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يســر وزارة الحكــم المحلــي أن تصــدر اإلصــدار األول مــن الدليــل الفنــي لجمــع وإدارة المخلفــات الصلبــة 

ونقلهــا فــي البلديــات الليبيــة، والــذي تــم إعــداده بالتعــاون مــع برنامــج »دعــم البلديــات فــي ليبيــا« 

الــذي تنفــذه الــوزارة بالشــراكة مــع المؤسســة األلمانيــة للتعــاون الدولــي )GIZ( باإلنابــة عــن االتحــاد 

)BMZ( األوروبــي والــوزارة االتحاديــة األلمانيــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة

يهــدف الدليــل إلــى المســاهمة فــي تحســين خدمــة إدارة المخلفــات الصلبــة فــي ليبيــا مــن خــال 

وضــع المعاييــر الفنيــة لضمــان تقديــم الخدمــة بكفــاءة فــي البلديــات. ويقــدم الدليــل لمحــة عامــة عــن 

األنظمــة الحاليــة لجمــع ونقــل المخلفــات ويقتــرح األســاليب اإلداريــة والتشــغيلية الفعالــة للمعــدات 

والمرافــق. كمــا يقتــرح مجموعــة المعاييــر الفنيــة المعياريــة للمعــدات الازمــة لجمــع ونقــل المخلفــات 

الصلبــة فــي البلديــات.

هــذا الدليــل هــو األول ضمــن سلســلة مــن األدلــة الفنيــة والتشــغيلية نعمــل علــى تطويرهــا بالتعــاون 

مــع المؤسســة األلمانيــة للتعــاون الدولــي )GIZ(، مثــل الدليــل الفنــي »لمحطــات التحويــل المرحليــة« 

ودليــل إدارة وتشــغيل »المكبــات النهائيــة« ودليــل »إعــادة التدويــر« وغيرهــا.

نهايــة، نــود أن نشــكر كل مــن ســاهم فــي هــذا اإلنجــاز، وال ســيما الفــرق الفنيــة مــن وزارة الحكــم 

المحلــي والعديــد مــن البلديــات وشــركات الخدمــات العامــة والخاصــة وفريــق GIZ والخبــراء. ونســأل 

ــز. ــي العزي ــات لتحســين الخدمــات للمواطــن الليب ــة للبلدي ــا فــي دعــم المعرفــة الفني ــه أن يوفقن الل

وزير الحكم المحلي

 بدر الدين التومي



The Ministry of Local Government )MoLG( is pleased to publish the first edition of 

the Technical Guide for Solid Waste Collection and Transport in Libyan municipa-

lities, prepared in cooperation with the Programme “Support to Municipalities in 

Libya” implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenar-

beit )GIZ( on behalf of the European Union )EU( and the German Federal Ministry for 

Economic Cooperation and Development )BMZ(. 

The guide aims at contributing to the improvement of the solid waste management 

service in Libya through setting the technical standards to ensure an efficient deli-

very of the service in municipalities.  It provides an overview of the current existing 

systems of collection and transport of waste and suggests the approaches for ef-

ficient management and operation of the equipment and facilities. It also sets the 

normative technical standards of the necessary equipment for the collection and 

transport of solid waste in municipalities. 

We are working to make this guide the first of a series of technical and operational 

guides in cooperation with the GIZ: several additional publications are under pre-

paration; such as the technical guide about transfer stations, known in Libya as 

“staging dumps”; a study that documents dumping sites, commonly called in Libya 

“final landfills”; a manual focussing on recycling, and several others.

Finally, we would like to thank all those who contributed to this achievement, in par-

ticular the technical teams of the MOLG, several municipalities, public and private 

service companies, and GIZ team and experts. We pray God to help us in supporting 

the technical know-how of the municipalities to improve services for the population. 

Minister of Local Government
Badereddin Toumi
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الدليل الفني لجمع المخلفات الصلبة

1.  مقدمة
تــم إعــداد هــذا الدليــل باللغــة العربيــة حصريــًا ألصحــاب المصلحــة فــي ليبيــا وكل العامليــن والمتكلميــن باللغــة 

العربيــة فــي مجــال إدارة المخلفــات الصلبــة.  هــذا الدليــل لــم يترجــم مــن لغــة أخــرى، بــل تــم إعــداده بالكامــل 

باللغــة العربيــة حصريــًا.

هــذا الدليــل الفنــي يهــدف إلــى توجيــه وتعريــف المختصيــن بــإدارة المخلفــات الصلبــة علــى األنظمــة الشــائعة 

ــات، والشــوارع، واألســواق( وصــوال إلــى  ــازل، والحاوي ــة مــن مصادرهــا )المن فــي جمــع ونقــل المخلفــات الصلب

المواقــع المخصصــة لتصريفهــا )محطــة ترحيــل أو المكــب النهائــي(.  كذلــك يشــرح الدليــل كيفيــة اختيــار 

أنظمــة الجمــع والنقــل وحســاب أعــداد الشــاحنات والحاويــات وعمــال الكنــس لنظافــة المــدن.  يغطــي هــذا 

الدليــل معظــم أنظمــة الجمــع والنقــل للمخلفــات الصلبــة المســتخدمة حاليــًا فــي ليبيــا، كمــا يراعــي هــذا 

ــًا فــي  ــًا مــع األنظمــة المســتخدمة حالي ــدة ال تتوافــق فني ــة بأنظمــة جمــع ونقــل جدي ــب التوصي الدليــل تجن

ليبيــا، وركــز علــى شــرح اســتخدامات األنظمــة الموجــودة حاليــًا وكيفيــة االســتفادة القصــوى منهــا.

هــذا الدليــل الفنــي تــم إعــداده لجمــع ونقــل المخلفــات الصلبــة مــن قبــل متخصصــي النفايــات الصلبــة GIZ فــي 

ــة لهــذا الدليــل.  والشــكر لــكل الســادة  ــا، والــذي رتــب اللقــاءات والتشــاورات ووفــر المعلومــات الضروري ليبي

فــي البلديــات الشــريكة وشــركات الخدمــات العامــة الذيــن ســاهموا بالمعلومــات والصــور فــي هــذا الدليــل.  

ــار فــي المســتقبل إعــداد دليــل فنــي بالعربيــة منفصــل يغطــي محطــات الترحيــل  كمــا يجــب الوضــع باالعتب

والمعروفــة بليبيــا )بالمكــب المرحلــي( وكذلــك دليــل فنــي آخــر يغطــي مكبــات المخلفــات والمعروفــة بليبيــا 

)بالمكــب النهائــي( إضافــة لدليــل يغطــي مــا هــو واقعــي لليبيــا فــي برامــج وأنشــطة إعــادة التدويــر.

'' الفريــق الفنــي المختــص بالــوزارة علــى اســتعداد لتقديــم الدعــم والمســاندة الفنيــة للبلديــات مــن حيــث 

تحديــد االحتياجــات ووضــع خطــط التشــغيل واإلدارة وفــق ا للمعايــر والمؤشــرات الفنيــة المعتمــدة فــي كل 

مــا يخــص إدارة النفايــات الصلبــة'' .
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)English Introduction( 2.  مقدمة باإلنجليزية
This technical guide for Solid Waste collection was created and prepared in 
the Arabic language only for Arabic speaking target groups in Libya, it in-
tends to provide waste collection technical guidance and to unify solid waste 
understandings between the different stakeholders.  The main target groups 
for this waste collection technical guide are the municipalities, public service 
companies, private waste collection companies, and the ministry of local  go-
vernment.  The guide highlights the different collection systems in Libya - 
how they should be used, for what purpose, what are the advantages and 
disadvantages, and how to improve utilization of the current systems.  The 
guide also uses the  local Libyan Solid Waste terminologies, its equivalent in 
other Arab countries,  and its equivalent in English.

This should help to unify the Solid Waste communication between municipa-
lities, public service companies, private companies, and the ministry of local 
government - and when engaging with foreign suppliers and donor agencies.

The guide also gives examples of how to calculate the number of trucks and 
containers required in certain situations in specific municipalities, as well as 
it consists of examples how to estimate performance and plan operational 
costs of certain collection systems.  In addition, it identifies job descriptions 
of key Solid Waste positions that are typical in the Libyan situation.  It also 
touches on the maintenance of trucks and preventive maintenance programs 
that are recommended to be in place including maintenance template sheets 
in Arabic as an example.  It also includes samples of technical specifications 
required in tendering and pricing of a small compactor truck, containers )bins( 
and a wheel loader.
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This Waste Collection guide was prepared by the GIZ Solid Waste specialists  
in  Libya who facilitated meetings and provided the necessary  information. 
Also thank you for all partner municipalities, public service companies  and  
private companies who provided information and pictures for this guide. 
Future separate technical guides in Arabic are needed to cover transfer sta-
tions, landfills, and potential recycling programs/activities suitable for Libya.
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3.  الهدف من الدليل
تــم إعــداد هــذا الدليــل باللغــة العربيــة حصريــًا ألصحــاب المصلحــة فــي ليبيــا وكل العامليــن والمتكلميــن باللغــة 

العربيــة فــي مجــال إدارة المخلفــات الصلبــة.

هــذا الدليــل الفنــي يهــدف إلــى توجيــه وتعريــف المختصيــن بــإدارة المخلفــات الصلبــة علــى األنظمــة الشــائعة 

فــي جمــع ونقــل المخلفــات الصلبــة مــن مصادرهــا )المنــازل، والحاويــات، والشــوارع، واألســواق( وصــوال إلــى 

المواقــع المخصصــة لتصريفهــا )محطــة ترحيــل أو المكــب النهائــي(.  كذلــك يشــرح الدليــل كيفيــة اختيــار 

أنظمــة الجمــع والنقــل وحســاب أعــداد الشــاحنات والحاويــات وعمــال الكنــس لنظافــة المــدن.  يغطــي هــذا 

الدليــل معظــم أنظمــة الجمــع والنقــل للمخلفــات الصلبــة المســتخدمة حاليــًا فــي ليبيــا، كمــا يراعــي هــذا الدليــل 

تجنــب التوصيــة بأنظمــة جمــع ونقــل جديــدة ال تتوافــق فنيــًا مــع األنظمــة المســتخدمة حاليــًا فــي ليبيــا، وركــز 

علــى شــرح اســتخدامات األنظمــة الموجــودة حاليــًا وكيفيــة االســتفادة القصــوى منهــا.

4.  تعريف إدارة المخلفات الصلبة
يوجد هناك عدة تعريفات للمخلفات الصلبة منها:

تعريف منظمة الصحة العالمية: 

أن مصطلــح المخلفــات يقصــد بــه القمامــة أو القــاذورات أو نفايــة، وهــي بعــض األشــياء التــي أصبــح صاحبهــا ال 

يريدهــا فــي مــكان مــا ووقــت مــا وأصبحــت ليســت لهــا أهميــة أو قيمــة.

التعريف البيئي:

مــن وجهــة نظــر بيئيــة تشــكل المخلفــات خطــرًا ابتــداًء مــن الوقــت الــذي تحــدث عالقــة بينهــا وبيــن البيئــة، 

هــذه العالقــة يمكــن أن تكــون مباشــرة أو نتيجــة للمعالجــة.

التعريف االقتصادي:

مــن وجهــة نظــر اقتصاديــة تعتبــر المخلفــات كل مــادة أو شــيء قيمتــه االقتصاديــة معدومــة أو ســلبية 

لمالكــه. بالنســبة 

المخلفــات الصلبــة تعنــي تلــك المخلفــات أو النفايــات أو القمامــة التــي تجمعهــا وتنقلهــا البلديــات أو مــن ينــوب 

عنهــا مــن شــركات الخدمــات العامــة أو مقاوليــن متعاقديــن. وغالبيــة المخلفــات الصلبــة تلــك )القمامة(المتولــدة 

مــن المنــازل واألســواق والمحــال التجاريــة والــورش والمؤسســات فــي المحلــة أو البلديــة أو المدينــة. إضافــة لمــا 

يتــم جمعــه مــن مخلفــات متناثــرة أو متراكمــة ومــا يتــم كنســه مــن أتربــة متناثــرة علــى

جوانــب الشــوارع وأرصفــة المشــاة والســاحات والحدائــق والمياديــن. إضافــة لمخلفــات البنــاء والهــدم والتــي 

لهــا أنظمــة جمــع ونقــل ويتطــرق لهــا هــذا الدليــل
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لــذا مــن المهــم جــدًا وضــع خطــط مبســطة إلدارة المخلفــات الصلبــة فــي ليبيــا ال تزيــد مــن أعبــاء نظــام إدارة 

المخلفــات الُمرهــق حاليــًا، ولكــن تســاعد علــى انتظــام الخدمــات.  مــع األخــذ باالعتبــار العوامــل والســلوك 

االجتماعيــة إضافــة للقــدرات التشــغيلية والفنيــة الموجــودة بالبلديــة والشــركة العامــة والشــركة الخاصــة 

المتعاقــدة.  وعلــى أســاس هــذه العوامــل والقــدرات الواقعيــة، علــى واضعــو خطــط إدارة المخلفــات الصلبــة 

إعــادة ترتيــب خدمــات النظافــة لتلبيــة احتياجــات المواطــن علــى أفضــل وجــه بمــا هــو متــاح وبمــا هــو متناســب 

مــع القــدرات التشــغيلية والماليــة للبلديــة والشــركة بــدون اللجــوء ألنظمــة جمــع معقــدة فنيــًا تتعطــل بســرعة، 

ولكــن المطلــوب انتظــام وديمومــة خدمــة الجمــع يوميــًا وبنفــس المســتوى.  ولتطويــر نظــام متكامــل إلدارة 

المخلفــات الصلبــة، يقتضــي الحــال خيــارات قصيــرة األجــل وأخــرى طويلــة األجــل علــى أن يتــم تحديــد أهــداف 

ومؤشــرات قابلــة للتحقيــق، وعليــه فمــن المفضــل دائمــًا وضــع أهــداف ســهلة وواقعيــة يفهمهــا معظــم 

العامليــن فــي البلديــة والشــركة والــوزارة وليــس المختصيــن فقــط حتــى يعمــل الجميــع علــى تحقيقهــا.

نجاح إدارة المخلفات الصلبة يعتمد على َتَجُنب الحلول المعقدة وتعريف األدوار بين البلديات 

وشركات القطاع الخاص المتعاقد معها، وتوحيد الخطاب بضرورة انتظام خدمات الجمع يوميًا 

باإلمكانيات المتاحة، وتوثيق الكميات والصيانة والتكاليف.

5.   مستويات إدارة المخلفات الصلبة
مــن المهــم معرفــة مســتويات إدارة المخلفــات الصلبــة حتــى تســتطيع البلديــات والمخططيــن تقييــم الوضــع 

الواقعــي وتحديــد فــي أي مســتوى هــم ومــا هــو المطلــوب لتطويــر إدارة المخلفــات الصلبــة والوصــول 

للمســتوى التالــي.  ومســتويات إدارة المخلفــات الصلبــة التاليــة تعكــس بشــكل عــام حالــة إدارة المخلفــات 

ــم. الصلبــة فــي البلديــات المختلفــة فــي العال

1- المستوى المتدني )متأزم(

)البلدية أو المدينة ال تلبي شروط المستوى األساسي وهذه الحالة سائدة في معظم بلديات ومدن العالم(

2- المستوى األساسي

3- المستوى الثانوي

4- المستوى المتقدم 

5- مستوى صفر مخلفات

 )وهذا استراتيجية ورؤيا أكثر منه مستوى وتحاول تحقيقه بعض المدن المتقدمة(
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المســتويات أعــاله هــي الترتيــب المنطقــي لتطويــر إدارة المخلفــات الصلبــة حيــث يجــب تحقيــق المســتوى 

األساســي أواًل ثــم المســتوى الثانــوي ثانيــًا قبــل البحــث والتفكيــر فــي المســتويين المتقــدم وصفــر مخلفــات.

يتناول الدليل أول ثالثة مستويات فقط تتماشى مع الوضع القائم والمطلوب الوصول له في ليبيا.

5.1.   أقل من المستوى
أقــل مــن المســتوى هــو حــال إدارة المخلفــات الصلبــة فــي الكثيــر مــن البلــدان وخصوصــًا الناميــة وبــل بعــض 

الــدول المتقدمــة، حيــث المكبــات العشــوائية غيــر القانونيــة منتشــرة دون رقابــة مــن الســلطات، وأعمــال الحــرق 

المفتــوح أصبحــت عــادة رغــم مــا تســببه مــن أمــراض وتلــوث، كمــا أن كميــات المخلفــات المجموعــة والمنقولــة 

غيــر معروفــة أو غيــر دقيقــة بســبب غيــاب نظــام موازيــن الشــاحنات.  وكذلــك عــدم انتظــام جمــع المخلفــات 

وكنــس الشــوارع وعــدم مطابقــة المكبــات المرحليــة والنهائيــة للمواصفــات الفنيــة وال تطابــق مواصفــات 

التشــغيل الصحيــح، إضافــة للمشــكلة الدائمــة وهــي عــدم معرفــة التكاليــف الحقيقيــة بدقــة وعــدم وجــود 

ميزانيــة ســنوية واضحــة ومفصلــة وإن وجــدت فــال تصــرف فــي مواعيدهــا ممــا يســبب اختنــاق فــي الســيولة 

لــدى البلديــات أو الجهــات المســؤولة عــن الخدمــة وبالتالــي يتراجــع مســتوى الخدمــة.  وعــادة توجــد عــدة 

أســباب تــؤدي لهــذا الوضــع ومنهــا:

بعض األسباب:

 أ.  قوانين غير مواكبة للمرحلة وسياسات ومفاهيم قديمة تعيق التطور.

 ب.  خدمات نظافة غير منتظمة وبدون مواصفات فنية وبدون خطط سنوية.

 ج.  ميزانيــة وقــرارات مركزيــة وتأخــر الصــرف للمســتوى المحلــي أو أن المســتوى المحلــي متأخــر بالصــرف 

لألطــراف المتعاقــدة والعاملــة.

 د.  ال توجد رسوم نظافة على مستوى البلدية )المحلي( أو أنها ال تكفي.

 ه.  بــدون نظــام موازيــن للشــاحنات تكــون ســجالت الكميــات واألداء غيــر صحيحــة وبالتالــي يبقــى األداء 

جزافــي. والتكلفــة 

 و.  مكبــات نهائيــة غيــر صحية/عشــوائية وحــرق ونفــس الشــيء ينطبــق علــى المكبــات المرحليــة )بــدون 

مواصفــات فنيــة(.

 ح.  غيــاب الكفــاءات والتخصــص والتدريــب فــي مجــال إدارة المخلفــات الصلبــة علــى مســتويي التشــغيل 

والقــرار، إمــا لعــدم معرفــة بهــذا المجــال الحيــوي أو عــدم الرغبــة بالعمــل فــي مجــال المخلفــات )القمامــة( بســبب 

النظــرة االجتماعيــة.
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مثال بياني يدلل على أن إدارة المخلفات الصلبة أقل من المستوى:

جمع المخلفات

مكب مرحلي

(غير منتظم و تراكمات و حرق)

بدون مواصفات)
(و عشوائي و حرق

مكب نهائي بدون مواصفات
(مكب غير صحي أو عشوائي أو مفتوح و حرائق)

كب
عشوائي

بعض إعادة التدوير
عمالة غير رسمية
و القطاع  الخاص

كميات غير معروفة؟

مخلفات راجعة

كميات غير معروفة؟
كميات غير معروفة؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

بعض أنواع البالستيك
مخلفات معدنية وكرتون للسوق

المحلي أو اإلقليمي
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المستوى األساسي  .5.2

يعتبــر المســتوى األساســي أهــم مســتوى ألنــه القاعــدة األساســية لتأســيس نظــام إدارة المخلفــات الصلبــة 

قــادر علــى تقديــم خدمــة منتظمــة يوميــًا ومســتدامة للمواطــن، إضافــة إلــى أنــه عنــد تحقيــق هــذا المســتوى 

األساســي فســوف يكــون قاعــدة انطــالق لكافــة أعمــال التطويــر األخــرى فــي إدارة المخلفــات الصلبــة مــن 

إعــادة تدويــر وســماد ومكبــات نهائيــة صحيــة.

والمســتوى األساســي ملخــص بالرســم البيانــي التالــي ولــه شــروط مهمــة للغايــة حتــى يتحقــق وهــي بشــكل 

عــام وبــدون تفاصيــل كالتالــي:

بعض شروط المستوى األساسي:

 أ. تشــريع وتنفيــذ قوانيــن وأحــكام وسياســات مواكبــة 

وآليــات  التشــغيل  مواصفــات  فيهــا  بمــا  للمرحلــة 

والتعاقــدات. المالــي  التحصيــل 

 ب. جلــب الكفــاءات لمجــال إدارة المخلفــات وتدريــب 

والقــرار التشــغيل  مســتويي  علــى   القائميــن 

 )كافة المستويات البلدية والمركزية(.

وأداء  المخلفــات  لكميــات  صحيحــة  ســجالت   ج. 

فــي  متكامــل  موازيــن  نظــام  باســتخدام  الشــاحنات 

المكــب المرحلــي والنهائــي وهــو مهــم ليــس لــألداء 

الحقيقيــة. التكاليــف  لمعرفــة  بــل  فقــط، 

المطلوبــة  للخدمــة  الحقيقيــة  التكلفــة  معرفــة   د. 

ومتصاعــدة  بلديــة  لــكل  ســنوية  ميزانيــة  واعتمــاد 

األســعار. تضخــم  لتغطيــة 

الميزانيــة  بحســب  الســيولة  وتوفيــر  تحصيــل   ه. 

المعتمــدة وصرفهــا للجهــات المنفــذة وفــي موعدهــا.

فئات المكبات الصحية

فئة 1 = للمخلفات الخطرة

فئة 2 = للمخلفات العادية والمنزلية

فئة 3 = للمخلفات الخاملة )ردم وهدم(

ماحظة: المكبات النهائية/الصحية

 يحتاج لدليل فني منفصل

المستوى األساسي (مستوى 1)

جمع المخلفات
خدمة منتظمة

محطة ترحيل
 (مكب مرحلي

بمواصفات)

مكبات صحية
(تصنيف 1 أو 2 أو 3)
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المستوى الثانوي  .5.3
أثنــاء وبعــد تحقيــق المســتوى األساســي فــي إدارة المخلفــات الصلبــة واســتدامة الخدمــة بشــكل جيــد 

ومســتدام، يتطــور ويتفــرع المســتوى األساســي تلقائيــًا للمســتوى الثانــوي ليشــمل أنشــطة إعــادة التدويــر 

والســماد العضــوي.  حيــث إنــه عنــد اســتتباب الخدمــة وانتظــام تدفــق المخلفــات يوميــًا ألماكــن التخلــص منهــا 

)مكــب مرحلــي ومكــب نهائــي( وبوجــود ســجالت أوزان صحيحــة تســتطيع البلديــة أو الجهــات المعنيــة البــدء 

فــي التخطيــط إلقامــة منشــآت إعــادة تدويــر وســماد وحتــى الجمــع المنفصــل للمخلفــات العضويــة والتدويــر 

مــن المنــازل.  كمــا أن القطــاع الخــاص ســوف يتشــجع للدخــول فــي هــذا المجــال بشــكل أوســع إذا ما تــم الوصول 

الســتدامة وانتظــام خدمــة الجمــع ووضــوح الرؤيــا وانتظــام صــرف المســتخلصات.  والرســم التوضيحــي التالــي 

يوضــح عمليــة التطــور الطبيعــي إلدارة المخلفــات الصلبــة مــن المســتوى األساســي إلــى المســتوى الثانــوي:

مالحظة: المتبع هو إنشاء مصنع التدوير و السماد معًا إما  في
المحطة التحويلية أو في المكب النهائي و هو المفضل و الدارج

مكبات صحية
(تصنيف 1 أو 2 أو 3)

جمع المخلفات
(منتظم)

محطة ترحيل
(مكب مرحلي بمواصفات)

برامج تدويرمصنع سماد
و مصنع فرز

نفاية مدورة للحرق
في مصانع االسمنت كمثال

مخلفات راجعة
مخلفات راجعة

سماد

مخلفات مدورة
(مرسكالت)

مخلفات
عضوية

مخلفات مختارة أو شبه مفروزة

مخلفات مختارة أو شبه مفروزة

المستوى األساسي (مستوى 1)المستوى الثانوي (مستوى 2)
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ــر والســماد فــي محطــة الترحيــل أو فــي المكــب النهائــي  ــدارج إقامــة أنشــطة ومنشــآت إعــادة التدوي مــن ال

وهــو الــدارج أكثــر.  ويعتبــر تحقيــق المســتوى الثانــوي أو أن العمــل جــاري علــى تحقيقــه بمثابــة أحــد مؤشــرات 

أن المســتوى األساســي فــي إدارة المخلفــات الصلبــة قــد تحقــق. وتوجــد الكثيــر مــن الــدول الغنيــة والناميــة 

معــًا ضمــن هــذا المســتوى أو أقــل منــه قليــاًل أو أعلــى منــه قليــاًل.

كمــا أنــه يجــب التوضيــح أن أنشــطة إعــادة التدويــر بشــكل عــام غيــر قاصــرة فقــط علــى إقامــة مصنــع فــرز وتدويــر 

وإنمــا توجــد أنشــطة أخــرى فــي المدينــة فيهــا إعــادة تدويــر لبعــض المخلفــات مــن مصدرهــا ويقــوم بهــا القطــاع 

الخــاص أو مؤسســات المجتمــع المدنــي وحتــى القطــاع غير الرســمي من النباشــين بجمع الكرتون والبالســتيك 

والعبــوات، وليــس هنــا مجــال لشــرحها والخــوض فيهــا فــي هــذا الدليــل الفنــي المخصــص لجمــع المخلفات.

6.    تعريف أنواع الحاويات ونظام الرفع
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تمتاز بالوزن الخفيف )120L = 9 كجم، 240L = 13 كجم، 360L = 17 كجم(
متوافقة مع رافعة المشط للشاحنات الضاغطة )لها شفة أو حفة بارزة أمامية لترفع بالرافعة المشط(.

حتــى لــو لــم تكــن الشــاحنة لهــا رافعــة المشــط يمكــن التعامــل مــع الحاويــات 120L و 240L يدويــًا عنــد اللــزوم 
بســبب خفــة الــوزن.

هــذه حاويــة لخدمــة المنــازل أو المحــالت بشــكل منفــرد أثنــاء الجمــع مــن منــزل إلــى منــزل وهــي ليســت حاويــة 
الســتخدام العامــة وال يجــوز وضعهــا فــي األماكــن العامــة.

وبالعادة يخرجها المواطن إلى باب منزله لتفريغها ثم يدخلها إلى حوش البيت.
وفــي حــال المحــالت توضــع أمــام أو جانــب المحــل لالســتخدام مــن قبــل المحــل وزبائنــه وعنــد االغــالق يتــم 

إدخالهــا للمحــل، وهــي مجديــة لمحــالت البقالــة والمطاعــم وباقــي المحــالت الصغيــرة.
رخيصة وتعويضها مجدي وخفيفة جدا عند المناولة.

      الميزات:

والتفريغ يدوي إذا لزم األمر

6.1.   حاوية بعجلتين )للمنازل والمحالت(

EN 840 -1 كود
حاوية بعجلتين سعة حتى 400 لتر

1- للجمع من منزل إلى منزل والمحالت.
2- األوسع استخدامًا سعات 120 و 240 و 360 لتر.

3- مصنوعة من بالستيك مقوى بولي إيثلين كثافة 
عالية.

4- لديها غطاء مسطح و شفة علوية لتثبيتها في 
الشاحنة الضاغطة »برافعة المشط«.

5- أو ممكن تفريغها يدويًا إذا لزم.
6- قليلة التكلفة من 7$ إلى 50$ حسب السعة وبلد 

المنشأ.

عملية تفريغ حاوية 240 لتر بالرافعة المشط
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6.2.   حاوية أربع عجالت للشوارع والعمارات )غطاء مسطح(

EN 840 -2 كود
ــع عجــالت ســعة 660 لتــر وحتــى 1300 لتــر غطــاء مســطح  ــة بأرب حاوي

المشــط،  رافعــة  و/أو  الــدوران(  )أذرع  ترينيــون  رافعــة  مــع  متوافقــة 

)Trunnion and/or Comb lifting devices( اإلنجليــزي:  والمصطلــح 

1- تصنــع إمــا مــن الحديــد الخفيــف المجلفــن بالعــادة 1.5 ملــم للجوانــب 

و 2 ملــم للقــاع وقــد تختلــف مــن شــركة ألخــرى.

2- أو تصنع من البالستيك المقوى بولي إيثلين كثافة عالية.

3- الغطاء المسطح وفي معظم الحاالت بالستيك مقوى.

4- عجــل مقــوى دوار بقطــر ال يقــل عــن 200 ملم، العجل مصنوع من مطاط 

مقوى وقاعدة دوارة من الحديد المقوى حمولة 200 كجم للعجل.

5- للبلديــات فــي البلــدان الناميــة يفضــل هــذا النــوع مــن الحاويــات ذات 

غطــاء مســطح لســهولة التعامــل مــع الغطــاء أو إلغائــه بســهولة.

6- ورغــم أن الحاويــة الحديــد نســبيًا أقــوى ولكــن الحاويــة البالســتيك 

أقــل وزنــًا عنــد المناولــة علــى األســطح الصعبــة أو عنــد تكســر عجالتهــا.

7- والحاويــة البالســتيك أيضــًا أقــل ثمنــًا ممــا يجعــل تعويــض الحاويــة 

مجــدي إذا حرقــت أو ســرقت أو أعطبــت.

العربيــة  البلديــات  مــن  عــدد  البالســتيك فــي  الحاويــة  8- وتســتخدم 

وفــي ليبيــا.

1- الحاويتــان الحديــد والبالســتيك لهــم انتشــار واســع وطلــب كبيــر فــي كل أنحــاء العالــم. وحتــى فــي الــدول 

الناميــة فالحاويــة البالســتيك تســتخدم بشــكل واســع لخفتهــا وســعرها المنخفــض.

2- والسعات األكثر تداواًل وانتشارًا سعات 770 و 1100 لتر.

3- وزن حاوية 770 لتر

- حديد فارغة= 80 كجم، قائم= 330 كجم، صافي= 250 كجم

- بالستيك فارغة= 40 كجم، قائم= 330 كجم، صافي=290كجم

4- وزن حاوية 1100 لتر

- حديد فارغة= 110 كجم، قائم= 450 كجم، صافي=340 كجم

- بالستيك فارغة= 50 كجم، قائم= 450 كجم، صافي=400كجم

ماحظة: في الصورة الحاوية المعدنية والباستيكية متوافقتان مع الرافعة المشط والترينيون

 )أذرع الدوران( معًا.

مقارنة
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6.3.   حاوية أربع عجالت للشوارع والعمارات )غطاء قبة(

EN 840 -3 كود
 حاويــة بأربــع عجــالت ســعة تصــل حتــى 1300 لتــر غطــاء قبــة متوافقــة مــع رافعــة ترينيــون )أذرع الــدوران(

 و/أو رافعة المشط

)Trunnion and/or Comb lifting devices(

1- تصنــع إمــا مــن الحديــد الخفيــف المجلفــن أو مــن البالســتيك المقــوى بولــي إيثليــن كثافــة عاليــة، والنوعــان 

لهم انتشــار واســع.

2- األكثر انتشارًا حاوية سعة 1100 لتر.

3- الغطــاء القبــة )معدنــي أو بالســتيك( ينزلــق للخلــف لفتحــه حيــث تكــون الشــاحنة الضاغطــة مجهــزة 

بمقبضيــن أو فتحتيــن لمســك العموديــن الجانبيــن علــى غطــاء الحاويــة أثنــاء عمليــة الرفــع لزلــق الغطــاء 

EE840-3 للخلــف وفتحــه أثنــاء عمليــة التفريــغ، ولهــذا فحاويــة غطــاء قبــة لهــا كــود خــاص

4- عجــل مقــوى دوار بقطــر ال يقــل عــن 200 ملــم، العجــل مصنــوع مــن مطــاط مقــوى وقاعــدة دوارة مــن 

الحديــد المقــوى ويحمــل 200 كجــم.

5- ميــزة الغطــاء القبــة أنــه يعطــي ســعة أكبــر قليــاًل بســبب شــكل القبــة مقارنــة بالحاويــة ذات الغطــاء 

المســطح.

6- فــي البلديــات أو البلــدان الناميــة حيــث الصيانــة ضعيفــة يفضــل عــدم اســتخدام حاويــات غطــاء قبــة، وفــي 

حــال تــم اســتخدامها لوحــظ قيــام البلديــة بخلــع الغطــاء لصعوبــة تعامــل المواطنيــن والعمــال معــه.

مالحظــة: فــي الصــورة الحاويــة المعدنيــة متوافقــة مــع الرافعــة )ترينيــون( فقــط أمــا الحاويــة البالســتيك 

فمتوافقــة مــع الرافعــة المشــط والترينيــون معــًا.
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”Comb Lift“ 6.4.   »رافعة المشط« لرفع الحاوية

فــي الصــورة رافعــة مزدوجــة األنظمــة )مشــط مــع ترينيــون( حيــث يظهــر صــف المكــورات كأســنان المشــط 

وتظهــر أيضــًا أذرع الــدوران )ترينيــون( مضمومــة للداخــل وتفتــح أذرعهــا عنــد الحاجــة لهــا.

نظام المشط

Comb Lift

رفع وتفريغ حاوية 1100 لتر رفع وتفريغ حاوية 240 لتر
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 ”Trunnion Lift“ 6.5.   »أذرع دوران أو ترينيون« لرفع الحاويات

الصــور توضــح نظــام التفريــغ )رافعــة بــأذرع دوران أو ترينيــون( )Trunnion Lift( مــا يتطلــب عمــود جانبــي علــى 

جنبــي الحاويــة. نظــام الرفــع هــذا يالئــم الحاويــات المصنوعــة حســب الكــود EE840-2. الصــور توضــح عمليــة 

.)EE840-2 التفريــغ لحاويــة بالســتيك )بولــي إيثيليــن عالــي الكثافــة ســعة 770 لتــر كــود
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6.6.   أذرع أوشنر لرفع الحاويات

6.7.   رفع الحاوية المقببة

أقــدم  ومــن  ألمانــي  تصميــم  أوشــنر  رافعــة 

أنظمــة رفــع الحاويــات ولكنهــا غيــر منتشــرة.

تســتخدم فــي بعــض البلــدان فقــط وتحديــدًا 

ــا. منتشــرة فــي تركي

اســتخدامها منحصــر فــي الحاويــات المعدنيــة 

ذات التجهيــز بمقابــض جانبيــة.

المجــدي طلبهــا كرافعــة أساســية  مــن غيــر 

ولكــن ممكــن أن تكــون جــزء إضافــي مــن جهــاز 

الرفــع للضاغطــة، ولكــن ليــس كل مــوردي أو 

مصنعــي الرافعــات يصنعونهــا.

الغطــاء القبــة للحاويــات غيــر مجــدي فــي الكثيــر مــن 

الصيانــة  مســتويات  تكــون  عندمــا  وخصوصــًا  البلــدان 

. منخفضــة



26

لفتــح  علــوي  مقبــض  يوجــد  الحاويــة  رفــع  عنــد 

بــه  مــزودة  ليبيــا  فــي  الضاغطــات  بعــض  الغطــاء، 

ولكــن ليــس لــه حاجــة ألن الحاويــات ذات الغطــاء 

المقبــب شــبه منعدمــة وال داعــي لشــرائها أساســًا.

6.8.   نظام متعدد لرفع الحاويات

الكثيــر مــن شــاحنات جمــع المخلفــات وتحديــدًا الضاغطــات بأحجامهــا المختلفــة ترفــع وتفــرغ الحاويــات برافعــة 

خلفيــة هيدروليكيــة تتناســب مــع نــوع الحاويــة.  وبمــا أن الحاويــات تأتــي بأنــواع وســعات مختلفــة فغــدت 

الضاغطــات باالحتيــاج لرافعــة متعــددة المهــام لتتعامــل مــع الحاويــات المختلفــة.  طبعــًا مــع مراعــاة القاعــدة 

األساســية عنــد طلــب الشــاحنات والحاويــات أن تتوحــد بأنظمــة الرفــع والحاويــات قــدر اإلمــكان وأن تراعــي مــا 

هــو موجــود مــن أنظمــة قبــل إدخــال أنظمــة جديــدة فــي ليبيــا ال تتوافــق فنيــًا مــع مــا هــو موجــود مــن معــدات.

التالي هو مثال على ضاغطة برافعة واحدة تتناسب مع ثالثة أنواع مع آليات رفع الحاويات:

ضاغطة متوسطة بجهاز ونظام رفع ثاثة أنواع 

من الحاويات

حاوية سعة 770 لتر أو 1100 تبين توافق 

رفع الحاوية مع جهاز الرفع بالضاغطاتأنواع 

من الحاويات
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6.9.   مقارنة بين حاويات أربع عجالت

مقارنة الحاوية 770 لتر مع الحاوية 1100 لتر

اإليجابياتاإليجابيات

سعة 1100 لتر سعة 770 لتر

الوزن فارغة 110 كيلوغرام تقريبًا
)يعتمد على سماكة الحديد المستخدم(

الوزن فارغة 75 كيلوغرام تقريبًا
)يعتمد على سماكة الحديد المستخدم(

الحمولة القصوى 410 كجم تقريبًا الحمولة القصوى 310 كجم تقريبًا

 EE840-3 متوافق مع كود -Trunnion Lift نظام الرفع
يوجــد  حيــث  النظــام  بهــذا  مجهــزة  الضاغطــات  )بعــض 
الغطــاء  لفتــح  الضاغطــة  جهــاز  أعلــى  علــوي  قضيــب 

الحاويــة( وتفريــغ  رفــع  عنــد  المقبــب 

 EE840-2 متوافق مع كود -Trunnion Lift نظام الرفع
 Trunnion معظم الضاغطات مجهزة بهذا النظام(

»أذرع رفع مع قضيب ارتكاز على جانبي الحاوية«(

السعر التقريبي 250 دوالر السعر التقريبي 250 دوالر

25% تقريبــًا أخــف وزنــًا )فارغــة أو محملــة( مقارنــة 
بالحاويــة 1100 لتــر.

االفتراضــي  العمــر  فــإن  الــوزن  خفــة  بســبب 
أفضــل. للعجــالت 

العمــال  فــإن  العجــالت  تكســر  عنــد  وحتــى 
باســتطاعتهم مناولــة الحاويــة لغايــة الضاغطــة 

لتــر.  1100 الحاويــة  مــن  أســهل 
أخــف علــى النظــام الهيدروليكــي للضاغطــة 

ممــا يعنــي صيانــة أقــل.
الغطــاء مســطح ويفتــح يدويــًا عنــد التفريــغ وال 
يحتــاج تجهيــزات خاصــة علــى الضاغطــة لفتحــه 

أو يلغــى إذا تكســر بحســب رغبــة البلديــة.

حاوية 1100 لتر )مجلفنة وغطاء مقبب(حاوية 770 لتر )مجلفنة وغطاء مسطح(

30% تقريبًا أكبر حجمًا وسعة من حاوية 770 لتر.

الحاويــة مــع  متقاربــة  الشــراء  عنــد   قيمتهــا 

 770 لتر.
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السلبياتالسلبيات

الحاويــة  مــن  أقــل  ولكــن  العجــالت  تكســر 
لتــر.  1100

الحــرق يفقــد )الحاويــة المجلفنــة( خاصيتهــا 

بمنــع الصــدأ.

ثقيلــة فارغــة وأثقــل عنــد امتالئهــا حوالــي 400 
كجــم أو أكثــر.

بالتالــي تتكســر العجــالت أكثــر وأســرع مــن الحاويــة 

700 لتــر.

عنــد تكســر العجــل أو العجالت يصعــب على العمال 
تحريكهــا ويضطــر العمــال لتفريــغ المخلفــات علــى 
يــؤدي  مــا  يدويــًا  الضاغطــة  إلــى  ثــم  أواًل  األرض 

لتأخيــر خــط الســير.

الهيدروليكــي  النظــام  علــى  ســلبًا  يؤثــر  الثقــل 

. غطــة للضا

تجهيــزه  إلــى  يحتــاج  للحاويــة  المقبــب  الغطــاء 

إضافيــة لفتــح الغطــاء عنــد التفريــغ )متوافــق مــع 
.)EE840-3 كــود 

الحــرق يفقــد )الحاويــة المجلفنــة( خاصيتهــا بمنــع 

الصــدأ.
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مقارنة بين حاويات البالستيك والحديد  .6.10

مثال للمقارنة بين الحاويات البالستيكية والحاوية الحديد

الحديدية البالستيكية

1100 لتر 770 لتر

فارغة 150 كيلوغرام فارغة 35 كيلوغرام

ممتلئة 400 كيلوغرام ممتلئة 200 كيلوغرام

نظــام الرفــع المتــداول فــي ليبيــا وهــو نظــام الترينيــون 
)Trunnion(

Comb Lift أو Trunnion Lift نظام الرفع
 EE840-2 أو كال النظامين معًا كود الحاوية

السعر التقريبي = 400-300 دوالر السعر التقريبي = 150-100دوالر

السلبياتالسلبيات

المقــوى  البالســتيك  مــن  مصنوعــة  أنهــا  رغــم 

والمقــاوم للحريــق إال أنــه مــن الممكــن احتراقهــا فــي 

للســرقة. معرضــة  أنهــا  كمــا  الحــرق،  تعمــد  حــال 

ــي 400  ــد امتالئهــا حوال ــة فارغــة وأثقــل عن ــة للغاي ثقيل

ــر. ــو أو أكث كيل

فيســتحيل  باســتمرار  العجــالت  تتكســر  الثقــل  بســبب 

ــة  ــغ القمامــة مــن الحاوي تحريكهــا ويضطــر العمــال لتفري

للشــاحنة يدويــًا )مجهــود أعلــى ووقــت أطــول(.

الرفــع  نظــام  لتعطــل  ذلــك  يــؤدي  الثقــل  بســبب 

الهيدروليكــي باســتمرار وخصوصــًا اســتهالك الطرمبــة 

قصيــر. وقــت  فــي  للشــاحنة  الهيدروليكيــة 

يــؤدي  وذلــك  الداخــل  مــن  القمامــة  بســبب  الصــدأ 

اللتصــاق بواقــي القمامــة وتراكمهــا فــي الداخــل وهــذا 

عــام بســبب  للصــدأ بشــكل  صحيــًا غيــر ســليم، إضافــة 

الســاحلية. المناطــق  فــي  خصوصــًا  الجويــة  العوامــل 

الحرق يؤدي للصدأ السريع وبالتالي تلف الحاوية.

سعر الحاوية مرتفع وتكلفة الصيانة عالية.
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اإليجابياتاإليجابيات

خفيفــة الــوزن حتــى عنــد امتالئهــا تســاوي 200 
كيلــو فــي الــذروة وعــادة أقــل.

االفتراضــي  العمــر  فــإن  الــوزن  خفــة  بســبب 

للعجــالت أكبــر بكثيــر وحتــى عنــد تكســر العجــالت 
فــإن العمــال باســتطاعتهم مناولــة الحاويــة لغايــة 

بالشــاحنة. الموجــودة  الرافعــة 

النظــام  علــى  تؤثــر  ال  الــوزن  خفــة  بســبب 

الهيدروليكــي للشــاحنة ممــا يعنــي صيانــة أقــل 
. حنة للشــا

ال تصــدأ نهائيــًا كمــا ال تلتصــق القمامة من الداخل 
وذلــك صحيــًا أفضــل وكذلك المنظــر العام أفضل.

داخــل  تــرص  المخــزن  أو  الكــراج  فــي  للتخزيــن 
بعضهــا البعــض فــال تأخــذ مســاحة داخــل الكــراج.

السعر اقتصادي وتعوض بأعداد كبيرة.

إذا احترقــت تبقــى فــي الخدمــة لفتــرة، عكــس 

الحاويــة البالســتيك إذا احترقــت انتهــت الحاويــة.

الحاوية الحديد صناعة محلية.

ماحظــة: عنــد تكســر العجــات يفضــل تركيــب 

زالجــات بــدل العجــات.

6.11.   صيانة الحاويات

الســلبية المشــتركة بيــن كل الحاويــات بأربــع عجــالت تنحصــر فــي تكســر وعطــل العجــالت الــدوارة ممــا يتطلــب 

اســتبدال العجــالت بشــكل مســتمر، وهــي صيانــة بســيطة ولكنهــا مرهقــة مــن ناحيــة المتابعــة والتنفيــذ.  مــن 

خــالل خبــرات ســابقة فــي بلديــات مشــابهة تتكســر العجــالت علــى الحاويــة الحديــد مــرة كل شــهر إلــى شــهرين، 

وعندمــا ينكســر عجــل واحــد يصعــب تحريــك الحاويــة وتتكســر باقــي العجــالت بســرعة إن لــم يتــم اســتبدال 

العجــل المكســور.

كمــا أن العجــالت الموجــودة فــي الســوق المحلــي عــادة مــا تكــون ذات جــودة منخفضــة فتتعطــل بشــكل 

ــة، ولكــن هــذا مكلــف. ــا ألنهــا تخضــع للمواصفــات األوروبي أســرع.  ويفضــل شــراء العجــالت مــن أوروب

بالســوق  المتوفــر  للعجــل  مشــابهة  صــورة 

الســعر  المنخفضــة  الجــودة  ذو  المحلــي 

دوالر  10  -  5 بحــدود 

صــورة مشــابهة للعجــل المســتورد واألفضــل، 

وربمــا  دوالر   20-30 بحــدود  الســعر  ولكــن 

يحتــاج طلبيــات خاصــة.
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مشــكلة تكســر العجــالت موجــودة فــي معظــم دول العالــم وخاصــة الــدول الناميــة بســبب وزن المخلفــات، 

ورداءة الشــوارع والرصــف.  وعليــه لتوفيــر مجهــود الصيانــة وأيضــًا بســبب توفــر عمــال علــى الشــاحنة )عكــس 

ــد بزالجتيــن مــن  ــات الحدي ــى الحاوي ــا ســائق وعامــل واحــد فقــط( فيمكــن اســتبدال العجــالت األربعــة عل أوروب

المواســير الحديــد ٢ إنــش كمــا فــي الصــورة.  بطبيعــة الحــال تحريــك الحاويــة بعجــالت أســهل مــن الزالجــات، 

ولكــن عنــد تعطــل أحــد العجــالت فيكــون تحريــك الحاويــة الحديــد المملــوءة شــبه مســتحيل.  الزالجــات تحتــاج 

لمجهــود إضافــي، ولكنهــا ال تتعطــل وال تحتــاج لصيانــة.  هــذا الحــل يصلــح للحاويــات البالســتيك أيضــًا بشــرط 

اســتخدام نفــس براغــي العجــالت.

حاويــة حديــد 1100 لتــر اســتبدلت العجــالت بزالجــة عبــارة عــن ماســورة حديــد قطــر 2 إنــش ودورت األطــراف 

لتشــكل زالجــة، وتــم تلحيــم بالطــة مربعــة )10E10 ســم( بأربعــة ثقــوب علــى أطــراف الماســورة وتركيبهــا علــى 

ــًا علــى الزالجــات  الحاويــة بالبراغــي.  ومــع وجــود عامليــن أو أكثــر علــى الضاغطــة يمكــن ســحب الحاويــة يدوي

ــل عجــالت. ــة ألي تبدي ــاج الحاوي للضاغطــة لتفريغهــا.  وال تحت
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)Skip Container System( لألسواق ومواقع البناء )6.12.   حاويات )سكيب

Skip Container Systemحاوية »سكيب« بنظام شاحنة »سكيب«

ــه يتــم رفــع  ــة تخطــي التحميــل، أي أن ــات »ســكيب« أو EEEE ومعناهــا باإلنجليزي يســمى هــذا النظــام بنظــام حاوي

الحاويــة عــن األرض مباشــرة علــى الشــاحنة.  وهــذا النظــام موجــود بليبيــا وبأحجــام مختلفــة وبالعــادة أحجــام 

الحاويــات الســكيب تتــراوح بيــن 6 متــر مكعــب إلــى 10 متــر مكعــب بحســب الصــورة، أو حاويــات أكبــر حجمــًا، 

ــذي فــي الصــورة.  والشــاحنة مجهــزة بنظــام الرفــع  ــر حجمــا مــن ال ــز أكب ــاج شــاحنة وتجهي ولكــن ســوف تحت

ــر حديــد  ــارة عــن ذراعــان هيدروليــك علــى ظهــر الشــاحنة ومثبــت عليهمــا عــدد أربعــة جنازي الســكيب وهــو عب

وبنهايــة كل جنزيــر مشــبك حديــد صلــب لتثبيتــه فــي جوانــب الحاويــة لرفعهــا علــى ظهــر الشــاحنة كمــا فــي 

الصــورة ومــن ثــم تفريغهــا كمــا فــي الصــورة إمــا بالمكــب المرحلــي أو المكــب النهائــي.

ويعمــل هــذا النظــام بــأن تقــوم الشــاحنة الســكيب بإنــزال الحاويــة الفارغــة فــي الموقــع ثــم تقــوم بتحميــل 

الحاويــة المملــوءة لنقلهــا للمكــب.  وأكثــر اســتخدامات هــذا النظــام هــو لمواقــع البنــاء والمصانــع بســبب أن 

مخلفــات البنــاء ثقيلــة وال يجــوز تحميلهــا بالشــاحنات الضاغطــة مثــاًل فتوضــع مباشــرة فــي حاويــة الســكيب.  

ويســتخدم هــذا النظــام أيضــًا فــي الكثيــر مــن البلــدان فــي األســواق الشــعبية بســبب أن المخلفــات الناتجــة 

فــي األســواق الشــعبية ثقيلــة وقــد ال تســتوعبها الشــاحنة الضاغطــة مثــاًل.

شاحنة سكيب بلدية جادوشاحنة سكيب بلدية الزنتان
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حاوية »سكيب« بنظام شاحنة »سكيب«

Skip Container System
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6.13.   حاويات )رول أو هوك( للمراكز التجارية والصناعية والموانئ

)Roll-on or Hook Container System(

هــذا النظــام مــن أهــم وأشــهر نظــم جمــع ونقــل المخلفــات بالعالــم، وهــو مصمــم بشــكل كبيــر لخدمــة المواقــع 

التجاريــة والصناعيــة، وأهــم مــا يميــز هــذا النظــام هــو كبــر حجــم الحاويــات المتاحــة وحتــى 30 مE للحاويــات 

الكبيــرة متناســبة مــع شــاحنة )EEEE EEEE( رافعــة خطــاف ذات محوريــن خلفييــن. مــن ميــزات التشــغيل هــو أن الشــاحنة 

ــزال الحاويــة الفارغــة  ال تحتــاج االنتظــار فــي الموقــع أو المــكان حتــى تمتلــئ الحاويــة.  بــل تقــوم الشــاحنة بإن

فــي الموقــع أو المــكان المطلــوب وتأخــذ الحاويــة الممتلئــة للمكــب وهكــذا دواليــك.  وبذلــك يتــم اســتخدام 

الشــاحنة بشــكل مجــدي بــدون توقــف.

صورتــان مــن حــي األندلــس لشــاحنة رافعــة خطاف )هــوك( تنزل 

حاويــة رول 20 مE علــى األرض حيــث إن المتبــع وضعهــا فــي 

بعــض األماكــن الســتخدامها مــن قبــل المواطنيــن مباشــرة.  وال 

بــأس فــي ذلــك، ولكــن بســبب كبــر الحاويــة يرمــي المواطــن 

أكيــاس المخلفــات بجانــب الحاويــة مــا يضطــر الشــركة إلرســال 

عمــال للتنظيــف وهــو مــا يشــكل إرهــاق لمــوارد الشــركة.

وهــذا النظــام مــن أشــهر أنظمــة جمــع ونقــل المخلفــات فــي 

العالــم، ولكنــه غيــر مصمــم الســتخدام المواطن بشــكل مباشــر.

كمــا تســتخدم الشــركة العامــة أو الشــركات المتعاقــدة معهــا 

هــذا النظــام لحمــالت النظافــة فــي بعــض المناطــق فتوضــع 

الحاويــة علــى األرض ثــم يقــوم العمــال والجرافــة )الكيشــك( 

بجمــع المخلفــات مــن األرض للحاويــة الرول.  أو يتم اســتخدامها 

كنقطــة تجمــع للعمــال فــي المنطقــة لتفريــغ المخلفــات التــي 

جمعوهــا بالعربــات.

حاوية رول أثناء رفعها من الميناء لنقلها
 للمكب

ذراع الخطاف للشاحنة الرول والمعروفة أيضًا 
بالهوك
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ــة علــى األرض.  كمــا  ــات يســمى رول EEEE لوجــود عجــل أســطواني متدحــرج لســحب وتنزيــل الحاوي 1. هــذا النــوع مــن الحاوي
تســمى أيضــا هــوك EEEE )خطــاف( حيــث إن ذراع الرفــع بالشــاحنة يشــبه الخطــاف.

2. حاويــة الــرول تســتخدم فــي المراكــز التجاريــة والصناعيــة والموانــئ ألن لهــا أبــواب خلفيــة تفتــح جانبيــًا لتعبأتهــا يدويــًا 
تســتخدم أيضــًا فــي حمــالت النظافــة واألســواق.

3. حيث تقوم الشاحنة الرول بوضع الحاوية الفارغة في الموقع وترفع الحاوية الممتلئة وهكذا.

4. تصنع الحاوية الرول أو )الخطاف( بسعات وأشكال مختلفة وألنواع مختلفة من المخلفات.
5. الحاوية الكبيرة سعة 25مE في يمين الصورة تستخدم لنقل القمامة.

6. الحاويــة األصغــر يســار الصــورة لنقــل مخلفــات البنــاء ذات الــوزن األثقــل ولذلــك الحاويــة أصغــر حجمــا حتــى ال تكــون ثقيلــة 
علــى الشــاحنة ومراعــاة قوانيــن المــرور للحمــوالت.

EEE30722 7. ارتفاع المقبض الشائع 1.57م وكود الصناعة

للقمامــة  صغيــرة  رول  وســيارة  لحاويــة  الصــورة   .8
بليبيــا. إفريقيــا  بوابــة  لشــركة 

9. ثــالث مقاســات الرتفــاع مقبــض الرفــع EEEE EEE عــن األرض 
هــي 1.57م و 1.48م و 1.37م.

1.57م  ارتفــاع  وشــيوعًا  اســتخدامًا  األكثــر   .10
المتوســطة  والحاويــات  الشــاحنات  لمعظــم 

. لكبيــرة ا و

معلومات فنية وتشغيلية لنظام حاوية الرول أو الهوك 
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6.14.   حاويات الرول أو الهوك لمحطات الترحيل )المكبات المرحلية(

مكب مرحلي

يســتخدم نظــام حاويــة الــرول فــي محطــات 

صــف  يتــم  حيــث  مرحلــي(  )مكــب  الترحيــل 

عــدد مــن الحاويــات لملئهــا ومــن ثــم تغطــى 

فــي  النهائــي.   للمكــب  لنقلهــا  اســتعدادًا 

م3.  30 ســعة  حاويــات  الصــورة 

يتــم ملــئ الحاويــات الفارغــة ثم تقوم شــاحنات 

للمكــب  الممتلئــة  الحاويــات  بنقــل  الــرول 

الحاويــة  أن  النظــام  هــذا  وميــزة  النهائــي.  

علــى األرض ومــن ثــم ســهولة وســرعة ملئهــا 

بالكشــك.  والشــاحنة ال تنتظــر ملــئ الحاويــة، 

بــل تســتمر بنقــل حاويــات.

وعندمــا يتــم نقــل وتفريــغ الحاويــة فــي المكــب 

الحاويــة  بإرجــاع  الشــاحنة  تقــوم  النهائــي 

الممتلئــة  التاليــة  الحاويــة  وتنقــل  المفرغــة 

اليــوم. طــوال  وهكــذا 

ميــزة هــذا النظــام هــو ســرعة اإلنجــاز حيــث إن 

الكيشــك )جرافــة( يملــئ عــدد مــن الحاويــات 

الفارغــة فــي الموقــع عندمــا تكــون الشــاحنة 

تقــوم بنقــل حاويــات أخــرى للمكــب النهائــي.

بنظــام  النظــام  هــذا  يكــون  أن  يمكــن  كمــا 

الشــاحنة الجــارة لمقطــورة كمــا هــو موضــح.
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حاويات )رول أو هوك( للمراكز التجارية والصناعية والموانئ 

Hook Lift Truck & Roll-On Container system
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7.   جمع ونقل المخلفات الصلبة
تعريــف جمــع المخلفــات الصلبــة )القمامــة( يعنــي جمــع ونقــل المخلفــات مــن مصادرهــا )مثــل المنــازل والمحــالت 

التجاريــة واألســواق والمؤسســات( ونقلهــا إلــى المكــب المرحلــي )محطــة الترحيــل( أو إلــى المكــب النهائــي 

مباشــرة.

وعــادة تنحصــر عمليــة جمــع المخلفــات بطريقتيــن، طريقــة الجمــع »من بيــت إلى بيت« والبعض يســميها الجمع 

مــن »منــزل إلــى منــزل«.  والطريقــة األخــرى هــي الجمــع وتفريــغ الحاويــات والتــي قــد تكــون بأحجــام وأنظمــة 

متعــددة، بــل ومختلفــة بحســب نــوع المخلفــات والمناطــق المــراد خدمتهــا، ويطلــق علــى هــذه الطريقــة )نظــام 

الجمــع بالحاويــة(.  كمــا ُيعتبــر القائمــون علــى كنــس الشــوارع أيضــا جــزًأ مــن نظــام جمــع المخلفــات ومــا يجمعونــه 

مــن الكنــس فــي أكياســهم أو عربــات الكنــس اليــدوي تفــرغ بالشــاحنة مباشــرة أو فــي أقــرب حاويــة قمامــة 

إضافــة ألنهــم يقومــون أيضــًا ببعــض عمليــات الجمــع مــن منــزل إلــى منــزل بعرباتهــم اليدويــة، ولكــن فــي نطــاق 

محــدود باألحيــاء الضيقــة جــدًا )الزنقــات أو األزقــة( والتــي ال تســتطيع حتــى الشــاحنة الصغيــرة دخولهــا وال 

يمكــن وضــع حاويــة قريبــة.
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فــي نظــام جمــع المخلفــات مــن »منــزل إلــى منــزل« تتوجــه شــاحنة الجمــع )عــادة شــاحنة قــالب صغيــرة أو 

شــاحنة ضاغطــة صغيــرة( عبــر خــط ســير منتظــم بتكراريــة متفــق عليهــا )قــد تكــون عــدة مــرات فــي األســبوع( 

وفــق جــدول زمنــي محــدد لتجمــع المخلفــات مــن أمــام المنــازل والمتاجــر.  حيــث يضــع الســكان المخلفــات فــي 

أكيــاس أمــام بــاب المنــزل ليجمعهــا عمــال الشــاحنة أو الشــارع أو يضــع الســكان المخلفــات فــي أوعيــة قمامــة 

أمــام المنــزل حيــث يفرغهــا العمــال بالشــاحنة.  ويفضــل أن تحفــظ أكيــاس أو أوعيــة القمامــة فــي المنــزل ويتــم 

إخراجهــا إلــى شــاحنة جمــع المخلفــات فقــط فــي مواعيــد محــددة أو عنــد مــرور الشــاحنة وتســتخدم بــوق 

الصــوت لتنبيــه الســكان بإخــراج القمامــة.

نظــام الجمــع مــن منــزل إلــى منــزل عــادة مــا يكــون خيــارًا أكثــر تكلفــة مــن نظــام الجمــع بالحاويــات حيــث ال يمكــن 

جمــع غيــر كميــات قليلــة فــي كل مــرة تتوقــف فيهــا الشــاحنة للجمــع مــن البيــت مقارنــة بكميــات أكبــر عندمــا 

تتوقــف الشــاحنة لتفريــغ حاويــة كبيــرة فــي الشــارع.  ولكــن هــذا النظــام لــه إيجابيــات أن الجمــع المباشــر مــن 

المنــازل يحافــظ علــى النظافــة بشــكل عــام فــي المنطقــة عكــس نظــام الحاويــات والــذي هــو أقــل كلفــة ولكــن 

بســبب عــدم الوعــي وعــدم انتظــام الرفــع تتراكــم المخلفــات حــول الحاويــات ونواصــي الشــوارع.

7.1.   جمع من منزل إلى منزل

أكيــاس  توضــع  حيــث  لمنــزل-  منــزل  مــن  جمــع 

ــزل وتجمــع بالشــاحنة الضاغطــة  القمامــة أمــام المن

تنفيــذه  ويصعــب  األندلــس(.   )حــي  القــالب  أو 

للعمــارات ذات الطوابــق المتعــددة والتــي تحتــاج 

العمــارة. أســفل  حاويــات 

جمــع مــن منــزل لمنزل-براميــل قمامــة أمــام المنــزل 

حيــث تفــرغ البراميــل بالشــاحنة القــالب أو الضاغطــة 

الخفيفــة )وادي البوانيــس(
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7.2.   جمع من الحاويات

نظــام الجمــع بالحاويــة حيــث يقــوم المواطــن بوضــع أكيــاس المخلفــات )القمامــة( فــي أقــرب حاويــة مخلفــات 

مثــاًل حاويــة ســعة 770 أو 1100 لتــر أو حاويــات أخــرى.  وهــذه وســيلة منخفضــة التكلفــة تمامــا وتشــكل حــال 

بســيطا حيــث ينقــل المواطنــون مخلفاتهــم إلــى الحاويــات. ومــن الناحيــة العمليــة، وجــد أن هــذا النظــام ليــس 

عمليــًا لــكل المناطــق وخصوصــًا الضيقــة وذلــك لســببين رئيســيين همــا:

إجمــااًل، يعتبــر »نظــام الجمــع بالحاويــات نظــام مجــدي اقتصاديــًا حيــث يتطلــب مــن الشــاحنات الضاغطــة لجمــع 

المخلفــات التوجــه إلــى نقــاط التجميــع )مواقــع الحاويــات( لتغطيــة منطقــة محــددة بحســب خــط الســير، 

الــة إذا تــم تشــغيلها بطريقــة مناســبة. مــن ناحيــة أخــرى، يعتمــد  وبذلــك يجعــل مــن هــذه الطريقــة وســيلة فعَّ

هــذا النظــام علــى نقــل المواطنيــن لمخلفاتهــم إلــى الحاويــات المخصصــة لذلــك وعــدم رميهــا بجانــب الحاويــة.

 أ.  بعــض المناطــق ضيقــة لوضــع حاويــة مخلفــات ومــن ثــم تكــون الشــوارع ضيقــة لمنــاور الشــاحنة لرفــع الحاوية، 

وفــي هــذه المناطــق يفضــل نظــام الجمــع مــن المنازل.

 ب.  اعتــراض األهالــي عــادة علــى وضــع الحاويــات قــرب منازلهــم ممــا يصعــب إيجــاد مواقــع مناســبة للحاويــات. 

وُيعــزى هــذا لعــدم ثقــة األهالــي بالبلديــة أو الشــركة العامــة أو الخاصــة وخشــيتهم مــن عــدم تفريــغ الحاويــات 

بصفــة منتظمــة. لذلــك يتــم وضــع الحاويــات فــي الغالــب بعيــدا عــن منــازل الســكان ممــا قــد يصعــب الوصــول لهــا.
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ــات بســيارات ضاغطــة مجهــزة برافعــة هيدروليكيــة خلفيــة ويتــم ذلــك عــادة مــرة  ــغ الحاوي يتــم تفري

واحــدة فــي اليــوم وســط المدينــة واألماكــن المزدحمــة أو مرتــان بحســب الحاجــة، ويــوم بعــد يــوم فــي 

ضواحــي المدينــة أو مرتــان أســبوعيًا فــي المناطــق البعيــدة وقليلــة الســكان.  

ضاغطة متوســطة ســعة 12 مR تفرغ حاوية باســتيك 
1100 لتر

3R Rحي األندلس شاحنة ضاغطة خفيفة سعة 5 م

بعــض النقــاط تحتــاج ألكثــر مــن حاويــة واحــدة بســبب 
علــى  القمامــة  المواطــن  يرمــي  وعندمــا  الضغــط، 
األرض تحتــاج الشــركة لعمــال أكثــر لرفــع المخلفــات 

يدويــًا وهــذا اســتنزاف للمــوارد والمــال

صحيــح  الحاويــات  توزيــع  يكــون  عندمــا  ولكــن 
ومتناســب وخــط ســير الشــاحنة منتظــم فــا تحتــاج 
الشــركة أكثــر مــن عامليــن علــى الضاغطــة لتفريــغ 

الحاويــات.
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7.3.   الضاغطة والقالب لجمع المخلفات

7.4.   الضاغطة

الضاغطــة تهــدف لضغــط المخلفــات ألصغــر )حجــم م3E( ممــا يرفــع وزن المخلفات )كجم( داخل الشــاحنة وبالتالي 

يكــون التشــغيل مجــدي، ويعــرف هــذا بكثافــة المخلفــات داخــل الشــاحنة )كجــم/م3E( أي زيــادة وزن المخلفــات 

لــكل م3E مــن حجــم الشــاحنة.  مقارنــة بالقــالب بــدون ضغــط فتكــون كثافــة المخلفــات أقــل فــي القــالب.  ولكــن 

تكلفــة الضاغطــة وتكلفــة التشــغيل أكبــر مــن القــالب إضافــة إلــى أن المخلفــات فــي ليبيــا مثــل معظــم البلــدان 

الناميــة أثقــل مــن البلــدان األوربيــة مثــاًل وعليــه قــد تكــون إيجابيــات الضاغطــة أقــل ولهــذا يتــم اللجــوء للقــالب 

ذا التكلفــة األقــل واألســهل فــي التشــغيل فــي بعــض المناطــق.

أنــواع وأحجــام مختلفــة مــن الضاغطــات للجمــع مــن الحاويــات، ولكــن ممكــن تصنيــف الضاغطــات  هنــاك 

كالتالــي: أساســيين  لنوعييــن 

أ . ضاغطات خفيفة )Semi compactor(: وتضغط المخلفات أقل من الضاغطات األخرى.

ب . ضاغطــات: وتضغــط المخلفــات بشــكل أكبــر لوجــود كــف ضاغــط خارجــي وآخــر داخلــي وتضغــط المخلفــات 

بينهم.

ضاغطــات خفيفــة:  وضاغطــة خفيفــة تعنــي صغيــرة الحجــم وآليــة الضغــط فيهــا جزئيــة وليســت كاملــة 

)Semi Compaction( أي أن الضاغطــة تدفــع المخلفــات للداخــل بالمــف الخلفــي ممــا يعمــل علــى ضغــط 

خفيــف للمخلفــات.  وميــزة هــذه الضاغطــات ســهولة المنــاورة فــي الزحــام واألحيــاء الضيقــة والقــدرة علــى 

الجمــع مــن منــزل لمنــزل وجمــع مــن الحاويــات معــًا.

لتفريــغ  مصممــة  الخفيفــة  الضاغطــات  بعــض 

األكبــر. للضاغطــات  مباشــرة  المخلفــات 

فــي الصــورة ضاغطــة خفيفــة تفــرغ داخــل ضاغطــة 

كبيــرة لشــركة بوابــة إفريقيــا.

ضاغطات خفيفة
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عــادًة شــاصي الشــاحنات ذا المحــور الخلفــي الواحــد مصمــم لحمولــة قائمــة )EEE( مــن 6 طــن إلــى أقصــاه 18 طــن 

وعليــه فالتوصيــة أن تكــون حجــم الضاغطــة مــن 4مE إلــى 15مE )الصــورة يميــن(.

عــادًة شــاصي الشــاحنات ذات المحوريــن الخلفييــن »دبــل« مصمــم لحمــوالت قائمــة )EEE( مــن 22 طــن وحتــى 32 

طــن وعليــه فالتوصيــة أن تكــون حجــم الضاغطــة مــن 20مE إلــى 28مE )الصــورة يميــن(.

عنــد طلــب الشــاحنة الضاغطــة يجــب تحديــد جهــاز الرفــع الخلفــي المتوافــق مــع الحاويــات الموجــودة أو 

تحديــد للشــركة الُمصنعــة نوعيــة الحاويــات المطلــوب بالتعامــل معهــا )راجــع فقــرة الحاويــات وأنظمــة الرفــع(.

شاصي الشاحنة المناسب سوف يكون ذا حمولة EEE قائمة 18 طن )أقصى حمولة لمحور خلفي واحد(

حيث معدل وزن الشاصي مع الصندوق الضاغط )شاحنة فارغة( = 11 طن.

معــدل كثافــة المخلفــات داخــل الصنــدوق بعــد الضغــط = 450 كيلوجــرام/مE 15 3Eم3E حجــم الصنــدوق = صافــي 

وزن المخلفــات = 6750 كيلوجــرام أو )6.75 طــن(

 RRR ماحظــة:  كثافــة المخلفــات والشــركة المصنعــة وقوانيــن المــرور تحكــم اختيــار الحمولــة القائمــة
للشــاحنة وحجــم الضاغطــة المناســب.

ماحظــة:  كل شــاحنة لهــا حمولــة قائمــة RRR محــددة مــن المصنــع ومرخصــة مــن دائــرة المــرور ويجــب أال 
يتعداهــا الســائق.

RRR حمولة قائمة = وزن الشاحنة والصندوق 11 طن + صافي وزن المخلفات 6.75 طن = 17.75 طن

كيفية احتساب حجم الشاحنة والصندوق الضاغط

L3مثال: ضاغطة متوسطة 15م

ضاغطات متوسطة وكبيرة

شــاصي  علــى   3R15م ســعة  متوســطة  ضاغطــة 

واحــد. خلفــي  محــور  شــاحنة 

ضاغطــة كبيــرة ســعة 28 م3R علــى شــاصي شــاحنة 

بمحورييــن خلفييــن »دبل«.
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7.5.   القالب

يعتبــر القــالب مــن الشــاحنات المهمــة فــي مجــال إدارة المخلفــات وخصوصــًا فــي الــدول الناميــة النخفــاض 

ســعره وتكلفــة تشــغيله، وبمــا أن المخلفــات فــي ليبيــا أثقــل وزنــًا بســبب احتوائهــا علــى نســبة عاليــة مــن 

المخلفــات العضويــة ومخلوطــة باألتربــة أو بعــض مخلفــات البنــاء فبالتالــي كثافتهــا أكبــر وقــد ال تحتــاج ضغــط 

وهنــا يكــون القــالب أجــدى لرفعهــا.  الكثيــر مــن الشــركات العامــة والخاصــة فــي ليبيــا تفضــل القــالب لســهولة 

تشــغيله وقلــة أعطالــه مقارنــة بالضاغطــة إضافــة ألنــه مــن الممكــن تحميــل مخلفــات كبيــرة الحجــم وأتربــة.

وتعتبر الشاحنات القالب إجمااًل أسلوبًا تكنولوجيًا بسيطًا وسليما لجمع المخلفات الصلبة في الظروف التالية:

 أ. حينما تكون المخلفات ذات كثافة عالية نسبيا )كجم/م3E( أي ثقيلة كما هو الحال بليبيا.

 ب. حينمــا تكــون القــوة العاملــة منخفضــة التكلفــة نســبيا، حيــث إنــه مطلــوب أن يعمــل علــى القــالب مــا ال يقــل 

عــن ثالثــة عمــال لرفــع المخلفــات يدويــًا مــن األرض أو مــن أمــام المنــازل.

 ج. عندما تكون الصيانة إجمااًل ضعيفة وغير منتظمة، حيث إن متطلبات صيانة القالب أقل من الضاغطة.

 د. عندما تكون ميزانية محدودة ألن سعر القالب أقل من الضاغطة وتكلفة الصيانة أقل من الضاغطة.

قــاب قلــب عالــي يقلــب مباشــرة لضاغطــة متوســطة 
بعــد الجمــع مــن المنــازل

يمين قاب 6م3R، وسط ويسار قابات سعة 10م3R لجمع نقاط تجمع المخلفات والحدائق
والجمع من المنازل أيضًا.

ــح للجمــع مــن  قــاب قلــب عالــي )Mini-Tipper( يصل
المنــازل ومــن ثــم قلــب مــا يجمعــه فــي الضاغطــات 

األكبــر ويعــود لخــط الســير بســرعة
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8.   محطات الترحيل )المكب المرحلي(
محطــات الترحيــل والمعروفــة بليبيــا بالمكــب المرحلــي هــي عبــارة عــن مرافــق مركزيــة يتــم فيهــا تفريــغ 

المخلفــات مــن شــاحنات جمــع صغيــرة أو متوســطة وإعــادة تحميــل المخلفــات فــي شــاحنات نقــل أكبــر )الدنابــر 

أو مقطــورات( لتصريفهــا فــي موقــع المكــب النهائــي.

ال تســتخدم محطــات الترحيــل )المكبــات المرحليــة( إال فــي قليــل مــن المــدن الليبيــة الكبيــرة فــي أطــراف 

المدينــة حيــث تقــوم الشــاحنات القــالب والضاغطــات بنقــل المخلفــات وتفريغهــا فــي محطــة الترحيــل.  ويمثــل 

هــذا أســلوب ســليم إذا كان موقــع المكــب النهائــي للمخلفــات بعيــدًا عــن المدينــة حيــث يوفــر هــذا النظــام 

علــى الشــاحنات القــالب والضاغطــات مشــقة الوصــول للمكــب النهائــي البعيــد كمــا أن هــذا النظــام يســاعد 

الشــاحنات القــالب والضاغطــات بتوفيــر الوقــت حيــث تفريــغ حمولتهــا فــي محطــة الترحيــل األقــرب والعــودة 

لخــط ســير الشــاحنة فــي المدينــة دون تأخيــر.  والمســافات التاليــة هــي توصيــة وليســت أســاس الســتخدام أو 

عــدم اســتخدام محطــة ترحيــل )مكــب مرحلــي(:

أ . اســتخدام )مكــب مرحلــي( لكافــة الضاغطــات المتوســطة والكبيــرة والقالبــات المتوســطة أذا كان المكــب 

النهائــي أبعــد مــن 40 كيلومتــر وإجمالــي كميــات المخلفــات اليوميــة مــن المدينــة تتعــدى 50 طــن.

ب . ترتيــب خــاص للضاغطــات الخفيفــة والقالبــات الصغيــرة ذات القلــب العالــي لتفريغ الحمولــة داخل ضاغطات 

كبيــرة أو مقاطــر ضاغطــة )دنابــر ضاغطــة وتمثــل محطــة ترحيــل متنقلــة( إذا كانــت المســافة للمكــب المرحلــي 

أو المكــب النهائــي أكثــر مــن 15 كيلومتــر والكميــات فــي المدينــة تتعــدى 50 طــن يومــي.

ماحظــة:  مناولــة المخلفــات لمحطــة الترحيــل )المكــب المرحلــي( قبــل نقلهــا للمكــب النهائــي تمثــل 
خطــوة تشــغيلية إضافيــة وتكاليــف إضافيــة، وعليــه فاألفضــل دائمــًا الذهــاب للمكــب النهائــي 

مباشــرة إن أمكــن ذلــك.
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8.1.   محطة ترحيل متنقلة

8.2.   محطة ترحيل طبقات )مكب مرحلي طبقات(

هــذا النظــام فقــط للضاغطــات الخفيفــة والقالبــات الصغيــرة عندمــا يبعــد المكــب المرحلــي أو النهائــي 15 

كيلومتــر عــن وســط المدينــة وكميــات المخلفــات أكثــر مــن 50 طــن يوميــًا.  ولكــن باقــي الضاغطــات المتوســطة 

والكبيــرة عليهــا الذهــاب للمكــب المرحلــي أو النهائــي مباشــرة.

نظام محطة الترحيل المتنقلة هو نظام للتفريغ المباشر للمخلفات من شاحنات القالب الصغيرة أو الضاغطات 

الخفيفــة إلــى داخــل الضاغطــات الكبيــرة أو المقاطيــر الضاغطة الكبيــرة )الدنابر الضاغطــة(.  ويقتضي هذا تواجد 

الضاغطــة الكبيــرة أو المقطــورة الضاغطــة )دنبــر ضاغــط( فــي الزمــان والمــكان المتفــق عليــة في الخطــة اليومية.  

وعنــد امتــالء القاطــرة الضاغطــة يجــب أن تذهــب للمكب النهائي مباشــرة وليس للمكب المرحلي.

محطــة الترحيــل بطبقــات عبــارة عــن مســتويين، مســتوى أرضــي ومســتوى علوي. حيــث تقوم الشــاحنة القالب 

أو الضاغطــات الخفيفــة والمتوســطة بتفريــغ حمولتهــا مــن المســتوى األعلــى إلــى قاطــرة الترحيــل )الدنبــر( فــي 

المســتوى األســفل عبــر فتحــة التفريــغ أعلــي والتــي تكــون علــى شــكل قــادوس.  أهــم مــا يميــز هــذا النظــام 

هــو عــدم االحتيــاج لجرافــة )كيشــك( ممــا يقلــل مــن التكلفــة ويحافــظ علــى نظافــة الموقــع ألن التفريــغ مباشــر 

للقاطــرة )الدنبــر(.

الصورة يمين لدنبر ضاغط في بنغازي والصورة يسار لقاب تفرغ الحمولة لدنبر ضاغط في طرابلس

حيــث تقــوم الشــاحنة القــاب أو الضاغطــة الصغيــرة 
التفريــغ  فتحــة  عبــر  حمولتهــا  بتفريــغ  األعلــى  فــي 

)القــادوس( إلــى )الدنبــر( باألســفل.
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يفــرغ  العلــوي  بالمســتوى  قــاب 
الدنبــر  إلــى  القــادوس  داخــل  المخلفــات 

. ســفل أ

 تقــوم شــاحنات الجمــع بتفريــغ المخلفــات علــى األرض 

فــي محطــة الترحيــل )المكــب المرحلــي( ثــم تقــوم 

للمقطــورة  المخلفــات  بتحميــل  )الكيشــك(  الجرافــة 

كمــا فــي الصــورة، وهــذا المتبــع حاليــًا بليبيــا.

تقــوم شــاحنات المخلفــات بتفريــغ المخلفــات علــى 

ثــم  األرض فــي محطــة الترحيــل )المكــب المرحلــي( 

المخلفــات فــي  )الكيشــك( بتحميــل  الجرافــة  تقــوم 

المخلفــات  لنقــل  تمهيــدًا  الكبيــرة  الــرول  حاويــات 

للمكــب النهائــي )أنظــر فقــرة نظــام الشــاحنة الهوك(.

8.3.   محطة الترحيل على األرض )مكب مرحلي على األرض(

هــذا النظــام هــو المتبــع فــي ليبيــا، حيــث تقــوم شــاحنات الجمــع بتفريــغ حمولتــه علــى األرض ثــم يتــم تحميــل 

ــه بســيط فــي  ــر( بواســطة كيشــك )جرافــة(.  وميــزة هــذا النظــام هــو أن المخلفــات إلــى قاطــرات الترحيــل )الدنب

التجهيــز والتشــغيل وعلــى مســتوى األرض فقــط.  ولكــن هــذا النظــام يســبب الكثيــر مــن التناثــر للمخلفــات 

ويجعــل الموقــع متســخًا باســتمرار وكمــا يســتوجب تشــغيل كيشــك )جرافــة( ممــا يرفــع التكاليــف وفــي حالــة 

تعطــل الكيشــك )جرافــة( تمتلــئ المحطــة بالمخلفــات وتتراكــم وهــو أمــر يجــب تفاديــه بــكل األحــوال.

ماحظــة:  فــي كا المحطتيــن يجــب تركيــب ميــزان جســري لشــاحنات الجمــع الداخلــة والدنابــر 
النهائــي. للمكــب  الخارجــة  المحملــة 
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8.4.   مقطورة الترحيل )الدنبر(

يتــم ترحيــل المخلفــات مــن محطــة الترحيــل )المكــب المرحلــي( إلــى المكــب النهائــي بواســطة مقطــورات )دنابــر( 

بأحجــام متفاوتــة، وحتــى تكــون عمليــة الترحيــل مجديــة يجــب ملــئ الدنبــر عــن آخــره.  ومــع ذلــك إذا مــا قورنــت 

كميــات المخلفــات الُمرَحلــة بالــوزن )طــن( لــكل رحلــة دنبــر فســوف يكــون أداء الكثيــر مــن الدنابــر دون المســتوى 

بســبب أن الكثيــر مــن الدنابــر العاملــة ســعة حجــم صندوقهــا 25 إلــى 30 م3 ويعتبــر هــذا الحجــم صغيــرًا بالنســبة 

لمقطــورات )الدنابــر( الخاصــة بترحيــل المخلفــات والتــي يجــب أن يكــون ســعة حجمهــا بيــن 50 إلــى 60 م3.  

وكمثــال عنــد مقارنــة دنبــر ســعة 30م3E كغالبيــة الدنابــر الموجــودة، فعنــد ملئــه بالكامــل لــن يتعــدى وزن المخلفــات 

أكثــر مــن 20 طــن علــى أحســن حــال.  والســبب يرجــع ألن كثافــة المخلفــات كجــم/م3 بحــدود 500 إلــى 700 كجــم/

م3 بعــد المناولــة والتحميــل فــي المكــب المرحلــي وهــذا طبيعــي، وربمــا يرجــع الســبب للتعاقــد مــع مقاوليــن 

يملكــون دنابــر مصممــة لتحميــل ونقــل الرمــال واألحجــار وهــي مــواد أثقــل مــن المخلفــات الصلبــة، حيــث إن كثافــة 

الرمــال واألحجــار تتــراوح بيــن 1400 كجــم/م3E و 2000 كجــم/م3E ولهــذا حجــم الدنابــر صغيــر ليتناســب مــع وزن الرمــال 

واألحجــار ولكنــه ال يتناســب مــع المخلفــات )القمامــة(.  مــع ذكــر أنــه أيضــًا توجــد مقطــورات )دنابــر( أخــرى فــي ليبيــا 

ســعة حجمهــا 40م3E أو أكثــر ولكنهــا قليلــة.  وعليــه يجــب البحــث فــي كيفية زيــادة حجم الدنابــر الموجودة بطرق 

بســيطة كتركيــب أو تعليــة جوانــب المقطــورة )الدنبــر( لحمــل المزيــد مــن المخلفــات فــي الرحلــة الواحــدة.

مقطــورات ترحيــل المخلفــات )الدنابــر( أثنــاء التوزيــن 

ــر فــي  فــي مكــب ســيدي الســايح، الحــظ حجــم الدنب

الصــورة بحــدود حجــم 25مR ويعتبــر صغيــر.  مــن الممكن 

تعليــة الجوانــب لتكبيــر حجــم الصنــدوق كحــل بســيط.

مناســب  حجــم  )دنبــر(  المخلفــات  ترحيــل  مقطــورة 

لترحيــل المخلفــات ســعة 50مR أثناء تغطيــة المخلفات 

اســتعدادًا للذهــاب إلــى المكــب النهائــي.
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9.   موازين الشاحنات في المكبات المرحلية والنهائية )الميزان 
الجسري(

الميزان الجسري أهم أداة لتنظيم إدارة جمع المخلفات الصلبة والتخطيط والفوترة ويوجد في المكب 

المرحلي )محطة الترحيل( وفي المكب النهائي.  بدون نظام موازين كما التاجر الذي يبيع بالتقدير وليس 

بالميزان وهو ما يمثل هدر شديد وخسارة وسوء التقدير.  والتعارف عليه في علم اإلدارة أنه »ال يمكن إدارة 

ما ال تستطيع قياسه« وفي إدارة المخلفات الصلبة ال يمكن إدارة المخلفات الصلبة بدون وزن المخلفات.

وعــادًة عندمــا تكــون البلديــة أو الشــركة العامــة أو أي مــن المتعاقديــن معهــا مســؤولة عــن جمــع مخلفــات 

ــد عــن 20E000 مواطــن أو مســؤولة عــن جمــع المخلفــات مــن عــدة مــدن وقــرى بغــض النظــر عــن عــدد  مــا يزي

الســكان فيجــب أن تخضــع كامــل عمليــات الجمــع للــوزن اليومــي فــي المكــب المرحلــي إن وجــد وفــي المكــب 

النهائــي.  وباســتخدام الميــزان الجســري، يمكــن قيــاس أداء كل شــاحنة علــى انفــراد، إضافــة إلــى أداء كل 

منطقــة مخصصــة لجمــع المخلفــات. ويمكــن بعدهــا جمــع هــذه البيانــات فــي تقاريــر يوميــة وشــهرية وســنوية 

ــر اســتغالل الشــاحنات بشــكل أفضــل.  واألوزن اليوميــة لمدينــة معينــة  لــإدارة للتخطيــط لتحســين األداء عب

عندمــا تكــون متقاربــة يوميــًا فهــذا مؤشــر مهــم أن مســتوى الخدمــة فــي ثبــات مثــاًل.  كمــا يتيــح الميــزان 

الجســري بتقديــم فواتيــر للعمــالء مــن الشــركات مثــاًل أو محاســبة المتعاقديــن مــع البلديــة أو الشــركة العامــة 

بحســب الــوزن عنــد تســليم المخلفــات مــن مصــدر واحــد )مدينــة أو حــي( إلــى مكــب المخلفــات.

ومديــر النظافــة المتمــرس يعــرف تمامــًا قيمــة تقاريــر األوزان اليوميــة وأوزان كل شــاحنة وكل حــي أو مدينــة أو 

قريــة ألنــه يعــدل خططــه بنــاء علــى األوزان.  اإليجابيــات كثيــرة وال مجــال للشــرح أكثــر مــن ذلــك فــي هــذا الدليــل.
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الميازيــن الجســرية هــي أدوات حساســة ومــن المهــم جــدًا برمجــة صيانتهــا بطريقــة مناســبة. والحــل العملــي هــو 

إبــرام عقــد صيانــة مــع المــورِّد، وتوجــد شــركة أو أكثــر متخصصــة فــي الموازيــن الجســرية وبكفاءة عاليــة في ليبيا.  

ويجــب أن تشــمل الصيانــة عمليــة معايــرة كل ســتة أشــهر وزيــارات ربــع ســنوية لمراقبــة خاليــا الــوزن التــي ال تعمــل 

بشــكل جيــد فــي الميــزان الجســري.  ويجــب أن يشــمل العقــد أيضــا برمجــة مســجل البيانــات وإعــداد صيغــة بتقاريــر 

البيانــات المطلوبة.

جــرت العــادة بتركيــب ميــزان جســري صغيــر للمكبــات الصغيــرة وقليلــة المخلفــات والتي تســتقبل فقط شــاحنات 

قصيــرة ال تســتقبل مقاطيــر )دنابــر( ويكــون الميــزان تقريبــًا طــول 10 متــر بأربعــة مجســات )وحــدات( وزن حتــى 

إجمالــي 30 طــن.  أمــا للمكبــات الكبيــرة والمكبــات المرحليــة )محطــات ترحيــل( فيجــب اســتخدام ميــزان جســري 

كبيــر طــول ال يقــل عــن 15 متــر بثمانيــة مجســات )وحــدات( وزن حتــى 80 طــن إلــى 100 طــن وذلــك الســتيعاب 

أيضــًا شــاحنات الترحيــل المقطــورة )الدنابــر( القادمــة مــن محطــات الترحيــل )المكبــات المرحليــة(.

الســايح  ســيدي  مكــب  فــي  الجســري  الميــزان 

وحاليــًا ال يعمــل بشــكل منتظــم، الصــورة األخــرى 

المكــب. فــي  الــوزن  أثنــاء  كبيــرة  لضاغطــة 



51

إدارة وتشغيل الميزان
االســتفادة مــن الموازيــن تحتــاج لكفــاءة إداريــة مختلفــة ألنهــا أداة رقابــة وتخطيــط وحســابات رقميــة، وعليــه 

التوصيــة أن تتعاقــد الجهــة المســؤولة )وزارة الحكــم المحلــي أو الشــركة العامــة أو البلديــة( مــع شــركة الموازيــن 

لتشــغيل منظومــة الموازيــن وإعــداد التقاريــر والفواتيــر وإصــدار التقاريــر اليوميــة والشــهرية والســنوية للجهــات 

المتعاملــة والمســتفيدة.  وهــذا إضافــة لعمــل شــركة الموازيــن فــي صيانــة ومعايــرة نظــام الميــزان.  وعليــة تكــون 

شــركة الموازيــن طــرف ال تتعــارض مصالحــه مــع عمليــات جمــع المخلفــات وبنفــس الوقــت طــرف فنــي قــادر علــى 

التشــغيل الفنــي الصحيــح والصيانــة.  والجــداول التاليــة أمثلــة على تقاريــر الميزان الهامة جدًا لــإدارة والتخطيط 

والمحاسبة:

عينة من تقرير 2016 للشركات المتعاقدة ويبين نوع الشاحنة ورقمها ووزنها القائم والفارغ وصافي 

لحمولة وساعة الدخول والخروج والمدينة القادمة منها.
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عينة مصغرة من التقرير المحاسبي 2016 ألحد الشركات المتعاقدة 

كنس الشوارع  .10
مــن المتعــارف عليــه فــي غالبيــة دول العالــم أن مســؤولية كنــس ونظافــة الشــوارع ورفــع المخلفــات تقــع علــى 

عاتــق البلديــة، وفــي ليبيــا النظــام المتبــع أن تقــوم شــركات الخدمــات العامــة نيابــة عــن البلديــة بهــذا الــدور 

كمتعاقــد، والتــي بدروهــا إمــا أن تنفــذ هــذا اإلســناد مباشــرة أو أنهــا تقــوم بإســناده لبعــض شــركات القطــاع 

الخــاص جزئيــًا أو كليــًا.

معنى الكنس: هو كنس الشوارع واألماكن العامة من األتربة وتلقيط القمامة،

والتنظيف حول الحاويات
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كنــس الشــوارع مــن األتربــة وتلقيــط القمامــة والتنظيــف حــول الحاويــات هو عمل أساســي ويومــي للمحافظة 

ــة.  ويجــب  علــى النظافــة العامــة للشــوارع وممــرات المشــاة واألماكــن العامــة والمنظــر العــام لنظافــة المدين

تحديــد الشــوارع والمناطــق المطلــوب كنســها وتلقيــط القمامــة المتطايــرة فيهــا خــالل أيــام األســبوع )جــدول 

عمــل أســبوعي(. وســتعتمد تكراريــة كنــس الشــوارع علــى مواقــع الشــوارع وهــل هــي فــي مناطــق ســكنية 

مكتظــة أو هادئــة أو فــي مناطــق تجاريــة مزدحمــة أو تجاريــة شــعبية أو خالفــه.  وبالنســبة للشــوارع فــي 

المناطــق التجاريــة واعتمــادًا علــى االزدحــام والمواســم يكــون عــدد مــرات الكنــس هــي مــرة يوميــًا قــد يرتفــع 

لمرتيــن، والمناطــق الســكنية حــول األســواق ووســط المدينــة قــد تكــوت يوميــًا أو مرتيــن باألســبوع، بينمــا 

ضواحــي المدينــة والقريــة ال تحتــاج للكنــس إال مــرة واحــدة أســبوعيًا لعــدم ازدحامهــا بالمــارة أو حســب حالــة 

النظافــة التــي يقررهــا مديــر النظافــة. 

وعــدم الكنــس والتنظيــف المنتظــم حــول الحاويــات إضافــة لعــدم انتظــام تفريــغ الحاويــات يــؤدي كمــا هــو 

معــروف لتراكمــات غيــر محمــودة يعرفهــا المواطــن والقائميــن علــى الخدمــة، ممــا يدفــع الشــركة العامة إلرســال 

الجرافــة )الكيشــك( مــع مقاطيــر )دنابــر( كبيــرة لتنفيــذ حمــالت نظافــة مكلفــة كان مــن الممكــن تفاديهــا إذا مــا 

انتظمــت خدمــات الكنــس وتفريــغ الحاويــات.
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حي األندلس حملة رفع مخلفات وتراكماتحي األندلس عمال الكنس

عــدم انتظــام جمــع المخلفــات وتفريــغ الحاويــات إضافــة لعــدم انتظــام الكنــس يراكــم المخلفــات وتســوء حالــة 

النظافــة العامــة ويضطــر الشــركة لتنفيــذ حمــالت نظافــة ممــا يزيــد مــن العــبء المالــي، وان لــم ينتظــم عمليــة 

جمــع المخلفــات يوميــًا )مــن المنــازل والحاويــات( فســوف تتراكــم المخلفــات مــرة أخــرى بعــدة أيــام وســوف 

يكــون المطلــوب تنفيــذ حمــالت مجهــدة ومكلفــة لرفــع مخلفــات بالكيشــك والدنابــر.

يشــمل األســلوب المناســب للكنــس بتزويــد كل عامــل كنــس بعربــة الكنــس ومكانــس )ومجــروف أو كريــك( لرفــع 

األتربــة وأوعيــة لجمــع مــا يقومــون بكنســه وبأحذيــة ومالبــس وتجهيــزات واقيــة.  الطريقــة األفضــل هــي قيــام 

العامليــن فــي الكنــس بأخــذ مــا يكنســونه ووضعــه فــي عربــة جمــع يدويــة وتفريغهــا بســيارة الجمــع فــي موعــد 

يتــم تحديــده مســبقا أو يتــم تفريغهــا إلــى الحاويــات المنتشــرة مــع التأكيــد علــى أن مــن مهــام الكنــس هــو 

النظافــة حــول الحاويــات أيضــًا.

5.1.   الكنس اليدوي
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وبحكــم أن عمــال الكنــس يعملــون دائمــًا فــي طرقــات ذات حركــة مروريــة فــإن ســالمتهم تعتبــر أمــرا مهمــا. 

حيــث يتعيــن تجهيــز عمــال كنــس الشــوارع ببــدالت ملونــة المعــة وســترات ســالمة عاكســة للرؤيــة وهــذا ليــس 

بــكاف بصفــة دائمــة لســالمة العمــال، حيــث ينبغــي اســتخدام األشــكال المخروطيــة واإلشــارات الخاصــة لتنبيــه 

ســائقي الشــاحنات إلــى وجــود عمــال يقومــون بكنــس الشــوارع.  وباإلضافــة إلــى ذلــك يجــب توعيــة عمــال 

الكنــس بنواحــي الســالمة أثنــاء العمــل ضمــن حركــة مــرور الســيارات. 

وبإمــكان عامــل كنــس الشــوارع أن يكنــس مســافة تتــراوح بيــن نصــف كيلومتــر إلــى ثالثــة كيلــو متــرات فــي 

اليــوم، إال أن هــذه المســافة تعتمــد علــى نوعيــة الموقــع وطــول الشــوارع وكميــة األتربــة والقمامــة المتطايــرة 

علــى جنبــات الشــارع.  ويجــب كنــس وجمــع القمامــة المتطايــرة والملقــى فــي المناطق التي يكثر اســتخدامها 

يوميــا مثــل الســاحات واألســواق ووســط المدينــة، أمــا المناطــق األخرى فيمكن كنســها مرة أســبوعيًا )أو حتى 

بتكراريــة أكبــر أو أقــل اعتمــادًا علــى مــا يــراه مديــر النظافــة مــن حالــة النظافــة العامــة(. عمليــة كنــس الشــوارع 

شــائعة فــي مراكــز المــدن خصوصــا حــول المواقــع الحكوميــة وفــي المناطــق الســياحية والســاحات والحدائــق 

واألســواق وخصوصــًا حــول الحاويــات المختلفــة، وتقــل عمليــات الكنــس فــي المناطــق األقــل ازدحامــا.

ومبدئيــا يحتــاج جميــع المواطنيــن إلــى خدمــات تنظيــف مــا يحيــط بهــم مــن المواقــع حرصــا علــى صحتهــم 

وســالمتهم، وباإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب التنويــه إلــى أن توعيــة المواطــن لهــا أثــرًا كبيــرًا علــى مقــدار القمامــة 

والمخلفــات التــي ُتلقــى فــي الشــوارع أو حــول الحاويــات.

بمقشــة  شــوارع  كنــس  عامــل  كل  تجهيــز  يجــب 
متينــة عرضهــا ال يقــل عــن 30 ســم ومجرفــة لجمــع 

مــا يكنســه ووعــاًء للكنــس.

كذلــك يتعيــن حيــازة عمــال كنــس الشــوارع بمجــارف 
مســتقيمة  وحافــة  قصيــر  مقبــض  ذا  كريــك  أو 

اللتقــاط مــا يكنســون. 
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مــا  بتفريــغ  يقومــون  األندلــس  حــي  فــي  عمــال 
الــرول. للحاويــة  وكنــس  قمامــة  مــن  جمعــوه 

أو  حاويــة  إلــى  ينقــل  جمعــه  يتــم  الــذي  الكنــس 
المخلفــات. جمــع  شــاحنة  داخــل  إلــى  مباشــرة 

احتساب العدد المطلوب من عمال كنس الشوارع  .10.2

يمكــن احتســاب العــدد المطلــوب مــن عمــال كنــس الشــوارع علــى أســاس حجــم الســكان فــي منطقــة الخدمــة 

ونــوع المنطقــة التــي تتــم فيــه مــع التذكيــر أن األماكــن المزدحمــة تحتــاج للكنــس ورفــع المخلفــات المتطايــرة 

والنظافــة حــول الحاويــات.  وتحتــاج مراكــز المــدن الكبيــرة حيــث توجــد المواقــع التجاريــة واألســواق إلــى تكــرار 

عمليــات الكنــس أكثــر مــن الضواحــي الهادئــة. وفيمــا يلــي العــدد المطلــوب مــن عمــال كنــس الشــوارع الثابتيــن 

لمختلــف المناطــق: 

     مراكز المدينة )األسواق والمناطق المكتظة( تحتاج إلى عامل كنس لكل 500 - 1000 مواطن.

E     باقي مناطق المدينة تحتاج إلى عامل كنس لكل 1000 - 2000 مواطن.

E     ضواحي المدينة تحتاج إلى عامل كنس لكل 1500 - 3000 مواطن.

E     المدن الثانوية تحتاج إلى عامل كنس لكل 1000 - 3000 مواطن )بحسب النشاط التجاري لمركز المدينة(

E    القرى تحتاج إلى عامل كنس لكل 1500 - 2000 مواطن.

وهذا المعيار أعاله مجرب، ولكنه ليس شرطًا ويخضع لتقدير مدير النظافة المتمرس لتحديد األرقام والمعيار 

بما يناسب منطقته، حيث توجد معايير أخرى، وتبقى معظم معايير الكنس متشابهة، ولكن األرقام 

تختلف بحسب الحاجة وكميات األتربة والقمامة.  
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فمثاًل الجدول التالي هو معيار شركة الخدمات العامة طرابلس:

و األسس و المعايير المحددة لتقدير إحتياجات أعمال كنس الطرقات و الميادين هي على النحو التالي:

و من خالل هذه المعايير فإن اإلحتياجات المطلوبة من اآلليات و العمالة لكنس أطوال الطرقات والساحات و الميادين 

المعبدة ببلديات مدينة طرابلس هي )909( عامل و )26( سيارة موزعة على البلديات على النحو اآلتي:

و وفق
ــة  ــن عمال ــا تحتاجــه م ــدة و م ــن و الســاحات المعب ــات و مســاحات الميادي ــن أطــوال الطرق ماهــو موضــح م
ألعمــال كنســها اليوميــة و االســبوعية و الشــهرية فــإن الشــركة لــم تتمكــن مــن كنســها وتنظيفهــا بشــكل دوري 
و منتظــم و لــم تكــون فــي المســتوى المطلــوب خــالل ســنة 2016 بســبب عــدم توفــر العمالــة حيــث تــم إعطــاء 

األولويــة فــي أعــداد العمالــة التــي توفــرت ألعمــال جمــع و نقــل القمامــة.

تقرير نشاط الشركة سنة 2016 ميالدي

أسس و معايير و تقدير إحتياجات كنس الطرقات المعبدة

عدد )1( عامل لكل كيلو متر

عدد )1( آلة لكل )35( كيلو متر لجمع ناتج الكنس
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الكنس اآللي  .10.3

رغــم أن الكنــس اآللــي مفيــد ولــه خاصيــة ســرعة اإلنجــاز، ولكــن مــن العيــوب الرئيســية الســعر المرتفــع وتكلفــة 

التشــغيل العاليــة، حيــث إنهــا أواًل آلــة معقــدة فنيــًا وتحتــاج لســائق مــدرب بمهــارات خاصــة، وثانيــًا تكلفــة 

الشــراء العاليــة، وثالثــًا تكلفــة الصيانــة العاليــة ألنهــا تحتــاج لفنييــن مختصيــن جــدًا وقطــع غيــار بالعــادة غيــر 

متوفــرة وباهظــة الثمــن الســتيرادها وتحتاجهــا باســتمرار كالفــرش اآلليــة مثــاًل والتــي تســتهلك بســرعة 

وضــرورة اســتبدالها بشــكل متكــرر وال توجــد باألســواق.  وعليــه فالكنــس اآللــي مناســب فقــط أو مجــدي 

ــواع واألكثــر شــيوعًا: ــا مثــاًل(.  الكنــس اآللــي أن للبلديــات أو البلــدان التــي أجــور العامليــن فيهــا مرتفعــة )أوروب

 أ.  كنــس بالشــفط )Vacuum Sweeper( والشــاحنة تكنــس األتربــة الخفيفــة والمخلفــات المتطايــرة كأوراق 

الشــجر المتســاقطة بالفــرش الجانبيــة إلــى تحــت الشــاحنة ثــم يتــم شــفطها للصنــدوق ومــن ثــم التفريــغ 

بطريقــة القلــب )مناســبة للمــدن األوروبيــة(.

 ب.  كنــس بالرفــع الميكانيكــي )EEEEEEEEEE Mechanical Sweeper( حيــث تكنــس الشــاحنة األتربــة والمخلفــات المتطايرة 

إلــى تحــت الشــاحنة بالفــرش الجانبيــة ثــم بواســطة فرشــاة اســطوانية بعــرض الشــاحنة وأســفلها يتــم كنــس 

ــة  ــة إلــى أعلــى ليلتقطهــا ســير داخلــي ويرفعهــا لداخــل الصنــدوق وهــذا النــوع أفضــل لمخلفــات األترب األترب

األثقــل.
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الكنس اآللي بالشفط  .10.4

الكنس اآللي بالرفع الميكانيكي  .10.5

ماحظات على شاحنة الكنس اآللي بالشفط:

الشــفط  جهــاز  يســتطيع  ال  الثقيلــة  األتربــة  بســبب 

ليبيــا. فــي  الثقيلــة  األتربــة  بشــفط  )الفاكيــوم( 

لصيانــة  ويحتــاج  ومكلــف  معقــد  الفاكيــوم  جهــاز 

الحاليــة. الظــروف  فــي  تتوفــر  ال  قــد  متخصصــة 

كبيــر  بشــكل  والداخليــة  الجانبيــة  الفــرش  تســتهلك 

الثمــن.  القطــع غيــر متوفــرة وباهظــة  والفالتــر وهــذه 

الشــجر  أوراق  لشــفط  األوروبيــة  للــدول  أكثــر  مناســبة 

الخفيفــة. واألتربــة  المتســاقطة 

وفــي  الميكانيكــي  بالرفــع  كنــس  شــاحنة 

الصــورة بعــض الموديــات تتوفــر بخاصيــة رفــع 

الصنــدوق لألعلــى للتفريــغ فــي حاويــات رول أو 

حاويــة ســكيب.

وهــذا النظــام مــن الكنــس مكلــف ومعقــد فــي 

ــر متوفــرة  ــار غي تشــغيله وصيانتــه وقطــع الغي

بالســوق المحلــي.
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مكلفــة  الكناســة  بعــرض  ســلك  أســطوانية  فرشــاة 

علــى  الكناســة  أســفل  وتعمــل  ســريعًا.   وتســتهلك 

دفــع األتربــة لســير ناقــل داخلــي ليرفــع األتربــة داخــل 

الكناســة.

وباســتيك  ســلك  خليــط  للكناســة  جانبيــة  فــرش 

مكلفــة وتســتهلك ســريعًا.  ؤتأتــي بأحجــام ونوعيــات 

ســلك مختلفــة بحســب نوعيــة مهــام الكنــس، وتعمــل 

علــى كنــس األتربــة ألســفل الكناســة

نــوع آخــر مــن كناســات الرفــع الميكانيكــي حيــث وحــدة 

الكنــس مركبــة علــى شــاصي شــاحنة قصيــر.

كل الكناســات معهــا وحــدة رش ميــاه لتقليــل الغبــار 

الناتــج عــن الكنــس وليــس لغســل الشــوارع.
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الكناســة المقطــورة: نــوع آخــر مــن الكنــس بالرفــع الميكانيكــي حيــث ُتقَطــر الكناســة بســيارة قــالب وهــذا 
النــوع لــه قــدرة عاليــة علــى التعامــل مــع األتربــة الثقيلــة.  هــذا النــوع ال يــزال مكلــف فــي التشــغيل والصيانــة ولكن 

أقــل تعقيــدًا مــن أنــواع الكنــس اآللــي األخــرى. وربمــا هــذا النــوع األنســب للحالــة الليبيــة فــي حــال االتجــاه للكنــس 

اآللــي حيــث ثبــت نجاحــه فــي عــدة دول خليجيــة مثــل الكويــت.

احتساب عدد شاحنات الجمع والحاويات  .11
فيمــا يلــي عمليــة احتســاب لعــدد المواطنيــن الذيــن يمكــن تقديــم الخدمــة لهــم بأحجــام ونوعيــات مختلفــة 

مــن شــاحنات المخلفــات.

فمثــاًل، الشــاحنة الضاغطــة الخفيفــة ســعة 7م3E يمكــن اســتخدامها للجمــع مــن الحاويــة وكــذا الجمــع مــن 

»بيــت إلــى بيــت«. وبالنســبة للشــاحنة الضاغطــة المتوســطة ســعة 12م3E أو أكبــر يفضــل تخصيصهــا للجمــع 

ــاورة داخــل األحيــاء مــن بيــت لبيــت ولكــن لوحــظ أيضــًا أنهــا تســتخدم  مــن الحاويــات فقــط ألنهــا كبيــرة للمن

فــي ليبيــا لجمــع تراكمــات المخلفــات علــى األرض وفــي نواصــي الشــوارع الرئيســية وال بــأس فــي ذلــك ولكــن 

المفــروض وضــع حاويــات كافيــة فــي أماكــن تجمــع المخلفــات.  أمــا الشــاحنات القــالب ســعة 8م3E فتســتخدم 

للجمــع مــن بيــت لبيــت وكــذا لجمــع التراكمــات علــى نواصــي الشــوارع وخدمــة الحدائــق واألســواق والتعامــل 

مــع المخلفــات كبيــرة الحجــم أو الثقيلــة والتــي ال تســتطيع الضاغطــة التعامــل معها، مع مالحظة أن الشــاحنة 

القــالب ال تســتطيع التعامــل مــع أي نــوع مــن الحاويــات بســبب أن القــالب ليــس لــه آليــة رفــع الحاويــة.
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ــر عــدد الشــاحنات والحاويــات الالزمــة  ــاه لتقدي بإدخــال افتراضــات وأرقــام مختلفــة، يمكــن اســتخدام الجــدول أدن

للعمــل. مثــاًل زيــادة عــدد الرحــالت فــي كل ورديــة أو عــدد الورديــات فــي اليــوم ســوف يــؤدي إلــى خدمــة عــدد 

أكبــر مــن المواطنيــن فــي الشــاحنة الواحــدة مــا يــؤدي للتشــغيل االقتصــادي.  ويمكــن افتــراض أرقــام مختلفــة 

ــات المطلــوب للشــاحنة الواحــدة أو الحتســاب عــدد المواطنيــن، واألرقــام فــي الجــدول  الحتســاب عــدد الحاوي

افتراضيــة، ولكنهــا قريبــة مــن المعطيــات المتاحــة فــي ليبيــا.

جدول رقم )1(: مثال الحتساب عدد المواطنين للشاحنة الضاغطة المتوسطة والضاغطة الخفيفة وعدد 

الحاويات المطلوبة لكل منهما وكذا الشاحنة القاب.
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عــدد المواطنيــن = ]حجــم الشــاحنة × كثافــة المخلفــات داخــل الشــاحنة× عــدد ورديــات يوميــة × عــدد 

رحــالت بالورديــة × معامــل احتيــاط شــاحنة[ ÷ ]تولــد المخلفات/يوم/فــرد[

3 رحات =    ]7م3×400 كجم/م3×1 وردية/يوم×3 رحلة/وردية×0.85[ ÷ ] 1كجم/يوم/فرد[ = 7E140 مواطن

2 رحلة =   ]7م3×400 كجم/م3×1 وردية/يوم×2 رحلة/وردية×0.85[ ÷ ] 1كجم/يوم/فرد] = 4E760 مواطن

مثال 1:     المواطنين الممكن خدمتهم بضاغطة صغيرة

افتراضات:

     عدد الرحالت للمكب = 3 رحالت أو 2 رحلة

     تولد القمامة = 1 كجم/يوم/فرد

     احتياطي شاحنة %15 معامل حسابي = 0.85 
     كثافة القمامة داخل الضاغطة بعد الضغط = 400 كجم/م3

شرح العمليات الحسابية للجدول السابق

:3Lاحتساب عدد المواطنين الممكن خدمتهم بالضاغطة الخفيفة سعة 7م

المعادلة:
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في حال استخدام حاويات سعة 770 لتر للشاحنة الضاغطة سعة 7م3R وتخدم 7R140 مواطن فعدد 

الحاويات المطلوب:

عدد الحاويات= ]7R140 مواطن × 5 لتر/يوم/فرد × 2 يوم سعة التخزين[ ÷]%90 × 770 لتر[ = 103 حاوية

في حال استخدام حاويات سعة 770 لتر للشاحنة الضاغطة سعة 12مR وتخدم 11R220 مواطن فعدد 

الحاويات المطلوب:

عدد الحاويات= ]11R220 مواطن × 5 لتر/يوم/فرد × 2 يوم سعة التخزين[ ÷]%90 × 770 لتر[ = 162 حاوية

مثال 2:

مثال 3:

عدد الحاويات المطلوب للشاحنة الضاغطة 7م3 = ]عدد السكان المخدومين × تولد القمامة حجمًا 

× سعة التخزين[ ÷ ]معدل امتالء الحاوية × حجم الحاوية[

افتراضات:

     تولد القمامة = 1 كجم/يوم/فرد

    ضاغطة 7م³ تخدم 7,140 مواطن وضاغطة 12م³ تخدم 11,220 مواطن )مثال من الجدول رقم 1 السابق(

    كثافة القمامة داخل الحاوية = 200 كجم/م³ أو 0.20 طن/م³

    حجم القمامة باللتر للمواطن = )1 كجم/يوم/فرد( ÷ )0.20 طن/م³( = 5 لتر/يوم/فرد

     سعة التخزين المطلوبة = عند تفريغ الحاويات يومياً في األسبوع عدا الجمعة = 1 يوم + 1 يوم احتياطي

     ليوم الجمعة 

    معدل امتالء الحاوية = %90 )حاوية سعة 770 لتر × %90 = 690 لتر(

= إجمالي سعة الخزن المطلوبة 2 يوم يوميًا

:3Lوالضاغطة سعة 12م Lاحتساب عدد الحاويات للشاحنة الضاغطة سعة 7م

المعادلة:
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افتراضات:

     تولد القمامة = 1 كجم/يوم/فرد

    ضاغطة 7م³ تخدم 7,140 مواطن وضاغطة 12م³ تخدم 11,220 مواطن )مثال من الجدول رقم 1 السابق(

    كثافة القمامة داخل الحاوية = 200 كجم/م³ أو 0.20 طن/م³

    حجم القمامة باللتر للمواطن = )1 كجم/يوم/فرد( ÷ )0.20 طن/م³( = 5 لتر/يوم/فرد

     سعة التخزين المطلوبة = عند تفريغ الحاويات يومياً في األسبوع عدا الجمعة = 1 يوم + 1 يوم احتياطي

     ليوم الجمعة 

    معدل امتالء الحاوية = %90 )حاوية سعة 770 لتر × %90 = 690 لتر(

تكلفة جمع المخلفات  .12
مثــال الحتســاب تكلفــة التشــغيل لثالثــة أنــواع مــن الشــاحنات )ال تشــمل تكلفــة الكنــس أو المكــب( وفــق 

الجــدول التالــي:

جدول رقم )2(: مثال احتساب التكلفة التشغيلية لكل نوع شاحنة.
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تعليق على جدول التكاليف السابق:

يتمثــل الغــرض األساســي مــن الجــدول فــي إيضــاح أن التكلفــة تتأثــر إلــى حــد كبيــر بــاألداء، ومــن ثــم، ســيؤدي 

تحســن األداء إلــى تخفيــض التكلفــة. مثــاًل، إذا تــم تشــغيل الشــاحنة ورديتيــن فــي اليــوم، فســوف تجمــع أطنانــًا 

أكثــر مــن المخلفــات ومــن ثــم تنخفــض التكاليــف فــي الطــن الواحــد وذلــك يرجــع لالســتغالل األفضــل للتكلفــة 

الثابتــة والمتغيــرة.  والتكلفــة الثابتــة هــي الرواتــب والمصروفــات اإلداريــة وأصــول الشــاحنات والحاويــات حيــث إن 

هــذه التكاليــف الثابتــة قــد تمثــل أكثــر مــن %50 أو مــن إجمالــي تكلفــة جمــع المخلفــات. 

مالحظة: مثال التكاليف ال يشمل تكلفة المكب المرحلي وال النقل من المكب

المرحلي للمكب النهائي كما ال يشمل تكاليف المكب النهائي.

مراكز الصيانة  .13
ــًا علــى مــدار الســنة، أي نقــص أو خلــل أو  ــة هــو انتظــام الخدمــات يومي أســاس ونجــاح إدارة المخلفــات الصلب

عطــل ســوف يــؤدي فــورًا وبنفــس اليــوم لتراكــم المخلفــات.  وعليــه فمراكــز صيانــة المعــدات والشــاحنات لهــا 

دور أساســي فــي نجــاح الخدمــة.  وعليــه تقتضــي الممارســة الســليمة ليــس فقــط إصــالح مــا هــو عاطــل، ولكــن 

تنفيــذ برامــج صيانــة وقائيــة للمعــدات والشــاحنات.  وتشــمل الصيانــة الوقائيــة الفحــص الــدوري للمعــدات 

والشــاحنات )يومــي وشــهري( واســتبدال أو اصــالح األجــزاء أو القطــع قبــل اهترائهــا أو تعطلهــا والتشــحيم 

وتغذيــة الشــاحنات والمعــدات بالســوائل والزيــوت واســتبدال الفالتــر والزيــت فــي موعدهــا، وفحــص أذرع 

ــدوري  ــة الهيدروليــك مــن تهريــب الزيــت وإصالحهــا والتنظيــف أو الغســيل ال الهيدروليــك المختلفــة وطرمب

ــة الدوريــة(. ــة )انظــر الملحقــات لنمــاذج الصيان واليومــي وال يســع المجــال ســرد كل أنــواع الصيان

غســيل كافــة الشــاحنات يوميــًا بعــد انتهــاء العمــل مركز الصيانة شركة خدمات طرابلس
التخلــص  أو  العــام  للمظهــر  فقــط  ليــس  ضــروري 
الروائــح فقــط ولكــن أيضــًا الســتبيان األعطــال  مــن 
الضاغطــات فــي  شــائعة  وهــي  الزيــوت  وتســريب 
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ل عــدم انتظــام صيانــة شــاحنات جمــع المخلفــات مشــكلة عامــة في الكثير مــن دول العالم ونفس الشــيء  ُيشــكِّ

فــي ليبيــا.  ويــؤدي هــذا إلــى عرقلــة تنفيــذ الخدمــات وتدنــي فعاليــة جمــع المخلفــات وال ســيما التراكمــات فــي 

المدينــة إضافــة إلــى أن الصيانــة الســيئة أو عــدم الصيانــة ُتخفــض مــن العمــر االفتراضــي للشــاحنة وتــؤدي إلــى 

زيــادة التكاليــف الكليــة نتيجــة تكــرار اســتبدال الشــاحنات كثيــرا.  ومــع التذكيــر بالقاعــدة المهمــة بعــدم )تشــليح 

الشــاحنات المتوقفــة( أي عــدم أخــذ قطــع غيــار أو إطــارات مــن الشــاحنات المتوقفــة أو العاطلــة لشــاحنات أخــرى 

تحــت أي حجــة أو ذريعــة، والصحيــح هــو توفيــر قطــع الغيــار الالزمــة مســبقًا للتأكــد مــن عــدم توقــف الشــاحنات 

عــن الخدمــة مــن األســاس.

ولهــذا يعتبــر كادر الصيانــة إضافــة لتخصيــص المخصصــات الماليــة الكافيــة للصيانــة وقطــع الغيــار مــن العوامــل 

المهمــة جــدًا فــي المحافظــة علــى انتظــام وديمومة الخدمات واإلبقاء على التكاليف الرأســمالية والتشــغيلية 

فــي مســتوى منخفــض ومجــدي اقتصاديــًا.  ولــدى شــركات الخدمــات العامــة فــي ليبيــا مراكــز صيانــة ومبانــي 

ممتــازة، ولكــن جــودة الصيانــة وبرامــج الصيانــة متفاوتــة مــن شــركة ألخــرى ومــن منطقــة ألخــرى.

فعاليــة كراجــات شــاحنات المخلفــات الصلبــة تقاس بحســب قدرة الكــراج )مركز الصيانة( الكفيلة بجعل الشــاحنات 

فــي حالــة تشــغيلية وجاهزيــة يوميــة بنســبة ال تقــل عــن ٪85 مــن الشــاحنات وعلــى أن يكــون عــدد الشــاحنات 

الواقعــة خــارج الخدمــة أو المتوقفــة للصيانــة ال يتجــاوز ٪15 مــن إجمالــي أســطول الشــاحنات المخصــص للمدينــة 

أو المنطقة.

مركز الصيانة نالوتمركز الصيانة طرابلس

ماحظة:  أنظر الملحقات وتشمل نماذج أوامر العمل والصيانة والفحص وطلبات الصرف واإلصاح. 
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الصحة والسالمة المهنية  .14
يجــب أن تشــتمل أنظمــة وسياســيات جمــع المخلفــات الصلبــة علــى نصــوص وعــادات لتحفيــز ســالمة وصحــة 

العمــال. وتشــمل اإلجــراءات الجوهريــة للصحــة والســالمة المهنيــة علــى مــا يلــي:

 أ.      التدريب المناسب للعمال أثناء العمل بالشارع بين حركة المرور للسيارات.

 ب.   كيفيــة التعامــل مــع بعــض المخلفــات أو األكيــاس التــي قــد تكــون خطــرة مثــل مخلفــات المستشــفيات 

والتــي ولألســف قــد تكــون ضمــن المخلفــات العاديــة فــي الكثيــر مــن األحيــان ويتعامــل معهــا العمــال دون 

ــد  ــى يكــون بلبــس قفــازات ســميكة، وعــدم مالمســة األكيــاس لجســم العامــل عن ــة )التعامــل بالحــد األدن دراي

حملهــا تحســبًا لوجــود ســرنجات طبيــة ضمــن كيــس المخلفــات(.

 ج.    توفير التجهيزات والمالبس للوقاية الشخصية )حذاء، قفازات، طاقية، وسترات سالمة عاكسة(.

 د.     توفير شنطة اسعافات أولية صغيرة داخل كل شاحنة.

 ه.     توفير أماكن اغتسال للعمال في مراكز الخدمة واالنطالق )الكراج أو المقر(.

 و.     وضــع برنامــج بســيط للصحــة المهنيــة ويراعــى عــدم اإلطالــة أو تعقيــده حتــى ينفــذه المشــرف والســائق 

والعامــل.

تشــكل حــوادث المــرور خطــورة كبيــرة علــى عمــال جمــع المخلفــات وكانســي الشــوارع.  وينبغــي تثقيــف 

العمــال بنواحــي الســالمة المتعلقــة بحركــة المــرور وتجهيزهــم بمالبــس المعــة عاكســة للضــوء.  وبالنســبة 

للذيــن يعملــون ليــاًل، يجــب أن تكــون مالبســهم ذات شــرائط عاكســة للضــوء.  كمــا يجــب تجهيــز شــاحنات جمــع 

المخلفــات بصنــدوق إســعافات أوليــة وتدريــب ســائقي الشــاحنات علــى اإلســعافات األوليــة األساســية أو أن 

يحصــل كل ســائق ومشــرف عمــال علــى تدريــب وشــهادة إســعافات أوليــة.

وتعتبــر الصحــة الشــخصية األساســية هامــة للحــد مــن األخطــار المترتبــة علــى التعامــل مــع المخلفــات الصلبــة 

ويجــب توفــر وســائل الغســيل المناســبة )مــع المــاء والصابــون( وذلــك للعامليــن المعنييــن بالمهمــة فــي مراكــز 

تجمــع العمــال.
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إطار  النظافة والمهام  .15
ــة فــي البلديــات أو فــي شــركات الخدمــات  مقتــرح أهــم وظائــف كادر النظافــة والمهــام الوظيفيــة المطلوب

العامــة أو حتــى فــي شــركات النظافــة الخاصــة، المهــام كالتالــي: 

تختــص هــذه الوظيفــة باإلشــراف علــى ومتابعــة كافــة األعمــال المتعلقــة بالنظافــة العامــة وجمــع المخلفــات 

والتخلــص اآلمــن منهــا ونظافــة الحدائــق والســاحات والشــوارع، والمحافظــة علــى انتظــام الخدمــة بتوفيــر 

الصيانــة الالزمــة للشــاحنات وتأميــن كادر الســائقين والعمــال واالشــراف علــى موظفــي وعمــال النظافــة أو 

فعــل ذلــك مــن خــالل إدارة عقــود النظافــة والتأكــد مــن تأميــن الشــاحنات والعمــال المنصــوص عليهــم بالعقــد 

والتأكــد يوميــًا مــن إتمــام جمــع المخلفــات ونظافــة الشــوارع.

ملخص الوظيفة:

مدير النظافة العامة  .15.1

مدير النظافة العامة بالبلدية أو مدير النظافة بشركة الخدمات العامة 
أو الشركة الخاصة المتعاقدة

المسمى الوظيفي

غير متاح التقسيم التنظيمي

الوكيل أو الوكيل المساعد في البلدية أو مدير عام شركة الخدمات مسمى وظيفة المسؤول المباشر

كافة الوظائف التابعة لمدير النظافة:

 أ.     إداري

 ب.  مشرف النظافة والعمال

 ج.   السائقين )منتدبين أو معينين أو متعاقدين(

 د.    عمال النظافة )منتدبين أو معينين أو متعاقدين(

 ه.    الفنيين )منتدبين أو معينين أو متعاقدين(

ماحظة: في حال إدارة إسناد أعمال النظافة لشركات خاصة يحتاج 

مدير النظافة إلى فقط إداري ومشرف أو أكثر إلدارة ومراقبة عقود 

الشركات الخاصة. 

مسمى الوظائف التي يشرف عليها

غير متاح الدرجة الوظيفية
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يؤدي شاغل هذه الوظيفة الواجبات والمسؤوليات التالية:

1- اإلشــراف علــى تنفيــذ التشــريعات واللوائــح والخطــط والسياســات المتعلقــة بشــؤون النظافــة العامــة 

بالبلديــة أو المحافظــة أو المــدن المســندة لــه.  

المخلفــات ونظافــة والحدائــق والســاحات  العامــة وجمــع  بالنظافــة  المتعلقــة  الســنوية  الخطــط  وضــع   -2

عليهــا. واإلشــراف  وتنفيذهــا  والشــوارع 

3- اإلشراف على موظفي النظافة.

4- وضــع المواصفــات الفنيــة للمعــدات والشــاحنات والحاويــات أو اإلشــراف علــى وضعهــا مــن قبــل المختصييــن 

ومساندتهم.

5- اإلشراف على المرافق المتعلقة بشؤون خدمات النظافة العامة والحدائق وأعمال الصيانة.

6- االشــراف وإدارة مرافــق محطــة الترحيــل )المكــب المرحلــي( والمكــب النهائــي فــي حــال وجودهــم فــي 

منطقــة نفــوذ العمــل وكل مــا يتعلــق بذلــك مــن أعمــال نقــل المخلفــات وطمرهــا وإدارة المرفــق )مكــب مرحلــي 

ونهائــي( أو التعاقــد علــى هــذه الخدمــات واإلشــراف الكامــل علــى العقــد ومحاســبة المتعاقــد علــى تنفيــذ 

العقــد. 

مالحظــة: فــي حــال وجــود مكــب مرحلــي أو نهائــي يتبــع المنطقة فهــذا يحتاج إلى هيكليــة خاصة وتوصيف 

وظيفــي فنــي هندســي مختص لهــذه المرافق الحيوية

7- احتساب الموازنة التقديرية للنظافة بحسب الخطة الموضوعة لكل سنة.

8- فــي حــال طــرح عقــود النظافــة وجمــع المخلفــات للمناقصــة عليــه وضع الشــروط الفنية للخدمــات المطلوبة 

وبمــا يتوافــق مــع الخطــط الموضوعة أو بعــٌض منها.

9- احتســاب الموازنــة التقديريــة للخدمــات المطلوبــة قبــل طرحهــا للمناقصــة ومســاندة قســم المشــتريات أو 

الماليــة أثنــاء عمليــة الطــرح وإبــداء الــرأي الفنــي فــي العطــاءات أو العــروض المقدمــة.

ــة علــى تنفيــذ كامــل بنــود العقــد فــي حــال التعاقــد علــى جمــع المخلفــات أو نقلهــا أو  10- اإلشــراف والرقاب

طمرهــا فــي المكــب النهائــي والتأكــد مــن أن المتعاقــد ينفــذ بنــود عقــد النظافــة وينقــل المخلفــات لألماكــن 

المخصصــة والمنصــوص عليهــا بالعقــد.

ــر  ــز القطــاع الخــاص علــى القيــام بخدمــات النظافــة والحدائــق وتشــجيع أعمــال تدوي 11- متابعــة آليــات تحفي

القمامــة والمخلفــات والمحافظــة علــى الحدائــق.

12- اإلشــراف علــى دراســة المشــاكل والصعوبــات التــي تواجــه النظافــة العامــة، والعمــل علــى )تذليلهــا( 

بالتنســيق مــع باقــي أقســام البلديــة أو الشــركة العامــة والجهــات األخــرى المعنيــة. 

13- التنسيق والتعاون مع الجهات الضبطية ذات العالقة بمهام ومسؤوليات الضبط.

14- مراعاة تطبيق قواعد وتعليمات األمن والسالمة.

مهام الوظيفة 
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15- إضافــة لعمــل المشــرفين باإلشــراف الميدانــي، علــى مديــر النظافــة أيضــًا التفقــد الميداني بنفســه لمناطق 

الخدمــة علــى األقــل مرتيــن أســبوعيًا ومعالجــة أي مشــكلة نظافــة، والتواصــل مــع المواطنيــن وأصحــاب 

المحــالت، والســائقين والعمــال فــي الميــدان.

والســائيقين  العمــال  عــدد  بالقســم،  العمــل  ســير  عــن  واالســتثنائية  الدوريــة  التقاريــر  وتقديــم  إعــداد   -16

الشــاحنات. موازيــن  وتقاريــر  يوميــًا،  للمكــب  المنفــذة  الرحــالت  عــدد  يوميــًا،  والشــاحنات 

الشــوراع واألحيــاء  بحــد أقصــى، حالــة  الالحــق  اليــوم  أو  اليــوم  بنفــس  المواطنيــن  معالجــة شــكاوي   -17

يوميــًا. النظافــة  لمســتوى 

18- القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.

الحد األدنى من متطلبات شغل الوظيفة:

بكالوريــوس أو دبلــوم عالــي فــي مجــاالت الهندســة بــكل أنواعهــا أو 

تخصــص إدارة أو تخصــص جغرافيــا أو تخصــص علــوم.
المؤهل العلمي

الميدانيــة  للخبــرة  )واألولويــة  ســنوات   10 عــن  تقــل  ال  عمليــة  وخبــرة 

والقياديــة(
الخبرة العملية

دورات تدريبية في مجال الوظيفة..  التدريب

إجادة اللغة العربية واألفضلية لمن يجيد اإلنجليزية. مهارات اللغة

ــوورد واإلكســل، ويفضــل  ــدًا برامــج ال إجــادة اســتخدام الحاســوب وتحدي

ICDL الحصــول علــى شــهادة
مهارات استخدام الحاسوب

1( لديــه القــدرة علــى وضــع الخطــط والبرامــج التنفيذيــة لتحقيــق أهــداف 

النظافة.

الفنيــة  والمواصفــات  والبحــوث  الدراســات  إعــداد  علــى  القــدرة   )2

النظافــة. لنشــاطات 

3( القدرة على تلبية الظروف المالئمة لتنفيذ خدمات النظافة العامة. 

4( لديه القدرة على كتابة التقارير ذات العالقة باختصاصات النظافة. 

5( لديه القدرة على تحليل قراءات موازين الشاحنات وتحسين األداء.

مهارات ضرورية
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القدرات والمهارات المهنية:

1( لديه القدرة على متابعة التطورات الفنية الحديثة في مجاالت الوظيفة وهذا يحتاج إلجادة اللغة اإلنجليزية.

2( القدرة على المتابعة وتقييم أداء الموظفين بالقسم.

3( القدرة على تنفيذ األعمال وتحرير القرارات اإلدارية.

4( تحرير التقارير الدورية واالستثنائية عن سير العمل.

القدرات والمهارات الشخصية والسلوكية:

1( مهارات المتابعة المتطورة في مجاالت النظافة.

2( القدرة على القام بأعمال التفتيش على مستوى النظافة العمة ورفع المخلفات أو مستوى األداء في المكب 

المرحلي والنهائي إذا كان ضمن نطاق وصالحية البلدية.

3( تحمل ضغوط العمل.

4( القدرة على تفعيل فرق العمل الفنية بالوظيفة

5( القدرة على تحفيز الموظفين وفرق العمل.

إداري النظافة  .15.2

إداري المسمى الوظيفي

غير متاح التقسيم التنظيمي

مدير النظافة العامة مسمى وظيفة المسؤول المباشر

ال يوجد مسمى الوظائف التي يشرف عليها

غير متاح الدرجة الوظيفية

تقــع هــذه الوظيفــة تحــت إشــراف مديــر النظافــة العامــة، وتختــص هــذه الوظيفــة بتنســيق وإدارة أعمــال 

النظافــة ومســاعدة مديــر النظافــة بإعــداد التقاريــر والبيانــات واإلحصــاءات وأرشــفة كافــة التقاريــر والقيــام 

باألعمــال اإلداريــة ذات العالقــة والتنســيق مــع باقــي موظفيــن.

ملخص الوظيفة:
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1- تنسيق كافة األعمال اإلدارية والتنظيمية الخاصة بالنظافة العامة.

2- تلقــي الشــكاوى مــن المواطنيــن واحالتهــا للمديــر أو المشــرف أو الســائق مباشــرة فــي حــال تعــذر الوصــول 

للمديــر أو المشــرف.

3- مساعدة مدير النظافة بكافة المهام اإلدارية من إعداد التقارير والبيانات والموازنات واإلحصاءات.

4- تنظيــم الملفــات اإلداريــة وأرشــفتها وكــذا ملفــات العامليــن وإعــداد كشــوفات الحضــور العتمادهــا مــن 

المديــر وقبــل رفعهــا للماليــة.

5- متابعة أمور المشتريات مع اإلدارة المالية والمشتريات.

مهام الوظيفة 

الحد األدنى من متطلبات شغل الوظيفة:

بكالوريــوس أو دبلــوم عالــي فــي مجاالت اإلدارة أو الســكرتاريا أو تخصص 

جغرافيــا أو تخصــص علــوم أو ما يشــابهها.
المؤهل العلمي

وخبرة عملية ال تقل عن 5 سنوات  الخبرة العملية

دورات تدريبية في مجال الوظيفة. التدريب

إجادة اللغة العربية واألفضلية لمن يجيد اإلنجليزية. مهارات اللغة

ــوورد واإلكســل، ويفضــل  ــدًا برامــج ال إجــادة اســتخدام الحاســوب وتحدي

ICDL الحصــول علــى شــهادة
مهارات استخدام الحاسوب

1( القــدرة علــى التعامــل مــع كافــة موظفــي النظافــة مــن المشــرفيين 

والعمــال والســائقين.

2( القدرة على إعداد الدراسات والبحوث بحسب توجيه المدير.

الشــكاوى  وتلقــي  المواطنيــن  مــع  بلباقــة  التعامــل  علــى  القــدرة   )3

المشــرف. أو  للمديــر  إحالتهــا  ومتابعــة 

4( لديه القدرة على كتابة التقارير ذات العالقة. 

مهارات ضرورية
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مهام مشرف النظافة  .15.3

مشرف نظافة المسمى الوظيفي

غير متاح التقسيم التنظيمي

مدير النظافة العامة مسمى وظيفة المسؤول المباشر

عمال النظافة والسائقين مسمى الوظائف التي يشرف عليها

غير متاح الدرجة الوظيفية

تقــع هــذه الوظيفــة تحــت إشــراف مديــر النظافــة العامــة، وتختــص هــذه الوظيفــة فــي اإلشــراف علــى توزيــع 

الســائقين والعمــال علــى مناطــق العمــل والمســارات ومتابعــة تنفيــذ أعمــال النظافــة ميدانيــًا ومتابعــة شــكاوى 

المواطنيــن مــن تكــدس المخلفــات أو تأخــر رفعهــا.

ماحظة هامة: بالعادة تستحدث هذه الوظيفة في مكاتب أو إدارات النظافة الكبيرة في المدن أو 

البلديات الكبيرة بسبب العدد الكبير من السائقين والعمال واكتظاظ مناطق العمل.  ولكن في المدن 

والبلديات الصغيرة حيث العدد محدود من الشاحنات والسائقين والعمال فإنه يجوز أن يكون المشرف هو 

أحد السائقين أو أن يكون كل سائق هو المشرف في المحلة التي يخدمها.

ملخص الوظيفة:

1- تحديــد أطقــم الشــاحنات مــن ســائقين وعمــال واإلشــراف علــى عملهــم وإصــدار أوامــر العمــل للســائقين 

ــر. ــه المدي بحســب توجي

ــد عمــال الشــارع والكنــس وتوزيعهــم فــي علــى كافــة المســارات أو الشــوارع الرئيســية أو الســاحات  2- تحدي

العامــة والحدائــق وبحســب الخطــة الموضوعــة ســلفًا واإلشــراف علــى عملهــم ومراقبتهــم.

3- إعــداد كشــوف الحضــور والغيــاب وتوزيــع ورديــات العمــل ومتابعتهــا إداريــًا وميدانيــًا ورفــع التقاريــر اليوميــة 

والشــهرية للمديــر.

4- تلقــي الشــكاوى مــن المواطنيــن أو مــن المديــر أو مــن إداري واحالتهــا مباشــرة إلــى طقــم العمــل المختــص 

فــي مــكان الشــكوى ومتابعــة إنهــاء الشــكاوى.

5- مســاعدة اإلداري فــي إعــداد التقاريــر والبيانــات والموازنــات واإلحصــاءات مــن خــالل توفيــر المعلومــات 

واألرقــام مــن الميــدان.

6- التنســيق مــع قســم الصيانــة علــى إصــالح الشــاحنات العاطلــة أو إصــالح العطــل فــورًا ومتابعــة توفــر 

التالــي. لليــوم  الالزمــة  الشــاحنات 

مهام الوظيفة 
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الحد األدنى من متطلبات شغل الوظيفة:

ــادة أو مــا يشــابهها  دبلــوم عالــي أو متوســط فــي مجــاالت اإلدارة والري

لإشــراف علــى أطقــم العمــل أو مــا يعادلهــا مــن خبــرة ميدانيــة مثبتــة ال 

تقــل عــن عشــرة ســنوات كمشــرف عمــال فــي مجــاالت أخــرى.

المؤهل العلمي

خبــرة عمليــة ال تقــل عــن 5 ســنوات فــي اإلشــراف علــى العمــال ويفضــل 

مــن كان مشــرف نظافــة ســابقًا أو لــه خبــرة كســائق شــاحنة مخلفــات 

ســابقًا، أو مشــرف عمــال فــي مجــاالت أخــرى.

الخبرة العملية

دورات تدريبية في مجال الوظيفة والسالمة المهنية. التدريب

إجادة اللغة العربية مهارات اللغة

إجادة استخدام الحاسوب إضافة جيدة مهارات استخدام الحاسوب

1( القدرة على التعامل مع العمال والسائقين وتوجيههم.

الشــكاوى  وتلقــي  المواطنيــن  مــع  بلباقــة  التعامــل  علــى  القــدرة   )2

حلهــا. ومتابعــة 
مهارات ضرورية
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مهام السائق  .15.4

سائق المسمى الوظيفي

غير متاح التقسيم التنظيمي

مشرف النظافة مسمى وظيفة المسؤول المباشر

عمال الشاحنة  مسمى الوظائف التي يشرف عليها

غير متاح الدرجة الوظيفية

تقــع هــذه الوظيفــة تحــت إشــراف مشــرف النظافــة، وتختــص هــذه الوظيفــة فــي قيــادة طاقــم العمــل مــن 

ــات بحســب خطــة العمــل وتوجيــه  ــازل ومــن الحاوي عمــال النظافــة علــى الشــاحنة وجمــع المخلفــات مــن المن

مشــرف النظافــة.

ملخص الوظيفة:

1- تنفيــذ أمــر العمــل اليومــي وتفقــد الشــاحنة قبــل وبعــد ورديــة العمــل وملــئ اســتمارة الفحــص اليومــي 

وإبــالغ فنــي الصيانــة عــن أي أعطــال قبــل البــدئ فــي الورديــة إلصالحــه فــورًا أو بحســب توجيــه فنــي الصيانــة.

2-  مراعــاة القيــادة اآلمنــة وإرشــادات المــرور واتبــاع العمــل اآلمــن أثنــاء رفــع المخلفــات حفاظــًا علــى ســالمة 

العامليــن فــي الشــاحنة والمــارة فــي الشــارع.

3-  قيــادة الشــاحنة وطاقــم العمــل بحســب المســار المحــدد مــن قبــل المشــرف وبحســب الخطــة لرفــع المخلفات 

مــن الحاويــات أو مــن المنازل.

4-  عنــد امتــالء الشــاحنة تفــرغ المخلفــات بالموقــع المحــدد ســلفًا بحســب الخطــة وهــو إمــا محطــة الترحيــل 

)المكــب المرحلــي( أو المكــب النهائــي.

5-  القيام بالعدد المحدد من الرحالت بحسب الخطة الموضوعة سلفًا.

6-  عنــد انتهــاء الورديــة يتفقــد الشــاحنة ويغلــق أمــر العمــل ويبلــغ عــن أي مالحظــات نظافــة فــي الشــارع 

للمشــرف كتابتــًا فــي أمــر العمــل.

7-  ويبلغ عن أي مالحظات للصيانة لفني الصيانة بشكل مكتوب في أمر العمل.

8-  ابــالغ المشــرف عــن أي مالحظــات نظافــة فــي الشــارع أو تراكمــات، أو عــن صعوبــة فــي بعــض المناطــق مثــل 

حفريات شــوارع.

مهام الوظيفة 
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الحد األدنى من متطلبات شغل الوظيفة:

ترخيص القيادة من فئة حمولة الشاحنة المؤهل العلمي

وخبــرة عمليــة ال تقــل عــن 5 ســنوات ويفضــل مــن كان ســائق شــاحنة 

مخلفــات أو نقــل بضائــع أو حافلــة عمومــي ســابقًا.
الخبرة العملية

دورات تدريبية في مجال الشاحنات الحديثة والسالمة المهنية التدريب

إجادة اللغة العربية مهارات اللغة

غير مطلوب مهارات استخدام الحاسوب

القــدرة علــى التعامــل مــع العمــال وتوجيههــم والقيــام بعمــل المشــرف 

إن لــزم. مهارات ضرورية
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مهام عامل النظافة  .15.5

عامل نظافة )عامل كنس وعامل شاحنة( المسمى الوظيفي

غير متاح التقسيم التنظيمي

مشرف النظافة مسمى وظيفة المسؤول المباشر

ال يوجد مسمى الوظائف التي يشرف عليها

غير متاح الدرجة الوظيفية

عامــل النظافــة يقــوم بمهمــة عامــل نظافــة فــي الشــارع ألعمــال الكنــس أو عامــل مــن ضمــن طاقــم الشــاحنة 

لجمــع المخلفــات مــن المنــازل أو مــن الحاويــات وبحســب توجيــه المشــرف.

ملخص الوظيفة:

1- بحســب توجيــه المشــرف العمــل ضمــن طاقــم الشــاحنة لجمــع المخلفــات مــن المنــازل أو جمــع المخلفــات مــن 

نقــاط التجمــع أو مــن الحاويــات.

2- أو بحســب توجيــه المشــرف العمــل كعامــل ميدانــي بالشــارع والســاحات والحدائــق ألعمــال النظافــة بالعربــة 

اليدويــة وتفريغهــا بأقــرب حاويــة مخلفــات أو فــي أقــرب شــاحنة مخلفــات.

3- التقيــد بتوجيهــات الســائق وتعليمــات الســالمة أثنــاء العمــل علــى شــاحنة المخلفــات وخصوصــًا عنــد 

الوقــوف بالخلــف علــى الشــاحنة أثنــاء المــرور علــى الحاويــات والمنــازل.

4- الحــذر أثنــاء التعامــل مــع المخلفــات يدويــًا مــن وجــود مخلفــات طبيــة ملوثــة مثــل الحقــن الطبيــة، وعنــد 

حمــل األكيــاس التأكــد مــن عــدم ضمهــا أو مالمســة جســم العامــل، ودائمــًا محاولــة تركيــب الحاويــة علــى رافعــة 

الشــاحنة لتفريــغ المخلفــات وتفــادى حمــل المخلفــات يدويــًا إال إذا كانــت فــي أكيــاس.

5- عنــد انتهــاء الورديــة يقــوم العامــل أو عمــال الشــاحنة بتنظيــف الشــاحنة مــن الداخــل، وتنظيفهــا مــن الخــارج 

بآلــة غســيل الشــاحنات إذا لــم يوجــد عامــل كــراج لفعــل ذلــك، وتحضيــر الشــاحنة للعمــل فــي اليــوم التالــي.

مهام الوظيفة 
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الحد األدنى من متطلبات شغل الوظيفة:

غير مطلوب المؤهل العلمي

يفضل من له خبرة على شاحنة المخلفات الخبرة العملية

دورات تدريبية في مجال الصحة والسالمة التدريب

تكلم اللغة العربية  مهارات اللغة

غير مطلوب مهارات استخدام الحاسوب

القدرة على العمل مع باقي العمال والسائقين. مهارات ضرورية

مهام فني الصيانة )الميكانيكي(  .15.6

فني صيانة )ميكانيكي مختص( المسمى الوظيفي

غير متاح التقسيم التنظيمي

مدير النظافة العامة مسمى وظيفة المسؤول المباشر

عمال ورشة أو عمال كراج مسمى الوظائف التي يشرف عليها

)يجب أن تكون أعلى درجة ممكنة لجذب الكفاءة المطلوبة( الدرجة الوظيفية

وتختــص هــذه الوظيفــة بشــكل أساســي بمتابعــة صيانــة وإصــالح اآلليــات )الشــاحنات وصناديقهــا( وكــذا 

حاويــات المخلفــات والتأكــد مــن جاهزيــة الشــاحنات للعمــل يوميــًا.  وتشــمل أعمــال الميكانيــكا وإصــالح ولحــام 

صنــدوق الشــاحنة وكــذا أعمــال الصيانــة الدوريــة والوقائيــة للشــاحنات مــن فحــص أســبوعي وشــهري ونصــف 

ســنوي بحســب خطــة الصيانــة وإعــداد النمــاذج الخاصــة بهــا.

ملخص الوظيفة:



80

1- متابعة صيانة كافة الشاحنات والتأكد من جاهزيتها للعمل في اليوم التالي.

2- فــي الصبــاح التواجــد مبكــرًا قبــل بدايــة الورديــة وانطــالق الشــاحنات للعمــل إلصــالح أي أعطــال صغيــرة قــد 

تأخــر عمــل الشــاحنة أو أن يقــرر عــدم انطــالق الشــاحنة وتوجيههــا لإصــالح أو توجيههــا لإصــالح بعــد انتهــاء 

الورديــة.

3- صيانــة وإصــالح اآلليــات )الشــاحنات وصناديقهــا( واتخــاذ القــرار إذا كان العطــل للصنــدوق كبيــر فيتــم توجــه 

الشــاحنة لورشــة حــدادة مختصــة أو إذا كان العطــل الميكانيكــي كبيــر فالتوجــه لورشــة ميكانيــك مختصــة.

4- القيام بالصيانة الدورية للشاحنات وتشمل تغيير الزيوت والفالتر بحسب الجداول المقررة سلفًا.

5- القيــام بالصيانــة الوقائيــة بحســب خطــة الصيانــة والنمــاذج الخاصــة بهــا وتشــمل الفحــص األســبوعي 

والشــهري والنصــف ســنوي والســنوي للشــاحنات بحســب النمــاذج المعــدة لذلــك.

6- مسك ملفات الصيانة واإلصالح لكل شاحنة وتسجيل كل صيانة تتم للشاحنة وبحسب النموذج الخاص.

7- تقريــر اإلصــالح الخارجيــة التــي ال يمكــن عملهــا بالورشــة وقــد تكــون األعمــال الكهربائيــة، إصــالح طرمبــات 

الهيدروليــك، وكبــس خراطيــم الهيدروليــك، أعمــال حــداد وخراطــة متخصصــة إلــخ ويقــوم بتعبــأة نمــوذج 

ــر النظافــة. ــة الخارجيــة لالعتمــاد مــن مدي ــب الخــاص بأعمــال الصيان الطل

8- اإلشراف وتوجيه عامل الكراج أو عامل الورشة أو الميكانيكي المساعد إن وجد.

9- التأكد من نظافة الورشة والمعدات وترتيبها بعد انتهاء العمل.

10- اتباع إرشادات الصحة والسالمة العامة في الورشة.

11- إعداد الئحة طلبات القطع للسنة القادمة أثناء قيام مدير النظافة العامة بإعداد الموازنة السنوية.

ــار وتوصيفهــا الفنــي لتوفيرهــا مــن المخــازن أو شــرائها مــن الســوق  ــات الخاصــة بقطــع الغي 12- عمــل الطلب

المحلــي وعليــه يقــوم بمســاعدة وتوجيــه قســم المشــتريات للقطــع المطلوبــة.

مهام الوظيفة 

الحد األدنى من متطلبات شغل الوظيفة:

دبلوم عالي أو متوسط في مجال الميكانيكا وصيانة الشاحنات. المؤهل العلمي

وخبــرة عمليــة ال تقــل عــن 5 ســنوات ويفضــل مــن كان يعمــل فــي ورش 

الميكانيــكا المختصــة بشــاحنات الديــزل أو فــي صيانــة مركبــات الجيــش 

أو فــي أســطول شــركة البتــرول أو فــي أســطول شــركة مقــاوالت كبيــرة 

أو فــي شــركات اإلســمنت.

الخبرة العملية

دورات تدريبية في مجال الميكانيكا ومستجداتها ودورات في الصحة 

والسالمة
التدريب

إجادة اللغة العربية ويفضل اإلنجليزية  مهارات اللغة
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إجادة استخدام الحاسوب إضافة مهمة مهارات استخدام الحاسوب

األعطــال  وشــرح  والســائقين  العمــال  مــع  التعامــل  علــى  القــدرة   )1

للشــاحنة. الصحيــح  للتشــغيل  وتوجيههــم  واإلصــالح 

2( القــدرة علــى التعامــل مــع قســم المشــتريات والمخــازن وباقــي أفــراد 

النظافــة.

3( تعبأة نماذج الصيانة المختلفة ومتابعتها.

4( القــدرة علــى مســك دفاتــر وملفــات لــكل شــاحنة بحســب النمــاذج فــي 

خطــة الصيانة.

مهارات أخرى
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مرجعيات  .16

ــة،  ــدان عربيــة وأجنبي الصــور المســتخدمة فــي هــذا الدليــل هــي صــور خاصــة وشــخصية مــن عــدة بل

ــي: ــا وهــم كالتال ــات الشــريكة فــي ليبي ــم اســتالمها مــن البلدي إضافــة لصــور ت

بلدية حي األندلس  .1

بلدية أبو سليم  .2

بلدية جادو  .3

بلدية نالوت  .4

بلدية الشرقية  .5

بلدية وادي البوانيس  .6

بلدية الزنتان  .7

بلدية جنزور  .8

كما تم االستعانة أيضًا بمعلومات وصور من الشركات أو المؤسسات التالية:

شركة موازين ليبيا المحدودة  .1

شركة الخدمات العامة طرابلس  .2

شركة الخدمات العامة بنغازي  .3

شركة بوابة إفريقيا  .4

https://www.emsmakina.com  مصنع إيي إم إس ماكينا لمعدات النظافة تركيا  .5

https://www.zoeller-kipper.de/en  مصنع زولير- كيبر لمعدات النظافة ألمانيا  .6

https://www.ese.com/en/home مصنع إيي إس إيي لصناعة الحاويات هولندا  .7

EEEEE https://www.gekasmetal.gr/wme/?lang=enمصنع جي إم جي لصناعة الحاويات اليونان  .8

https://www.hidromak.com/en مصنع هيدرماك لمعدات النظافة تركيا  .9

https://www.katmerciler.com.tr/L/EN/mid مصنع كاتميرسلر لمعدات النظافة تركيا  .10

EEEEE https://www.dulevo.com مصنع دليفو للكناسات اآللية إيطاليا  .11

EEEE https://kiogrup.com مصنع كيو إبراهيم كوسي لمعدات النظافة  .12

https://jsc-krm.ps المجلس المشترك إلدارة النفايات الصلبة، دير البلح، خان يونس، رفح  .13
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ملحقات: نماذج العمل والصيانة و المواصفات الفنية  .17
 لمعدات التسعير    أو المناقصات

أمر العمل والفحص اليومي  .1

الفحص الشهري  .2

جدول تغيير الزيوت والفالتر للشاحنة  .3

جدول تغيير الزيوت والفالتر للجرافة )الكيشك(  .4

بطاقة الصيانة لكل معدة  .5

طلب صرف أو شراء قطع غيار  .6

طلب إصالح خارجي  .7

مثال مواصفات عربة الكنس مستوردة )يوجد بديل محلي(  .8

مثال مواصفات حاويات بالستيك بأحجام مختلفة للتسعير  .9

مثال مواصفات ضاغطة خفيفة لمناقصة أو للتسعير  .10

مثال مواصفات قالب صغير لمناقصة أو للتسعير  .11

مثال مواصفات جرافة )كيشك( لمناقصة أو للتسعير  .12
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I tem Description  

Lot 1:  240 L 2-wheels plastic waste container comply to standard EN-840-1 

 Quantity 3000 container 

 Capacity 240 Liter  

 Gross permissible weight not less than 60 kg. 

 Made from shock absorbent HDPE and UV treated/stabilization for hot countries. 

 2 fixed wheels diameter between 200 to 300 mm mounted on galvanized metal axle. 

 Flat plastic lid. 

 Body and lid color (Green). 

 Stamping of logo (to be provided by buyer). 

 Comply with European standard EN-840-1 for lifting devise Comb lifting. 

Lot 2:  770L 4-wheels plastic waste container comply to standard EN-840-2 

 Quantity 1000 container 

 Capacity 660 or 770 Liter. 

 Gross permissible weight not less than 300 kg. 

 Made from shock absorbent HDPE and UV treated/stabilization for hot countries. 

 4 swivel castor wheels (2 wheels with brake/stopper) diameter 200 mm, wheels design is for heavy-duty 

use in sandy rocky environment. 

 Side handles. 

 Flat plastic lid  

 Body and lid color (Green). 

 Stamping of logo (Logo to be provided by buyer). 

 Comply with European standard EN-840-2 for both lifting devices Comb and Trunnion. 

Lot 3:  1100L 4-wheel plastic waste container comply to standard EN-840-2 

 Quantity 500 container 

 Capacity 1100 Liter. 

 Gross permissible weight not less than 400 kg. 

 Made from shock absorbent HDPE and UV treated/stabilization for hot countries. 

 4 swivel castor wheels (2 wheels with brake/stopper) diameter no less than 200 mm, wheels design is for 

heavy-duty use in sandy rocky environment. 

 Side handles. 

 Flat plastic lid  

 Body and lid color (Green). 

 Stamping of logo (Logo to be provided by buyer). 

 Comply with European standard EN-840-2 for both lifting devices Comb and Trunnion. 

Note: only 100 4-wheels containers to be equipped with foot operated/pedal lid opener. 

 

Plastic waste containers speci�ications for tender (Exemple only)
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I tem Description  

Lot 1:  240 L 2-wheels plastic waste container comply to standard EN-840-1 

 Quantity 3000 container 

 Capacity 240 Liter  

 Gross permissible weight not less than 60 kg. 

 Made from shock absorbent HDPE and UV treated/stabilization for hot countries. 

 2 fixed wheels diameter between 200 to 300 mm mounted on galvanized metal axle. 

 Flat plastic lid. 

 Body and lid color (Green). 

 Stamping of logo (to be provided by buyer). 

 Comply with European standard EN-840-1 for lifting devise Comb lifting. 

Lot 2:  770L 4-wheels plastic waste container comply to standard EN-840-2 

 Quantity 1000 container 

 Capacity 660 or 770 Liter. 

 Gross permissible weight not less than 300 kg. 

 Made from shock absorbent HDPE and UV treated/stabilization for hot countries. 

 4 swivel castor wheels (2 wheels with brake/stopper) diameter 200 mm, wheels design is for heavy-duty 

use in sandy rocky environment. 

 Side handles. 

 Flat plastic lid  

 Body and lid color (Green). 

 Stamping of logo (Logo to be provided by buyer). 

 Comply with European standard EN-840-2 for both lifting devices Comb and Trunnion. 

Lot 3:  1100L 4-wheel plastic waste container comply to standard EN-840-2 

 Quantity 500 container 

 Capacity 1100 Liter. 

 Gross permissible weight not less than 400 kg. 

 Made from shock absorbent HDPE and UV treated/stabilization for hot countries. 

 4 swivel castor wheels (2 wheels with brake/stopper) diameter no less than 200 mm, wheels design is for 

heavy-duty use in sandy rocky environment. 

 Side handles. 

 Flat plastic lid  

 Body and lid color (Green). 

 Stamping of logo (Logo to be provided by buyer). 

 Comply with European standard EN-840-2 for both lifting devices Comb and Trunnion. 

Note: only 100 4-wheels containers to be equipped with foot operated/pedal lid opener. 

 

Plastic waste containers speci�ications for tender (Exemple only)
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Bidder Name: 
 
Address & contacts: 

Light Compactor Truck 6 m³ to 8 m³  

Bidder’s offer 
(For each specification point state/describe 
your Specification or state Equipped or Not 
Equipped as appropriate) 

Accepted 
Y / N 

(to be filled at 
evaluation) 

Manufacturer To be specified by bidder   

Model No. To be specified by bidder   

Country of 
origin 

To be specified by bidder   

Quantity 12   

i- General 
Description 

- Truck chassis 4 x 2 with 6 m³ to 8 m³ light compactor 
body for residential waste. 

- Also known as Satellite truck or Daily garbage or 
Minipacker. 

- Manual rear loading or with Trunnion and Comb lift 
attachment to handle 120L to 1000L containers with flat 
lid only. 

- Left hand drive (Driver plus 2 crew passengers) 

 

 

 

 

 

ii- After sales 
support 

- Libyan licensed dealership with office if not available a 
Tunisian dealership can be accepted. 
- Well equipped workshop and experienced technicians. 
- Spare parts availability/stores and technical support. 

  

iii- Technical 
Specifications 

   

1. Chassis & 
body Weight 

- Gross Vehicle Weight-GVW 7 to 9 tons. 
- Drive system 4 x 2 
- Standard rigid chassis 
- Chassis frame protection epoxy paint or better. 

  

2. Wheel Base - Short wheel-base as recommended by body 
manufacturer, bidder to state wheel base in bid. 

- Turning radius kerb to kerb for working in villages and/or 
city centres, bidder to state turning radius in mm. 

  

3. Suspension  - Tapered/Multi-Leaf or 
- Parabolic suspension and stabilizers. 
- Air suspension is also acceptable. 

  

Light Compactor Truck 6 m³ to 8 m³ Push Cart

Bidder’s offer

(For each specifica�on point 
state/describe
your Specifica�on or state 
Equipped or Not
Equipped as appropriate)

Accepted
Y/N

(to be filled at 
evalua�on)

Manufacturer To be specified by bidder
Model No. To be specified by bidder
Country of origin To be specified by bidder
Quan�ty
General descrip�on Design Features:

Front moulding.
Solid rubber tyres.
Collec�on containers.
Jockey wheels.
Reflectors.
Brush brackets.
Sack reten�on system on one 
container.

Colors Frame: Dark Grey.
Container bases: Light Grey.
Lids and front moulding: Red, Yellow, 
Dark
Blue, Light Green.

Materials
Frame: Mild steel with Armortec 
coa�ng Main
container, lids and front moulding: 
Durapol
Operator's box: Duraplus

Dimensions Container capacity: 2 x 100 litres
Total height: 970mm
Total length: 1760mm
Total width: 630mm
Total weight: 53kg

Push Cart

Bidder Name:

Address & contacts:
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Bidder Name: 
 
Address & contacts: 

Light Compactor Truck 6 m³ to 8 m³  

Bidder’s offer 
(For each specification point state/describe 
your Specification or state Equipped or Not 
Equipped as appropriate) 

Accepted 
Y / N 

(to be filled at 
evaluation) 

Manufacturer To be specified by bidder   

Model No. To be specified by bidder   

Country of 
origin 

To be specified by bidder   

Quantity 12   

i- General 
Description 

- Truck chassis 4 x 2 with 6 m³ to 8 m³ light compactor 
body for residential waste. 

- Also known as Satellite truck or Daily garbage or 
Minipacker. 

- Manual rear loading or with Trunnion and Comb lift 
attachment to handle 120L to 1000L containers with flat 
lid only. 

- Left hand drive (Driver plus 2 crew passengers) 

 

 

 

 

 

ii- After sales 
support 

- Libyan licensed dealership with office if not available a 
Tunisian dealership can be accepted. 
- Well equipped workshop and experienced technicians. 
- Spare parts availability/stores and technical support. 

  

iii- Technical 
Specifications 

   

1. Chassis & 
body Weight 

- Gross Vehicle Weight-GVW 7 to 9 tons. 
- Drive system 4 x 2 
- Standard rigid chassis 
- Chassis frame protection epoxy paint or better. 

  

2. Wheel Base - Short wheel-base as recommended by body 
manufacturer, bidder to state wheel base in bid. 

- Turning radius kerb to kerb for working in villages and/or 
city centres, bidder to state turning radius in mm. 

  

3. Suspension  - Tapered/Multi-Leaf or 
- Parabolic suspension and stabilizers. 
- Air suspension is also acceptable. 

  

Light Compactor Truck 6 m³ to 8 m³ 
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4. Engine - Intercooled diesel engine gross power output 100 kw 
(140 HP) to 125 kw (170 HP). 

- Fuel injection 
- Cooling system suitable for hot countries. 
- Emission: Compatible with Tunis or Libyan 

requirements, but not less than EURO III emission level. 

  

5. Fuel Tank - Main tank minimum capacity 100 litres. 
- Filler cap locking with key. 

  

6.Transmission - Synchromeshed manual, minimum 5 forward gears and 
1 reverse. 

- Automated gear also acceptable, minimum 5 forward 
gears 1 reverse gear. 

- Bidder to specify in bid type of transmission. 
- PTO required. 

  

7. Braking - Vacuum or Hydraulic DISC brake. 

- ABS is a plus. 

- Emergency brake. 

  

8. Cabin Exterior Cabin: 
- Forward all steel cabin, electro-zinc plated and treated. 
- Cabin paint colour White. 
- Rotating beacon (Yellow). 
- Headlights, fog lights, rear lights. 
- Manual cab tilt pump 
- Wide angle mirrors on both sides, front close view mirror 

above windscreen from passenger side. 
- Light tinted windscreen and windows, UV deflection. 
- Front mounted single tone air horn 
 

  

Cabin Interior: 
- Driver plus two crew seating. 
- Driver seat, comfort, suspended, adjustable. 
- Driver and passenger seats upholstery textile insert and 

vinyl bolster. 
- Electrical or manual window lift on both sides. 
- Standard dashboard indicators. 
- Rubber floor mats. 
- Standard compartment stowage  
- Grab handles. 
- Cab lighting time-delay 
- Reading lights. 
- Air condition system and heater 
- Sun visor manually moved to side. 
- Handbook and service pack in Arabic 
- 2 speed windscreen wipers with incorporated wash jets 

and intermittent wipes 
- Ashtray and cup holders 
- Audio basic, FM/AM radio and antenna, speakers, 

cassette player is preferable or CD and a USP outlet is 
a plus. 

9. Electrical - Batteries x 2 as recommended by manufacturer. 
- Battery isolation switch. 
- Alternator 80 amp to 140 amp. 
- Reverse warring sound (Buzzer). 
- Spot light on rear side for loading garbage during dark. 

  

 

- With spare wheel and jack 
- Tire size choice should allow for comfortable ground 

clearance as the truck will be operating on dirt/sandy 
roads. 

11. Tools & 
Safety 

- Emergency Triangle 
- Fire extinguisher  
- First aid kit 
- Tool kit to change tires including lifting jack. 

  

12. Steering - Hydraulic steering/power assistance steering 
- Mechanically adjustable steering wheel. 

  

13. Compaction 
Body 

- Capacity 6 m³ to 8 m³. 
- Rear loading type. 
- Body steel structure: 

o Floor 4 mm thickness ST52 
o Sides 3 mm thickness ST52 
o Celling 3 mm ST52. 
o Apply stiffening ribs as necessary. 
o Grab handles and steps on both sides of the rear 

body according to code EN-1501. 
- Semi Compaction mechanism (Top shovel & ejection 
plat). 
- Tail-flap lowered for Manual Loading height at 
approximately 1400 mm. 
- Painting and colour: 

o Primer not less than 25µ. 
o Paint Panton colour “Orange” or as directed not 

less than 25µ. 
- Provide detailed drawings. 

 
 

 

14. Hydraulic 
system 

- Manual operation of compaction unit. 
- PTO 750 to 1500 rpm 
- Operational pressure 150 to 170 bars. 

  

- The system should include automatic disengagement of 
PTO by pressing clutch or when shifting into gear, 
describe what is the automatic disengagement being 
offered. 
- Hydraulic oil tank minimum 60-80 L with see through 
gage level and filters. 
- All hydraulic cylinders made of honed tubes according to 
DIN 2391 C standard and hard chrome plated rods. 
- Pressure relief valve set for safety relief of the system. 

15. Lifting 
device for 
containers 

- Rear hydraulic lift (Integrated TRUNNION & COMB 
Lift). 
- Compatible to lift containers and bins from 120L to 
1000L flat lid only. 
- Container and bin are EU Codes EN-840-1 and EN-840-
2 flat lid only. 

  

17. Warranty - 12 months from date of handover.   

18. Documents - Language English and/or Arabic 
- Operational manual 
- Service manual and repairs 
- Spares manual 

  

Bidder name: 
 

 

Date: 
 

 

Bidder signature & seal: 
 

 

 
 

10. Wheels & 
Tires 

- All whether radial tyres 215/85R17 or as recommended 
standard by the manufacturer. 

- Medium thread for a combination of road travel and site 
work 
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4. Engine - Intercooled diesel engine gross power output 100 kw 
(140 HP) to 125 kw (170 HP). 

- Fuel injection 
- Cooling system suitable for hot countries. 
- Emission: Compatible with Tunis or Libyan 

requirements, but not less than EURO III emission level. 

  

5. Fuel Tank - Main tank minimum capacity 100 litres. 
- Filler cap locking with key. 

  

6.Transmission - Synchromeshed manual, minimum 5 forward gears and 
1 reverse. 

- Automated gear also acceptable, minimum 5 forward 
gears 1 reverse gear. 

- Bidder to specify in bid type of transmission. 
- PTO required. 

  

7. Braking - Vacuum or Hydraulic DISC brake. 

- ABS is a plus. 

- Emergency brake. 

  

8. Cabin Exterior Cabin: 
- Forward all steel cabin, electro-zinc plated and treated. 
- Cabin paint colour White. 
- Rotating beacon (Yellow). 
- Headlights, fog lights, rear lights. 
- Manual cab tilt pump 
- Wide angle mirrors on both sides, front close view mirror 

above windscreen from passenger side. 
- Light tinted windscreen and windows, UV deflection. 
- Front mounted single tone air horn 
 

  

Cabin Interior: 
- Driver plus two crew seating. 
- Driver seat, comfort, suspended, adjustable. 
- Driver and passenger seats upholstery textile insert and 

vinyl bolster. 
- Electrical or manual window lift on both sides. 
- Standard dashboard indicators. 
- Rubber floor mats. 
- Standard compartment stowage  
- Grab handles. 
- Cab lighting time-delay 
- Reading lights. 
- Air condition system and heater 
- Sun visor manually moved to side. 
- Handbook and service pack in Arabic 
- 2 speed windscreen wipers with incorporated wash jets 

and intermittent wipes 
- Ashtray and cup holders 
- Audio basic, FM/AM radio and antenna, speakers, 

cassette player is preferable or CD and a USP outlet is 
a plus. 

9. Electrical - Batteries x 2 as recommended by manufacturer. 
- Battery isolation switch. 
- Alternator 80 amp to 140 amp. 
- Reverse warring sound (Buzzer). 
- Spot light on rear side for loading garbage during dark. 

  

 

- With spare wheel and jack 
- Tire size choice should allow for comfortable ground 

clearance as the truck will be operating on dirt/sandy 
roads. 

11. Tools & 
Safety 

- Emergency Triangle 
- Fire extinguisher  
- First aid kit 
- Tool kit to change tires including lifting jack. 

  

12. Steering - Hydraulic steering/power assistance steering 
- Mechanically adjustable steering wheel. 

  

13. Compaction 
Body 

- Capacity 6 m³ to 8 m³. 
- Rear loading type. 
- Body steel structure: 

o Floor 4 mm thickness ST52 
o Sides 3 mm thickness ST52 
o Celling 3 mm ST52. 
o Apply stiffening ribs as necessary. 
o Grab handles and steps on both sides of the rear 

body according to code EN-1501. 
- Semi Compaction mechanism (Top shovel & ejection 
plat). 
- Tail-flap lowered for Manual Loading height at 
approximately 1400 mm. 
- Painting and colour: 

o Primer not less than 25µ. 
o Paint Panton colour “Orange” or as directed not 

less than 25µ. 
- Provide detailed drawings. 

 
 

 

14. Hydraulic 
system 

- Manual operation of compaction unit. 
- PTO 750 to 1500 rpm 
- Operational pressure 150 to 170 bars. 

  

- The system should include automatic disengagement of 
PTO by pressing clutch or when shifting into gear, 
describe what is the automatic disengagement being 
offered. 
- Hydraulic oil tank minimum 60-80 L with see through 
gage level and filters. 
- All hydraulic cylinders made of honed tubes according to 
DIN 2391 C standard and hard chrome plated rods. 
- Pressure relief valve set for safety relief of the system. 

15. Lifting 
device for 
containers 

- Rear hydraulic lift (Integrated TRUNNION & COMB 
Lift). 
- Compatible to lift containers and bins from 120L to 
1000L flat lid only. 
- Container and bin are EU Codes EN-840-1 and EN-840-
2 flat lid only. 

  

17. Warranty - 12 months from date of handover.   

18. Documents - Language English and/or Arabic 
- Operational manual 
- Service manual and repairs 
- Spares manual 

  

Bidder name: 
 

 

Date: 
 

 

Bidder signature & seal: 
 

 

 
 

10. Wheels & 
Tires 

- All whether radial tyres 215/85R17 or as recommended 
standard by the manufacturer. 

- Medium thread for a combination of road travel and site 
work 
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Tipper Truck 7 m³ to 10 m³ 

- Air suspension is also acceptable. 

 

 

Bidder Name: 
 
Address & contacts: 

Tipper Truck 7 m³ to 10 m³  

Bidder’s offer 
(For each specification point state/describe 
your Specification or state Equipped or Not 
Equipped as appropriate) 

Accepted 
Y / N 

(to be filled at 
evaluation) 

Manufacturer To be specified by bidder   

Model No. To be specified by bidder   

Country of 
origin 

To be specified by bidder   

Quantity 15   

i- General 
Description 

- Truck chassis 4 x 2 with 7 m³ to 10 m³ tipper body for 
residential waste collection. 

- Tail gate is two swing doors (see pictures) 
- Left hand drive (Driver plus 2 crew passengers) 

 

 

 
 
 

ii- After sales 
support 

- Libyan licensed dealership with office if not available a 
Tunisian dealership can be accepted. 
- Well equipped workshop and experienced technicians. 
- Spare parts availability/stores and technical support. 

  

iii- Technical 
Specifications 

   

1. Chassis & 
body Weight 

- Gross Vehicle Weight-GVW 7 to 9 tons. 
- Drive system 4 x 2 
- Standard rigid chassis 
- Chassis frame protection epoxy paint or better. 

  

2. Wheel Base - Short wheel-base as recommended by body 
manufacturer, bidder to state wheel base in bid. 

- Turning radius kerb to kerb for working in villages and/or 
city centres, bidder to state turning radius in mm. 

  

3. Suspension  - Tapered/Multi-Leaf or 
- Parabolic suspension and stabilizers. 

  

 

 

 

4. Engine - Intercooled diesel engine gross power output 100 kw 
(140 HP) to 125 kw (170 HP). 

- Fuel injection 
- Cooling system suitable for hot countries. 
- Emission: Compatible with Tunis or Libyan 

requirements, but not less than EURO III emission level. 

  

5. Fuel Tank - Main tank minimum capacity 100 litres. 
- Filler cap locking with key. 

  

6.Transmission - Synchromeshed manual, minimum 5 forward gears and 
1 reverse. 

- Automated gear also acceptable, minimum 5 forward 
gears 1 reverse gear. 

- Bidder to specify in bid type of transmission. 
- PTO required. 

  

7. Braking - Vacuum or Hydraulic DISC brake. 

- ABS is a plus. 

- Emergency brake. 

  

8. Cabin Exterior Cabin: 
- Forward all steel cabin, electro-zinc plated and treated. 
- Cabin paint colour White. 
- Rotating beacon (Yellow). 
- Headlights, fog lights, rear lights. 
- Manual cab tilt pump 
- Wide angle mirrors on both sides, front close view mirror 

above windscreen from passenger side. 
- Light tinted windscreen and windows, UV deflection. 
- Front mounted single tone air horn 

  

 
Cabin Interior: 
- Driver plus two crew seating. 
- Driver seat, comfort, suspended, adjustable. 
- Driver and passenger seats upholstery textile insert and 

vinyl bolster. 
- Electrical or manual window lift on both sides. 
- Standard dashboard indicators. 
- Rubber floor mats. 
- Standard compartment stowage  
- Grab handles. 
- Cab lighting time-delay 
- Reading lights. 
- Air condition system and heater 
- Sun visor manually moved to side. 
- Handbook and service pack in Arabic 
- 2 speed windscreen wipers with incorporated wash jets 

and intermittent wipes 
- Ashtray and cup holders 
- Audio basic, FM/AM radio and antenna, speakers, 

cassette player is preferable or CD and a USP outlet is 
a plus. 

9. Electrical - Batteries x 2 as recommended by manufacturer. 
- Battery isolation switch. 
- Alternator 80 amp to 140 amp. 
- Reverse warring sound (Buzzer). 

  



97

Tipper Truck 7 m³ to 10 m³ 

- Air suspension is also acceptable. 

 

 

Bidder Name: 
 
Address & contacts: 

Tipper Truck 7 m³ to 10 m³  

Bidder’s offer 
(For each specification point state/describe 
your Specification or state Equipped or Not 
Equipped as appropriate) 

Accepted 
Y / N 

(to be filled at 
evaluation) 

Manufacturer To be specified by bidder   

Model No. To be specified by bidder   

Country of 
origin 

To be specified by bidder   

Quantity 15   

i- General 
Description 

- Truck chassis 4 x 2 with 7 m³ to 10 m³ tipper body for 
residential waste collection. 

- Tail gate is two swing doors (see pictures) 
- Left hand drive (Driver plus 2 crew passengers) 

 

 

 
 
 

ii- After sales 
support 

- Libyan licensed dealership with office if not available a 
Tunisian dealership can be accepted. 
- Well equipped workshop and experienced technicians. 
- Spare parts availability/stores and technical support. 

  

iii- Technical 
Specifications 

   

1. Chassis & 
body Weight 

- Gross Vehicle Weight-GVW 7 to 9 tons. 
- Drive system 4 x 2 
- Standard rigid chassis 
- Chassis frame protection epoxy paint or better. 

  

2. Wheel Base - Short wheel-base as recommended by body 
manufacturer, bidder to state wheel base in bid. 

- Turning radius kerb to kerb for working in villages and/or 
city centres, bidder to state turning radius in mm. 

  

3. Suspension  - Tapered/Multi-Leaf or 
- Parabolic suspension and stabilizers. 

  

 

 

 

4. Engine - Intercooled diesel engine gross power output 100 kw 
(140 HP) to 125 kw (170 HP). 

- Fuel injection 
- Cooling system suitable for hot countries. 
- Emission: Compatible with Tunis or Libyan 

requirements, but not less than EURO III emission level. 

  

5. Fuel Tank - Main tank minimum capacity 100 litres. 
- Filler cap locking with key. 

  

6.Transmission - Synchromeshed manual, minimum 5 forward gears and 
1 reverse. 

- Automated gear also acceptable, minimum 5 forward 
gears 1 reverse gear. 

- Bidder to specify in bid type of transmission. 
- PTO required. 

  

7. Braking - Vacuum or Hydraulic DISC brake. 

- ABS is a plus. 

- Emergency brake. 

  

8. Cabin Exterior Cabin: 
- Forward all steel cabin, electro-zinc plated and treated. 
- Cabin paint colour White. 
- Rotating beacon (Yellow). 
- Headlights, fog lights, rear lights. 
- Manual cab tilt pump 
- Wide angle mirrors on both sides, front close view mirror 

above windscreen from passenger side. 
- Light tinted windscreen and windows, UV deflection. 
- Front mounted single tone air horn 

  

 
Cabin Interior: 
- Driver plus two crew seating. 
- Driver seat, comfort, suspended, adjustable. 
- Driver and passenger seats upholstery textile insert and 

vinyl bolster. 
- Electrical or manual window lift on both sides. 
- Standard dashboard indicators. 
- Rubber floor mats. 
- Standard compartment stowage  
- Grab handles. 
- Cab lighting time-delay 
- Reading lights. 
- Air condition system and heater 
- Sun visor manually moved to side. 
- Handbook and service pack in Arabic 
- 2 speed windscreen wipers with incorporated wash jets 

and intermittent wipes 
- Ashtray and cup holders 
- Audio basic, FM/AM radio and antenna, speakers, 

cassette player is preferable or CD and a USP outlet is 
a plus. 

9. Electrical - Batteries x 2 as recommended by manufacturer. 
- Battery isolation switch. 
- Alternator 80 amp to 140 amp. 
- Reverse warring sound (Buzzer). 
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- With spare wheel and jack 
- Tire size choice should allow for comfortable ground 

clearance as the truck will be operating on dirt/sandy 
roads. 

11. Tools & 
Safety 

- Emergency Triangle 
- Fire extinguisher  
- First aid kit 
- Tool kit to change tires including lifting jack. 

  

12. Steering - Hydraulic steering/power assistance steering 
- Mechanically adjustable steering wheel. 

  

13. Tipper 
Body 

- Body 7 m³ to 10 m³ (based on the chassis offered) 
- Tipping body for unloading. 
- Swing doors in the back for manual loading and while 
unloading. 
- Swing doors holder on the side to hold the doors open 
for manual loading and while unloading. 
- Manual opening and closing of the swing doors, and 
manual locking. 
- Body steel structure: 

o Floor 4 mm thickness ST52 
o Sides 3 mm thickness ST52 
o Apply stiffening ribs as necessary. 

- Painting and colour: 
o Primer not less than 25µ. 
o Paint Panton colour “Orange” or as directed not 

less than 25µ. 
- Provide detailed drawings. 

 
 

 

14. Hydraulic 
system 

- Hydraulic tipping. 
- Operational pressure 140 to 170 bars. 
- The system should include automatic disengagement of 
PTO by pressing clutch or when shifting into gear, 

  

 

describe what is the automatic disengagement being 
offered. 
- Hydraulic oil tank minimum 60-80 L with see through 
gage level and filters. 
- All hydraulic cylinders made of honed tubes according to 
DIN 2391 C standard and hard chrome plated rods. 
- Pressure relief valve set for safety relief of the system. 

17. Warranty - 12 months from date of handover.   

18. Documents - Language English and/or Arabic 
- Operational manual 
- Service manual and repairs 
- Spares manual 

  

Bidder name: 
 

 

Date: 
 

 

Bidder signature & seal: 
 

 

 

 

10. Wheels & 
Tires 

- All whether radial tyres 215/85R17 or as recommended 
standard by the manufacturer. 

- Medium thread for a combination of road travel and site 
work 

 

 

 

 
 

 

 
Bidder Name:  
 
Address & Contacts 

Wheel Loader (140 kw, 16 ton) 

Bidder’s offer 
(For each specification point state/describe 
your Specification or state Equipped or Not 
Equipped as appropriate) 

Accepted 
Y / N 

(to be filled at 
evaluation) 

Name of 
Manufacturer 

To be specified by bidder   

Model No. To be specified by bidder   
Country of origin To be specified by bidder   
Quantity 1   
i- General 
Description 

Wheel Loader to operate in a solid waste transfer station 
and street cleaning 

  

ii- After sales 
support - Libyan licensed dealership with office in Tripoli, if not 

available a dealership in Tunis might be accepted. 
- Well equipped workshop and experienced technicians. 
- Spare parts availability/stores and technical support. 

  

iii- Technical 
Specifications 

   

1- Operating 
specifications & 
Dimensions 

- Operating weight 15,000 kg to 17,000 kg 
- Minimum height to bucket pin 3,900 mm 
- High dumping clearance at full lift at 45 degree discharge 

minimum 3,300 mm 
- Ground clearance minimum 385 mm 
- Overall length with bucket 8,400 mm 
- Max overall width without bucket 2,400 mm, with bucket 

max 2,800 mm 
- Wheel base minimum 3,000 mm & maximum 3,300 mm 
 

  

2- Engine - Diesel engine turbocharged and after cooled 
- Gross power output (140 kw) @ 1800 RPM, ISO14396 
- Net power output (130 kw) @ 1800 RPM, SAE J1349 

  

- Emission standard EU stage IV equivalent or better. 
- Fuel tank Minimum 180 L 

3- Transmission - Type Hydrostatic or torque convertor  
- Up to 4 speed ranges (Speed range select) 
- max speed forward 40 km/hr 

  

4- Steering - Hydraulically assisted power steering to be articulated 
- Max turning radius outside of tires 5,700 mm 
- Articulation angle 40 degrees 

  

5- Drive system - Four wheel drive (Forward & Reverse)   
6- Waste Handling 
package 

- Guard, drive shaft 
- Guard, crankcase  
- Guard, powertrain, lower 

  

7- Hydraulic System - Flow 190 to 200 L/min. 
- Hydraulic fluid tank min 85 L 
- Lift and Tilt cylinders double acting 
- Max Pressure (Main relief 240 bar) 

  

8- Wheels  
- Size 20.5 R25 L5   

8- Brake - Hydraulically-actuated disc brake on both front and rear 
wheels 

  

9- Bucket - Waste material bucket minimum 3 m³ max 4 m³ 
- Short grill on bucket to hold waste from falling (specified 

by manufacturer)  
- Bucket pin on cutting/straight edge (No teeth) to 

load/handle waste from solid floor  
- Minimum width 2,500 mm max. width 2,800 mm. 
  

  

Wheel Loader
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Bidder Name:  
 
Address & Contacts 

Wheel Loader (140 kw, 16 ton) 

Bidder’s offer 
(For each specification point state/describe 
your Specification or state Equipped or Not 
Equipped as appropriate) 

Accepted 
Y / N 

(to be filled at 
evaluation) 

Name of 
Manufacturer 

To be specified by bidder   

Model No. To be specified by bidder   
Country of origin To be specified by bidder   
Quantity 1   
i- General 
Description 

Wheel Loader to operate in a solid waste transfer station 
and street cleaning 

  

ii- After sales 
support - Libyan licensed dealership with office in Tripoli, if not 

available a dealership in Tunis might be accepted. 
- Well equipped workshop and experienced technicians. 
- Spare parts availability/stores and technical support. 

  

iii- Technical 
Specifications 

   

1- Operating 
specifications & 
Dimensions 

- Operating weight 15,000 kg to 17,000 kg 
- Minimum height to bucket pin 3,900 mm 
- High dumping clearance at full lift at 45 degree discharge 

minimum 3,300 mm 
- Ground clearance minimum 385 mm 
- Overall length with bucket 8,400 mm 
- Max overall width without bucket 2,400 mm, with bucket 

max 2,800 mm 
- Wheel base minimum 3,000 mm & maximum 3,300 mm 
 

  

2- Engine - Diesel engine turbocharged and after cooled 
- Gross power output (140 kw) @ 1800 RPM, ISO14396 
- Net power output (130 kw) @ 1800 RPM, SAE J1349 

  

- Emission standard EU stage IV equivalent or better. 
- Fuel tank Minimum 180 L 

3- Transmission - Type Hydrostatic or torque convertor  
- Up to 4 speed ranges (Speed range select) 
- max speed forward 40 km/hr 

  

4- Steering - Hydraulically assisted power steering to be articulated 
- Max turning radius outside of tires 5,700 mm 
- Articulation angle 40 degrees 

  

5- Drive system - Four wheel drive (Forward & Reverse)   
6- Waste Handling 
package 

- Guard, drive shaft 
- Guard, crankcase  
- Guard, powertrain, lower 

  

7- Hydraulic System - Flow 190 to 200 L/min. 
- Hydraulic fluid tank min 85 L 
- Lift and Tilt cylinders double acting 
- Max Pressure (Main relief 240 bar) 

  

8- Wheels  
- Size 20.5 R25 L5   

8- Brake - Hydraulically-actuated disc brake on both front and rear 
wheels 

  

9- Bucket - Waste material bucket minimum 3 m³ max 4 m³ 
- Short grill on bucket to hold waste from falling (specified 

by manufacturer)  
- Bucket pin on cutting/straight edge (No teeth) to 

load/handle waste from solid floor  
- Minimum width 2,500 mm max. width 2,800 mm. 
  

  

Wheel Loader
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- Handrails to operator’s cabin 
- 2 head and 2 rear lights 
- Light system to travel on road (Turn signal lights and 

brake lights 
- All standard operation indicators in cabin 
- 2 Halogen working light mounted on top 
- Standard tool kit 

11- Color  To be specified by bidder (Color of manufacturer)   
12- Logo To be specified by GIZ if required.   
13- Warranty Period - 12 months from date of commissioning   
14- Documents - Language English and/or Arabic 

- Operational manual 
- Service manual and repairs 
- Spares manual 

  

15- Spare parts 
(Optional) 

- Recommended by manufacturer, spare parts not more 
than 5% of net unit cost. 

- Spare part name and part number shall be mentioned in 
the recommended spare list to be submitted with the bid. 

- Spare parts to include but not limited to: 
* Bucket cutting edge x 2 sets. 
* 4 tires. 

  

Bidder name: 
 

 

Date: 
 

 

Bidder signature & seal: 
 

 

 

10- Cabin - All steel made cabin ROPS (Roll Over Protected 
Structure) meets SAE J1040 

- Laminated windshield 
- Adjustable suspension seat & seat belt 
- Air conditioner (cool & heat) 
- Warning horn front  
- Back up alarm 
- Rear view camera and monitor in cabin. 
- Rear view mirror 
- Side external mirrors  
- Sun visor  
- Fender 
- Fire extinguisher  
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الدليل الفني لجمع المخلفات الصلبـة - ليـبيـا
Technical Guide for Solid Waste Collection - Libya


