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دائرة المشاريع
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الدعـــــــــوة للمناقصـــــــة
مناقصة توريد وتنفيذ أشغال وسائل السالمة واالمان واالرشاد على الطرق الداخلية للمدينة

مناقصة رقم RamMun/RM/2021/006 :
تددو ب ديو ددم هللاا م وليددالوؤه ولددشتيؤه وي ددمنق ةددل ولرا أددم ولددلتبهللاي دديل لسو د ومر ؤددل

ل إلهللا اد يى وطنق وو خييم ةل ب ع م ن م ه ولويرم ،لسو حسب وجول وماول:
البند

الرقم

وسددي م ل أل ددا

د ا ل ددا

طبيعة العمل

دتا لترييم وشب هللاع ويبربد وماويم :
.1

 دتا-دتا

تبهللاحو لتر ؤل

الكنحيي

وثؤن ببي مي Thermoplastic .
كنحييصل وج ه ألهللاص م ل وجخهللا

.2

بب د دتا

.3

اخأاد نلهللاحم

ا

تبهللاحو وى

از وبيو م

تبهللاحو وى

از وبيو م

.4

اخأاد هللا اد م

تبهللاحو لتر ؤل

ا

.5

ط اد ه ولطاط

تبهللاحو لتر ؤل

ا

.6

ؤب ويطط

تبهللاحو لتر ؤل

ا

.7

ن ا دوبم

تبهللاحو وى

از وبيو م

.8

حب جخ حلا م ويهللاص م Hand Rail

تبهللاحو لتر ؤل

ا

.9

حب جخ حلا م ويطنق Guard Rail

تبهللاحو لتر ؤل

ا

10.

وسائل المرور المؤقتة للطرق " لاع نلهللاحم ،ةي ن ل ب و جيو م"

.11

وسائل المرور الدائمة على الطرق " لوي دي مكيم ن م ،ةاص
سي "

لسو حسدب الخمأدا

ولطيدبو ل ولددود ةدل إل دي حؤد

دده نتددخ خو ددم وجلادبهللا -برددى ديو ددم هللاا م خددي

وأدف ،لسو

لصده ودأدب

تبهللاحو وى

از وبيو م

تبهللاحو لتر ؤل

يدى سد م ده لثدا

ا

ولرا أدم ل دنلهاا

داهللا دده ومدداهللاحد ل ولب ددو ولدددود ةددل ددي
ددا اد وددول ا ون ددلل م د ي

ياد هللا م غؤن سمند قيلمه  100دلالهللا نحصل ،يلا بأ

وجام ولشمنحم غؤن يؤوي بأ د

ال دراهللا لوادا

ود ةل وا إدو ء أل د او ،لحدد وادا تجخ دم ولرا أدم حسدب دا تدنل را د ا ل و اءتدا ددول ددو ء ال د اوو لبدول
يمنتب يى تل الو اء م طاو اد اويم ل ا ب يم ،لحمم

مي اء جبهللا ال ي باوأدف يى ه تن ب ييه ولرا أم.
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أوال :وصف العمل والتعليمات للمناقصين
 .1وصف العمل :شل

ورل تبهللاحو ل ي لتر ؤل

كلا تب بضح ةل وجول
ورل لسو

ومبةؤن ل ا

تر ؤل

ا

وسي م ل أل ا ل إلهللا اد يى وطنق وو خييم ويلويرم -

ا ل ا

د ال -لبأي تليم يمم تدويوتا لألي ب ع د خ حولد ولويرم ،لتر ؤل ت

بلبجب ولب ص اد ل ول ططاد لجول

ا ييخا ال جاز

وكلياد لترييلاد ولاروس ولشنف ضله حولد وريو لسو

وسي م ل ال ا ل الهللا اد و راوم ومل تساتم ودو تبؤن ةل ت فيف ود ودب دث وطنقيم ،لبدؤ

ولرا أم بلبجب ولب ص اد ورا م أل ا

يمم

وطنق ل ولب ص اد ل وشنلط ولنةيم لحد ويجام ولشمنحم

تجخ م دربد ولرا أم باوشص ولي تنل را ا .لتمضله ولرا أم أل لا ون يسيم وماويم:

الرقم
.1

البند
دتا لترييم وشب هللاع ويبربد وماويم:

 دتا-دتا

الكنحيي

وثؤن ببي مي Thermoplastic .

.2

بب د دتا

.3

اخأاد نلهللاحم

.4

اخأاد هللا اد م

.5

ط اد ه ولطاط

.6

ؤب ويطط

.7

ن ا دوبم

.8
.9
.10

كنحييصل وج ه ألهللاص م ل وجخهللا

حب جخ حلا م ويهللاص م Hand Rail

حب جخ حلا م ويطنق Guard Rail
ل ا

ولنلهللا ولش مم ويطنق " لاع نلهللاحم ،ةي ن ل ب و جيو م"

طبيعة العمل
تبهللاحو لتر ؤل

مباشرة تنفيذ العمل
ا

خي 14يبا ه تاهللاحد ال راهللا

تبهللاحو وى

از وبيو م

خي  7اا ه تاهللاحد ال راهللا

تبهللاحو وى

از وبيو م

تبهللاحو لتر ؤل
تبهللاحو وى

از وبيو م

تبهللاحو لتر ؤل
تبهللاحو وى

ا
خي 14يبا ه تاهللاحد ال راهللا

ا

از وبيو م
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.11

ولنلهللا وو لم يى وطنق " لوي ن م ،ةاص

ل ا

 تبهللاحو بب د دتا

سي "

كنحييصل وج ه الهللاص م ل وجخهللا ،لل ا

تبهللاحو لتر ؤل

ا

المرور المؤقتة للطرق " لاع نلهللاحم ،ةي ن ل ب و جيو م".

 تبهللاحو اخأاد لوبحاد ولنلهللا وو نحم ،ل ولثيثم ،ل ولنبرم ،ل ولضيرم ،وجاتخي ويمجليع ةل ب ع ورل لت
لبنغل ل لا

ا ييخا ه نبط

ومثيؤب ل ويداا ويز م.

 تبهللاحو لتنتؤب ويبحاد الهللا اد م ،بدؤ
لتمضله ويبحاد الهللا اد م
هللا ادي يو

تدود براد ويبحم حسب ورص لسو

م ولرطيم ل /ل ولراه

يى تجال ولرطيم ل /ل ولراه لبدؤ

ه يا ولب ص اد  MUTCDودجم ويبحاد

ولند ومبجه وؤاا رو ومياهراد ل ولساةاد باألهللا اا ،ع لجبد ام

تكب

وكمابم باوي مؤه ورنبيم ل ال جيؤخحم ،لحجب

لوي ومثبؤت

تكب

جي رم ،ل ييم ه إحوى جااتاا ،ل التجال ألخن ثبت ةل ا وي سيدم.

 ت طيط وطنق با م و ا دتا اد ويو ه ( وثؤن ببي مي
أل لا باإلضاةم وى تر ؤل
ولويرم.

 تبهللاحو لتنتؤب ل ا

ؤب

ا

 )Thermoplasticل /ل الكنحيي

ويطط ل ولط اد ،لسو

ولنلهللا وو لم يى وطنق “ لوي ن م ،ةاص

ولدودي ولث

لباألوب

بلبجب ولب ص اد و ريم لبأي تليم لولب ع

تلل

مي م ةل

سي " ،حب جخ ويلشاي "  "Hand Railsلحب جخ حلا م

ويسياهللاد ه ال خالق ” “Guard Railsثبمؤه يى جب ب وطنق ل ألهللاص م ولسمبحم ل /ل ولردريم لةل ب ع م ن م.

.2
.3
.4

يوا ولرا ص نضه يدى ورسد م ألصدييم ويلرا أدم بالشـيلل الدديـد يدى

يددوا ورطدداء ة دل
دم

يددف ي د ل مددبا لحصمددب ييدده

وأرولق ول أص وبضع ورطاء د.

ورطاء د خ

ددم لهللا ددم ولرا أددم ةيددط دل ي إ دداهللاي تددو

م سددا هللاد دده بضددبع ولرا أددم تيددوا خطيددا وددى سددم دهللا داد ولشدداهللاحع لودده تيبد

وميو م ورطاء د بأ

.5
.6

يبدؤه برطا ده رب ده وكا د  ،ل

ولشمنحم ه ت ت ؤؤن ةل رب ه.

ي

يددى

طدن وجادم

ددم ولرددا ص ،لحبضددع

م سدداهللاد تددند بد

ولب ددو وراددا ل

ه ثيثم اا.

تكاويف تدضؤن ورطاء تل سشلويم ولرا ص لحول لوه يمم تربحضه رادا ،ل يدى ولردا ص ال م سداهللا ده وجاداد ولرريدم
ه تاةم ولريب اد ولمرييم باولشنلع.
) تكمددب

ددراهللا ورطدداء د بدداودبن لباوشدديص

وجويددو لحبضددع ددرن وبحددوي وكد صددرف حسددب وجددول لودده يبد

أ ( بيغ يطبع ) ا وم يرص يى سو ةل لثا

ي ددن

غؤددن

ولرا أم.

و) يى ولرا ص تبقيع جليع لهللاق ورطاء لخاصم جو ل أل راهللا ،ل بف وده يرظدن بدأي د داء يدوا ده ولردا ص بردو ةدمح
ولظاهللاحف بدأب خطأ ةل طا ه.

.7

.8

يى ولرا ص

رمبدن ومخ دا شتددوي دادلل وشدنلط ل ولب صد اد لال دد ودده دطب ل تردوي

ي دده دنلط ولرا أدم ل ولب صد اد و ريدم لةددل

حا

او مه ولو

ب

يمم وميؤيم وم أؤيل ويرطاء د ميبا وجرم ورطاء د دمدويو ا ييل-:

– س تا

رمبن طاءل الغياي.

ورطاء ب را تبقيرا صديدا له وام وم بحض باومبقيع.

و – س ا تا
.9

يوا درن وبحدوي درداء يدى وشدنلط ورا دم ل و اصدم ل ولب صد اد و ريدم و اصدم باولرا أدم ،لتيدو م وردن

ورطاء صديدا ل مجالبا ع لهللاق ولرا أم ،ل ال ؤمم هللاةضه.

وجام ولشمنحم غؤن يؤوي بيبب

ال راهللا لواا ود ةل هللاةض ل بب ي ن

ل تجخ م ولرا أم دل ديا

ال او ل
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تجخ م دربد ولرا أم باوشص
.10
.11

ال او.

ولي تنل را ا لبول ديا

يمضدله ترب ددم جليدع وبثدا

يدى ولردا ص تسدييم ورطداء حسدب ترييلدداد ودو بي إودى ولرا أدم بدؤد

ولطيببدم ل لدبس هللا ددم 4

"تيوين وك اءي ويليالوؤه".

ولريب دداد و اص ددم باخمي دداهللا ل تبض دديح ل تيؤ دديم ل ياهللا ددم ورط دداء د ل ومبص ددياد و اص ددم باإل ددراد ال ي ددمم إلةأ ددا

ويلرا أؤه ل ي

ص آخدن وديل وده ي دم دادلل إلجدنء د حمدى يدمم إل دي

ده إحاودم ولرا أدم ،تلدا

را ددا

قيداا ي رداةل
دم راد لهللاةدض

بلدالوم ومدأثؤن يدى إلجدنء د ومدل تيدبا دادا وجادم ولشدمنحم ل و اصدم برلييداد وميؤديم ل ومن ديم دو يدشدي ودى
طاء تل ولرا ص.
 .12يمم تبقيع ورطاء ه ب
 .13ك

جب

ن

صب

ص ب

ع ورطاء تبتؤي هللا ليا.

باومبقيع ،لحنة

أدبباي بص اوم ولرا أم كمبلغ مقطوع بقيمة " 10,000شـيلل دديـد" وصـاله لمـدة  )120يومـا

مــن تــاريف لقفــال المناقصــة ،لال جددبز دددب ورددن

بد

مادداء تددلل ولددوي ل ب د تن دديم ولرا أددم ل ال يددمم أددادهللاي ت اوددم

ولرا أددم وأدداوح وجاددم ولشددمنحم دل حاجددم الت دداس ي إجددنء د ضددا يم .ل ددبف ودده ييم ددت وددى ورطدداء د غؤددن ولأدددببم

بص اوددم ولرا أددم بصا د

وسدديطم وبهريددم

ولبيددغ ولطيددبو بلبجددب ت اوددم دركيددم صددادهللاي دده حددو وبرددبق ورا يددم ضددله ردداه

و يسطؤريم لال جبز د ج كثن ه ت اوم ألكثن ه را أم.

 .14تند ت اوم ولرا أم وى صداو ورطاء د غؤن وليببوم دول هيب رام برو إحاوم ولرا أم ل مااء ولوي ولدودي وأيحيم
ورطاء.

.15

يى ولرا ص لبرو تبي ه نهللا الحاوم ل ب تبقيع الت اقيم

يوا ويجام ولشمنحم ت اوم حسه ومر ؤل وضلا

ومخ ده باولرا أدم

ل ورل د حسددب وشددنلط ل ولب ص د اد كمبلــغ مقطــوع بقيمــة "40,000شــيلل دديــد" ســارية المفعــول ولددوي دنحا
باإلضاةم ودى دان ضداةل  -دمدو ء ده تداهللاحد دن ول ا دني ويلشدنلع لو ا دم تيدو م ت اودم صدي
ه در

تكاويف
.16

مأو هللاتا يى يم وليال .

تكدب صدادهللاي

وسديطم وبهريدم و يسدطؤريم ويجادم ولشدمنحم باوقيلدم ل ولدوي ولددودي ،لبدؤد

أل راهللا ومل ضراا ولرا ص ا يم وجليع وضن ب ودصب يم لتد

تكدب

دا يمنتدب ييده ويبةداء باومخ اتده ومرا و دم بلدا ةؤادا تكداويف

أليوي ورا يم ل ولب د ل ويب زا ل ومجاؤخد ل ولرو د ل و و اد ل أل بهللا وراهللاضم ل ور ياد ويز م ومر ؤل لدا

بشص
.17

ل ش سدم اويدم رملدوي ةدل رداه

ورؤدبو ،لبدؤد

وريددو تا يددم

ولرا أدم لج جازتدا

ميه.

يبا ولرا ص بالتسـعير علـى أسـاع سـعر الو ـدة وكاةدم دردبد ال لدا

ولبضددم ةدل جدول وكليداد ،ل دممم ولدا د م وراا يدم

حسدب وكليدداد ومدل تددم إ جازتددا ل ومدل تلددت ولب ةيددم يؤادا برددو لييدم وكؤد
راي.

وارو ددل ده بد جاددازي وجادم ولشددمنحم ل وليددال

 .18ةددل حددا تددب ولرددا ص ولسددمجؤب طدداطل جبتنح داي وشددنلط ولرا أددم ل وددلي تددم تيؤيلدده باومكي ددم ال د ويرطدداء ل سددمبةل وكاةددم
ولمطي اد ،مرا و ع وجام ولشمنحم ةل را أداد خدنى ،ةه ده ده حد

وجادم ولشدمنحم

تيدبا دمن ديم طدا ؤه تددو أدى

يى ل وليال ةل ةمني مخ رم.
.19

 .يى ولرا ص ترب م لبس هللا م (" )2تيوين وك اءي ويلرا أؤه لسو إلث اد يوهللاي ولرا ص و ريم.
و .ويبيو ددم ود د ةددل دددب ورطدداء إس ثبددت

ولريب دداد ولبجددبدي ةددل لددبس تيددوين وك دداءي ويليددالوؤه

يبهددم حؤ د

5
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أددادهللاي وك د االد لتبقيددف وليددال

دده ورل د (إس تددا

ددو دددو باومر ؤددل) لجكلددا

لتدلؤيه ولسشلويم ه ألضنهللا ومل و ترجم ه سو دل

أل لددا

يددى حسددابه الددا دي ددت ومكدداويف

صب ويليال ود باولطاو م بأي تربحض.

 .20إس حال ولرا ص و ش ل ومي ب ل هللا بي حو بظ ل ل سم و ل وجام ولشدمنحم بدأي صدي م تا دت ل دب ء بشدص

ا دن

ل دب طم و ؤن ةه ه د ويبيو م إو اء وريو ل أادهللاي ومأ ؤراد ل وك االد ل ت اس إلجنء د ومل تنتا را م.

 .21يمدل

وليال تاةم تكاويف ولن يد وبنحو م ل تراو ومدبحيد وبركيم ولمرييم باووةراد ل م بهللا خنى ت ص ولرا أم.
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ثانيا :الشروط العامة للعقد
يتم العمل سب الشروط العامة فيديك )1999
دفتر عقد المقاولة المو د للمشاريع االنشائية)
الدزء األول

ثالثا :شروط خاصة للعقد
يتم اعتماد الشروط الخاصة الفلسطينية والنماذج

دفتر عقد المقاولة المو د للمشاريع االنشائية)
الدزء الثاني

7
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رابعا :الشروط الخاصة االضافية للعقد:
 .1تكب ةمني وريو اهللاحم ول رب و ا م  2021/12/25دمو ء ه تاهللاحد تبقيع وريو ل ا يم أل اا ورط ل ألعياد ون ليم.
 .2فهص واعتماد المواد:

يمم تيو م ؤرم وي ملاد ه ب



يى وليال



ولاروس ولشنف.

يوا ويلاروس ولشنف ل رال يه جليع ومساؤيد ويز م ألخل ورؤراد ،لحش ه يى يمه ا يمضيه سود

ه لاوم ل دل د ل ب د.
 .3يى وليال تدبةؤن وطدب م و ريدم ويز دم بلبجدب جدول هللا دم  " 5لدبس تيدوين وك داءي ويليدالوؤه" ل ولب ةد
ولشمنحم.

 .4يددى وليال

دداهللاحم ول رددب

ول ا ني ةل ي ل

ب

شلب باوريو،

يبا يى حسدابه و دا

باودأدب

ييده ده بد

وجادم

يدى التأمينـات التاليـة ل بيا ادا

دده تدداهللاحد تبقيددع وريددو لحمددى إ جدداز جليددع أل لددا تا يددم لجصددو هللا دداادي ال ددميا وراا يددم ،يالددا يددع برددو

آلخن-:
أ .ومأ ؤه يى ور لا ل ولسم و ؤه ولأيدم ولاو بلا ال ي

ه ول اوغ ومل سمدياا ت

ل ومرييلاد وسا وي ه ودب دث ل إلصاباد ل صاةأي اا م و و م.
ه ألضنهللا ومل تيد باو نح

ب .سشلويم ولاو
ج .ومأ ؤه وشا

وثاو

ل لميكاته بسبب تر ؤل لا

رام بلبجب ويب ؤه ل أل ظلم

ولرا أم.

ضو جليع ألخطاهللا به م ولاو .

د .ومأ ؤه ضو ودب دث يى وسياهللاد ل آلوياد ورا يم ةل ولشنلع:
يى وليال



يوا جلب مؤه صيؤمؤه ه دب وص ومأ ؤه وى وجام ولشمنحم بؤرا يؤاا

وم طيم ولشلبوم باومأ ؤه ،ل
جب




ول ا ني باأل لا .

يلتن صنحم ةل ت دبويأدم دنط إخطداهللا وجادم ولشدمنحم بلدوي ال تيد

إو اءتا ل ترويياا ،ل
جددب

دأ

يى ب ةيم وجام ولشمنحم يؤاا ب

ده ثيثدؤه يب دا ردو ا يردبي وليدال

يى وشنتم ولش رم سشلويم وميؤو دال وشنط ولأيدم وجام ولشمنحم.

تدمددبي دددب وص ومدأ ؤه يددى ددنط ص دنحح بلرددع ددنتم ومددأ ؤه دده ونجددبع وددى وجاددم ولشددمنحم ل لثيؤاددا ل

بظ ؤاا ل يى وجااد ومل تيبا وجام ولشمنحم دمر ؤل ولرا أدم وأداوداا ومدأدؤ

ويلشنلع دوةراا ويليال ل وجام ولشمنحم ألي بب ه أل او.
 .5ب

م ولرا أم لت اصؤ

ول ا ني بأ لا

دم داوغ ا دت وشدنتم ولش ردم

ولرا أم يى وليال خل ولب ةيم ون ليم ل وكماديم ه ولاروس ولشنف ولب ع ورل .
ا

 .6ييمخا وليال بل ا ني تر ؤل

ي هيب ه دربد جول وكلياد الا تا

يدو هللال لحسدب حاجدم وجادم ولشدمنحم لألي ب دع

د خ حولد ولويرم وذلك خالل المدة المهددة في الددول الوارد في البند رقم  :1وصف العمل ومن تـاريف األمـر الصـادر مـن

قبل الدهة المشترية لتنفيذ بنود االعمال ،لةل حا ت ي ه يمم ل هللال ل حمساو غن م تأخؤن لبدؤ
ومل ترمج ه وا تر ؤل ال ا

 .7يمرؤه يى وليال خي
لحمدل د

يى يم وليال ( و وظنلف وياتني).

وي ومر ؤل وميؤو بيدب ؤه وسدي م ورا دم ل دي م أل د ا

تكب تكي م جليدع ألضدنهللا

ل ولردو د ل ولدب د ل أل دياء ل ديق و ؤدن
ددع وددول ن

وليددال لحددول ولسددشلويم وكا يددم دده ددم ضددنهللا ددو ترددمج ميجددم تر ؤددل ال لددا ل ييدده إصدديحاا باومرسددؤ
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صاح م وري م.
لتسدييم ولب دع بداودم

 .8يى وليال برو ال مااء ه تر ؤل ال لا ةل ي ب ع إزوم جليدع ول ي داد رده ل يدى حسدابه و دا
جؤوي لجاتخي وي مرلا .

ع ولرمجاد ال ن ؤييم.

 .9لرع ومرا

 .10أوقــات العمــل للمشــروع :يددمم تر ؤددل لددا

ولرا أددم ةددل ل دداد وددول ا ون ددلل ل غؤددن ون ددلل حسددب حاجددم ورل د لترييلدداد

ل ب ةيدم ولاردوس ولشدنف ،لبدول ي ترداو ضدا يم ده ال دراهللا ولول دم ةدل جدول وكليداد لسود
يددى خطددم ل د
أل ا خي

رملددوي دده ب د

صددب

ولارددوس ولشددنف لبدؤ د

وكد

دن صدادهللا ،لبرداء

بضدددا ةؤاددا ل دداد ل ددا اد ورل د

ويز ددم ومر ؤددل درددبد

ل داد ورلد تدل  24دا م لد /يبا"

ولوي وخ ريم ومل ؤمم طاطتا ويمر ؤل بلبجب ال ن وأادهللاو يلدا بدأ

لحسب حاجم ورل لترييلاد ل ب ةيم ولاروس ولشنف ،ل يبا وجلرم تب يبا ورطيم ال ببعيم.

 .11ودو أل أى ولجلبع وليالالد و نعيدم ومدل سدلح ويليدال ون يسدل صاوادا ودى وليدالوؤه و دن ؤؤه تدب  %30ده قيلدم وريدو
وليال و ن ل سليا بلبجب وريو.

ال س تا

 .12االلتزامات العامة للمقاول:
-

ال م سدداهللا دده هبيرددم ل ددبع ورل د

دهللا اد ولشاهللاحع خي

ا اد وول ا ون لل.

باولاء ،ل وكانباء ل ي مطي اد خنى تيخا ومر ؤل أل ا ل جازتا.

و -تخلحو ولب ع ل يى حسابه و ا
د -تر ؤل ال ا

ب د لضددع أل ددراهللا لحلصدده هيددب تاةددم إل ضدداحاد ل ال م سدداهللاد بشددص تمددادل دده سددم

يى سمبى ا

ه التيا لد م ومر ؤل لبشدص

ددبز يدى ب ةيدم ولاردوس ل ببوده ،ودلو

برددؤه ال م دداهللا ل ميدداء ألك دداء ومر ؤددل تددلل أل لددا  ،ل يددى وليددال
باأل ا

يميؤددو دمرييلدداد لتبجؤادداد ولارددوس حددب ي ددن مريد

ب ء لهللاد ستنل ةل وريو ل وم يند.

ث -تيو م ولسا وي ويلاروس ل لث

ولاروس لولسا و ه لسو ال جاز اا ام ،ل يى وليال

ومشددؤي  ،ل و دددص ،قيا دداد أل لددا  ،ل دل د ويمشددؤي لوقيدداس ال لددا لت د
ضله

يى ب ةيم ولاروس ولشنف وكماديم يى ب ع ل بع ال لا

يميح جليع و ن

ك تي

ددا ييددخا ،لبدؤد

يبةن وطب م و ريم ويلسا وي ةل
تكددب تكي ددم تددلل ولسددا وي دده

راهللا وريو.

 ودأب-

جدب ييده خدل سود

ون

ومل ؤمم تر ؤلتا.

ولريبوم ألي ه وليالوؤه الخنحه ل لداوام لده سدم و ام ولاود وؤملصردب ده تر ؤدل

تلو ورلا

شدلبوم باوريددو ل يرسد

ولاو ل لا

ي ه واؤ اد ول مأم ا ب ا ه وليه ديجني

ليده ددع ددؤن لداوام ،لحمدلد

وليددال

سد بويم ي طد

د اوام ل يمديح

دم و ام ومر ؤدل ي لدا غؤدن

ل ضدنهللا ل خسداهللاي اد ددم تيدد باوجاددم

ولشمنحم ل بأي مراو آخن بسبب وا قيا ه دميو م ومساؤيد ويز م.

خ -ومرسؤ
د-

وكا

ع ولاروس ولشنف ل نهم ولنلهللا ومر ؤل لا

ولرا أم.

يبةن جليع ألدل د ويز م ورليياد وم طيط ل ومر ؤل ه جاخي ساحيم ل دل د قياس ل وياد لخيةه ل يى حسابه و ا

س -وقياا ةل لا لضع وقيا اد ل ألحجاا ل إلضاةاد ل وليدياد و اصم باأل لا
هللا -تيو م تياهللاحن انحم وأل لا

ولطيببم.

ولرجخي نةيم باوأبهللا لسو إوى ولاروس ال ملادتا.

ز -ت اس تاةم جنء د وسي م ل ال ا
 .iتدبةؤن تاةددم

.

ثراء تر ؤل ورل بلبجب ولب ص اد لترييلاد ولاروس ل ومل تشل تدو د ى:

دداهللاد وطددنق ومدلينحدم ل الهللا دداد م وراكسددم وألضددب ء ل ويز ددم ل أل دنهم ل ورددب كل ل ولأدداديح ويز ددم ،باإلضدداةم
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وى تبجيه حنتم وسؤن ل ومدبحيد ويز م ،يلا بأ ه يمم لضع

اهللاد ومدصم بدنتم ولنلهللا حؤثلا ييخا لبدؤ

إ اهللاي يى ساةم تا يم ه رطيم ورل لسو إل طاء تدلين باول اهن ب

يمم لضع ل

ساةم ه ورل .

 .iiإهللاتدو ء وليبدل وراكسدم ( ) Vest, Jacketةدل ولب دع ل ردو د وب ا دم وش أديم أل ا ديم تاألحل دم وب قيدم ل وق رداد وأدي م
ب ء تا ب ا يؤه ةل ولب ع ل ةل زحاهللاي ت يو م.

ددوا دديبهاا ل تدنتاددا ميج ددم

 .iiiتثبؤددت تاةددم إل دداهللاد ومدلينحددم لحد دب جخ ودلا ددم ل ألضددب ء ة ددل بضددراا وأ ددديح وضددلا

وألحب وجبحدم ل حنتدم ولدنلهللا (ال تسدم وا ولسدا ؤن يدى وطنحد تددت ي ظدنف) ،لت يدو إل داهللاد د لداي ةدل ب دع ورلد ،
لةددل حددا زوددم ال دداهللاد ل ددوا تبةؤنتددا دد ويلارددوس يدداف ورلد ةددل ولب ددع بشددص ةدبهللاي لةددن غن ددم اويددم يددمم تدويددوتا
الحيا.

 .13إس هللاةضت وجرم ال ميا ل اروس وبيو م

ميا صر ا ل درو ه دربد ورل

طددن وليددال تمابددم بأ د او وددنةض لببجددبو ترددوي

ددا طيددب ردده خددي

ل كثن لجو ةؤاا يأا ل

د رم دداا يددى ألكثددن دده تدداهللاحد وؤددبا ومدداول

وإلخطاهللا ،ل يى وليال إزوم م ب د ل لا غؤن يببوم ل يى يمه و اصم ،لبدؤ
حسب ترييلاد ولاروس ولشنف .لجس
ورل لجصي تي

 .14يى وليال

مرع وليال

ه إصي

ل إ ادي إصي

أل لا دب طم يالوؤه آخنحه ل يى يمه و اصم.

او دم ويلب صد اد

أل لا

الصيحاد ويز م

يمم جنء لا

ولنةبضم ةه ويبيو م ود به دادي

ضله أل لا لحسه تر ؤلتا يى وبجه ألكل ولوي  12ان ه تاهللاحد ال ميا أللول ا وم يدرص باوريدو

يددى غؤددن سود  ،لومديؤد سود

درس م  5%ه إجلاول أل لا

يددوا وليددال وضددلا م ومددل تيبياددا وجاددم ولشددمنحم ل ومددل ت ددل بدداو ن
ولر لي (ك اوم صي

 .15كيل االعمال الهندسية :جليع ال لا

ولطيددبو لتكددب قيلماددا

ورؤبو).

ولرجخي يمم قيا اا حسب وب ع ،يلا با

تر ؤل م لا دول تماو خطل ه د ني ولشاهللاحع ل دول

وليال يمدل

ومكي دم الضدا يم وراتجدم ده

ب ةيم ولاروس ولشنف و طيم.

 .16يوةع وليال غرامة تأخير ه تد يدبا حسدب وريدو درسد م ل حدو بداألوف ده قيلدم وريدو الجلاويدم بردو ومر ؤدل وكد
لةل حا تجالزد قيلم و ن م س م  %10ه قيلم أل لا

با ل أل لا

ولر لي ةله ح

يى حسابه الا دي ت ومكاويف.

 .17ةل حا تم الت اق يى تلويو ةمني دنحا

وريدو ل /ل زحدادي قيلدم ال لدا

وجام ولشمنحم إ ياف وليال

دن صدادهللا،

ه ورل لتر ؤدل

ولر دلي ده  10ضدراف قيلدم وك اودم وليو دم ،جدب

يى وليال تلويو ت اوم حسه ومر ؤل لهللاةع قيلم وك اوم درس م  %10ه وقيلم ولطيببم وأل لا لبدؤ

ت يدى داهللاحم ول ردب

هب ةمني ومر ؤل وجويوي .لجس وم يم وليال دخحادي بيغ وك اوم وألل ن وأادهللاي لتا ت وك اوم اهللاحم ول رب ةا ه د ويلاو
خأم قيلم وخحادي ولطيببم ويك اوم ه طاو اد وليال ولنحييم.

 .18إس

مضددت وضددنلهللاي تر ؤددل لددا إضددا يم ةددل ولرا أددم ال يبجددو واددا درددبد ةددل ولرا أددم لس د هبيرددم ت ميددف دده أل لددا

ولر ددلي ،ةه دده ددؤمم وم ددال

ددع وليددال ولر ددل يددى أل ددراهللا لةددل حددا

دب ددطماا ل دب ددطم تكييددف يددالوؤه آخ دنحه دل
ل يى وليال تأ ؤه وظنلف ولرا م ومر ؤل تي
 .19كددلو

ودددا

يلددا يمري د بالتأمينــات ولطيببددم حؤ د

ددوا الت دداق ردده دد ويبيو ددم تر ؤددل تيد

صددب ويليددال أل ا ددل ود د بدداال من

أل لددا إ ددا

ل هيددب ومرددبحض دده سو د

أل لا .
ةددل حددا

ددوا قيدداا وليددال دملويددو دنحا

ومددا ؤه ل هللاةددع دديف وم طيددم

ومأ ؤريم ؤمم خأم ضرف بيغ ويسط الضاةل ولمنتب يى وملويو ل هللاةع يف وم طيم ومأ ؤريم باإلضاةم ومدل

وليدال

وم راد ويا ب يم ل ولاد م ولمنت م ييه ةل حا حأب حادث دل لجبد ت طيم تأ ؤريم.
 .20يلددا يمري د بمبــررات التــأخير ددؤمم ملدداد ولب دنهللاد دده ب د

وجاددم ولشددمنحم برددو تبصدديم ولارددوس ولشددنف ،يددى
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ت أؤ

او ومأخؤن بشص يب ل لةل حا

وا ملادتا ؤمم خأم ورس م ويا ب يم ولرأب

 .21مستهقات المقاول:

أ .ييمددخا وليددال دميددو م طاو ددم اويددم ل حددوي ةددل اا ددم تد

يؤاا باويا ب .

ددان تبددؤه جلددبع الهللا دداوياد ومددل تددم تر ؤددلتا واددل وشددان لت اصددؤياا،

لحطيب تسييم تينحدن ال جداز وشداني ل و دبصداد ول بنحدم ،لةداتبهللاي ضدنحبيم ( مب دم ده لزهللاي ولاويدم) ل داادي خأدم أدوهللا
اهللاي ول رب لهللاخأم اه لت

ب .تأنف سمدياد وليدال

ا ييخا حمى يمم صنف ي دةرم سمديم.

ده بد ديو دم هللاا م ده أل لدا

ولر دلي بشدص

داني دب دطم سم يأداد يدو اا وليدال

دمينحددن ال جدداز واددل وشددان ل ولددو م باوأ دبهللا ل و دبصدداد ول بنحددم ولرج دخي وأل لددا ل ولرملددوي دده ب د

نةيدم

ولارددوس ولشددنف،

لباوكماو وب هللاد ه وجام ولشمنحم ومر ؤل تلل ال لا .

ج .يدمم حسدم  10%ده قيلدم تد
ك اوم صي

سدم يص وددؤه ال ماداء ده جليدع أل لدا  ،لحدمم صدنف ولبيدغ تيده ردو ومسدييم أللودل يادد

ورؤبو دركيم غؤن شنلهم لصاودم هب ةمني صي

 .22فترة االستهقاق :ؤمم ملاد تاهللاحد
حؤ

ورؤبو ل وتاا  12ان.

مدياق ووةرم و ا دم  28يدبا ده تداهللاحد ملداد داادي ودوةع ده بد

ترمبن تلل ولوي تل ولوي ويا ب يم ال مدياق ووةرم.

دوين د دني ولشداهللاحع
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خامسا :المواصفات الفنية:
 .1عـــــام


ترمبن ولب ص اد و ريم جخء ال يمجخ ه لثا
وريو لجو ل وكلياد ل يى وليال

وريو لتين تلل ولب ص اد و ريم باوميزا ع الت اقيم ل نلط وريو لبيا اد
وبثا .

يميؤو باألحصاا وب هللادي ةل تي

 مواقع العمل ومدة التنفيذ لكل مهمة سيتم تهديدهما ال قا بمودب كتب رسمية لألعمال المطلوبة وذلك للبنود المدردة
في ددول الكميات و سب ادة العمل.
يى وليال ودأب



يى ولب ةياد و طيم ل ال ملاد د ويز م ب

ومبضيح هنحيم ورل باوم أؤ ل خل ب ةيم ولاروس ب

ول ا ني ةل ورل  ،ل ييه ضا تيو م

وبوء باومر ؤل.

يى وليال تيو م ما ج و دبصاد وكاةم ورؤراد ل ولب د ولسم و م ةل ولب ع لوكاةم دربد ال لا لسو



ورما ج ه ول مبن ولرملو ،ل ييه خل ولب ةيم و طيم يى بب تلل ورما ج ل ال لا


يمدل

ولر لي ه ب

ا ني رو تبةن تلل

ولاروس ولشنف.

وليال ل يى يمه و اصم سشلويم ولداةظم يى ي م حنتم ولنلهللا لتساؤيه وى ودو أل أى ثراء ومر ؤل لحيبا

دمأ ؤه لصيا م ت
يى وليال لبول



ططاد تر ؤل م

ا ييخا ه تدبحيد ل اهللاد لهنق ش مه ع أل لوي ل ودب جخ ل ال اهللاي بلبجب ترييلاد ولاروس.
م ياد ضا يم

يش ه ت

ه ب د ينتا

ا ييخا ه دل د لتجاؤخد ل ساحؤه ل لا لخيف سو

ولاروس الز م ومر ؤل أل ا  ،لحجب ولداةظم يى م ي اد ضراا ولاروس ل وليال لةل حاوم تي اا سمبوواا وليال
ييه ولاروس.

يى يمه و اصم له يا ولا يب ة

يى اادي طابيم وجليع ولب د ولسمرليم ةل ولرا أم ه ش سم ولب ص اد و يسطؤريم.



يى وليال ودأب



يددى وليددال تيددو م لتنتؤددب وب ددا

ولنلهللاحددم وك ؤيددم بدلا ددم صددا

ورلد ( لدداع نلهللاحددم – حددب جخ اخأدداد –

نلهللا وسياهللاد ةبق خطدبط ودوتا لتدلو ح اظدا يدى سدم و ل وطدنق ل ورلد لحمدلد

ددام) لولرددع

وليدال إصدي تاةدم خطدبط ولدنلهللا

ومدل أدؤباا ورطدف دده جدنء حنتدم ولدنلهللا يؤاددا بد ج اةادا .ل ييده تيددو م ؤرداد ده دادي وددوتا بأدبهللاي سددبق لحبؤ دداد
زجاجيم ةل ي نحيم ه نحيم ومر ؤل لسو وؤملصه ولاروس ولشنف ه إجنء الخم اهللاد ويز م.


يمدل
تي

وليال تكي م تاةم الخم اهللاد ويز م ثراء ومر ؤل وضلا

ولمطي اد وكيلالحم ل وطبيعيم وب هللادي ةل ب ص اد ووتا ةدل

الخم اهللاد ،ل ييه إزوم ه يم ومأكسو وريبحم وراتجم ه وخحبد ل وشدبا ل حمكاق آلوياد لت ن وجخ يداد وطيداهللاي وإل د يت

ل ومددل تشددص ه يددم ددخ دددؤه وددوتا ل ددطح وطنحد با ددم و ا وطددنق ودويثددم ةددل إزوددم ألل دداخ ل وط يددم ولشتسددوي يددى وطددنق
ويو لم وما ؤه ومأاقيم لتلا

ويو لم و ؤن مرا يم ه ب


تكب

ووتا

يى طح وطنح تلا لحطيب إزوم ووتا

وليال ل يى يمه باوب ا

ويو م ولمكسن ل ولمشي لومأديح و طبط

ولرا م ومر ؤل ورل .

ووتا اد شو م ه ادي الصيم ل هللابطم لص م ديضاء ل ص نء لتنحاد (حبؤ اد) زجاجيم لحشبل او م ل ب د خنى
وسؤييصا و اتح ويب

ث هللا

ل وكب هللاتخ لحبضع ووتا

يى ونصف لتب ةل حاوم سلبا با مرلا ل ا

يصا يصيم ع

لضع ودبؤ اد وخجاجيم يى وسطح ل رو ا تبند تلل ولادي ومأ ح بلسمبى دهللاجم ودنهللاي ولرمادي وينصف ةه ه يرمج راا خط
دتا



يمأ

جب

 -جب

اكل سل لاكم دولدي ادهللاي يى يال م ومشبحه ب ر حنتم ولنلهللا.

يمم تر ؤل ال لا بلبجب ولب ص اد و ريم لباأل بهللا وماويم:

صب وسطح جاةاي لخاوياي ه ألتنبم ل ألل اخ ل ه خطبط ووتا

ولبجبدي ه ب .
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صب خاوياي ه نت اد ومنهؤب ل ه وشدبا ل وخحبد ل ونهببم.

 -جب

صب خاوياي ه وط ياد ولم كصم لغؤن وسييلم ل ه م ب د خنى تشثن ي اي يى الهللات اط ل الومأاق

 -جب

لحجب وا ومر ؤل ةل وشنلط وماويم:

 رو ا تكب تراق هللاهببم يى ونصيف ل صب واب ء ش راي باونس س. رو ا تكب دهللاجم حنهللاي ونصف -رو ا تمسبب ونحا



ل ألحب

ه ( )10دهللاجاد بحم.

ألخنى ةل تكبحه ه يم ه ألتنبم ل وغ اهللا يى وسطح برو تر ؤلل.

ترملو لحو د ورظاا ولمني ةيط رو تطبؤ تلل ولب ص اد،

ولب ص اد وقيا يم ل ولب د ولسم و م :ترمبن واؤ اد ل ولش ساد وريليدم وماويدم نجدع يليدم ا دم وادلل ولب صد اد يدمم



ملادتا ضله ولب ص اد و اصم.
 وجلعيم أل نحصيم الخم اهللا ولب د () A.S.T.M ولرظلم أل نحصيم ويطنق AASHTO ولب ص اد ألهللاد يم. -وووؤ

ولبحو إل اهللاد وطنق MUTCD

Construction Specification Part 3, Ministry of Public Work and Housing-Palestinian Authority. : 2اشارات الطرق
 .1الوصف :تمكب

ا

اهللاد وطنح

ه تبهللاحو ل ي

اخأاد لوبحاد ولنلهللا وراكسم ويضبء ل وجاتخي ويمجليع ةل ب ع

ورل بلا ةل سو جليع الكسسب هللاد ويز م ويمجليع ه دنغل ،ل نبط لت
اهللاد وطنق لةيا والل ولب ص اد.

ا ييخا تلا تب بؤه ةل ول ططاد لةل ا لم

 .2المدال :تبهللاحو اخأاد لوبحاد ولنلهللا لجليع الكسسب هللاد ويز م ويمنتؤب باأل و د ولطيببم ل يياا إوى ولب ع ولدود.
 .3المواد األساسية لإلشارات:
-

جب

تكب ولب د وقيا يم ولسمرليم ويبحاد ال اهللاد ه ص ا ح خييط ألولرؤبا بع د )T-6( 6-بسلاكم  3يدم ،لحجدب

تكب تلل ألوب غؤن سا يم ،ل يساء سمبحم وسطح ل مؤرم يال م ويرب
و-

جددب

يددمم أدداا بطنحيددم ال تمددنق حنةددا حددادي ،لبدؤد

سجيم ل

اهللاي طبب م دب طم

وطبيعيم ،ل يال م ويأو ل ومآك .

يددمم تددولحن وخل ددا يددى ددراع هبودده  30يددم ل يددمم زوددم تد

ي ددم

ف هيء ويكن.

 .4وادهة وخلف اللو ة:
-

جددب

تكددب ل جادداد ويبحدداد ومددل ددمكمب يؤاددا ومرييلدداد ول مي ددم دده ص د ا ح اكسدده مسددرم وخل ددا تجددني راوجماددا

وميمأ بأفيدم ألولرؤبا.
و-
د-

جب

صب ويدب أل ا دل وب جادم إل داهللاي يدى صد ا ح اكسدم مسدرم وخل دا ده دبع خي دا وردد " ،”HI 3Mل تكمدب

ومرييلاد و اصم يى ويبحم باويب ألديض وراكل لحسب ترييلاد ولاروس ولشنف.
جب ترظيف ويبحاد لجزوم ولب د وشلعيم رادا لسود

بد هيدل لجده ودوتا

ورداكل ،لحجدني تشدديلاا باو داهللا ل بداوم طيل

ةل ادي يبحم ،ثم تكشط ب نتاا باولرظ اد و شرم تأبف و بالس ولمب ط وررب م ،لبرو سو تشدطف باولداء يدى ددب دا
لترشف باواب ء وساخه ب لضع م دب د اكسدم يؤادا ،لحدمم طدع وأد ا ح بأ دم هنحيدم قيا ديم با دمرلا

رشداهللا دنحطل ل
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يص تانبا ل.
ث-

جب

تكب وأ ا ح ثبمم بشص جؤو خي

-

جب

ال تمجالز وأ ا ح هدنف ويبحدم بردو إوأدا اا يدى ويدب أل ا دل ،ل ترسديد رادا ل تمجردو تدلو

طح ويبحم يل ل سمبي وسطح خاويا ه ي ةيا اد ل مبء د ل س هنف مشدظيم ل مدممده ،ل

وي س ل يال ا وألحب
-

ال ي

جب

خ-

جب

د-

جب

لن ص ا ح ألوب

ل ال رصا يم ل ومييؤ

تينح ا ،ي خلل رب د برو ومنتؤب يى هللا

صدب وسدطح دادي

ه ب ص اد تلل ويبحاد.
لدن وب جادم ل و يفيدم ل حدو

وجبحم لال تظان يؤاا ي تشيياد ل يبهللا ل تجرو د ل تييأاد تخحو ده

ثلا يم شاهللا ؤييلمن ه يا ويلب ص م أل نحصيم . ASTM G123،
ولسمرليم اوليا ال اهللاد وطنق ل يب ة

ألوب

صدب

وب ع.

تكب وأ ا ح وراكسم يال م ويرب

جب

جدب

ول مي م وراكسم ل غؤن وراكسم وي خلل رب د برو وأا اا يى ل جام ويبحدم دل

تراوج خيفيم وبحدم ألولرؤدبا دبجده ده ودوتا غؤدن ورداكل هللا دادي ويدب  ،لبدؤد

تمب ة

صدب

وجبحم.

دوث دبو ل ت ؤن ةل ألوب

س-

ويطع ولرع حولث تشظيم ل داته.

يؤاا ولاروس ولشنف.

 .5شاخصات اشارات الطرق:

ادؤب حويو وطنح ل وبنغل ل ورخ اد جي رم.

-

جب

تكب

و-

جب

تجي ه كاةم ألجخء ولأدرب م ده ودويدو وأديب ه يدا ويلب صد م أل نحصيدم  , ،ASTM A123جدب

وبنغل ،ل وأب ؤ ل ويطع ولشادام ه يا ويلب ص م أل نحصيم . ASTM 153

 .6الكتابة:
-

و-

جدب تمابدم ال داهللاد ب دط تبؤدن لل ضدح لةيدا وين دب اد ،لحجدب

ولب ص اد دوؤ ل ا
جدب

تكدب

ومدصم ولنلهللاي ولبحو . MUTCD

تجي ده

تكدب كاةدم أل دصا ل ون دبز ل برداد ألحدنف طابيدم

وددنلف ل ألهللا داا ل أل دام ل ون دبز بدأوب ل حجداا طابيدم ويلب صد اد لحسدب ترييلداد ولاردوس ،لحجدب

ن اي تبزحع وثيبو ويبنغل ل وبن يم ل سا ؤن ومثبؤت وظاتني يى لجده ويبحدم حسدب تبزحدع وددنلف ل دصاواا بدؤد
تدشثن يدى دص

وكمابدم ل ون دخ ،لحجدب

ولنلهللاي .MUTCD

-

لويدأب

تكدب

ون دبز ل أل دصا

طابيدم ولمطي داد ب صد م دوؤد ل دا

نضددا ل حددو ل نضددؤه دده خددط ودددنف لةيددا وطبيرددم جب ددب ألحددنف ولمياهللابددم

ب ء ا بد م ل د نحم وشص .


ولساةاد دؤه خطبط وكمابم ياهللابم إوى هللات اع ألحنف ولسمرليم ةل تي

و طبط ،تلا جب

دؤه خطبط وكمابدم  4/3مب دط هللات داع وددنلف وراويدم ةدل خطدبط وكمابدم ولجدالهللاي تينح دا .ل
ورييددا ل وسد يى سددالحا تينح ددا ولمب ددط هللات دداع ودددنلف ولجددالهللاي ةددل و طددبط.
ألهنف وجا بيم يجب



جب

ودمدصم

يى لضب تاف ه و ط جب:

 تب دديع و سددداد دددؤه ودددنف بلددا ردداد
تكب

ال

سالي تينح ا هللات اع ودنلف ةل سو

تكب ولساةاد

صدب و ردو ده ألهدنف

ددا باورس د م إوددى برددو اا ددم هددب خددط دده

و ط.

صب و ط ألهب ةل ل ط إل اهللاي تدس ا ويدنلف ولا يم ل س د ألجخء وجا بيم ول مبحم يى تي وطنةؤه.

جددب تددبةؤن حاةددم اكسددم دن ددم وي ددت ال م ددال إوددى إل دداهللاي لحجددب

صددب

ددن

وداةددم تينح ددا  4/3-1/3ددن

ضد م

ودنلف ولبجبدي ةل إل اهللاي.
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اهللاد وطنق يى

 .7القيــاع :جني قياس

اس وبحوي وك إ اهللاي.

 : 3اشارات الطرق االرشادية
 1-1لوصف :تمكب

ا

ويز م لةيا ويلب ص اد.

 2-1المدال  :جب تيو م
لبشص

اهللاد وطنق الهللا اد م ه تيو م ل أب ويبحاد الهللا اد م ،ل لوي تثبؤت ويبحاد ل لا

اهللاد وطنق الهللا اد م ل ا ماا ةل ولب ع ول أأم واا لةيا ومرييلاد وجام ولشمنحم ل ه لثيه

طاد ويلب ص اد.

 3-1المواد األساسية لإلشارات :جب

ولب د وقيا يم ولسمرليم ويبحاد

تكب

ه بع د )T-6( 6-بسلاكم  3يم .لحجب

ويرب

تكب تلل ألوب

اهللاد وطنق الهللا اد م ص ا ح خييط ألوب رؤبا

غؤن سا يم ،ل يساء سمبحم وسطح ل مؤرم يال م

وطبيعيم ،ل يال م ويأو ل ومآك  .لحجب أاا بطنحيم ال تمنق حنةا حادي ،لبدؤ

هبوه  30يم لتخ ت

ومثبؤت

اهللاي طبب م دب طم

ي م سجيم ل

يمم تولحن وخل ا وى راع

ف هيء وي .

 4-1وادهة وقفا اللو ة:


جب صرع ل جااد ويبحاد ومل مكمب يؤاا ومرييلاد ول مي م ه ص ا ح اكسه مسرم وخل ا تجني راوجماا وميمأ

بأفيدم ألوب رؤبا .لحجب ادي
ورد لباوب
جب

ويب

صب

أل ا ل وب جام ال اهللاي يى ص ا ح اكسم مسرم وخل ا ه بع خي ا

الخضن " ، "HI 3Mل تلا تل بصبةم ةل و يند وسابيم .وكه ومرييلاد و اصم ومل مكمب يى ويبحم

تكب ديب ديض اكل .لحجب ب هيل لجه ووتا

وراكل ترظيف ويبحاد ل زوم ولب د وشلعيم راا .لحجني

تشديلاا باو اهللا ل باوم طيل ةل ادي يبحم ،ثم تكشط ب نتاا باولرظ اد و شرم تأبف و بالس ولمب ط وررب م .لبرو سو
تشطف باولاء يى دب ا
با مرلا

رشاهللا نحطل ل يأيم تانبا يم .لحجب

داته.



لترشف باواب ء وساخه ب لضع م ب د اكسم يؤاا .لحمم طع وأ ا ح بأ م هنحيم قيا يم

لحجب يى وأ ا ح برو وأا اا يى ويب
صب

تكب

وأ ا ح ثبمم بشص جؤو خي

أل ا ل ال تمجالز هنف ويبحم ،ل ترسيد راا ل تمجرو تلو

وجبحم .لحجب

تكب ص ا ح ألوب

يص ةل رصا يم ل ميا
ل ه ويب

ه خب

ون ادي غؤن وش اف بدؤ

تلل ويبحاد .جب
صب

 5-1نصب اشارات الطرق:
جب أب جليع

ل

تراوج خيفيم وبحم ألوب رؤبا دبجه ه ووتا غؤن وراكل
تمب ة

ألوب

يؤاا ولاروس.

اهللاد وطنق الهللا اد م يى زل ا ا لم تينح ا باتجال ل ياد حنتم وسؤن ولي ه ج خو ماا تبضع

ال اهللاد لةل ولب ع ومل يمم تدويوتا ه ب



دوث دبو ل ت ؤن ةل ويب

لن وب جام ل و يفيم ل حو تينح ا ،ي خلل رب د .لحجب

ولسمرليم اوليا إل اهللاد وطنق الهللا اد م ل يب ة

صب

ول مي م وراكسه ل غؤن وراكسه ادهللاي يى

ترلن ةل ل راا يى وطبيرم وي خلل رب د برو وأا اا يى ل جام ويبحم .دل

ويدأب

جب

طح ويبحم يل ل سمبي وسطح خاويا ه ي ةيا اد ل مبء د ل س هنف مشظيم ل مدممه .لحج

وسطح ادي وي س لصا و وألحب



ويطع ولرع حولث تشظيم ل

وجام ولشمنحم.

أى ةراويم ه وأ ا ح وراكسم جب لضع ال اهللاي يى دب ب ة لتبجؤااا يؤي دب وطنح  .لحجب ه ج

تجرب وربهللا وبنق اوم ال اهللاي وى وبهللاء بلرو دهللاجمؤه ل ثيث دهللاجاد دب ( 1م 26 /م ه يب ال اهللاي).


تبؤه ون ب اد ت اصؤ
ل وبنغل ل ورخ اد يجب

أب وبحاد ال اهللاد ل وقياا بأ لا
تكب

ومأ يل و اصم داا.

ا باورس م وى ادؤب حويو وطنح

جي رم.
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 6-1الكتابة:


جب



تكب

تكب تمابم ويبحاد الهللا اد م ب ط تبؤن لل ضح بدؤ

وكمابم يؤاا باوي مؤه ورنبيم ل ال جيؤخحم ه وربع وراكل باويب

ل و ط باهللات اع  13م" ل ورص ةل وي م ال جيؤخحم وأل


تكب

صب هللات اع و ط ه  15-10م لحسب ترييلاد ولاروس.

أل ام بلداس د ورص ولصمبو ع ن اد

ألديض بدؤ

ورص باوي م ورنبيم ةل أل يى

صب

ل و ط باهللات اع  12م ".
أل ام ومل تشؤن وى تجال ويساهللا ل وى أل اا تكب ةل أى ساهللا

ويبحم ل أل ام ومل تشؤن وى تجال ويلؤه تكب ةل أى لؤه ويبحم.


يى لضب تاف ه و ط جب ويجبء وى تب يع و سداد دؤه ودنف بلا راد

لويدأب

خط ودنف لةيا ولا إس تا ت جب ب الحنف ولمياهللابم ا بد م ل د نحم وشص  ،لحجب
ياهللابم وى هللات اع الحنف ولسمرليم ةل تي

و طبط ،تلا جب

هللات اع ودنلف وراويم ةل خطبط وكمابم ولجالهللاي .لحجب
هللات اع ودنلف ولجالهللاي ةل و طبط.

ودنلف ةل سو

صب

و ط لحجب

تكب

نضا ل حو ل نضؤه ه
ولساةاد دؤه خطبط وكمابم

تكب ولساةاد دؤه خطبط وكمابم ياهللا ه وى  4/3مب ط
صب

و رو ه ألهنف ورييا ل وس يى سالحا تينح ا مب ط

ا باورس م وى برو اا م هب خط ه وطنف وجربيم يجب

سالي تينح ا هللات اع

و ط ألهب ةل ل ط ال اهللاي تدس ا ويدنلف ولا يم ل س د الجخء وجا بيم ول مبحم

يى تيى وطنةؤه.


إ جبد حاةم اكسم دن م يخحو ةل و ت ال م ال وى ال اهللاي لحجب
ض م ودنلف ولبجبدي ةل ال اهللاي.

 4/ه ن

القيــاع :جني قياس

اهللاد وطنق يى

صب

ن

وداةم رادال ولا ياهللاو ه  1/3وى

3

اس وبحوي وك إ اهللاي.

 4دهان اكريليلي للطرق
 .1المدال  :تبهللاحو بب د دتا كنحييصل ويطنق بثياي بأيحؤمه وي ن
لبدؤ يمم تبهللاحو ت هيبيم باأل و د ولطيببم  -الا دي ت -إوى ولب ع ولدود ،لبدؤ

ولسم وا ه جيه لبماهللاحد إ ما ال يخحو ه  3ان،

لحبؤ اد وخجا  Acrylic resin and glass microballsسل را
وألحب

صب

كساهللا اويم ،لحلماز باولنل م ل وو لب م ل يال م اويم

وجبحم ولم ؤني.

 .2المواد

 يمأوف ووتابشص خا

و -جب

ووتا

ه هللاترج الكنحيي

الكنحييصل و ا

باوطنق ه خيطم جاتخي ه ادي الصيم ،لص م ديضاء ل ص نء ،لحشبي او م نت م

ال م و اا لوأياا يى ولرطيم ولنصبةم وراا يم.
تكب

بب د ووتا

الكنحييصل بلبجب ولب ص اد و اصم دوتا

وطنق لحسب وماول:
TECHNICAL INFORMATION

Colors

White, black, red, green, yellow ,blue

Finish

Matt
12poise

)Viscosity (25ºC

1.4-1. 5g/ml

Specific Gravity

70%

Solid by Weight %

16
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Coverage Rate (2 coats 10%
dilution) theoretical rate
Drying time

Spreading rate at thickness of 100micron 4m2lkg
Touch dry:

15 minutes

Open time:

time to allow the traffic 90-120minutes

Hard dry:

45minutes

Flash point

4ºC

PACK SIZE

18lit

.اس وبحوي

يى

 جني قياس بب د ووتا: القيــاع.3

5 PAVEMENT MARKINGS
1.

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

2.

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

3.
MATERIALS
1. The pavement markings consist of white and yellow lines, pedestrian crossing lines, stop lines, chevron striping
and directional arrows shall be of thermoplastic, reflectorized paint (TRP) consisting of a mixture of binder,
white or yellow pigment, glass spheres, filler, and other materials in granular form especially compounded for
traffic paint that is to be applied to the pavement in a molten state by mechanical means with surface
application of glass beads.
2. White and yellow TRP shall conform to AASHTO M249. Surface application glass sphere (beads) shall conform
to AASHTO M 247, Type 1.
3. Pre-mixed glass beads shall occupy 20-25% by weight of the TRP mixture and shall conform to the following
requirements:
 Crushing Resistance: An 18 Kg dead weight shall be the average resistance when tested in accordance
with ASTM D 1213.
 Roundness: A minimum of 75% shall be true spheres when tested in accordance with ASTM D 1155.
 Index of Refraction: When tested by the liquid immersion method at 25 degree C, the spheres which will
mix with the material shall have a minimum index of refraction of 1.65 and the spheres that will be applied
to the TRP line will have a minimum index of refraction of 1.5.
 Gradation: When tested in accordance with ASTM D 1214, the spheres used in the TRP shall have the
following gradation:
Standard Sieve Size
% Passing By Weight
1.70 mm (No. 12)
100
0.180 mm (No. 80)
0-5


Technical Information

Colors
Finish

White, black, red, green, yellow ,blue
Matt

Viscosity (25ºC)

12poise

Specific Gravity

1.4-1. 5g/ml

Solid by Weight %
Coverage Rate (2 coats 10% dilution) theoretical
|P age
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70%
Spreading rate at thickness of 100micron 4m2lkg

rate
15 minutes

Touch dry:

45minutes

Drying time

Hard dry:
Open time:

time to allow the traffic 90-120minutes

Flash point

4ºC

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

4.

PAYMENT
Payment shall be as follows:

5.

UNIT OF MEASUREMENT
Linear Meters
)(L.M.

PAY ITEM
)Painted Pavement Line (White or Yellow

Square Meters

)Painted Pavement markings (White or Yellow

)(Sq.M.

 .1أعمال الهفر لتثبيت درابزين الهماية :يمم تر ؤل لا
ب ء تا ص نحا ل تنديا ل باهب ل

SECTION 6 : HAND RAILS

ود ن ويزا دب طم وكب ب ل وكلبن بهللا لسو ومثبؤت دهللاددخحه ودلا دم

يت لسو حسدب ول ططداد ويبصدب إودى ولرسدبو ولطيدبو ،لحجدب ودم يص ده

اتج ود ن وى أل اكه ومل تدودتا وجام ولشمنحم.
 .2أعمال و دات الدرابزين
أ.

جليع بع ودويو ولسدم وا جدب

لحجددب

صدب

ده حويدو جي ده ل طابيدم ويلب صد اد وبنحطا يدم ) (BS 4360ل دا رادوده.

صددب ودويددو ولسددمرل خاويددا دده جليددع ش دبهللا وأددو ل ورؤددبو ل ال رددا

لصيه باويطرم وب حوي.

تك ددب أل د د ا

ب .ج ددب

ودويو ددم بل مي ددف ب ا ددا طابي ددم ويقيا دداد ل ألبر دداد ولبض دددم باوم أ ددؤيد ل ول ددلتبهللاي دا ددلل

ولب ص اد ل جدول وكليداد لحجدب

ال ملادتا ه ب
ت .جليدع لدا

تددبز يدى ب ةيدم ولاردوس ،ل يدى وليدال تيدو م داادي ولرشدأ ويدويدو ولسدم وا

وجام ولشمنحم.

ويدداا جدب

لترظيف وخل و.

ث .تكب

تكدب

طابيدم

) ،(BS EN 1011لتكدب جليدع لصديد ويدداا بطنحيدم  CO2دع وجيدد

لييم تيطيع ودويو باألجاخي ل ولرو د ولرا م ولو لال سلح وميطيع با م و ا وراهللا.

ج .ةرؤل لا

ويداا جب

صب ب شتيؤه حسب ولب ص م ). (BS 4570, BS 4871 AND BS 4872

ح .تجاخ لحو د ووهللادخحه بلبجب ون ب اد ل ول ططداد ولنةيدم لسود ةدل شد
ب ع ورل .

خ .يمم ترظيف وبحو د دب طم ون

د .يمم تثبؤت وبحو د يى ألهللا
ل

ل ورمددبء د لال سددلح برل د

ي

ودويدو تددت ولنق دم وجؤدوي لال تجادخ ةدل

ويم يص ه ألل اخ ل وأو ل ولب د وراويم ةل ودويو.
ل ألهللاصد م دب دطم تجاؤدخ ح دن را د م حسدب ترييلداد ولاردوس ولشدنف بدؤد

ود ني ه  40م لتأب د اهب  B250برو تثبؤت ووهللادخحه بشص

سمبي ل مرا ب ع ألهللاص م ل ؤبواا.

18
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ل سدمبى ونصديف بلبجدب البرداد ولول دم ةدل ول ططداد ل لدبهللاي

 شلل الو دات وطريقة العمل.3

ولا بهللاي و اهللاجيم ل الهللات اع ده دطح الهللا

تكب

. م30 ةل و اهب بدو د ى

.فيم غؤن ظاتني يى وبجه ل أيبوم
وبصديد

صدب جليدع تيصد

ودويو دم بصد د دم ل را دم
دراهللا أل لدا

ب ضع ويداا

تكب

ودويو م باوطنق و ريم لحجب

.أ

 تأرع جليع أل ا.ب

ال تظان م ي اد ويطنق ل ي بع ه ومجبحف يى لجه ودويدو لحجدب

 جب.ت

.دصلا جؤو دول تنق ي ةنغ ل ضح ل إ اهللاد وداا ز وي يى وبجه

ود دن باولدو د و ن دا يم ل إل د يميم لحؤثلدا ييدخا ومثبؤدت أل د ا

ود ن ل ومثبؤت شلبوم دع

يمم ل جليع لا

 جب.ث

لبب طم آلالد و اصم دل إوداق ي ضنهللا ل تشبحه لتكب تكاويف لا
.ودويو م لال رطى واا ي يلي خاصم

يدمم ببوادا ل ملادتدا

وب دع لبردو

ومل تم تنتؤباا ةرييا يى هللا
.لجود

ووهللادخحه باولمن وطبول وأل لا

لا

 تكا: طريقة الكيل.4

ولاروس ولشنف خليه برؤه ال م اهللا خأم ةمداد لند ولشاي

ه ب

SECTION 7: GUARDRALLS
1.
SCOPE: These works shall consist of the furnishing, construction and erection of steel guardrail, constructed in
accordance with these specifications at the locations and in conformity with the dimensions shown on the
Drawings or ordered by the Engineer.
2.

MATERIALS: Rail elements and backup plates for ESP rail shall conform to AASHTO M 180, Class A, Type 2
galvanized. Rail element joints shall be fabricated to lap not less than 300 mm and be bolted.
Rail elements to be erected on a radius of 45 m or less shall be shaped in the shop.

3.
CONSTRUCTION AND INSTALLATION
1. Guardrail shall be installed as and where shown on the Drawings and the direction of the Engineer. Posts shall
be installed by driving plumb to the required elevations or shall be set in concrete, as shown on the Drawings
or ordered by the Engineer.
2. If ground conditions are such that pilot holes are necessary to prevent damage to posts during driving, all
space around steel posts after drilling shall be filled with dry sand or fine gravel.
3. When posts are set in concrete, the concrete shall be placed against the excavated earth unless otherwise
approved.
4. Continuous lengths of rail shall be installed and alignment checked and adjusted before final tightening of bolts,
etc. Lapped rail shall be installed with exposed ends away from the stream of traffic.
4.
MEASUREMENT
1. Steel guardrail, shall be measured by the linear meter furnished, installed completed and accepted. Terminal
sections shall be included and not to be measured separately.
2. Excavation back-filling, concrete footings and other ancillary items, shall not be measured for direct payment,
but shall be considered as subsidiary works the cost of which will be deemed to be included in the Contract
prices for pay items.
16.5.5 PAYMENT
PAY ITEM
(1) Steel Guardrail

|P age
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UNIT OF MEASUREMENT
Linear meter (lin.M)

على المقاول االلتزام بتعبئة النموذج)

سادسا :نماذج المناقصة
نموذج رقم  :)1نموذج عرض عطاء
مناقصة توريد وتنفيذ أشغال وسائل السالمة واألمان واإلرشاد على الطرق الداخلية للمدينة

مناقصة رقمRamMun/RM/2021/006:
الى السادة الدهة المشترية)........................................................................:
برو

لترييلاد ولرا أم و اصم دمر ؤدل أل لدا

لرا دوهللا م نلط ولرا أم لجليع وبثا

ولدلتبهللاي ويلشدنلع

يل لت الرا اتؤماا لجليع وظنلف ولديطدم دادا ل دا ن ورداد د ولدييدم ل ون دبا ل ورلدا ل آلويداد لغؤنتدا ده

أل بهللا ومل واا ي م داا ةه را ده ولب رؤه د ال:

………………………………………………………………………………………………………………………………

 .1رن

بأ

يبا دمر ؤل تا

أل لا

ولطيببم ه تبهللاحدو دب د لتر ؤدل

دا

ال لدا ةدل ب دع ورلد حسدب

ترييلاد وجام ولشمنحم للةيا وشنلط ل ب ص اد ولرا أم لباأل راهللا وللتبهللاي ةل جول وكلياد.

 .2ل مراددو ةددل حددا

طا رددا

يددوا وك دداالد ولطيببددم (إ لجددود) دده وبرددبق ولرملددوي وددو صم لبدداوقيم

بددب

يمخا دادل وردن

ولدوي تسدرؤه يب داي دمدو ء ده ومداهللاحد ولددود ال دميا ورطداء د لح يدى تدل

ولطيببم لحسب ورلاس

 .3ل ب ة

يى

ولنةيم ةل لثا

ورطاء يخ اي ورا هؤيم تلل ولوي.
 .4لجوى

ولرا أم.

يمم إ و د يو الت اقيم ون لل ل ومبقيع ييه ةه

نضرا تل ع نهللا إلحاوم شص

يوي يخ اي دؤررا

أل راهللا ل بب ي ن

لوكم ودد ةدل

لبؤركم.
 .5ل ريم تلو بأ كم غؤن يخ ؤه بهحاوم ولرا أم وللتبهللاي يى
تجخ م ولرا أم يى كثن ه بهللاد ل كم غؤن يخ ؤه وبيا

 .6إ تل ورلبس ل يديه شصي جخءي ه لثا

او سو .

تل وريو.

رر هذا العرض في اليوم ..................... :من شهر ................ :عام....................... :
توقيع المناقص .................................... :شاهد........................................ :
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نموذج رقم  :)2تقدير الكفاءة للمناقصين

مناقصة توريد وتنفيذ أشغال وسائل السالمة واألمان واإلرشاد على الطرق الداخلية للمدينة

مناقصة رقمRamMun/RM/2021/006:
أ .بع ولش سم ( تنة
 -صا ل رم تسجؤ

ب .حجم أل لا

س م ه يو تأ يل ش سم وليال ) -:

وليال ……………………………………… -..رطيم ورل ويليال ………………………:

ولر لي ه ل بع تلل ولرا أم خي
اسم المشروع

السنة

وسرب د وثيث ولاضيم بؤرم باوشيص

اسم الدهة المشترية

وجويو:

نوع العمل المنفذ وسنة االنتهاء

قيمة العمل المنفذ

2018
2019
2020

ج .ولرو د وضنلهللاحم ومر ؤل ورل ل ولطيبو تبةؤنتا ه وليال :
الرقم

سنة الصنع

نوع المعدة

بيان الملكية ملك المقاول ،مستأدرة،تهت الشراء)

الة المعدة

.1
.2
.3

د.

شتيد لخبني ولبظ ؤه ون يسؤؤه ولن دؤه ومر ؤل لجد هللاي أل لا (تنة

س م وسؤني ول تيم) لبدؤد

دائم في موقع العمل أثناء تنفيذ المهام:
الوظيفة

عدد سنوات الخبرة

االسم

يتوادد الطاقم الفني بشلل
مدال الخبرة

 .1وين شنلع
 .2ن ب أل لا

ون يسل

ه .المشاريع الهالية قيد التنفيذ لدى الشركة:
الرقم

اسم المشروع

امر المباشرة

الدهة المشترية

مدة التنفيذ

.1
.2
.3

و .أعمال المقاوالت من الباطن المزمع تلزيمها وأسماء المرشهين للقيام بها:
الرقم

أدزاء العمل

قيمة المقاولة من الباطن

اسم وعنوان المرشح لتنفيذها

مدة العمل في هذا المدال

.1
.2

ز .لثبات مقدرة المقاول المالية
الرقم

البيان

ساب البنوك) :
المبلغ

اثبات المقدرة المالية

.1
.2

مال ظة :يطلب ارفاق شهادات االنداز واالثبات للمعلومات المدردة أعاله ،وذلك إلثبات مقدرة المورد المالية والفنية.

تبقيع ولرا ص............................................................................................:
21
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نموذج رقم  :)3اتفاقية العقد

مناقصة توريد وتنفيذ أشغال وسائل السالمة واألمان واإلرشاد على الطرق الداخلية للمدينة

مناقصة رقمRamMun/RM/2021/006:
ةنح

ل  ( :وجام ولشمنحم) ديو م رام هللا لحلثياا ........................................................

ل رب ه................................................................................................. :
لحلثيه .................................

ةنح ثا ل ( :وليال ) ....................................

ل رب ه................................................................................................ :
مقدمة العقد:
بلدا

وجاددم ولشددمنحم تنغددب ةددل تبهللاحدو ددب د ترو دديم لتر ؤددل

ويلويرم حسب وبربد ولوهللاجم ةل لثا

وسدي م ل ال ددا ل الهللا دداد يددى وطددنق وو خييددم

د ا ل ددا

ولرا أم ويلشنلع وللتبهللا يل ،ةيو تلت ولب ةيم يى وردن

وثا ل ( وليال ) ومر ؤل ولشنلع يل حسب رن وبحوي ولول ةل جول وكلياد ل ال راهللا.

وليدوا ده و نحد

وقد اتفق الطرفان على ما يلي:
لالي:

يو م وريو جخء ال يمجخ ره

ثا ياي :ولسمرو د آلتيم ل ولنةيم دال وريو جخءي ال يمجخ ه الت اق لتل:
 .وشنلط ورا م ل ومل تمضله ترييلاد ويلشمنتؤه ةل تيو م ورطاء د
 .وشنلط ورا م ويريو
 .وشنلط و اصم ويريو
 .ولب ص اد و ريم ورا م ويلشنلع
 .جول وكلياد
 .ملاهللاد ولرا أم ل ورلاس ولنةيم
ثاوثاي :تبقيع و نحيا يى تل وريو رمبن بلثابم تبقيع والا يى تاةم ولسمرو د وللتبهللاي ل ولنةيم دال وريو.
شروط االتفاق:
 .1حؤد

وجاددم ولشددمنحم ل ةيددت يددى ورطدداء وليددوا دده وليددال ةه اددا يخ ددم بهصددو هللا ددن ا دني ورلد ل ددوي

ومر ؤل ويز م وك

له ياي وأل راهللا ولم

يربو راا.

الم ل  ،لباولياد ييمخا و نحد

وثدا ل دمر ؤدل ال د ا وكد

دن صدادهللا حسدب ولب صد اد

يؤاا ل ولنةيم ويت اق له يداي وألل دن ل ومرييلداد ومدل تأدوهللا ده وجادم ولشدمنحم ل ده

 .2ةل حاوم وا تر ؤل ال ا وألل ن وأادهللاي ه ب

و نح

وثا ل ( وليال ) حسب تل وريدو لحسدب ب صد اد

22
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الت دداق خددي
ال ا

ولددود ولدددودي ،د د ويبيو ددم تدلؤ د

ه ب

 .3يى و نح

بهللاد آخن ع تدلؤ
طبد

وثدا ل ( وليدال )

و نح

وليددال تاةددم ألضددنهللا ث د

ج دبهللا ورلددا ل آلويدداد لتر ؤددل

وثا ل تاةم ومكاويف إلضا يم.

دب ؤه وسدي م ورا دم ل

دداة

يدى دي م ل لميكداد و ؤدن لحمدلد

ولسشلويم تا يم ه ي ضنهللا سبباا ثراء تر ؤل ال ا ةل ب ع ورل  ،ل ييه
ييه ب

كا

وبوء ةل ورل .

ييمخا به ادي ودا إودى دا

 .4تكب تدلل الت اقيدم داهللاحم ول ردب مـن تـاريف أمـر المباشـرة ولغايـة  ،2021/12/25لبدؤد
ال لا

ا يم وجليع اا ورط

ون ليم لغؤن هللا ليم لحسمثرى ه سو

وظنلف وياتني.

تكدب

دوي جداز

 .5ت ددمص ددداكم وسدديطم وبهريددم و يسددطؤريم بدداورظن ةددل ي ددخع ددو يرشددأ دده تر ؤددل تددل وريددو لترمبددن ويددب ؤه
ولرلب داا ةل ولرطيم تل ولنجع و ض ي خع.
 .6ويبيو م ود ةل جنء و دبصاد ول بنحم يى ولب د بلا تنل را ا ،لةدل حاودم هللا دبو ورؤرداد تكدب تكداويف
و دص يى حساو وليال باإلضاةم وى تدلؤيه تاةم ولأاهللاحف ولمنت م ه سو .
 .7د ويبيو م إو اء وريو بلبجب تماو خطل بجه إوى و نح

وثا ل ( وليال ) ةل ي ه وداالد آلتيم:

 إس صوهللا ضول نهللا بلأادهللاي لميكاته برو إةي ه.
 إس جنى ت ا اي ومدبح

وريو وأاوح د ريه ل إدخاوام ةل وريو تشنتاء.

 إس تلت تأفيم نتم وليال
 إس ت يف ل تاال
 7اا.
 إس ثبت بأ

و نح

 إس ت يى وليال

ب ء تا ت بينهللا دصلم ل تا دنضى وليال .

ه وقياا دمر ؤل ي ل يمري دال الت اق لسو برو إخطاهللال تمادياي باومر ؤل خي

وي

وثا ل " وليال " و وا هللا بي ل قيا ه باو ش ومر ؤل أل لا .

ه وريو.

 .8صب ورص والل الت اقيم باوي م ورنبيم لتل وي م ولرملوي ل ولنجع رو ي خيف.
 .9حنهللاد تلل الت اقيم لل ع يؤاا يبا  .........................تاهللاحد . .......................
الفريق الثاني المقاول)

الفريق األول الدهة المشترية)

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

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

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

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

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

وقد شهد على ذلك.................................... :
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سابعا :ددول الكميات واألسعار
بلدية رام هللا

مناقصة توريد وتنفيذ أشغال وسائل السالمة واالمان واالرشاد على الطرق الداخلية للمدينة
ددول الكميات واألسعار رقم 1-1
الرقم

بيان العمل

1.0

جبهللا لتكاويف تبهللاحو ل ي شاخصات ولو ات المرور وو نحم ،ل ولثيثم ،ل ولنبرم ،ل ولضيرم باهللات اع

الو دة

الكمية

شيلل

 60م ه جبد أل بع لسو ويبربد وماويم ،والسعر يشمل :وب لص ا ح ألولرؤبا بع  T6بسلاكم
 3يم لبدؤ

تكب ألهللاضيم اكل ه بع خي ا ورد  ،لجليع إلكسسب هللاد ل لا

ويز م ،لتر ؤل ت

ومثيؤب ل ويداا

ا ييخا بلبجب ول ططاد ل ولب ص اد لترييلاد ولاروس ولشنف.

1.1

لو ات وشاخصات مرورية بدون أعمدة.

عدد

1

1.3

أعمدة شاخصات مرورية.

عدد

1

2.0

جبهللا لتكاويف تبهللاحو لتنتؤب اللو ات االرشادية ولنبرم ل /ل ولسمطؤيم لباولساحم ل البراد ومل

1.2

سعر الو دة

لو ات وشاخصات مرورية مع أعمدة.

عدد

تدودتا وجام ولشمنحم لبلا يمرا ب ع ورص ولصمبو لبدؤ

تكب

1

وكمابم باوي مؤه ورنبيم

ل ال جيؤخحم ه وربع وراكل باويب الديض لباهللات اع خط  13م 12،م وي م ورنبيم ل ال جيؤخحم يى
ومب ول ل بأي هللات اع خن لسو

لةيا ولب ص اد  MUTCDودجم و ط ل ب ص اد ويبحاد

الهللا اد م ،والسعر يشمل * :وب لص ا ح ألولرؤبا بسلاكم  3يم لبدؤ
بع خي ا ورد " "HI 3Mباويب

تكب

الهللاضيم اكل ه

الخضن * ،ا بهللاي ل ا بهللاتؤه لباالهللات اع ولدود ةل ول ططاد

لحسب البراد وليمنحم ويبحم لحسب وداجم ومأليلم -ه حويو جي ه ومثبؤت إل اهللاي لبنةؤل نبط ل لا

2.1

لت

ود ن ل ومثبؤت بلا يه و اهب ويزا وييا وي ل لا

ووتا ويجام و يفيم ه ويبحم

ا ييخا بدسب ولب ص اد ل ول ططاد لترييلاد ولاروس ولشنف.

لو ات بمسا ة أقل من 1م بدون بروفيل.
2

م

2.2

لو ات بمسا ة أكبر 1م 2مع بروفبل.

3.1

جبهللا لتكاويف تبهللاحو ل ي عبوات دهان اكريليلي و ا

 Paintsصرا م لهريم ه جبد أل بع لباويب

باوطنق بدجم 18ومن " “Acrylic Road

ولي دودل ولاروس ولشنف ،لسو

3.2

سملني ل /ل

2

1
1

بلبجب

ولب ص اد ل هللا اد د ولاروس ولشنف ضله حولد وريو ،لحطيب حضاهللا اادي رشأ ويلرمج.
جبهللا لتكاويف تبهللاحو لتر ؤل

م

2

عدد

1

ا تعليم الشوارع في مواقع م ن م ه ولويرم لسو ب طبط هللاضيم

ميطرم ،ل /ل با اهللاد هللا اد م هللاضيم ،لسو

با مرلا

دتا

وطنق ودنهللاي

وراكل" وثؤن ببي مي  "Road Paint Thermoplasticع حب زجا صرا م لهللالبيم ه جبد
ال بع لبسلاكم  2.5-2يم لباويب ولي دودل ولاروس ولشنف ،ل وسرن شل
يى لاكم  2يم لتجاؤخ لترظيف ب ع ورل

ل ت شؤه ل شط

ه الل اخ ل وشدبا ل التنبم ود لتر ؤل ت

ال جاس ورل لسو بلبجب ولب ص اد ل هللا اد د ولاروس ولشنف ضله حولد وريو ،لحصب
ترو ل ويلساحم و رييم ولر لي لحطيب حضاهللا اادي رشأ ويلرمج لتر ؤل ورل با مرلا

ا ييخا
وكؤ

وب ا
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وليصا يصيم ،لسو ويبربد وماويم:
مناقصة توريد وتنفيذ أشغال وسائل السالمة واالمان واالرشاد على الطرق الداخلية للمدينة
ددول الكميات واألسعار رقم 2-1

الو دة

الكمية

الرقم
1

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

م.ط

1

3

تعليم الشوارع باشارات ارضية أسهم وشيفرون وخطوط مشاه الف

م

2

1

2
3.3
1
2
3
4
4.0

بيان العمل

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

كاوبرو وساد

4.2
5.0

يمم دتا

وطنق ب

وخا:

ال ميا وراا ل ويلشنلع

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

م.ط

تعليم الشوارع باشارات ارضية مثل أسهم وشيفرون وخطوط مشاه الف.

م

2

1

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

م.ط

واف االرصفة والدزر.

جبهللا لتكاويف تبهللاحو لتنتؤب عيون القطط العاكسة ةل ب هللاع م ن م ةل ولويرم ه ةض

لتر ؤل ت

ا ييخا حسب ولب ص اد لترييلاد ولاروس ولشنف ضله حولد وريو ،لسو

م.ط

عيون قطط عاكسة باتداهين.

عدد

يى ب ؤن جي رم طن  3ش ل ت

للضوء ,صرا م لهللالبيم ه جبد أل بع لباورن
رو

وضلا

1

ضا :جليع ويطع ويز م ويمثبؤت

وبوء ةل لييم ومبهللاحو.

جبهللا لتكاويف تبهللاحو لتنتؤب مطبات صناعية مدهزة من المطاط المقوى والمزود بالزداج العاكس
يى يطم ،لبدؤ

1

ا ييخا ه (دنغلو خ ادو نبط)....و ل يى وليال تيو م

ولاروس ولشنف ب

صب

1

ويبربد
عدد

جبهللا لتكاويف تبهللاحو مرايا مهدبة قطر 100سم ،ل وسرن شل

1

ال بع

عيون قطط عاكسة باتداه وا د.

ؤرم ويلب ةيم يؤاا ه ب

6.0

1

1

دهان دب

شيلل

لوكه دوتا " “Acrylic Road Marking Paintsصرا م لهللالبيم ه جبد

أل بع لسو ويبربد وماويم ،لبدؤ

وماويم:

4.1

م.ط

سعر الو دة

عدد

1

ل الهللات اع ولدودي د ال ه طح ال يت ويا م

ولطب يال ا ويظنلف وبؤ يم ول مي م " طيب تيو م ت اوم وشنتم

ولرمج ولوي رم" لسو وؤمم تنتؤباا ةل ولب ع ومل يمم تدويوتا ه ب

ولاروس ولشنف

د خ حولد ولويرم ،والسعر يشمل * :ومثيؤب ل ومثبؤت ةل ال يت ويا م لت

ه

ا ييخا سو

(دنغلو خ اد)....و *تأنحف وليالو *ترظيف ولب ع ل صي جليع ألضنهللا ومل و ترمج ه
تر ؤل ورل ل ادي أللضاع وى ا تا ت ييه ،لتر ؤل ت

ا ييخا إلتلاا ورل حسب ول ططاد

ل ولب ص اد لترييلاد ولاروس ولشنف ضله حولد وريو .ل يى وليال تيو م ؤرم ويلب ةيم يؤاا
ه ب

ولاروس ولشنف ب

وبوء ةل لييم ومر ؤل.

6.1

مطب صناعي بارتفاع  4.5سم وعرض 60سم

7.0

جبهللا لتكاويف تبهللاحو لتنتؤب درابزين معدني ) (Steel Hand Railباوشص ل وقياس ولطيبو،

 .6.2مطب صناعي بارتفاع  5.0سم وعرض 90سم.
لسو

وبضره تدلا م ويلشاي ه

ببهللا وشاهللاع وراا لسو

ترييلاد ولاروس ولشنف ،ل وسرن شل

لا

م.ط

1

م.ط

1

ةل ب ع م ن م ةل ولويرم بلبجب

ود ن ل ومثبؤت ويز م ل و اهب

ويزا ويمثبؤت
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ا ييخا ال جاز ورل

ل ادي اللضاع تلا تا ت ييه لتر ؤل ت

ل ول ططاد لتبجؤااد ولاروس ولشنف.

يى كل لجه بلبجب ولب ص اد
م.ط

1

مناقصة توريد وتنفيذ أشغال وسائل السالمة واالمان واالرشاد على الطرق الداخلية للمدينة
ددول الكميات واألسعار رقم 3-1

الرقم

8.0

بيان العمل

جبهللا لتكاويف تبهللاحو لتنتؤب

ديد

الو دة

) ESP2.0باوشص ل وقياس ولطيبو وبضره تدلا م ويسياهللاد ه ال خالق ل ثبت يى جب ب
ولاروس ولشنف ،لحشل

لا

ورل

وطبيرم ل ال يت ألي ل  ،ل لا

ةل ب ع م ن م ةل ولويرم بلبجب ترييلاد

ومأ يل ويز م ولو

ه ح ن لتسبحم لهللادا ةل الهللا

ومثبؤت لتنتؤب ب كل ةس بهللاحم بلبجب ولب ص اد ت 5ا

ل ثبمم يى حب جخ ودلا م ،ل ادي اللضاع تلا تا ت ،لتر ؤل ت

ا ييخا إل جاز ورل

لجه بلبجب ول ططاد ل ولب ص اد لترييلاد ولاروس ولشنف ضله حولد وريو.

يى كل

ؤرم وي ملاد ب

ومبهللاحو ،لتر ؤل ت

ا ييخا إل جاز ورل بلبجب ترييلاد ولاروس ولشنف ضله

9.1

اقماع مرورية بارتفاع 750ملم عاكسة ( 2اكل خي ا د باويب

9.2
9.3

فالش غماز) شمسي دائري وب ص ن طن  20م ع ا وي ويمثبؤت يى لاع  750يم.
قاعدة دلدية لتثبيت االشارات براد  120*400*740يم للز  25ت م.

.10

كاوبرو وساد هللا م  9.0لوكه وسائل المرور الدائمة على الطرق والمثبتة في االسفلت لسو ويبربد

10.2

م.ط

1

جبهللا لتكاويف تبهللاحو ل ي وسائل المرور المؤقتة للطرق حسب وبربد وماويم ،والسعر يشمل* :تيو م
حولد وريو.

10.1

شيلل

ماية مدلفن (Galvanized Steel Guard Rails-

وشاهللاع ولسمبحم ل /ل ولردريم ل يرلا ييخا لسو

9.0

الكمية

سعر الو دة

غؤن اد ويكسن ،ل وسرن شل

ويا وي  385يم بسلاكم  5م.

الديض) أرب م ه PVC

وماويم ،والسعر يشمل* :كاةم الكسسب هللاد ل ويطع ويز م ويمنتؤب ل ومثبؤت.

اعمدة بالستكية مرنة  )flexible delineatorsطن 8هللات اع  75م ع ب كل ه خي ا ورد .

فاصل مسلك  )channelizer with delineatorsع ا وي ( 20*100م) ل لبد دي ميصل
هللات اع  75م ع اكل ه خي ا ورد .

عدد

1

عدد

1

عدد

1

عدد

1

عدد

1

اسم المقاول............................................................................................................................:
عنوان المقاول..........................................................................................................................:
رقم التلفون والفاكس....................................................................................................................:
ختم وتوقيع المقاول....................................................................................................................:
مال ظات:

 طيب ومبقيع يى جليع ص داد جول وكلياد
 طيب ودأب

يى ب ةيم ولاروس ولشنف وكماديم يى ورؤرم ب

ا ني ومبهللاحو.
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 جول وكلياد يل تب ويمسرؤن يى

اس رن وبحوي " "unit rateب ض ورظن ه وكلياد ولمب ع تبهللاحوتا ةل ي هيبيم.
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ثامنا :المخططات
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