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  2019-79اإللزامية  الفنية التعليمات
  الطرية الجاهزة خرسانةال

)21\8\2019(  
  
  )1مادة (
  الهدف

 االنشائيةعمال المساهمة في ضمان سالمة االشخاص واال إلى(التعليمات)  ةاإللزامي ةالفني اتالتعليم ههذ هدفت
الى  هاتوريدو  الطرية الجاهزة(الباطون) نتاج الخرسانة ال الزامية متطلباتوضع من خالل المتطلبات البيئية و 

  .االعمال االنشائيةاستخدامها في و الزبون 
  
  )2مادة (
  المجال

بغض النظر  االنشائيةالمستخدمة في االعمال الطرية  الجاهزةالخرسانة توريد انتاج و  على اتالتعليم ههذ سريت
  .ضمن نشاط تجاري ربحي او بشكل مجانيكان ذلك سواء  عن اماكن انتاجها

  
  )3مادة (

  التعريفات
  ا ما لم تدل القرينة على غير ذلك:هؤ المعاني المحددة ازاالتالية الغراض هذه التعليمات، يكون للمصطلحات 

مكونة على االقل انشائية مجموعة مواد عن خلط الناتج الطري  المنتوج يه: الطرية الجاهزة الخرسانة  -1
والمنقول  مسبقا محددة خواصلتحقيق كميات لل نظام تعيينٍ  وفقوالماء  والركام البورتلندي من االسمنت

  الى مواقع االعمال االنشائية الستخدامها. بناقالت خلط مناسبة
  الطرية.الجاهزة مكان انتاج الخرسانة : المصنع  -2
   .علمصناتمتلك التي عتبارية االطبيعية او الشخصية ال: الموّرد  -3
  الزبون: الشخصية الطبيعية او االعتبارية التي تقوم بالتعاقد مع المورد لتوفير الخرسانة الجاهزة الطرية.  -4
او اي عمل من  ما بناءٍ او اضافة او ترميم  تشييديهدف الى قيد التنفيذ اي نشاط العمل االنشائي:   -5

  .اعمال البنية التحتية
ًء ابتدا الزبونالى من الموّرد الطرية الجاهزة التوفير في السوق: اي عملية من عمليات توريد الخرسانة   -6

  .في موقع العمل االنشائيللزبون  اهتسليم حتى ة الزبونلبيطالموّرد لمن استالم 
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اية جهة عن او  صادرة عن وزارة االقتصاد الوطنيمختبر حاصل على شهادة اعتماد ي المختبر: ا  -7
ووفقا للمجال المبين  ISO/IEC 17025لمتطلبات المواصفة الدولية  اوفقاعتماد معترف بها من قبلها 

ه وقدرته على اجراء الفحوصات المطلوبة ءتالتي تبين كفا في ملحق شهادة االعتماد الخاصة بالمختبر
  .المواصفات الفلسطينيةللخرسانة الجاهزة الطرية وفق 

الجهة المختصة: الجهة أو الجهات التي يحددها مجلس الوزراء لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بموجب   -8
  .) من قانون المواصفات والمقاييس والقوانين السارية األخرى ذات الصلة23المادة (

  المهندسين. نقابة تعليماتالمهندس المعين من قبل الزبون وفق  المهندس المشرف:  -9
  .2000لسنة  6وفق التعريف الوارد لها في قانون المواصفات والمقاييس رقم التعليمات الفنية االلزامية:   - 10

  
  )4مادة (

  التوفير في السوق
ضمن نشاط تجاري ربحي او ما الطرية بهدف توريدها لعمل انشائي  الجاهزة يمنع انتاج الخرسانة  -1

  ) من هذه التعليمات.5المتطلبات الواردة في مادة (بشكل مجاني اال اذا لبت 
لمتطلبات الواردة في هذه ل الخرسانة الجاهزة الطرية التي ينتجهاتلبية ضمان مسؤوال عن  الموّرديكون   -2

  .التعليمات
  
  )5مادة (

  المتطلبات
 40الفلسطينية لمواصفة احدث اصدار لالطرية وتوريدها وفق متطلبات الجاهزة يجب إنتاج الخرسانة   -1

  .نفس المواصفةلالتكميلية الواردة في المراجع بما يشمل المتطلبات  الخاصة بالباطون الجاهز
إشعاعية أو كيماوية  من أي ملوثات ة الطريةالجاهز  الخرسانةيجب أن تخلو المواد الداخلة في صناعة   -2

  .سلطة جودة البيئة دة منالمعتموفق المراجع  أو غيرها تشكل خطرا على صحة االنسان والبيئة
االنتاج والنقل و  المواد االولية تخزينفي جميع مراحل بالمعايير الوطنية البيئية يجب على المورد االلتزام   -3

  .والتخلص من المخلفاتوالصب 
  
  )6مادة (

  تقييم المطابقةاجراءات 
لمواصفة الفلسطينية ل احدث اصدار نظاما إلدارة الجودة وفق طبقيو نشأ يان  موّرديجب على كل   -1

  الخاصة بمتطلبات إدارة نظام الجودة لمصانع الباطون الجاهز. 130



 )4من ( )3(صفحة     

النظام حصل على مصدقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس تشهد بأن يان  موّردكل على  يجب  -2
  لمتطلبات المواصفة المذكورة في نفس الفقرة.) من هذه المادة مطابق 1في الفقرة ( رو ذكالم

  
  )7(مادة 

  استخدام الخرسانة الجاهزة الطرية
  .المشرفالمهندس  استخدام الخرسانة الجاهزة الطرية وفق توجيهاتيجب 

  
  )8مادة (

  واجبات الجهة المختصة
كما  النفاذ احكام هذه التعليمات الفنية االلزامية.الالزمة وارد المتخصيص يجب على الجهة المختصة   -1

  .هاعلى تطبيق احكاموالتفتيش عليها وضع خطة سنوية للرقابة 
يحق للجهة المختصة اخذ العينات وطلب فحصها وفق المواصفات الفلسطينية في المختبرات المختارة   -2

  من قبلها وفق االصول.
التعاون التام مع اطقم مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهة المختصة بما ّرد وطاقمه يتوجب على المو   -3

  ي انفاذ هذه التعليمات.يتعّلق بأداء واجبهم ف
  
  )9مادة (

 ازالة التعارض
اعتبارا من تاريخ دخول هذه التعليمات حيز التنفيذ، يلغى كل ما يتعارض مع احكامها وتحديدا التعليمات الفنية 

 . وتعتبر اي اشارة الى التعليمات الملغية اشارة الى هذه التعليمات.بالباطون الجاهزالخاصة  2005-2االلزامية 
  
  )10مادة (
 النفاذ

 من تاريخ اصدارها. سنةتدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ بعد 
  
  )11مادة (

  تفسير النصوص
في حال ظهور خالف في تفسير أحد نصوص هذه التعليمات، يعتمد التفسير الصادر عن لجنة التعليمات الفنية 

  اإللزامية.
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  )12مادة (
  تحديد الجهة المختصة

بتنسيب الجهات المختصة بالرقابة على تطبيق هذه التعليمات الى مجلس الوزراء الستصدار يقوم رئيس المؤسسة 
  قرار بذلك.


