
    
  

א א
מא א

  

א :א
يجب على المقاول وبإشراف المهندس ، تدقيق مخطط المساحات والطويوغرافيا  -

المشمول في وثائق العطاء ، مبيناً عليه مناسيب الموقع بالتفصيل ، وذلك قبل المباشرة 

مادها والتوقيع عليها من قبل كل بتنفيذ أعمال الحفر واألشغال في الموقع ، ويجب اعت

  . من المهندس والمقاول لتصبح مرجعاً 

تجري أعمال الحفريات من حفر وردم حسـب الحـدود والمناسـيب المبينـة علـى       -

  . المخططات ، وتعليمات المهندس ، والبنود المختلفة لهذه المواصفات 

ـ   - ب الحفـر منعـاً   يجب على المقاول وعلى مسئوليته الخاصة ، أن يقوم بإسناد جوان

وال . النهيارها ، وذلك ألجل حماية العاملين واألعمال التي في داخلها على حد سواء 

  .  يدفع إلى المقاول عالوة أو سعر إضافي مقابل ذلك 

تكون أرضية األساسات بمنسوب أفقي واحد تبعاً لما هو موضح على المخططات أو   -

ضرورة وحسب تعليمـات المهنـدس   تعليمات المهندس المشرف ، ويسمح في حالة ال

  . وموافقته الخطية بعمل درجات متساوية أفقية 

في حالة إزدياد حفريات األساسات عما هو موضح في المخططات أو ما هو مطلوب   -

حسب تعليمات المهندس إما نتيجة الخطأ أو نتيجة انهيار جوانـب الحفريـات علـى    

نة العادية على كامل عرض األساسـات  المقاول أن يقوم بتعبئة العمق الزائد بالخرسا

المطلوب في المخططات ، أما األبعاد األفقية الزائدة في عرض األساسات ، فـيمكن  

تعبئتها بمواد ترابية صالحة يتم دمكها على طبقات حسب المواصفات وذلك بعد صب 

  .مال األساسات ، وال يدفع إلى المقاول أية عالوة أو سعر إضافي لقاء القيام بهذه األع

قبل صب أي نوع من الخرسانة  وتدك ترش أرضية األساسات بالماء الصالح للشرب  -

  .، على أن يكون الرش بالكميات وبالطريقة المناسبة حسب تعليمات المهندس المشرف

إذا لم يرغب المقاول في اسناد جوانب الحفر ، ووافق المهندس على ذلـك ، فعلـى     -

ول الالزمة لضمان عدم انهيار جوانب الحفر ، بحيث المقاول عندئذ أن يقوم بعمل المي



    
  

رأسي ، شريطة أال يزيد عمق الحفريات ) 2: (أفقي ) 3(ال تقل الميول الجانبية عن 

  . متر ) 5(عن 

إذا كان ناتج الحفريات كلها أو أي جزء منها صالحاً لالستعمال في أعمـال الـردم     -

ان مناسب وبشكل ال يعيق الحركة أو ، فعلى المقاول حفظها في مك) بموافقة المهندس(

التنقل ، وأن يحافظ عليها صالحة لحين استعمالها ، وإن لم يكن شـئ منهـا صـالحاً    

ألعمال الردم فعليه أن ينقلها على نفقته الخاصة إلى أماكن الطرح المسموح بها خارج 

  .من هذا الباب ) 1(الموقع حسبما ورد في المادة 

:אא
يجب على المقاول أن يتقيد بتعليمات الجهة الرسمية المختصة حول أمـاكن الطـرح   

المصرح بها ، إذا كان العمل ضمن حدود تلك الجهات ، أما إذا كان العمـل خـارج   

حدودها ، فعلى المقاول استصدار الرخص والتصاريح الالزمة لـذلك علـى نفقتـه    

  . الخاصة 

א א :א
على المقاول أن يقوم بتكسير جميع األساسات واألرضيات القديمة التي تظهـر أثنـاء   

عملية الحفر وإزالة مخلفاتها ، كما يجب عليه أن يزيل أنابيـب المجـاري وغـرف    

التفتيش ، وأن ينضح ويزيل خزانات التحليل والحفر االمتصاصـية أو التجميعيـة أو   

ع عملية الحفر أو انشاء المشروع ، وعليه أيضـاً أن  آبار جمع المياه التي تتعارض م

يفصل خطوط المجاري أو يحولها مؤقتاً أو بصورة دائمة حيثما يلزم ، وذلك حسـب  

تعليمات المهندس ، وأن ينقل األتربة الملوثة إلى أماكن الطرح المسموح بها خـارج  

، فعلى المقاول ردمهـا  الموقع ، أما إ،ذا تطلب األمر ردم تلك الخطوط جزئياً أو كلياً 

  .بالتراب الجاف ودمكها جيداً حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف 

على المقاول اتخاذ االحتياطات كافة ، وبموافقة المهندس ، لمنـع تجمـع الميـاه أو     -

ترسبها داخل الحفريات ، أياً كان مصدرها ، وعند ظهور المياه داخل الحفريات يجب 

  .  حسب األصول  على المقاول نضحها

في حالة إنهيار التربة على خرسانة مصبوبة حديثاً لم تصل إلى مرحلة الشك النهائي   -

مما أدى إلى اختالط الخرسانة بالتربة ، فعلى المقاول أن يزيل تلك الخرسانة ويعيـد  

أعمال الحفريات إلى حالتها قبل صب الخرسانة ، وذلك دون الحصول على عالوة أو 

  . قاء ذلك سعر اضافي ل



    
  

إذا عثر المقاول أثناء قيامه بأعمال الحفريات على تمديدات كهربائيـة أو هاتفيـة أو     -

مائية وما شابه ذلك من خدمات معروفة أو غير معروفة األغراض ، فعليه أن يعلـم  

المهندس باألمر خطياً وفوراً ، وأن يقوما معاً  بالتنسيق مع صاحب العمل والجهـات  

التخاذ اإلجراءات الالزمة حيال تحويل التمديدات أو إصـالحها ،  الرسمية المختصة 

وتقدير ما تحمله المقاول من تعطل عن العمل أو كلفة اضافية مقابل قيامـه بأعمـال   

وإذا تعذر ابالغ موضوع تلك التمديدات إلى المهنـدس ،  . التحويل أو اإلصالح تلك 

ن وجودها ، فعليه اعادتها صـالحة  وقام المقاول بإتالفها أثناء ممارسة عمله في أماك

  . كما كانت عليه سابقاً ، وحسب موافقة المهندس وتعليماته وعلى نفقة المقاول الخاصة

:א
ال يباشر المقاول صب خرسانة األساسات أو وضع أنابيب الخدمات وغيرها من  -

جزة ، والتصريح له األعمال قبل أن يقوم المهندس بالكشف على الحفريات المن

  . بمباشرة تلك األعمال 

على المقاول تشذيب جوانب الحفريات وتسوية قيعانها ودمكها جيداً وإزالة أية أنقاض   -

أو أتربة أو مياه متجمعة أو قاذورات وخالفهـا ، قبـل المباشـرة بأعمـال إنشـاء      

  . األساسات

على ذلـك والتأكـد مـن     ال يسمح بالمباشرة بأعمال الردم قبل أخذ موافقة المهندس  -

مـن هـذه   ) أعمال الخرسـانة  (مطابقة خرسانة األساسات لما ورد في الباب الثاني 

المواصفات ، من حيث النوعية والغطاء الخرساني ألعمال التسليح ، وإال يجب علـى  

المقاول معالجة العيوب بالطريقة التي يراها المهندس مناسبة ، وذلك دون دفـع أيـة   

ضافي إليه ، وعليه أيضاً التأكد من أن جوانب الخرسانة خالية من أية   عالوة أو سعر إ

أسياخ أو أسالك حديدية أو دسر أو مشابك وما شابه ذلك مما سـبق اسـتعماله لشـد    

  . جوانب الطوبار أو ألية أغراض أخرى 

מ :א
الطمم إذا كان ناتج الحفر غير مناسب ألعمال الردم ، فإنه يترتب على المقاول جلب  -

  . من خارج الموقع وعلى نفقته الخاصة وحسب موافقة المهندس 

قبل المباشرة بأعمال الردم ألي غرض ، على المقاول أخذ موافقة المهندس بصـدد    -

المواد المختارة ألغراض الردم سواء أكانت من ناتج الحفريات أو مستوردة من خارج 

  . الجامعـة 



    
  

م حول األساسات ، أو ألعمال التسوية خالية مـن  تكون المواد المختارة ألعمال الرد  -

  . ملمتر ) 30(أية شوائب ، أما الحجارة والكتل الخرسانية فيجب أال يزيد بعدها عن 

يتم الردم حول األساسات ، وألغراض التسوية على طبقات ال تزيد سماكة كل منهـا   -

التي يوافق عليهـا   ملمتر وترش بالماء بحيث يتم دمكها ميكانيكياً بالمعدات) 250(عن 

ويسمح باستعمال المنادل اليدويـة الخاصـة حيثمـا ال يمكـن اسـتعمال      . المهندس 

كيلو ) 15(الرجاجات الميكانيكية بسبب ضيق المكان ، على أال يقل وزن المندالة عن 

غراماً ، ويجب أن يكون الدمك كافياً لتصل كل المواد المدموكة إلـى كثافـة جافـة    

ثر من الكثافة الجافة القصوى التي يحددها المختبر ، وذلك عنـد  أو أك%) 95(تساوي 

  .  فحصها باختبار بروكتر المعدل 

ال يسمح بإغراق طبقات الردم سابقة الذكر بالماء ، وإذا حدث ذلك فعلـى المقـاول     -

إعطاء تلك الطبقات الفرصة الكافية لتصريف ما فيها من مياه ، وال يسـمح بـإجراء   

بعد أن يتأكد المهندس من أن المحتوى المائي لتلك الطبقات قد وصل عملية الدمك إال 

  . إلى القدر المطلوب والمساوي لنسبة الماء األصولية 

على المقاول إجراء أعمال الردم حول الجدران واألساسات من الـداخل و الخـارج     -

 بشكل يضمن اتزان تلك اإلنشاءات وعدم إلحاق أي ضرر إنشائي بها ، وذلك بموجب

  . المخططات وتعليمات المهندس 

  

א :א
تعتبر األسعار الفردية ألعمال الحفريات المنصوص عليها في جدول الكميات شاملة  -

وشاملة أعمال تنظيف الموقع وإزالة . لجميع ما يتطلبه العمل حسب هذه المواصفات 

عتبر األسعار الفردية األقذار واألنقاض والنباتات واألشجار وخالفها من عوائق ، وت

ألعمال الحفريات المنصوص عليها في جداول الكميات شاملة لجميع أنواع التربة 

  . والصخور واألساسات القديمة 

تعتبر األسعار الفردية ألعمال الحفريات والردم شاملة إلعادة الردم حول األساسـات    -

بة الزراعية في األماكن وجدران تسوية البناء وجدران الدعم وتسوية الموقع وردم التر

  . المخصصة لها ونقل الفائض إلى خارج الموقع 

ـ تكال الحفريات كيالً هندسياً بالمتر المكعب حسب األبعاد الخارجية للمبـاني المب   - ة ين

على المخططات مضروبة في األعماق التي يتم حفرها ، وفـق تعليمـات المهنـدس    

  . الخطية 



    
  

يتعلق بالردم من مواد مختـارة مـن خـارج     إذا ورد بند خاص في جدول الكميات  -

الموقع ، يتم الكيل كيالً هندسياً بالمتر المكعب لواقع الحجم المدموك الذي تـم ردمـه   

  .  فعالً من تلك المواد حتى المنسوب الذي يحدده المهندس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    
  

  

  

  

א א
א

، إال إذا ورد نص صريح حالفاً لذلك في  يستعمل األسمنت البورتالندي العادي - 1

  . المواصفات الخاصة 

  : الركـام  - 2

يجب أن يكون أياً من الركام الخشن والركام الناعم أو الخليط منهما المستعمل في    . أ

  . أعمال الخرسانة مطابقاً لما ورد في المواصفات القياسية البريطانية واألمريكية 

  : لبريطانية يراعى ما يلي إضافة إلى ما ورد في المواصفات ا   . ب
  

א* :א
يجب أال يقل الوزن النوعي للركام الخشن في الحالة المشبعة والسـطح جـاف عـن    

، وذلك عند فحصه لتحديد الوزن النـوعي حسـب المواصـفات القياسـية     ) 2.40(

  ) . ASTM-C 127(أو المواصفات القياسية األمريكية )  BS 812(البريطانية 

מ* א מ :א
، ويحـدد  ) 2.3(وأال تقل عن ) 3.1(يجب أال تزيد معايير النعومة للركام الناعم عن 

المختبر المعتمد معايير النعومة للخلطة التي تم تصميمها ، وال يسمح بتفاوت يزيد عن 

، وذلـك  لمعايرات نعومة الركام الناعم المورد إلى الموقع لإلرساليات كافـة  ) 0.25(

-ASTM(حسب تعريف معايير النعومة الواردة في المواصفات القياسـية األمريكيـة   

C125 ( وإذا زادت قيمة التفاوت عن ،)يتم اعادة تصميم الخلطة ) 0.25 .  

يكون الماء المستعمل في خلط الخرسانة وإيناعها خالياً من المـواد الضـارة ، مثـل     - 3

لقلويات والمواد العضوية والمواد الناعمة ، الزيوت و الشحوم واألمالح واألحماض وا

سواء أكانت ذائبة أم معلقة، وخالياً من غيرها من المواد التي يكون لها تأثير عكسـي  

على الخرسانة من حيث قوة الكسر والمتانة ، ويعتبر الماء الصافي الصالح للشـرب  

  . صالحاً لخلط الخرسانة وإيناعها 



    
  

في الخرسانة اإلنشائية إال بموافقة المهندس المسـبقة ،  ال يسمح باستعمال المضافات   - 4

  على أن يوافق المهندس أيضاً على الكمية المستعملة وطريقة االستعمال بعد تزويده 

  

  

بالمعلومات الصادرة عن الشركة الصانعة وتورد المضافات إلـى المواقـع ضـمن    

عالمتها التجارية و نوع عبواتها األصلية المختومة والمدموغة باسم الشركة الصانعة و

المادة واستعماالتها وتاريخ اإلنتاج وتاريخ نفاذ المفعول وطريقة االستعمال وغير ذلك 

  . من المعلومات الضرورية 

جميع الحديد المستعمل في الخرسانة من النوع المبزر ويكون اجهاد الخضوع للحديد   - 5

  . 2سم/كغم 4200

محكمة اإلغالق وبشكل يضـمن عـدم    يخزن اإلسمنت داخل مستودعات أو صوامع  - 6

تسرب الرطوبة إليه ، تكدس أكياس اإلسمنت على سقائف خشبية مرتفعة عن مستوى 

وتكون أكداس أكياس اإلسمنت بعيـدة  .  سم ) 10(أرضية المستودع ، بما ال يقل عن 

  . سم ) 15(عن جدران المستودع بما ال يقل عن 

الرطوبة الزائدة إليهـا ، إمـا داخـل    تخزن مواد التسليح بشكل يضمن عدم تسرب   - 7

مستودعات خاصة أو على ركائز خاصة مع التغليف بأغشية مانعة لتسـرب المـاء ،   

كما و تخزن مواد التسليح بشكل يضمن عدم تعرضها لألوساخ أو الزيوت أو الشحوم 

أو االسفلت أو ما شابه ذلك ، ويخطر استخدام مواد التسليح التي تعرضـت لالتسـاخ   

  . عد تنظيفها جيداً حسب األصول ،إال ب

على المقاول توريد مواد التسليح إلى الموقع باألنواع واألطوال واألقطار و درجـات    - 8

) SPLICING(القوة المطلوبة لضمان حسن تنفيذ أعمال التسليح وبأقل عمليات وصل 

  . ممكنة 

ن إذا لم تشمل المخططات بشكل مفصل و واضح على جداول تفصيلية لقص قضـبا   - 9

التسليح وثنيها ، يجب على المقاول عندئذ وقبل المباشرة بأعمال التسليح ، إعداد تلـك  

الجدول وتقديمها للمهندس للموافقة عليها ، مع العلم أن تلك الموافقة ال تعفي المقـاول  

  .من تحمل المسئولية كاملة عن أعمال التسليح حسب شروط العقد 

صحيحة حسبما هو مبين علـى المخططـات ،   تثبت قضبان التسليح في مواضعها ال  -10

وتربط جيداً بإستعمال أسالك التربيط والمساند والكراسي والمباعدات الالزمة ، حسب 

  . األصول وموافقة المهندس 



    
  

إلجراء الكشف على أعمال التسليح ، يجب أن يتقدم المقاول إلى المهنـدس بطلـب     -11

الخرسانة قبل أخذ موافقة  ساعة ، ويحظر صب) 24(خطي قبل موعد الصب بحوالي 

ساعة ولم يتم الصب ) 48(المهندس الخطية ،وتعتبر هذه الموافقة ملغية إذا مر عليها 

 .  

تتم عمليات القص على البارد باستعمال المقصات اليدويـة أو الميكانيكيـة المعـدة      -12

خصيصاً لهذه الغاية ، ويحظر استعمال طريقة اللهب في قص القضبان ، وتتم عملية 

ني القضبان على البارد ، وال يسمح بإجراء عمليات الثني على الساخن إال بموافقـة  ث

  . المهندس وبطريقة تضمن عدم االضرار بخصائص الفوالذ المستعمل 

يتم وصل قضبان التسليح في المناطق المحددة على المخططات فقط ، وحسب موافقة   -13

  . المهندس 

قضبان المطلوبة عند أي مقطع ، ويراعى من ال%) 25(ال يسمح بوصل ما يزيد عن   -14

و  أال تعيق الوصالت صب الخرسانة ، ال يقل طول تراكب الوصالت في مناطق الشد

عن في الكمرات  قطر القضيب وفي مناطق الضغط  50عن  في حديد تسليح األعمدة 

  . قطر القضيب  30

ملـم    25 ال يقل الغطاء الخرساني لقضبان التسليح بأي حـال مـن األحـوال عـن      -15

  .ملم 40وللعناصر الخرسانية المالصقة للردم مثل األساسات والركائز والجدران عن 

تحدد درجات الخرسانة حسب قيمة المقاومة المميزة لهـا علـى أن تحـدد درجـة       -16

  . الخرسانة المطلوبة في جداول الكميات وتؤخذ نماذج للفحص يومياً 

تصميم الخلطات –على المخططات فقط  يتم وصل قضبان التسليح في المناطق المحددة -17

من قبل مختبر معتمد من قبل الجهات الرسمية المختصة بتصميم الخلطـات لتحقيـق   

  : االعتبارات األساسية التالية 

  . المقاومة المميزة  -

  درجة التشغيل   -

مع االلتزام بالمحتوى األدنى لإلسمنت وبنسبة الماء إلى األسمنت القصوى وذلك للنوع 

  . ه من االسمنت والماء والركام المستعمل في الموقع ذات

على المقاول قبل أن يقوم بصب الخرسانة في المشروع أن يحصـل علـى موافقـة    

المهندس الخطية على الخلطة الخرسانية المقترحة ثم بعد ذلك يقـوم بعمـل خلطـات    

علـى   وبعد موافقة المهنـدس . يوم  28،  7تجريبية ويفحصها بمعرفة المهندس بعد 

  . النتائج يقوم بالصب في المشروع 



    
  

وعلى المقاول أن يكرر هذه العملية في كل مرة يتم فيها تغيير المواد أو نسب الخلـط  

  . أو عندما يطلب منه المهندس ذلك 

يتم إنتاج الخرسانة بإستعمال خالطات مركزية في الموقع كما يمكن توريدها جـاهزة   -18

  .لناقلة أو العربات الخضاضة إلى موقع العمل بواسطة الخالطات ا

يتم إنتاج الخرسانة بكميات تتناسب مع حجم العمل المطلوب صبه ، وبالمعدل الـذي    -19

  . يضمن صب الخرسانة الطازجة فور وصولها إلى موقع الصب دون إبطاء أو تأخير 

كما ويحظر صب الخرسانة بعد انتهاء الزمن المسموح بالصب خالله بعد إضافة الماء 

  :خلطة ، هذا ويحدد  ذلك الزمن كما يلي إلى ال

دقيقة للخرسانة المنتجة في المواقع والمنقولة بوسائط نقل خالفاً للخالطات الناقلة ) 30( -

درجـة  ) 25(والعربات الخضاضة ، وذلك عندما تكون درجة حرارة الجو أعلى من 

  . مئوية 

نقل خالفـاً للخالطـات    دقيقة للخرسانة المنتجة في الموقع و المنقولة بوسائط) 40(  -

  درجة مئوية ) 18(الناقلة والعربات الخضاضة،عندما تكون درجة حرارة الجو أقل من 

  .دقيقة للخرسانة المنقولة بالخالطات الناقلة أو العربات الخضاضة ) 90(  -

يتم الصب حسب األصول بحيث توضع الخرسانة الطازجة في مواضعها بإسـتعمال   -20

  . آلليات الخاصة األجهزة أو األدوات أو ا

يحظر المباشرة بالصب قبل الحصول على موافقة المهندس الخطية ، وعلى المقـاول  

  . ساعة ) 24(تقديم طلب خطي ألخذ الموافقة على الصب قبل فترة ال تقل عن 

من قاع الطوبار أو فـوق طبقـات    متر 3يحظر صب الخرسانة من ارتفاع يزيد عن  -21

سانة على طبقات متتابعة ال يزيد ارتفاعهاعن نصف الصب المتتابعة ، ويتم صب الخر

  .  متر وذلك لكامل طول الصب ، وتكون عملية الصب مستمرة حتى فاصل الصب 

א  -22   :א
I-    تتم عملية اإلنهاء بالشكل النهائي للسطح الخرساني بعد اختفاء ماء النـزف وجفـاف

المواد الناعمـة أو المـاء علـى    السطح مباشرة بحيث ال تسبب عملية اإلنهاء ظهور 

السطح ، ويتم ذلك خالل مدة تتراوح ما بين ساعة واحدة وساعتين من انتهاء الصـب  

   . وقبل حدوث الشك النهائي 

II-      يجب استعمال المالح الميكانيكي إلنهاء السطوح ، يستمر ذلك لغايـة دفـن الركـام

و ال من الفجـوات  الخشن تحت بالط السطح تماماً ، والحصول على سطح منتظم خ

  .النتوءات وعالمات القدة 



    
  

V -    عندما يطلب أن يكون السطح مضاداً لالنزالق ، يتم ذلك بتمشيط السـطح باسـتعمال

فرشاة من السلك أو األلياف أو بالمكانس أو غير ذلك حسـب األصـول ، علـى أن    

قبـل  يراعى إجراء تلك العملية بعد إتمام عملية اإلنهاء وبموافقة المهندس المشرف و

  .جفاف الخرسانة 

يستعمل الغمر بالماء على شكل برك إليناع السطوح الخرسانية األفقية مثل العقـدات     -23

والساحات واألرضيات وما شابهها ، وتبقى البرك مملوءة بالماء طيلة فتـرة اإلينـاع   

المعتمدة كما يتم رش العناصر الخرسانية برذاذ وفير من الماء بحيـث تبقـى تلـك    

سـاعات مـن   ) 6(رطبة باستمرار ، ويبدأ الرش بالماء بعد مرور حـوالي   العناصر

وتغطى أو تلف العناصر الخرسانية بطبقة واحدة .  انتهاء الصب ، وبموافقة المهندس 

  . من لفائف الخيش ، وتكون لفائف الخيش المستعملة نظيفة أما جديدة أو مغسولة جيداً 

  . أيام ) 7(ل عن تستمر فترة اإليناع بالماء لمدة ال تق -24

تحدد أماكن الفواصل بأنواعها المختلفة على المخططات مع بيان تفاصيلها ومقاساتها   -25

  . المطلوبة ، وإال فتحدد بمعرفة المهندس وبموافقته 

تكون الفواصل من واحد أو أكثر من األنواع التالية حسبما هو مبين على المخططات  

  التمدد ، فواصل الضبط ، فواصل العزل   فواصل الصب ، فواصل اإلنكماش ، فواصل

إذا تطلب األمر إيقاف صب الخرسانة في أماكن غير تلك المحددة على المخططـات  

بسبب ال يؤثر ذلك على متانة العناصر اإلنشائية ، على أن يستأنف الصـب بأسـرع   

وقت ممكن بعد تنظيف السطح ، وتخشينه بحيث يظهر الركام ، ثم غسـله بالمـاء ،   

  . يبه ، وكل ما يلزم حسب األصول وترو

) 50(تؤخذ العينات ألغراض اختبارات المقاومة بالضغط بمعدل عينة واحـدة لكـل    -26

متر مربع أو أقل مـن العقـدات أو   ) 200(متراً مكعباً أو أقل ، أو عينة واحدة لكل 

األرضيات ، وذلك من الخرسانة المنتجة في الموقع المحددة الدرجة والتـي يجـري   

  .  في يوم عمل واحد صبها 

على األقل ، يفحص ثالثة منهـا عنـد   ) 6(يكون عدد نماذج الفحص للعينة الواحدة   -27

يوماً ، تكون نماذج الفحص على هيئـة  ) 28(أيام ، وثالثة أخرى عند عمر ) 7(عمر 

ملمتـراً ، وفقـاً للمواصـفات القياسـية     ) 150×150×150(مكعبات قياسية مقاسها 

ويسمح أيضاً بأن تكون هذه النمـاذج علـى هيئـة    ) BS 1881 : PART 3(البريطانية 

مليمتراً ، بحيث ) 300(مليمتراً وارتفاعها ) 150(اسطوانات قياسية قطر الواحدة منها 

  تكون 



    
  

  

  

، وذلك فـي حالـة موافقـة    ) ASTM-C 470(مطابقة للمواصفات القياسية األمريكية 

  . المهندس على ذلك كله 

:א -28
  -:ح بفك قالب الخرسانة إال بعد انقضاء المدة التالية ال يسم - 1

  . ساعة  48األلواح الجانبية للجسور واألعمدة والجدران   -

  .أيام  8قوالب البالطات شريطة إبقاء األعمدة الحاملة   -

  . أيام  10لقوالب الجسور شريطة إبقاء األعمدة الحاملة   -

  .  يوم  14لألعمدة الحاملة للبالطات   -

  . يوم  21لألعمدة الحاملة للجسور   -

          . تضاف أيام الصقيع إلى المهل المذكورة أعاله   -2  

وفي كل األحوال يجب أخـذ موافقـة المهندس المشرف قبل فك أي طوبـار ، ولـو     -3  

  . انقضت المدة المحددة لذلك     

א  -29     :א
 بالمتر صافياً  أنواعها كيالً هندسياً تُكال أعمال الخرسانة المصبوبة في الموقع بجميع

المكعب لواقع األعمال التي تم تنفيذها فعالً بعد حسـم جميـع الفراغـات     المربع أو

متـراً  ) 0.05(يزيد حجمها عن   التي واألعمال الغير خرسانية  والفتحات والثغرات

  : لتالية مكعباً بدون حسم حجم مواد التسليح المدفونة في الخرسانة وحسب القواعد ا

ال تُكال أعمال الخرسانة الزائدة عن المساحات أو األحجام أو المقـاطع المنصـوص    �

  .  المخططات وجداول الكمياتعليها في 

  .تُكال الجسور األرضية ابتداء من نقط التقائها باألعمدة   �

 تُكال األعمدة والجدران ابتداء من ظهر األساسات أوالقواعد وحتى نقطة التقائها مـع    �

  . األحزمة واألسقف 

تُكال خرسانة األدراج وبسطاتها بحيث تشمل خرسانة األدراج والبسطات التي ضمن   �

  .  الجدران أو األعمدة المرتكزة عليها  

  

  

  



    
  

א א
א א

  

א א −:א
  

:א
سانة لصب الطوب ومونة البناء حسـب  يستعمل اإلسمنت البورتلندي في أعمال الخر

  .المواصفات الواردة في أعمال الخرسانة 

א :א
يجب أن تكون مطابقة لمواصفات مواد الخرسانة وبحيث تمر جميعها من منخل قياس 

من كمية الرمل النـاعم فـي   ) %50(ويجب استعمال الرمل الطبيعي بنسبة ) 1/2(

  . أعمال صب الطوب 

  : م المستعمل لمونة البناء يطابق جدول التدرج اآلتي الحصى الناع �

  

النسبة المئوية المارة   القياس بالملم   القياس بالبوصة   رقم المنخل 

  بالوزن 

8/1  0,125  3  95 – 100  
7  0,095  2,4  80 – 100  
14  0,047  1,2  60 – 100  
25  0,024  0,6  30 – 100  
52  0,012  0,3  0,5 – 100  
  0,1 –فر ص  0,15  0,006  100

  

  

   −:א



    
  

  . يجب أن يكون الماء نظيفاً وخالياً من المواد العضوية واألمالح   

−:א
 40×20×10أو   40×20×15أو   40×20×20يستعمل طوب البناء اإلسمنتي مقاس 

ويكون الطوب آلي الصنع ويجب أن تكون أوجه الطوبة مستوية وحوافهـا مسـتقيمة   

ة وقبل توريد الطوب يجب أن يقوم المقاول بتوريد عينـة  وخالية من أية عيوب ظاهر

ألخذ موافقة المهندس المشرف عليها وتحفظ العينة لدى المهندس المشرف من أجـل  

  .  المقارنة عند التوريد أو إذا رغب بعمل فحص مخبري لها 

  

א −:א
مـن  ) Carity Wall(تكون المرابط المستعملة لربط جزئي الجدار المزدوج ذو الفراغ 

وبطول يقل عـن السـماكة الكليـة    ) 8(وتكون على شكل ) 10(أسالك مزئبقة عيار 

 2,5للجدار المزدوج ، أو يستعمل مرابط ملتوية مصنوعة من الحديد المزئبق عرض 

  ) . Twisted(مم ) 3(سم وسمك 

  

−:א
  .ند بنائه للجدران على المتعهد التقيد بالمقاييس المبينة على المخططات ع* 

يجب أن يجري البناء بمداميك أفقية متتابعة وال يجوز رفع منسوب أحد الجـدران  * 

زيادة عن الجدران الباقية إال بموافقة المهندس وفي حالة الجدار المـزدوج المفـرغ   

يجب رفع جزئي الجدار سوياً وال يجوز رفع أحد الجـزئين  ) Cavity Wall(بواسطة 

  .سم 40ن عن األخر أكثر م

يجب أن تكون جميع الحلول األفقية متوازية ومستوية والحلول الراسـية عموديـة   * 

  .  ومتخالفة ويجب تعبئة الحلول كلياً بمونة اإلسمنت 

  . ال يجوز إستعمال الطوب المكسر أو المشقق أو الغير ناجح مخبرياً * 

لجـاف كمـا علـى    يرطب الطوب بالماء قبل استعماله وال يجوز البناء بالطوب ا* 

  . المتعهد رش الجدران بالماء بعد بنائها لمدة ثالثة أيام متوالية 

  



    
  

א −:א
تشمل األسعار الفردية ألعمال البناء وتغطى جميع المواد الالزمة للعمل على أكمل * 

  .وجه 

أسعار البناء تشمل الشرابات الخرسانية المسلحة كاملة وأمـاكن وضـع مواسـير    * 

   .رف الصحي واألمطار وخالفة الص

  . واألعمال الخرسانية يكون الكيل هندسياً صافياً بعد حسم جميع الفراغات * 

يكال بناء الطوب بالمتر المربع حسب مساحة الواجهة ويعتبر السعر شامال للمونـة  * 

تحسب الواجهـة مسـطحة   ( أي . وال يدفع أي عالوة خاصة مثل السالحات وخالفه 

  ) .  واألعمال الخرسانية حاتوتطرح الفت



    
  

א א א
א

  

א :א
:א−1

  . يجب أن يكون مطابقاً لمواصفات اإلسمنت في أشغال الخرسانة 

  

מ−2 א :א
يجب أن يكون الحصى الناعم نظيفاً وخالياً من األتربة والمـواد العضـوية والمـواد    

بات الفوسفات والمواد األخرى الضارة و للمهندس حق رفـض  القلوية والجبس ومرك

الحصى إذا تعذر فصل الشوائب منه وعلى المتعهد تقديم معلومات كافية عن مصـدر  

المواد وأن تورد منها عينات للمختبر ويجب أن تكون متدرجة تدرجاً منتظمـاً فـإذا   

كون بالتدرج العام كانت من أصل جيري يضاف إليها مواد ناعمة سيليسية مالئمة ولت

  : التالي 

  النسبة المئوية للمار بالوزن   سعة أو رقم 

  الطبقة الناعمة   الطبقة الخشنة   

   --   100  008رقم 

  100 – 90  100 – 90  010رقم 

  100 – 9  --   016رقم 

  %30ال يزيد عن   %30ال يزيد عن   050رقم 

  25- 5  25- 5  100رقم 

  
:א−3

نوع النظيف خالياً من األمالح والمواد الضارة ومطابقاً لمـا ورد  يجب أن يكون من ال

  . في مواصفات أشغال القصارة 



    
  

:א -4
يجب أن يكون مسحوق األلوان المستعمل في القصارة أو رشه الشبريز مـن النـوع   

  . الثابت الذي ال يتغير أو يخف لونه من حرارة الشمس أو العوامل الجوية 

  

:אא -5
تكون من مصدر يوافق عليه المهندس والمختبر بحيث تقلل من نسبة الماء لألسـمنت  

في الخلطات وتخفف من التشققات السطحية في القصارة وتضاف مع الخلطـات فـي   

  . جميع الوجوه حسب تعليمات الصانع 

  

א -6 :א
لمطلوب قصارتها وعند اتصـال  يستعمل هذا النوع من الشبك  للسقوف األصطناعية ا

  :الجدران باألعمدة الخرسانية المسلحة وتكون مماثلة ألحد النوعين األتيين 

  ) .  Hy Rib( هاي رب  -

  ) .  Expanded Metal( أكسباندد ميتال   -

ويحضر باألقيسة المطلوبة ويثبت األول بطريقة التعشـيق والكـبس والثـاني يثبـت     

  .باستعمال المسامير الفوالذية 

  

                     :א �

على المتعهد أن يقوم بعمل عينات ألنواع القصارة المطلوبة قبل البدء بالعمل بوقـت  

كاف ليقوم المهندس بالكشف عليها وللمهندس الحق في طلب تبديلها أو تبديل الصناع 

حتى الحصول على مصنعية من المستوى المطلوب ويجب أن تكون تلـك العينـات   

  .افية العطاء فكرة تامة عن مستوى المصنعية بمساحات ك

  

א � :א
تنظف الجدران من أية مادة غريبة وتزال الخرسانة الناتئة وتخشن الجدران بفراشـة  

  .حديدية وتنكش الفراغات والفواصل وترش الجدران بالماء قبل المباشرة بالقصارة 

  



    
  

:א  *
       علـى  ملـم 18بسماكة إجماليـة ال تقـل عـن     القصارة الداخلية ثالث وجوهتعمل   

  :الشكل التالي 

بمونة من اإلسمنت والرمـل بنسـبة         ) ملم 5(يعمل بسماكة ال تقل عن ) الوجه األول( -

بدون إضافة مادة ملينة ويرش ذلك الوجه بالماء لمدة ثالث أيـام متواليـة   )  2:  1( 

طوال تلك المدة وال يسمح بالمباشرة بعمل الوجه الثاني قبل مـرور  بحيث يبقى رطباً 

  .أربعة أيام النجاز الوجه األول 

) 3-1(تكون المونه لهذا الوجـه مـن األسـمنت والرمـل نسـبة      ) : الوجه الثانى(   - 

  مضـافـاً             

ـ  ) ملم 10(اليها مادة ملينة ، ويكون سمك   قى   ، ويترك هذا الوجه حتى يجـف ويس

  .بالماء لمدة ال تقل عن ثالثة أيام بحيث يبقى رطباً بشكل مستمر 

ملم فوق الثاني بمونة من االسـمنت والرمـل   ) 5-3(يعمل بسماكة ) الوجه الثالث( -

مضافاً اليها مادة ملينة على أن يستعمل الرمل السيليسي الناعم مع هذا ) 3:  1(نسبة 

  %) .50(الوجه بنسبة 

  . جفافه بكف اللباد على أن تكون القصارة مستوية أفقياً  صقل هذا الوجه بعد

  

א* א א :א
      علـى ملـم   20بسماكة إجماليـة ال تقـل عـن    تعمل القصارة الداخلية ثالث وجوه 

   -:الشكل التالي 

ويعمل الوجه بواسطة ) 2:  1(يعمل من مونة اإلسمنت والرمل بنسبة ) الوجه األول( -

المونة قذفاً على األسطح بقوة ويرش ذلك الوجه بالماء لمدة ثالث أيـام متواليـة   إلقاء 

بحيث يبقى رطباً طوال تلك المدة وال يسمح بالمباشرة بعمل الوجه الثاني قبل مـرور  

  .أربعة أيام على إنجاز الوجه األول  

  

) سـم 10(تعمل ودعات على الجدران بشكل مساطر عمودية عرض ) الوجه الثاني ( -

تمتد من األرض لغاية السقف أي ال يسمح بعملها على دفعتين ويجب أن تكون هـذه  

الودعات شاقولية وأسطح جميع الودعات بمجموعها على مستوى واحـد ويسـتعمل   

متر ثم يعبأ بين الودعات  5,00الخيط في ضبط الودعات في المسافات التي تزيد عن 



    
  

أقل من وجـه حلـوق األبـواب     مم)5 – 3(وتكمل القصارة بحيث يراعى أن تكون 

  . ويحزز هذا الوجه بالمسطرين عرضاً وارتفاعاً إلمكانية تماسك الوجه الثاني 

  

مضافاً اليها مادة ملينـة  ) 3:  1(تكون المونة لهذا الوجه من األسمنت والرمل بنسبة 

و يترك هذا الوجه حتى يجف ويسـقى  ملم 10ويجب أن ال تقل سماكة هذا الوجه عن 

  . لمدة ال تقل عن ثالثة أيام بحيث يبقى رطباً بشكل مستمر بالماء 

  

مم فوق الثاني بمونة من األسمنت والرمل نسبة ) 5 – 3(يعمل بسماكة ) الوجه الثالث( -

مضافاً اليها مادة ملينة على أن يستعمل الرمل السليسي الناعم مع هذا الوجه ) 3:  1(

  %) . 50(بنسبة 

ف اللباد على أن تكون القصارة مستوية أفقي وشـاقولياً  صقل هذا الوجه بعد جفافه بك

  . مسح مع حلوق األبواب ويجب أن ال يظهر أية خشونة على هذا الوجه 

  

א* :א
انظر (تعمل القصارة الخارجية للجدران ثالثة وجوه والوجه الرابع هو رشقة الشبريز 

  ) الواصفات أسفله

) 2:  1(عن طبقة خرسانة ناعمة من األسـمنت والرمـل    يكون  الوجه األول عبارة  -

  . ملم  5بسمك ال يقل عن 

بدون مادة ) 2:  1(و الوجه الثاني رشقة مسمار من مونة من االسمنت والرمل بنسبة  -

ملينة ويعمل هذا الوجه بواسطة إلقاء المونة قذفاً على األسطح بقوة ويرش ذلك الوجه 

  . بحيث يبقى رطباً طوال تلك المدة  بالماء لمدة ثالث أيام متوالية

  ملم وتكون المونة من األسمنت والرمل بنسبة  5– 3والوجه الثالث يكون بسماكة   -

  . مضافاً إليها مادة ملينة ) 3:  1(

  . الوجه الرابع وتكون هي رشقة الشبريز    - 

  

א* :א
مواصفات القصارة الداخليـة إال أن  تعمل القصارة العازلة للماء ثالث وجوه وحسب  -

  . لجميع الوجوه ) 2:  1(المونة تكون بنسبة أسمنت إلى رمل 



    
  

يضاف مع المونة في جميع الوجوه مادة عازلة أو ما يعادلها حسب موافقة المهنـدس    -

  . والمختبر 

حتى تجف القصـارة أثنـاء   ) صقال عربي(بعد قصارة الوجه األخير يصقل بالمالج   -

  . ح بسطوح ملساء الصقل ويصب

  

:א(א* (
تعمل رشقة الشبريز بعد الوجه النهائي من القصارة وتكون من األسـمنت األبـيض    -

وتـرش  ) 1:  2(بنسبة ) الكوارتس(الملون ومسحوق الحجر األبيض الكلسي القاسي 

  ) .ترولين(بالماكنة الخاصة 

حيـث السـماكة والخشـونة     يجب أن تكون الرشة منسجمة مع بعضها البعض من  -

  .والمظهر 

وتعمل الفواصل في األماكن واألشكال الموضحة مع المخططـات وبحسـب طلـب      -

المهندس بحيث تكون مستقيمة ومتعامدة مع بعضها وكذلك تعمل الزمالت في األماكن 

الالزمة في الزويا وحيثما يطلب بحيث تكون بالعرض المطلوب وخطـوط مسـتقيمة   

  . دهن الفواصل والزمالت أملشن اللون المطلوب بدون عالوة دون أي تعريج وت

  

א* א א א   :א

يكون الشبك المعدني من األنواع المذكورة في هذه المواصفات ويثبت على هيكل من  -

سم في االتجاهين ملحومة مع بعضها البعض  25كل ) مم8(قضبان حديد قطر 

  . كهرباء بواسطة لحام 

يفحص تركيب الشبك الممد للتأكد من استوائية السطح المطلوب وقصارته ثم يغطى  -

يخطط كل وجه ويترك ليجف قبل )  سم1(بثالثة وجوه قصارة خشنة سماكة الوجه 

لتكون سماكة القصارة لجميع ) مم5(مباشرة الوجه الثاني ثم يقصر وجه ناعم بسماكة 

لك لتالفي ظهور أي جزء من الشبك المعدني على األقل وذ) سم  3,5(الوجوه 

  . وضمان تغطيته لمنع تعرضه للصدأ 

  

:א*



    
  

يجب خلط المون بكميات قليلة يمكن استهالكها خالل مدة ال تزيد عن نصف ساعة 

وترفض جميع المون الساقطة إال اذا التقطت مباشرة عن أسطح نظيفة قبل ابتداء 

  .  لها اذا التقطت عن التراب وإذا امتزجت بأي مادة أخرى تماسكها وال يسمح استعما

  



    
  

א* :א
على المتعهد أن يقوم بإصالح القصارة وضبطها حول الثقوب والفتحات التي تعمل 

بالجدران من أجل مختلف التأسيسات الكهربائية والتمديدات الصحية وخالفها حتى إذا 

شمولة ضمن هذا التعهد وعليه عمل لحامات القصارة مع كانت تلك التأسيسات غير م

البالط وبالط البورسالن وجميع األشغال األخرى بشكل دقيق ومضبوط وال يتقاضى 

  . عن ذلك أي أجرة أو عالوة 

  

:א*
يجب المثابرة على رش القصارة بمختلف أنواعها بالماء بصورة مستمرة لمدة ال تقل 

  . وبشكل يضمن دوام وجودها رطبة طيلة هذه المدة عن عشرة أيام 

  

*:
ترفض أقسام القصارة التي ال تتفق من حيث نظافة ودقة المصنعية مع هذه الشروط  -

وكذلك ترفض جميع أجزاء القصارة التي يظهر فيها أي تشقق أو تموجات أو عدم 

ا أو أن يكون بها أي استواء في السطوح أو يسمع لها صوت أخن عند الضرب عليه

عيب آخر وعلى المتعهد أن يزيل تلك األجزاء كاملة ويعيد قصارتها من جديد بالشكل 

  .الصحيح المقبول 

ال يسمح مطلقاً بالمباشرة بأي وجه من وجوه القصارة قبل انهاء الوجه الذي يسبقه    -

  . كامالً وبشكل مقبول و مطلوب 

وشاقولية ويجب أن تكون الزوايا في سطوح  يجب أن تكون سطوح القصارة مستوية   -

  .القصارة قوائم 

يجب أن يرش كل وجه من والقصارة بالماء بغزارة قبل المباشرة بقصارة الوجه    -

  .الذي يليه

يجب أن تكون السالحات وحواف األعمدة والجسور بخطوط مستقيمة خالية من أي    -

  .تعريج

  

א* א :א
وبفتحات سداسية ) سم15(قبل المباشرة بالقصارة يستعمل الشبك المجلفن بعرض  -

  . مم لربط جدران الطوب باألعمدة المسلحة أوبالجسور المسلحة ) 15- 10(



    
  

وفوق التمديدات الكهربائية ومواسير الماء وحيثما يتوقع حدوث تشققات حسب 

سم من الجهتين ) 50(أبعاد تعليمات المهندس ويثبت الشبك بمسامير فوالذية على 

  . تثبيتاً جيداً 

قبل المباشرة بأعمال القصارة على المتعهد أن يقوم بتحشية جميع الثقوب والخطوط  -

من جميع الجهات لغاية ) 2:  1(الممدودة ضمنها المواسير باألسمنت والرمل بنسبة 

  . مستوى وجه الحائط 

  

א* :א
ي جميع المواد والمصنعيات والسقايل واألدوات الالزمة تشمل أسعار القصارة وتغط

. للعمل 

تُكال أشغال القصارة كيالً هندسياً صافياً لألجزاء التي نفذت فعالً بعد حسم جميع  -

  . متر مربع ويأخذ اإلرتفاع من فوق البانيل ) 0,10(الفراغات التي تزيد مساحتها عن 

قف وللمساحات الصغيرة وخالف ذلك ال يدفع عالوة سواء لقصارة الجسور باألس -

  . وتكال  جميعها دون تفرقة 

السقوف المستعارة من القصارة والشبك المعدني تكال كيالً هندسياً صافياً ويعتبر   -

السعر شامالً لتقديم وتركيب الهيكل التحديدي كامالً مع تقديم وتركيب الشبـك 

ع ما يلزم إلنجاز العمل على المعدني والقصارة ثالثة وجوه خشنة ووجه ناعم وجمي

  . أكمل وجه 



    
  

א א
א
  

يجب أن يكون بورتلند مطابقاً للمواصفات القياسية البريطانية ألسمنت : االسمنت  -

  . البورتلند 

يجب أن يكون مطابقاً للمواصفات القياسية البريطانية ألسمنت : األسمنت األبيض   -

  . صدر معتمد ويوافق عليه المهندس البورتلند ويكون من م

يجب أن يكون ناتجاً عن تكسير حجر الرخام إال اذا ذكر خالف ذلك ، : الموزابيك   -

األبيض أو الملون ويكون باألقيسة المطلوبة لجعل وجه البالط باللون والشكل 

  . المطلوبين 

  

:א*
  . عقدات لغاية المنسوب المطلوب بالرمل يطم تحت البالط فوق المادات األرضية أو ال

:מ*
يجب أن يكون البالط بمختلف أنواعه ومقايسه متقن الصنع قائم الزوايا خالياً من  -

الفتال وصحيح الوجه واالطراف حيث إذا وضع وجه أي بالط على وجه بالطة 

  . وانب أخرى تنطبق عليها تماماً دون أن يكون فراغ في الوسط أو الج

يوماً على ) 60(يجب أن ال يستعمل البالط قبل جفافه تماماً ومضي مدة ال تقل عن   -

صبه ولذلك يتوجب على المتعهد أن يوصي على صنع البالط قبل وقوع الحاجة إليه 

  . بمدة كافية 

  

א* א :א
الخلفية ، وتكون السماكات يكون البالط مؤلف من طبقتين ، طبقة الوجه والطبقة 

  -: الصافية للبالط بعد الجلي على الشكل التالي 

  . ملم  6ملم وسماكة طبقة الوجه ال تقل عن  25سم بسماكة كلية  25×25بالط  - 1

سم وسماكة طبقة الوجه  3سم بسماكة كلية ال تقل عن  40×40سم أو  30×30بالط   - 2

  . ملم  8



    
  

مم وسماكة 15قياس البالط بسماكة كلية حسب  7×30أو  7×25أو  7×20البانيل   - 3

  مل 6طبقة الوجه ال تقل عن 

  

א* א א א :א
تكون نسب الخلط لطبقة الوجه من جزء أسمنت أبيض أو ملون جزء مسحوق حجر  - 1

ويضاف اليه الموازيك باأللوان واألحجام والكميات ) الكوارتس(الرخام األبيض 

  . ة لجعل البالط بالشكل المطلوب الالزم

تكون نسب خلط طبقة الوجه من البالط االسمنتي من أسمنت البورتلند والكوارتس   - 2

  . بالحجم  1:1بنسبة 

  .  1: 3طبقة الظهر تكون من أسمنت البورتلند والنحاتة بنسبة  - 3

:א*
  . سم  3يركب البالط فوق طبقة من الرمل النظيف بسمك ال يقل عن   -

  . يوضع ودعات من البالط لضبط المستوى والحلول في جميع أجزاء المبنى   -

بالحجم وبحيث ال تقل سماكة  1:  4يركب البالط بمونة من االسمنت والرمل بنسبة   -

سم على أن تكون اللحامات ملتصقة تماماً على الخيط والشاقول ويكون  2المونة عن 

على الجوانب يجب أن يكون القطع نظيفاً بواسطة  السطح مستوياً عند قطع االغالق

  .المنشار 

يركب البانيل على الجدران مع مراعاة تحشية المونة تحته بشكل جيد ويجب أن ال  -

يظهر البانيل عن وجه الجدران زيادة عن  المقرر بحيث تكون حافة الكسحة العلوية 

ل مع الحلول في البالط للبنيل مع مستوى وجه القصارة ويجب أن تطابق حلول الباني

  . األرضي 

  .يروب البالط بواسطة األسمنت األبيض الصافي بحيث تمأل اللصاقات تماماً   -
  

א* א :א
بعد التركيب والترويب يجلى في الموقع بواسطة الجاليات اآللية مع استعمال أحجار 

الخ ، حتى النعومة التامة وبعدها .. ألنعم الكاربورندوم تدريجياً بحيث يبدأ بالخشن ثم ا

يلمع البالط باستعمال قرص الرصاص للجالية مع األمالح الخاصة للتلميع ويجب أن 

ينهي بدون ترك أو نتوءات بين البالط أو أي غباش خصوصاً الحواف تحت البانيل 

  اليها  وتغسل  الحلول ويروب بعد انتهاء كل وجه من الجلي باألسمنت األبيض مضافاً



    
  

  . بولي بوند 

  

א* :א
للمهندس الحق بمراقبة الصنع في المعمل بواسطة من ينتدبه لهذه الغاية لذلك على 

المتعهد أن يعلم المهندس خطياً عن تاريخ المباشرة بالعمل وذلك قبل اسبوع على 

ن البالط الوارد األقل مع العلم بأن هذه المراقبة ال تخلي المتعهد من مسؤوليته بأن يكو

  . إلى الورشة مطابقاً للشروط المطلوبة 

  

א* א א :א
للمهندس الحق بأن يرسل على نفقة المتعهد إلى أي مختبر لفحص المواد داخل أو  -

خارج البلد عينات من البالط الوارد إلى الورشة لفحصها واختيار متانتها بالطريقة 

  .ا المختبر التي يستنسبه

يجب أن يطابق البالط المفحوص شروط الفحص المبينة تالياً وخالف ذلك يرفض   -

البالط المورد إلى الموقع وعلى المتعهد تجهيز بالط صالح عوضاً عنه على حسابه 

  . الخاص 

مم بعد إدارة  90يجب أن ال يزيد طول شق التآكل للبالط األسمنتي عن : التآكل * 

  . نية ثا 21القرص لمدة 

  . 2,5يجب أن ال يقل الوزن النوعي ألي صنف من البالط عن : الوزن النوعي * 

  

א* :א

א - 1 :א
  . أن يكون بالط البورسالن أبيض أو ملون بالقياس المطلوب ومن المصدر المطلوب   -

المعروفة التي يوافق  يجب أن يكون البورسالن من النخب األول صنع أحد المصانع  -

عليها المهندس وتكون أقيستها متساوية تماماً ووجهها خالياً من الفتال ولونها منسجماً 

  . ويجب أخذ موافقة المهندس على نوع البالط المراد استعماله 



    
  

א−2 :א
الجدران  ملم ثم يقصر وجه مرشه لتسوية 3يرش الجدار بطبقة رشة اسمنتية سمك  -

ويجب أن يكون السطح مستوياً وشاقولياً  1:  4بمونة من االسمنت والرمل بنسبة 

  . ويحزز الوجه لتتماسك مع مونة البالط 

  . ساعة حتى يصل درجة التشبع  24ينقع البالط بالماء لمدة   -

 1:  4يلصق البالط في مستوى رأسي وشاقولي بمونة من األسمنت والرمل بنسبة   -

  . ملم  6لالزم حيث ال يقل عن وبالسمك ا

يروب البالط بروبة األسمنت األبيض بحيث تعبأ جميع الحلول وتمسح الروبة   -

  . الفائضة بقطعة قماش رطبة قبل أن تجف الروبة 

يركب البالط بخطوط متقاطعة أفقياً وعمودياً ويجب أن تكون اللصقات مستقيمة   -

  . والمسامير  وعرضها متساوي ويستعمل بهذه الغاية الخيطان

تعمل في بالط البورسالن جميع الفتحات والثقوب الالزمة للتمديدات واألدوات   -

الصحية ويسوي معها بالشكل النهائي بعد التركيب بحيث ال يظهر أي فارق أو 

  . عيوب

  .  يجب أن يكون وجه البالط بعد التركيب مستوياً وشاقولياً   -

  

א* :א
א - 1 :א

يكون بالط السيراميك مصنوعاً من مادة فخارية ومحروق بحرارة عالية وملون حسب 

ملم ويجب أن  7األلوان المطلوبة وبالقياس المطلوب وبحيث تكون السماكة بحدود 

يكون من فرز النخب األول وبحيث يقدم بينات تثبت ذلك ويكون من صنع إحدى 

  . هذا البالط بالحوامض  المصانع العالمية الشهيرة ويجب أن ال يتأثر

:א - 2
سم بعد  4يركب البالط على مدة خرسانية باستعمال مونة إسمنتية بسماكة ال تقل عن   - أ

أن يأخذ المتعهد ميزانية كاملة للمساحات المراد تغطيتها بالبالط ويستعمل ميزان يدوي 

. لضبط مستوى سطح البالط 

 



    
  

ساعة يروب سطحه بروبة األسمنت األبيض أو الملون  24بعد جفاف البالط لمدة   - ب

. حسب المطلوب وينظف السطح جيداً من الروبة الفائضة من الحلول 

  

:א*
يجب أن يتم خلط المون بكميات قليلة يمكن استهالكها خالل مدة ال تزيد عن نصف 

يها أكثر من تلك المدة وال يسمح بإضافة ساعة وترفض تجميع المون التي يمضي عل

  . أسمنت إليها وإعادة استعمالها 

  

א* :א
تعتبر األسعار الفردية شاملة لعموم التكاليف الالزمة النجاز العمل على أكمل وجه من  -

تقديم البالط والمون وأجور المصانعة للتركيب والطمم من نحاتة عدسية أو خرسانية 

  . يراميك والترويب وال يدفع أي عالوة للتشاريك والضياع لبالط الس

يكال بالط األرضيات كيالً هندسياً صافياً للمساحات التي يجري تبليطها فعالً وتؤخـذ  -

  . األبعاد طوالً وعرضاً عن وجه القصارة حتى وجه القصارة في الجدار المقابل 

م عموم الفتحات ويحسب عنه بالمتر يكال البالط الصيني كيالً هندسياً صافياً بعد حس  -

المربع دون دفع أي عالوة للبالط المبروم ويعتبر السعر شامالً للقصارة الالزمة رشة 

  . ومرشة تحت البالط والمونة والترويب وجميع ما يلزم 

  



    
  

א א
א א מ א

א* א מ :א
الرخام والجرانيت المطلوبين أن يقدم عينات مختلفة من  يجب على المتعهد قبل توريد -

األنواع المطلوبة إلى المهندس الختيار النوع واللون المطلوب تركيبه في األعمـال ،  

ويجب كذلك أن يكون الرخام والجرانيت من فرز الدرجة األولى خالياً مـن العيـوب   

ل عن الرخام الذي يـتم  والعروق الضعيفة أو الشروخ ومتجانس اللون والمتعهد مسئو

توريده إلى موقع العمل لحين تركيبه وتسليمه ضمن األعمال عند التسليم وخالل فترة 

  . الصيانة 

اذا ظهر بعد التركيب أن الرخام والجرانيت مخالف للعينات الموافـق عليهـا أو بـه     -

عيوب أو شروخ فعلى المتعهد استبعاده وتقديم وتركيب خالفه مطابقـاً للمواصـفات   

  . والعينات المتفق عليها 

تكون سمكات الرخام والجرانيت وأنواعه وأشكاله النهائية حسب المبين فـي جـدول    -

  . الكميات والمخططات 

  

מ* :א
بالحجم وتسـقى   1: 3يركب بالط الرخام بمونة من األسمنت األبيض والرمل بنسبة 

  .  اللحامات بروبة من األسمنت األبيض أو الملون

  

מ* א :א
تكون البراطيش بالسماكة والعرض المطلوبين ويجب أن يكون برطاش كل شباك من  -

  . قطعة واحدة إال الفتحات الكبيرة فتنقسم إلى أجزاء متساوية حسب تحديد المهندس 

يجب أن يتم التركيب بغاية الدقة واالتقان بحيث يكون بروز البراطيش عن وجه  -

  . اً القصارة متساوي

  



    
  

מ* א :א
    . سم  3تكون دعسات الدرج بالعرض المبين على المخططات بسماكة   -

  . سم  2بسماكة ) المرايا(تكون الوجهات   -

  . يجب أن تكون كل درجة قطعة واحدة أو حسب المبين على المخططات   -

ماماً ويكون على المتعهد أن يجري تركيب كسوات األدراج بشكل مستوي قائم ت  -

  . عرض الدرجات وارتفاعها متساوياً ومطابقاً لألبعـاد المبينة على المخططات 

يجب أن تكون جميع الحواف الظاهرة محلية وملمعة بشكل مـتقن وبـنفس األتقـان        -

  . بسطوح الدرج 

  

א* א א א מ :א
ن المتعهد مسئوالً مسئولية تامة عن يتم لصق الرخام والجرانيت بكل دقة وعناية ويكو -

سالمة التركيب ومتانته حتى ولو قام بتنفيذ جميع الشروط والمواصفات وتعليمات 

  . المهندس بكل دقة 

سم بحيث يثبت بظهر الرخام  3يتم لصق الرخام بمونة من األسمنت والرمل بسماكة  -

ن بواسطة مسامير مرابط خاصة حسب التفاصيل وتثبت هذه المرابط بالرخام والجدرا

  . فوالذية ثبت تثبيتاً جيداً بواسطة الفرد 

يركز الرخام ويربط مع بعضه البعض بواسطة مسامير نحاسية وبالعدد الكافي وتصب  -

  . وتسقى الحلول بروبة األسمنت األبيض   1:  3المونة من األسمنت والرمل بنسبة 

  

א* א מ :א
يت يجب وقايته من مرور العمال وخالفهم وذلك لتغطيته بعد لصق الرخام والجران

بأكياس من الورق أو وضع طبقة من الجبس أو ألواح الخشب فوقه والمتعهد مسئول 

  . عن تغيير أي من القطع التي يلحقها أي تلف أثناء العمل 

  



    
  

א* :א
جميع المواد والمصنعيات تعتبر األسعار الفردية ألشغال الرخام شاملة لتقديم الرخام و -

والعدة واألدوات والصقايل وما يلزم للعمل على أكمل وجه وحسب المخططات 

  . والمواصفات 

بعد حسم الفراغات وال يعطي عالوة  من الوجه الصافي  يكون الكيل الهندسي صافي  -

  .  أو للتداخالت للتشاريك

عتبر السعر شامالً لتقديم وتركيب يكال الرخام لتلبيس الجدران كيالً هندسياً صافياً وي  -

الرخام مع تقديم وتركيب المرابط الالزمة والمونة والترويب والصقايل مهما بلغ 

  . ارتفاعها وجميع ما يلزم النجاز العمل على أكمل وجـه 



    
  

  

א א
א א

:א - 1
الموقع حيث أن جميع األقيسة المبينة على على المتعهد أن يتحقق بنفسه من األقيسة ب

  .المخططات هي تقريبية 

  

:א - 2
  يجب أن يكون الحديد المستعمل لجميع األشغال لم يسبق استعمــله وكذلك يجب أن    -

  . يكون خالياً من قشور الصدأ وال يسمح بعمل أي وصلة بالقطعة الواحدة   

مختلف أنواعها مطابقة للقياسات واألبعاد الموضحة يجب أن تكون األشغال الحديدية ب -

بالتفصيالت أو المذكورة بهذه المواصفات أو جدول الكميات وتحوز على موافقة 

  . المهندس المشرف 

א−3 א :א
  تصنع جميع األشغـال الحديدية بالطرق الفنية ويجب أن تكون مواضع اللحـام مخفية   -

  . غير ظاهرة على الوجه ومصقولة          

يجب أن ال تظهر أية عالمات للطرق أو أي نوع من التجويف على وجه الحديد   -

ويجب أن يكون جميع تالصق الوصالت محكماً جيداً بدون ترك أي فراغ واضح أو 

  . اشارات لحام زائدة على الوجـه 

  لمبنى بواسطــة سكك تتنــاسب مع جميع األعمال الحديدية تثبت في أماكنها في ا  -

  .المطلوب بشكل متين وجيـد 

  يجب أن يتم عمل جميع الثقوب بالجدران الحجرية أو الخرسانية أو البالط أو األدراج   -

وحيثما يلزم لتثبيت األشغال الحديدية بكل دقة وعناية وبواسطة اآلالت الخاصة دوق 

كون تكاليف عمل الثقوب بشكل دقيق الحاق أي ضرر في أجزاء المبنى أو تشويه وت

ومتقن واعادة التكحيل مشمولة مع أسعار األعمال الحديدية وال يعطي لها أي عالوة 

  . خاصة 



    
  

  

א−4 :א
يكون الشريط المناخلي المستعمل خلف الدرف المتحركة لنوافذ األلمنيوم مصنوعاً من 

)Fiber Glass (بيض مع وجـه بالستيك وباللون األ .  

  

:א−5
يجب تأسيس جميع األعمال الحديدية بوجه سالقون كثيف قبل التركيب باإلضافة إلى 

  . وجـه التأسيس المذكور في أشغال الدهـان 

  

א−6 :א
تعتبر األسعار الفردية لجميع األشغال المعدنية شاملة لتقديم كافة المواد والمصنعيات 

ة من أيدي مفصالت وخالفه مع أجور نقلها وتثبيتها بالموقع والدهان والقطع المعدني

ثالثة وجـوه باإلضافة للتأسيس لألعمال الحديدية وجميع ما يلزم إلنجـاز العمل على 

  . أكمل وجـه حسب المخططات والمواصفات 

  



    
  

א א
א

  

:א*
صحة المقاييس في الموقع بعد مراجعة الفتحات باألبنية  على المتعهد أن يتحقق من

وجميع المقاييس تكون على مسئولية المتعهد حيث أن المقاييس المبينة على 

  . المخططات هي تقريبية 

  

א* :א
:א - 1

يجب أن يكون الخشب من فرز النخب األول خالياً من جميع العيوب وخصوصاً 

  : العيوب التاليـة 

  . الشقوق الطويلة أو المستديرة أو العرضية .   أ

  . الشقوق الشعرية التي يزيد عرضها عن ربع مليمتر .   ب

  . سم  2العقد الموجودة بالوجـه أياً كان نوعها والتي يزيد قطرها عن .   ج

العقد الموجودة بالخشب ذي القطع الصغيرة مهما صغر حجمها كالبيش أو .   د

  . ريش األباجورات 

  . العقد التي يزيد عرضها عن نصف عرض وجه لوح الخشب .   ـه

  . العقد الحية التي ما تزال تحتوي على حشرة الخشب والعقد المتحركة .   و

  . ثقوب دودة الخشب .   ز

  . العصارة الزيتية بالخشب والتي ما تزال رطبة .   ح

  . القتال واالعوجاج .   ط

  . طوبة الخشب الغير مجفف والمحتوي على الر.   ي

  

وفي حالة وجود عقد صغيرة متحركة يمكن ازالتها واالستعاضة عنها بقطعة خشب 

صغيرة جديدة من نفس نوع ولون الخشب وبنفس الحجم وذلك بتثبيتها بالغراء في 

نفس المكان وبحيث يكون اتجاه ألياف القطعة الجديدة في نفس اتجاه ألياف القطعة 

  .  األصلية 



    
  

א - 2 :א(א (
تتكون هذه األلواح من طبقات بعدد مفرد بحيث تكون كل طبقة متعامدة مع الطبقة   - أ

السابقة وتثبت الطبقات فوق بعضها البعض بالمصنع على الساخن وبحيث تكون 

على األقل ويمنع استعمال سماكة أقل من ذلك إال اذا ورد نص ) ملم5(السماكة الكلية 

لوح المعاكس يحتوي على ثالث طبقات فال  صريح على غير ذلك وفي حالة كون

  . من السماكة الكلية % 60يجوز أن تزيد سماكة الطبقة الوسطى عن 

في حالة كون لوح المعاكس يحتوي على اكثر من ثالث طبقات فيجب أن تكون    - ب

مجموع سماكات الوجهين والطبقات التي تكون أليافها في نفس اتجاه ألياف الوجهين 

  . من السماكة الكلية % 60و % 40متراوحـة بين 

يجب الحصول على ألواح المعاكس من مصدر يوافق عليه المهندس وحسب السماكات   - ج

المطلوبة ومطابقة للعينة المقترحة ، وال يجوز للمتعهد أن يلصق ألواح ذات سماكات 

  . قليلة ببعضها للحصول على السماكة المطلوبة ومطابقة للعينة المقترحة 

المعاكس أن يكون خالياً من الوصالت الجانبية وأي تداخل في أجزاء  يشترط في لوح  - د

القلب والعقد المبينة والبقع واألسافين والعيوب الظاهرة والتموجات وآثار مهاجمة 

  . حشرة الخشب واختالف األلوان 

  يشترط في وجهي لوح المعاكس أن يكون من النوع القاسي والناعم ويحدد نوع الوجه   -هـ

  .مل للمنجـور بالمواصفات الخاصة أو جداول الكميات المستع  

  

א - 3 א :א
يجب استعمال المادة الالصقة التي تضمن جودة اللصق بعد أخذ موافقة المهندس على 

  . نوعها 

  

א - 4 :א(א (
ن يجب أن تكون هذه األلواح غير قابلة لالحتراق ومقاومة الرطوبة وتكون باللو

المطلوب أما المع أو غير المع وتكون من صناعة انجليزية أو ما هو بمستواها مثل 

  ). آربورايب ، فورمايكا ، أو برستورب (

  



    
  

א - 5 א :א
تستعمل المسامير التي تناسب العمل من ناحية المقطع والطول وال يجوز استعمال   - أ

  . المسامير الضعيفة 

  . وطول يناسب نوع العمل  يجب أن تكون البراغي بقطر   - ب

يمنع استعمال األسافين من الخشب األبيض ويجوز استعمـال أسافين الخشب   - ج

  . القـاسي تقص بالموقع باألحجام المطلوبة 

  يشترط أن تكون البراغي الظاهرة من النحاس أو الكروم وال يجوز استعمـال براغي   - د  

  .حديدية ظاهرة   

  

א* :א
  .ي العمل بالمنجور طبقاً للمواصفات وأصول وقواعد العمل يجر  -

يقص الخشب في موعد مبكر عن الوقت الالزم الستعمال بالمنجور حتى تترك له   -

  . العرضة الكافية للجفاف والتخلص من الرطوبة وذلك تعريضه للهواء 

بعد مقاطع الخشب بالنسبة لسماكة أو عرض الخشب هي المقاييس الصافية للخشب   -

النشر والتنظيف والتنعيم ويجب المراعاة عند نشر الخشب بحيث ينشر بمقاييس تزيد 

  .قليالً عن مقاييس المخططات لحساب المسح والتنظيف والتنعيم 

وتغرى جيداً   Mortice and Tenonتعمل الوصالت بشكل لسان وتعشيق ومجرى   -

  . ويثبت فيها عند اللزوم مسمار خشبي بقطر مناسب

يسمح باستعمال المسامير الظاهرة ألعمال المنجور ويسمح بالمسامير الرفيعة في  ال  -

حالة البيش الرفيعة مثل بيش الزجاج وفي حالة األعمال الظاهرة للنجارة التي ستدهن 

بدهان شفاف والمصنوعة من أخشاب خاصة فيجب أن تكون البراغي من النحاس أو 

ان الزياتي تخفي البراغي تحت سطح الخشب الكروم أما المنجور الذي سيدهن بالده

  . وتعبأ هذه السماكة بالمعجونة المناسبة ويدهن فوقها 

  



    
  

א* א :א
تعمل األبواب الخشبية حسب األشكال والمقاييس المبينة على المخططات وتجهز   -

يما االبواب كاملة الحلوق والحشوات والكشفات والخردوات حسب التفاصيل المبينة ف

  . بعد ما لم يذكر خالف ذلك ويركب الزجاج حسب السماكة والنوع المطلوبة 

في حالة األبواب الكبس تعمل الحشوات الداخلية من الخشب األبيض على أن ال يزيد   -

سم ويعمل  3سم وال يقل عرض الواحدة منها عن  3الفراغ بين هذه الحشوات عن 

ى ارتفاع الغال قطعة واحدة من خشب البرواز من خشب السويد ويستعمل في مستو

 5السويد ألجل حفرها وتركيب الغال ضمنها ويستعمل في مستوى المعاكس سماكة 

  . سم زان أو حسب المطلوب يكبس على وجهي الباب 

تشكل حشوات األبواب الخشبية حسب المبين على المخططات ويعمل لها لسان يثبت   -

  . سم  1بي الباب وبما ال يقل عن داخل فرز في العوارض الطولية على جان

ال تقبل األبواب التي تفتح وصالتها بسبب انكماش الخشب ألي سبب آخر كاستعمال   -

  .الخشب الرطب أو سوء المصنعية 

  

א* :א
المراعي  تعمل حلوق األبواب من خشب السويد المالن وتكون بالعرض المطلوب -

سم لها برواز على 4,5وسماكة  والكراميكابسماكة القصارة أو ألعمال الرخام 

الوجهين من خشب السويد حسب المقاطع المبينة على المخططات ويجب أن ال يقل 

  . سم  5طول الحلق تحت مستوى البالط عن 

تثبت الحلوق مع الجدران باستعمال ثالث مرابط في كل جانب من الحديد المزئبق   -

يثبت بالحلق بواسطة براغي وطرفها ويكون المربط بشكل زاوية طرفها القصير 

الطويل يثبت بالجدران األسمنتية المستعملة للبناء وال يسمح باستعمال المسامير لتثبيت 

  . المرابط بالحلوق الخشبية أو تثبيت الحلوق بالجدران 

 . تؤسس الحلوق الخشبية من الجهة المالصقة للجدران بالزيت الحار قبل التركيب   -

سم بالزفته الحارة طبقتين من 15لي من الحلق بمقدار ال يقل عن يؤسس الجزء السف -

 . كل الجوانب

  

  

  



    
  

  

:א*
يغطى الفاصل بين الجدار والحلق بواسطة كشفة من نفس نوع خشب الحلق وبالقياس  -

والشكل المطلوب وفي حالة تركيب الحلق على جدار عريض يغطى الفاصل بين 

  . دائرة  الجدار والحلق بكشفة بمقطع ربع

مم 3تستعمل البراغي لتثبيت الكشفات والحلوق ويغطس رأس البراغي لغاية عمق   -

ويمعجن وذلك في حالة المنجور الذي سيتم دهنه بالدهان الزياتي أما المنجور من 

الخشب القاسي والذي سيتم دهنه بالدهان الديوكو فسيستعمل براغي نحاسية أو من 

  . الكروم 

  

:א*
يجب تنظيف وتنعيم المنجور جيداً بورق الزجاج بحيث يصبح ناعم تماماً وخالياً من 

وذلك حتى ال يتعرض ) Linsead Oil(الخشونة والمتوجات ويؤسس بوجه زيت 

المنجور للرطوبة خالل الفترة التي تسبق الدهان وهذا خالف وجه التأسيس 

  . المنصوص عنه في أشغال الدهان 

  

אא* א :א
يجب أن تكون الخردوات المعدنية من أجود األصناف األجنبية التي يوافق عليها 

أو حسب ما هو مطلوب في الشروط ) Yale(المهندس وال تقل الغاالت جودة عن 

الخاصة وعلى المتعهد التقيد بالعدد والمقاييس المبينة فيما يلي ما لم يذكر خالف ذلك 

 .  

  

:אא*
على المتعهد أن يحافظ محافظة تامة على أشغال النجارة وعليه أن يقوم باستبدال 

جميع األشغال التي يظهر بها أي عيوب أو فتالت على حسابه الخاص ويكون المتعهد 

  . مسؤوالً عن ذلك حتى التسليم النهائي وخالل فترة الصيانة 



    
  

  

א* :א
كال وتسعر أعمال النجارة أما بالقطعة الكاملة أو بالمتر المربع أو المتر الطولي تُ -

  . حسب المبين في جدول الكميات 

تعتبر األسعار الفردية لجميع أشغال الدهان لجميع المواد والمصنعيات والخردوات  -

المعدنية والدهان كامالً حسب مواصفات أشغال الدهان والزجاج حسب المبين على 

  . مخططات أو جداول الكميات وجميع ما يلزم النجاز العمل على أكمل وجـه ال

  يكون الكيل لمساحة واجهة الباب ويؤخذ عرضاً وارتفاعاً من أقصى البرواز إلى   -

  . أقصاه   

  يكون المقياس الذي يحدد على المخططات هو قياس الفتحة اإلنشائية وهذا يشمل تقديم   -

  . جهتين بدون أي عالوة وتركيب الكشفات على الو  



    
  

א א
א א

א* :א
يجب أن تكون جميع المواد المستعملة في أعمال الدهانات الزيت ، أكسـيد الزنـك ،    -

من أجود األصناف التي تنطبـق  .. الخ … األسبيداج ، خالصة التربنتينا ، الورنيش 

  . بريطانية عليها المواصفات القياسية ال

يجب أن تكون الدهانات المستعملة لجميع الوجوه من تحضير أحد المصانع األجنبيـة   -

الشهيرة ، شريطة أخذ موافقة المهندس الخطية على النوعيـة أو مصـنوعة محليـاً    

  . باشراف شركات عالمية

يجب أن تورد جميع أصناف الدهانات ضمن غالفاتهـا األصـلية وتفـتح بإشـراف      -

واذا أريد الحصول ) الكسر(يسمح مطلقاً باستعمال الدهانات تحضير اليد  المهندس وال

على ألوان أخرى ال توجد في الدهانات الجاهزة فيجب أن يتم ذلـك بواسـطة خلـط    

الدهانات الجاهزة بعضها ببعض وال يسمح بتخفيف الدهانات بأية مادة أو إضافة أيـة  

  . مادة أخرى اليها 

  

*:
  . ألوان الدهان حسب اختيار المهندس المشرف تكون   -

يجب أن ال يباشر بالدهان في أي جزء من المبنى قبل أن يتم جفافه تماماً وتنجز جميع   -

األعمال التكميلية في الجزء التي قد تسبب الحاق أي تلف في الدهانات أو عرقلة تنفيذه 

  .بالشكل الصحيح  

إلصالحات تحول الفتحات والتمديدات والتأسيسات على المتعهد أن يقوم بإجراء جميع ا  -

لمختلف األشغال حتى التي لم تدخل ضمن هذا التعهد ويكون اصالحها بشـكل مـتقن   

وبكل عناية ودقة لكي ال يظهر أي فارق بين تلك األماكن وبقية الجدران وال يدفع أي 

  . عالوة لتلك اإلصالحات 

راحل الدهان قبل انجاز المرحلة التي تسبقها يجب أن ال يقوم المتعهد بأي مرحلة من م  -

ويكشف عليها المهندس ويستلمها ويجب أن يتمشى المتعهد بالتعليمات التي تعطى لـه  

من قبل المهندس وذلك لتمييز مراحل الدهان وفي حالة مخالفة المتعهد لتلك التعليمات 



    
  

المهنـدس بأنهـا   يتحمل مسؤولية اعادة الدهان ألي جزء من األجزاء التي لم يقتنـع  

  . أنجزت بالشكل الصحيح 

  . يجب أن ال يباشر بأي وجه من أوجه الدهان قبل أن يجف الوجه الذي يسبقه   -

على المتعهد أن يزيل بقع الدهان أوالً بأول قبـل جفافهـا وتماسـكها علـى األرض       -

والزجاج وعليه أن يقوم بفرش حصائر في الغرف أثناء عملية الدهان وبعـد انجـاز   

  . عمال الدهان عليه أن يقوم بتنظيف البقع التي علقت على البالط والزجاج أ

على المتعهد أن يزود الورشة بالدهانات على دفعات كل دفعة تكفي الستهالك جـزء    -

من المبنى وتعرض على المهندس ليتحقق من أنواعها وكمياتها ويسجلها فـي سـجل   

الالزمـة لالسـتهالك اليـومي    خاص وتوضع في مستودع خاص ويتم اخراج المواد

  . بإشراف المهندس أو من ينوب عنه 

  

א* א :א
يحف المنجور حفاً جيداً بورق الزجاج حتى النعومة وتحرق جميع العقد وتدهن بالشلق   -

 .  

  .يدهن وجه أساس بزيت بزر الكتان الصافي من نوع معتمد دون تخفيفه بالتربنتينا   -

عجن المنجور وجهين متتالين طلس بمعجونة من جزئين أسـبيداج وجـزء واحـد    يم  -

مسحوق أكسيد الزنك وتعجن بزيت بزر الكتان والتربنتينا والورنيش ويحـف بـورق   

  . الزجاج وينعم بعد كل وجـه 

  .جاهز دون تخفيفه بأية مادة  Under Coatيدهن وجه زياتي   -

جاج وتفقد األماكن الالزمـة بالمعجونة وتترك بعد جفاف الوجه األول ينعم بورق الز  -

  . حتى تجف 

  . يدهن وجه ثاني بنفس مواصفات الوجه األول كما ذكر أعاله   -

دون تخفيفه بأية مادة ويجب أن ال يترك أي أثر  Finish Gloss يدهن وجه نهائي زياتي  -

  . للفرشاية أو تشيح 

  

א* א :א
  . دون تخفيفه بأية مادة ) بألمنيوم(حديد وينظف بفرشاة الفوالذ ثم يؤسس يحف ال -

  . تفقد األماكن الالزمـة بالمعجون لتغطية أي من الفجوات  -

  . يدهن وجه أول زياتي خاص ألشغال الحديد دون تخفيفه بأية مادة  -



    
  

  . يدهن وجهين الثاني والنهائي خاص لألشغال الحديدية دون تخفيفه بأي مادة   -

  

א* א א :א
تحف الجدران المراد دهانها بورق الزجاج أو حجر النار حتى تزال جميـع البـروز   

وتدهن ثالثة وجـوه   Wall Priner والخشونة عن وجه القصارة وتؤسس بوجه أساس

باإلضافة لوجهين معجنة طلي بنفس الطريقة والشروط المـذكورة ألشـغال النجـارة    

  . جه األخير أما مطفي أو المع حسب الطلب ويكون الو

  

א* א :א
  يجب العناية التامة بأن يكون المنجور خاليـاً من الخدوش والثقوب وآثار المونـــة      -

  . وغيرها من العيوب التي ال يمكن للورنيش أو المعجونة أن تخفيه   

من دهان و معجون من صنع مصانع شهيرة ويوافق  يجب أن تكون المواد المستعملة  -

  . عليها المهندس 

  

:א �
  : يعمل الدهان بالطريقة التالية   

  .يقشط المنجور ويحف بورق الزجاج حتى النعومة التامة   - أ

وبكميات كافية مع الحف ) Wood Filler(يمعجن المنجور بالمعجونة الخاصة    - ب

  . والمعجنة 

  . اسي بالسيلر يرش وجه أس  - ج

يرش بالورنيش بالعدد الكافي من األوجه إلنهاء الدهان على احسن مستوى   - د

ويكون أما المع أو مطفي بحسب طلب المهندس وباللون الذي يحدده المهندس 

 .  

  

א* :א
يصلح للدهان الداخلي ) P.V.A(يجب أن يكون األملشن من النوع البالستيكي  -

ساعات  4لى السواء ويمكن لمسه بعد نصف ساعة ويتم جفافه خالف والخارجي ع

ويترك على الجدران طبقة بالستيكية مرنة ذات مسامات ويصلح للغسيل بالماء وال 



    
  

يتأثر بالصقيع أو حرارة الشمس ويجب أن يكون من صنع احدى المصانع األجنبية 

  .ية الشهيرة أو مصنوع محلياً بامتياز من احدى المصانع العالم

تحف الجدران المراد دهانها بورق الزجاج أو حجر النار حتى تزال جميع البذور   -

  . والخشونة من وجه القصارة 

يدهن وجه أول من األملشن وبعد جفاف الوجه تمعجن جميع الشقوق بمعجون يحضر   -

  . من االسبيداج ويجبل باألملشن 

ه النهائي حيث يكون من األلوان يدهن الوجه الثاني من الدهان وبعد جفافه يدهن الوج  -

  . المطلوبة وال يترك أي أثر للتمشيح على الجدران 

ال يسمح بتخفيف الدهان بالماء إال اذا نصت مواصفات الشركة المنتجة على ذلك   -

  . صراحة وبهذه الحالة ال يسمح بتجاوز النسبة المصرح بها من قبل الصانع 

  

א* :א
  . مواصفات الدهان بنفس المواصفات بالمادة السابقة  تكون  -

  . تحف الجدران وتدهن بوجه تأسيسي بالستيكي خاص ألعمال األملشن    -

  تمعجن الجدران وجهين طلس بالمالج من معجونة بالستيكية جاهزة الصنع ومصنوعة   -

  ) . خصيصاً ألعمال األملشن مع الحف والتنعيم بعد كل وجه(  

ران بعد ذلك وجهين أملشن حسب مواصفات الوجهين الثاني والسادس في  تدهن الجد  -

  . البند السابق 
  

א* :א
تعتبر األسعار الفردية ألشغال الدهان شاملة لتكاليف المواد وأجور األيدي العاملة   -

  . والعدة والسقايل واألدوات وجميع ما يلزم إلنجاز العمل على أكمل وجـه 

  . أشغال الدهان كيالً هندسياً صافياً بعد حسم جميع الفراغات تكال   -

يكون الدهان لجميع أشغال النجارة والحديد والمواسير وخالفه مشموالً مع أسعار  -

  . األعمال نفسها 

  

  



    
  

  

א א
א

  

على يشمل هذا الباب توريد وتركيب أنواع الزجاج المختلفة وفقاً لما هو مبين 

المخططات أو حسب طلب المهندس مع الحماية والحفاظ على الزجاج حتى انتهاء 

  .العمل 

  

*:
يجب أن يكون الزجاج بمختلف أنواعه وأوزانه مطابقاً للمواصفات القياسية البريطانية  -

وأن يتم تركيب مختلف أنواع الزجاج  وتثبيته ألعمال األبنية بموجب ) 925(رقم 

ويمكن الرجوع ألوزان الزجاج ) 152(التنفيذية المعتمدة البريطانية رقم األصول 

حسب نوعه وسماكته من الجداول المرفقة وعلى المتعهد أن يقدم للمهندس عينات 

بمساحات كافية من كافة أنواع الزجاج المنوي استخدامه في األعمال تمهيداً للموافقة 

  . عليه واعتماده 

الياً من التموجات والعروق والفقاقيع أو من أي عيوب بشكل عام يجب أن يكون خ -

  .  أخرى 

يجب موافقة المهندس على نوعية وسماكة ووزن وطريقة تركيب جميع أنواع الزجاج  -

  . قبل المباشرة بالتركيب 

  

א* א :א
 وهي النوعية التي يكون فيها وجهي الزجاج مستوياً: الصفائح الزجاجية الصافية   . أ

  . وأملساً تماماً وال يوجد أي التواء أو انعكاس للرؤيا وخالي من الفقاقيع والتموجات 

  

  : والجدول التالي يبين سماكات وأوزان هذا الزجاج 



    
  

  

  حدود الوزن للمتر المربع   جدول السماكة

  الحـد األقصــى   الحــد األدنـى   

  كغم  7,70  كغم  6,86  ملم  3

  كغم  8,77  كغم  7,93  ملم  3,5

  كغم  10,75  كغم  9,68  ملم 4

  كغم  14,03  كغم  9,76  ملم  5

  كغم  19,83  كغم  13,73  ملم 6

  كغم  26,84  كغم  22,57  ملم 10

  كغم  33,86  كغم  29,95  ملم  12

    

هو الذي ال يسمح للنور والرؤيا من ) : Translucent Glass(الزجاج الغير شفاف   . ب

تكون الرؤيا من خالله ضئيلة وهو المعروف بالزجاج اختراقه إال بنسب معينة و

  : المبزر أو المصنفر ، أو المشجر ويكون بالسماكات واألوزان التاليــة 

      

  الوزن بالمتر المربع         السماكة 

  كغم  7,32            ملم 3    

  كغم  12,20            ملم 5    

  كغم  17,08            ملم  6    

  

وهو الزجاج الذي له أشكال معينة ) : Rolled Glass(الزجاج الغير شفاف المضلع   . ج

وهذا النوع من ) ملم  25ضلعاً كل  19حوالي ( نعلى أشكال أضالع طولية متوازية 

  .الزجاج كان يعرف سابقاً بالمسحوب صناعياً 

   

يجب أن يكون هذا الزجاج مستوياً أملساً على الوجهين : الزجاج المانع ألشعة الشمس   . د

والتموجات والعروق ومانعاً لدخول أشعة الشمس من خالله ويكون خالياً من الفقاقيع 

  : ملم أو أكثر باألوزان والسماكات التالية  6ملم أو  5ملوناً حسب الطلب وبسماكة 



    
  

  الوزن بالمتر المربع 

  الحد األقصى          الحد األدنى       السماكة     

  كغم  14,03            كغم  9,76        ملم  5    

  كغم  18,30    كغم  13,73        ملم 6    

  

  هذا الزجاج يكون مسلحاً  بشبك التسليح الملحومـة ) : Wired Glass(الزجاج المسلح   .هـ

ملم أو أشكال  12× ملم  12كهربائياً ونوعية التسليح تكون أما مربعات بفتحات 

ملم التسليح بالزجاج يستعمل كوقاية ضد الكسر من  22سداسية بأضالع حوالي 

الثقيلة والضربات والتمددات الحرارية ويستعمل في األماكن التي تحددها  األوزان

المخططات وطلب المهندس ويمكن أن يكون شفافاً أو غير شفاف والجدول التال يبين 

  :سماكته ووزنه 

  

  الوزن بالمتر المربع             السماكة     

  الحد األقصى       الحد األدنى             

  كغم  18,30       كغم 13,42      ملم  6      

  

א* :א
  من جهــة ) Silvered(تصنع المرايا من صفائح الزجاج الشفاف الصافي ويفضض    -

واحـدة بواسطة أساليب ميكانيكية خاصة ويجب طلي ظهر المرايا فوق المادة الفضية 

  . بمواد نحاسية خاصة للمحافظة عليها 

سماكتها حسب المبين على المخططات أو يجب أن تكون أقيسة المرايا وأشكالها و  -

  . حسب طلب المهندس ومن أجود المصنوعات العالمية 

  

א* :א
يجب تثبيت ألواح الزجاج على األعمال الحديدية بواسطة البيشة والمعجونة ومعجونة  -

طقة الزجاج ويجب أن تكون من النوع الخاص للتركيب على الحديد والتي تالئم من

  . المشروع 

يجب أن تكون المعجونة زيتية سهلة الجفاف ويمكن أن تتماسك مع الدهان الزيتي وال  -

  . تتأثر بالعوامل الجوية المختلفة 



    
  

يجب أن تورد المعجونة من مصدر معتمد وضمن عبوات مختومة على أن يوافق   -

  . المهندس على المصدر 

يدية يجب أن ينظف وتؤسس األماكن قبل قبل تثبيت ألواح الزجاج على األشغال الحد  -

  . تركيب الزجاج 

  

מ* א :א
على أعمال األلمنيوم بواسطة قشط المطاط الخاصة لمنع تسرب تثبت ألواح الزجاج 

الهواء على أن تكون القشط المطاطية من نوع جيد وتناسب قطع األلمنيوم الموافق 

  . عليها وسماكة الزجاج 

  

א* :א
تنظف المجاري المخصصة للزجاج جيداً وتدهن وجه تأسيسي قبل تركيب الزجاج ثم 

تثبت المعجونة الخلفية حول جميع المجاري ويقص الزجاج بموجب الفتحة الخاصة به 

 ويثبت على المعجونة ويضغط جيداً بحيث ال يبقى أي فراغ بين الزجاج والمعجونة

ويثبت بمسامير شعارية ثم تثبت المعجونة األمامية وتشكل بمقطع مثلث فوق أطراف 

الزجاج ويجب أن يكون سطح المعجونة الظاهرة مستوياً أو أملساً وتدهن المعجونة 

  . بدهان زيتي بنفس لون وعدد وجوه دهان الخشب بعد جفاف المعجونة تماماً 

  

א* :א
نظف المجاري الخاصة للزجاج جيداً وتدهن وجه تأسيس قبل تركيب الزجاج ثم تثبت ت

المعجونة الخلفية حول جميع المجرى ويقص الزجاج بموجب الفتحة الخاصة به 

ويثبت على المعجونة ويضغط جيداً بحيث ال يبقى أي فراغ بين الزجاج والمعجونة ثم 

أس بحيث ال تظهر من البيش وال يترك يثبت البيش الخشبية بمسامير رفيعة بدون ر

أي فراغ بين البيش والزجاج وتسوى المعجونة الخلفية حتى ال تظهر على الزجاج 

وتدهن البيش الخشبية بعد جفاف المعجونة الخلفية تماماً بنفس لون وعدد دهان 

  .الخشب



    
  

א* :א
وبراغي كروم برؤوس نصف تثبت المرايا على الجدران بإستعمال مجاري مطاطية 

كروية تثبت في أسافين بالثقوب المعدة لذلك بالجدران أو يثبت فوق براويز خشبية 

  .وزوايا كروم ، وحسب التفاصيل على المخططات أو حسب طلب المهندس 



    
  

א א
א א א

  

:א−1
يحتوي المتر المكعـب منهـا علـى    ) د(نة مدرجة يعمل مدة ميالن للسطح من خرسا

كغم أسمنت حسب مواصفات أشغال الخرسانة وتعمل بالسماكات المبينة علـى   200

المخططات أو حسب تحديد المهندس ويعطي ميالن كاف إلى جهة المزاريب لتسـير  

ويجب أن تكون المدة خالية من أي % ½المياه بسهولة وبحيث ال تقل نسبة الميل عن 

  . ويف بحيث ال تتجمع المياه في أي جـزء تج

  

א−2 א :א
تكون هذه الطبقة من ثالثة وجوه من الدهان األسفلت الساخن مع طبقتين متعاكسـتين  

  : من الفيبر جالس وتعمل على الشكل التالي 

عيـار  تنظف السطوح المراد عزلها من الغبار واألوساخ وتدهن بوجه أسفلت ساخن   . أ

  . كغم لكل متر مربع  1,00غير ممزوج بالسوالر بمعدل  080/100

وتثبت جيداً مع مراعاة عدم ترك أي  2م/غم185تفرش طبقة من فيبرجالس وبوزن    . ب

سم وتلصق هذه 10فراغات  بينها وبين األسفلت وبحيث ال يقل ركوب اللحامات عن 

بوجه أسفلت ساخن بـنفس   اللحامات جيداً وتوضع في أماكن مختلفة ثم يدهن السطح

  . مواصفات الوجه األول 

تفرش الطبقة الثانية من الفيبرجالس باتجاه عمـودي مـع الطبقـة األولـى وبـنفس        . ج

المواصفات ثم تغطى طبقة ثالثة من األسفلت الساخن بنفس مواصفات الوجهين األولين 

  .  وترش بالرمل الناعم 

  

א−3 :א
  -:اء لتكون مانعة لتسرب المياه والرطوبة على الشكل التالي تتم معالجة خزانات الم  -

يوم  28بقوة كسر صغرى للمكعبات بعد ) ب(تصب الخزانات من خرسانة درجة   . أ

كغم يضاف إليها مادة ناعمة لنش الماء بحسب المواصفات الواردة في أشغال  265

  . الخرسانة 



    
  

 P.V.C Water(الماء يوضع ضمن الفواصل اإلنشائية شريط مطاطي لمنع تسرب    . ب

Stop ( وبحيث تلحم الوصالت على الحامي ليكون الشريط بكامله وبالشكل المطلوب

  . من قطعة واحدة ويكون عرض الشريط حسب المطلوب 

تعزل الجدران الخرسانية الداخلية واألرض بمادة الفاندكس وكذلك يعمل بانيل فاندكس   . ج

  . ت الواردة في هذا الباب عند التقاء الجدران باألرضيات حسب المواصفا

مانعة لنش الماء ) عربية(تقصر جدران وأرضيات الخزان بقصارة مصقولة ملساء   . د

  . وتعمل الزوايا بشكل دائري 

  

א−4 :א
تشمل األسعار وتغطى جميع المواد واللوازم والمعدات واألدوات والسقايل واأليدي 

أكمل وجـه وكذلك يشمل السعر أيضاً عمل أي  العاملة وما يلزم إلنجـاز العمل على

  . حفريات إضافية لتأمين مسافة عمل كافية خلف جدران التسوية وبدون عالوة 

  . يكون الكيل هندسياً صافياً لواقع األجزاء التي يتم تنفيذها فعالً   -

  

א−5 :א
يد والجدران الساندة وأية أقسام خرسانية وتستعمل بدهان كافة الجوانب الخرسانية والم

  . أخرى تحت منسوب األرض الطبيعية 

يجب تنظيف السطوح من األوساخ والزيوت والمواد السائبة وغير ذلك مما يتعارض   . أ

  . مع نفاذية وتماسك المواد المانعة للرطوبة 

م يجب مد طبقة البيتومين بواسطة فرشاة أو بالرش بمعدل ال يقل عن كيلو جرا   . ب

ونصف لكل متر أو حسب توصية الشركة الصانعة بحيث تتكون طبقة منظمة موحدة 

مم ، بعد جفاف أو حسب النشرة أو حسب النشرة الفنية  0,75بسماكة ال تقل عن 

  . للمادة المعتمدة 

ساعة فوق الطبقة األولى ،  24يجب مد طبقة أخرى كما هو موضح أعاله بعد مرور   . ج

بقة الثانية في األماكن التي يوجد فيها انخفاضات ويجب أن تضاعف سماكة الط

  . لضمان سطح أملس ال تخترقه المياه 

  . ال يعطى أي سعر إضافي لهذه الطبقات بل يكون سعرها مشموالً مع سعر الخرسانة  . د



    
  

א  א
א א א א

وما يتبع ذلك من أعمال خارجية وفقاً لما  وتشمل هذه األعمال التمديدات الداخلية وملحقاتها

  :ورد في المخططات موزعة على المواد التالية 

  

א )1( א אאא :)PEX(א
تستعمل لتمديدات المياه النظيفة مواسير من الحديد المزيبق وتكون هذه المواسير من    - أ

 0,1والخارج بطبقة من الزنك ال تقل سماكتها عن الحديد الفوالذ المطلي من الداخل 

ويجب أن  للماء الساخن والبارد المدفون تحت األرض) SCKEDULE 40( مليمتر

  : تكون هذه المواسير والقساطل حسب المواصفات البريطانية وتكون أوزانها كما يلي 

  2  2/11  1  4/3  2/1  القطر الداخلي باإلنش

  3.487  3.534  2.476  1.759  1.227  وزن المتر الطولي كغم

  % . 10مع درجة تساهل أقصاها   

كغم على السنيمتر ) 50(يجب أن تكون هذه المواسير مجربة على ضغط قدره 

درجة حول دائرة قطرها ثمانية مرات القطر ) 90(المربع، وأن تثنى على البارد لغاية 

انش وما فوق  )2(من القطر الخارجي للماسورة كما يجب إذا أخذنا قطعة من قطر

سم وضغط عليها لتصبح بيضاوية المقطع فيجب أن تتحمل لغاية هبوط ) 5(بطول 

  . قدره ثمانية مرات سماكة الماسورة بدون تشقق 

تستعمل في وصل المواسير وتفريغها األكر واألكواع والتيهات والمصالبات   - ب

  . والنقاصات من الحديد المزيبق بنفس المواصفات المحددة للمواسير 

يجب أن تكون المواسير وقطع الوصل خالية من التشقق وأن يكون طالء الزنك   - ج

متماسكاً غير متآكل وأن يكون القطر الداخلي متساوياً على طوال الماسورة وأن تكون 

خالية من الحبيبات والنتوءات وكل ما من شأنه تصغير المقطع وأن تكون أقطار 

  . ليها الوصل مساوية ألقطار المواسير المركبة ع



    
  

يسمح بلى األنابيب في األكواع المفتوحة شريطة أن يتم الثني على البارد بواسطة   - د

اآللة الخاصة بذلك مع المحافظة على إبقاء مقطع الماسورة في المنحنى على ما هو 

 . عليه 

داخل أنابيب حماية من الـ ) PVC(تكون مواسير األنابيب الخرطومية من مواسير  - ذ

PVC  مصنعة بطريقة التجميع المتشابك ، يفضل أن تكون)Cross Linking ( و تتحمل

تصل إلى (ودرجة حرارة ) بار10تصل إلى (الظروف العالية من حيث الضغط 

دون ) سم  30نصف قطر (وتتحمل أنحناءات عالية قد تصل إلى ) درجة مئوية 120

و العادية ا من حيث األكمام الخاصة بها فيفضل نوعية األكمام الحلزونية أ/كسر ، أ

حسب موافقة المهندس المشرف وبقطر كافي يسمح بسحبها وتركيبها مرة أخري ، بعد 

مضي فترة من الزمن ، ومن حيث الوصالت فيجب أن تكون من النحاس المعتمد 

حسب المواصفات العالمية ، أما بجمع المياه الرئيس والموجود داخل الخزانة فيجب 

  . ويوضع عليه هواية أتوماتيكيةأن يكون بخط ال يقل عن إنش واحد 

  

א)2( :  U-PVCא
تستعمل لتمديدات المجاري الداخلية بجميع وصالتها وبين غرف التفتيش وباألقطار 

الواردة في المخططات والمطمورة تحت األرض يجب أن تكون مواسير البالستيك 

ئب والفقاقيع ذات سماكات ذات سطوح ملساء من الداخل والخارج وخالية من الشوا

كغم لكل سنتيمتر  10وأقطار ثابتة ومن أجود األنواع المحلية وعلى أن تتحمل ضغط 

  . مربع 

  

א)3( א א :U-PVCא

يكون وصل مواسير مع بعضها ووصل المواسير بالقطع الخاصة بطريقة التداخل   - أ

  . كون اتجاه القمع معاكس لجريان المياء طبقاً لتوصيات الشركة الصانعة على أن ي

على الجدران أو تحت السقوف بواسطة أطواق من الحديد  P.V.Cتثبيت مواسير    - ب

مؤلفة من قطعتين تربطان مع بعضها بالبراغي والعزقات بحيث يمكن فكها عند 

اللزوم وتثبت في البناء على أسافين ، ويجب أن تركب المواسير بشكل مستقيم ومنتظم 

  . سم على األقل  من وجه الجدار النهائي بعد التوريق  3لى بعد وع



    
  

المطمورة تحت األرض على طبقة من الخرسانة العادية  P.V.Cتركب مواسير   - ج

سم عن القطر الخارجي للماسورة وتغلف بعد  20سم وعرض يزيد 10بسماكة 

بدأ بتركيب سم فوق أعلى الماسورة ويجب أن الي10تجربتها بالخرسانة العادية سماكة 

المواسير قبل تهيئة الحفريات على مقطع كامل من المجرى وتسوية وصب الخرسانة 

  . العادية لكامل المقطع وذلك في المناطق التي تخترق ممرات السيارات 

  

א)4( א אא :)PEX(א
لمواسير واستعمال األكرة توصل مواسير الحديد ببعضها بواسطة فتح سن برأس ا  - أ

وكذلك يجري وصل المواسير مع قطع الوصل التي تكون مجهزة برؤوس مسننة 

إنش وما دون ، ) 2(وذلك لألقطار من  خارجية أو داخلية حسب الوضع المالئم

  .  إنش فيستخدم اللحام أو فلنجات حسب نوعية الحديد) 2(ولألقطار أكثر من 

منتظم بواسطة آلة القطع الخاصة ثم تبرد أطراف  يجب أن يتم قطع الماسورة بشكل

الماسورة بالمبردة لتسوية الحروف مع العناية بعدم اإلضرار بطالء الزنك أثناء العمل 

، ويفتح السن برأس الماسورة بواسطة اآللة الخاصة وعلى الطول الالزم ولتأمين 

  . المناعة التامة في الوصالت دون تسرب الماء 

اسير الظاهرة على الجدران والسقوف بواسطة شناكل أو أطواق يجب تركيب المو  - ب

حسب األصول الهندسية  خاصة تثبت في الجدران والسقوف بواسطة أسافين متينة

على أن تكون الشناكل واألطواق قابلة للفك بسهولة عند الحاجة لتبديل األنابيب  والفنية

  : التثبيت عما يلي دون المس باألسافين ويجب أن ال يزيد البعد بين قطعة 

وما فوق الحد األقصى  1،2 4/3، 2/11من  4/11قطر الماسورة باإلنش لغاية 

م تدهن سائر قطع التثبيت بوجهين من السالقون ثم بالدهان 3.00م ، 2.25للبعدين 

الزياتي يجب أن تكون المواسير الظاهرة بعيدة عن الوجه النهائي للجدار أو السقف 

  . سم3بمسافة 

تياز السقوف والجدران ال تبقى الماسورة بتماس مباشرة مع الخرسان أو البناء عند اج  - ج

بل يركب ضمن قطعة ماسورة بقطر يزيد عن قطر الماسورة األصلي بنصف انش 

وتثبت قطعة الماسورة هذه بالبناء أو الخرسانات على أن تكون مستوى أطرافها بارزة 

قل من سنتيمتر واحد أما القطعة البارزة عن مستوى الوجه النهائي للجدار أو السقف بأ

  .  سم فوق الوجه النهائي للبالط 5فوق السقف فيجب أن تكون بارتفاع ال يقل عن 



    
  

المواسير المطمورة في األرض أو تحت البالط تغلف بعد تجربتها بطبقة من دهان   - د

 السالقون وتدهن الزفت وتلف بطبقة من الخيش المشبع بالزفت أو أية مواد عازلة

  . يوافق عليها المهندس وتعزل بنفس الطريقة المواسير الخارجية المعرضة للصقيع 

  ) 5(يجب قبل اخفاء أي قسم من شبكة المواسير اخضاعها لتجربـة ضغط ال يقل عن   -هـ

  كغم في السنتيمتر المربع الواحد والتحقيق من سالمة الوصالت وينظـم بنتيجـة كل 

  . لمشرف والمتعهـد تجربة ضبط يوقع من المهندس ا

  يجب أن تكون حسب األصول الفنيـة) الجوالني(جميع تركيبات األنابيب الخرطومية   - و

ووفق توجيهات المهندس المشرف وطبقاً للمخططات على أن تكون المواد المستخدمة 

  ) . التيكن(حاصلة  على شهادة الجودة 

  



    
  

א)5( א :א
يدات الظاهرة على الجدران والسقوف بشكل متين على أن يكون يجب أن تثبت التمد  - أ

باإلمكان فك المواسير بسهولة إذا لزم األمر كما يجب أن تكون المواسير بعيدة عن 

ويجب أن تكون . سنتيمتر ) 3- 2(وجه االكساء النهائي للجدار أو السقف مسافة 

خاصة ، ويجب تحاشي الوصالت في المواقع التي يمكن العمل فيها بسهولة وبصورة 

  .وضع الوصالت ضمن السقوف أو في نقاط اجتياز الجدران 

يجب أن تجهز جميع تمديدات مياه التصريف بفوهات التسليك الالزمـة لتأمين    - ب

تعزيل وتسليك المجاري عند اللزوم ، وتكون هذه الفوهات في التمديدات المكشوفة 

تحت األرض فتعمل لها غرف أما المجاري المطمورة ) تامبون(على شكل سدات 

  . تفتيش من الخرسانات 

إن المواسير العائدة لمياه الصرف الصحي يجب أن تركب بميل نحو المجرور العام   - ج

التي يجب أن تتصل به بمنسوب أعلى من سطح المياه العادية فيه ويجب إنجاز 

احداث أي مجرى المياه المالحة بالمجرور العام بعد عمل قطع طولي ينفذ تماماً دون 

ومن المناسب أن يعطي ميل لهذه . نقطة مرتفعة بمقطعه الطولي لتعميق سير المياه 

سم بالمتر ، كما يجب تنفيذ أعمدة  3-1المجاري وال سيما الصغيرة منها يتراوح بين 

التهوية في النقاط العالية من خطوط المجاري الداخلية وردت أم لم ترد في 

س اإلشراف من ناحية كونها ظاهرة أو مخفية ضمن المخططات وحسب تعليمات مهند

أما المجاري الخارجية فعلى المقاول إضافة لتنفيذ المجرور أن يقوم بعملية . الجدران 

على سم تحت المواسير 10حفرة الخندق المالئم وفرش طبقة من الرمل الناعم سماكة 

ة الحفرية وتسوية أرضيأن يرش الرمل بالماء وتدك طبقة الرمل حسب األصول 

وحسب عمل المطلوب توضع المواسير فوق أرضية الخندق ووصلها بشكل صحيح 

بين كل غرفتين تفتيش وتجربتها قبل عملية الردم التي تتم بشكل متدرج حيث يتم 

سم 30سم وتدك جيداً مع رشها بالماء حتى 10فرش طبقات من التراب الناعم كل 

مع إزالة الكتل الكبيرة من األحجار  فوق سطح الماسورة ثم يجري الردم مع الرص

  . الغير مناسبة 

أما شبكة مياه الشرب فيجب عدم إحداث أقسام مرتفعة تعود فتنخفض على أنه يمكن   . د

قبول الفروع التي تنخفض أوالً ثم تعود فترتفع باستمرار ويجب عدم تمديد أنابيب 

البورسالن أو في  المياه الحلوة داخل الجدران إال في األجزاء التي تكسي ببالط

  . األماكن التي يتم تحديدها في المخططات 



    
  

  يجب على المقاول تقديم نماذج مع كافة القطع واألدوات التي سيقوم بتركيبها مطابقـة   -هـ

  . للشروط والمواصفات ليتم اعتمادها من قبل المشرف   

ل صنعها يجب أن تكون قطع المواسير أو قطع الوصل مجهزة بالسدة الالزمة من أص  - و

، على أن تكون السدة محكمة اإلغالق بحيث ال ينفذ منها الماء وال الهواء وال تسبب 

  . عرقلة الجريان ضمن الماسورة ويكون قطر الماسورة المركبة عليها 

تركب السدة بشكل الزامي في أسفل كل نازل عمودي وفي كل قطعة انحناء أو تفريغ 

تعزيل المواسير على كل الطول ، يجب أن  في الماسورة األفقية على أبعاد تؤمن

تكون السدات من النماذج القابلة للفك والتركيب بسهولة وأن توضع في محالت قريبة 

  . التناول بحيث يستطيع العمال الوصول إليها والعمل فيها دون عناء 

  

:א)6(
ان واألرضية فيها تنفذ غرف التفتيش حسب األبعاد الواردة بالمخططات وتعمل الجدر

متر ، أما إذا  1,2سم لعمق 20كغم اسمنت وسماكة  300من الخرسانة العادية بنسبة 

سم وتليس غرف التفتيش من 25متر تعمل الجدران بسماكة  1,2زاد العمق عن 

على طبقتين ويعمل حلق من الخرسانة  2- 1الداخل بمونة األسمنت والرمل بنسبة 

التفتيش ويكون الغطاء مستوياً تماماً مع منسوب البالط  العادية حول إطار غطاء غرفة

 .  

  

:א)7(
سم 15اسطوانية الشكل بقطر   P.V.Cتكون البالوعة مؤلفة من علبة من البالستيك 

تتفرع منها ماسورة التصريف على شكل منحنى متجه إلى األعلى بحيث يكون المانع 

  . قل سم على األ5المائي في السيفون بارتفاع 

يركب السيفون على األرض بالسوية الالزمة ويثبت بالمونة االسمنتية وإذا كانت سوية 

البالط النهائية مرتفعة عن حافة السيفون فيجب أن يوصل بطوق اضافي من البالستيك 

سم  20×20حتى سوية البالط ويركب له مصفاه منكلة وغطاء متحرك على اطار 

  . سم  20×20كب له سدة وإذا كان من النوع المغلق فتر

  



    
  

:א)8(
يجب أن تفحص مواسير الصرف الصحي مجزأة مثالً بين غرفتي تفتيش بواسطة   - أ

م والمجاري التي تطابق هذا الفحص يباشر بالردم 1,8تعبئتها بالماء تحت ضغط 

  . حولها وهي مالنة بالماء حتى عمق نصف متر 

تنزع ويعاد تركيبها بعناية على نفقة المقاول المواسير التي ال تطابق الشروط يجب أن 

  . الخاصة حتى تطابق الشروط 

إذا الحظت الجهة المشرفة أي تسرب في األنابيب بعد قياسه بدقة بجهاز خاص أو   - ب

بأي طريقة أخرى تعينها اللجنة المشرفة يجب أن يتم التصحيح حتى التأكد من عدم 

  . وجود التسرب 

تفحص في المكان قبل تركيبها ويرفض أي نوع به شقوق  األنابيب وملحقاتها يجب أن  - ج

  . أو غيره ويعلم عليه ويبعد خارج الورشة 

مواسير الحديد المزيبق يجب أن تمأل بالماء على مهل وبصورة تدريجية حتى يخرج   - د

جميع الهواء من التمديدات ويترك مآلن بالماء لعدة أيام وبعدئذ تجرب تحت الضغط 

  .  2سم/كغم10ن يكون الالزم للفحص ويجب أ

  

א)9( :א
يجب أن تكون القطع الصحية من البورسلين اللماع خالية من عيوب المصنعية كالبقع 

والحزوز والتموج ، منسجمة اللون ، سليمة من الكسر والشعر زنانة تحت الطرق 

على  ومانعة لنفوذ الماء ، كما يجب أن تكون فتحاتها منتظمة الشكل بحيث تنطبق

القطع المعدنية المعدة للتركيب عليها ، ويجب أن تكون القطع الصحية من الصناعة 

  . العالمية ومن اللون الذي يختاره المهندس 

  . أو ما يعادله  حماةكافة الحنفيات والخالطات والمحابس والخردوات من نوع 

  

:א−
وله من األعلى شفة مستوية يكون المرحاض العربي من الفخار المطلي بالبورسلين  -

سم  4بوصة ذات رقبة بطول ال يقل عن  4وعرضية بدعسة ومن األسفل فوهة قطر 

سم ويجب أن تكون 70سم وطول  30لتدخل في سيفون التصريف وعمق المرحاض 

  . من أجود أنواع الصناعة العالمية 



    
  

ن من ويكون السيفو P.V.Cيركب المرحاض العربي على السيفون من البالستيك  -

  . تبعاً لوصفية ماسورة التصريف ) اس(أو ) واي(نموذج 

يركب المرحاض على قاعدة من الخرسانة العادية بحيث يمأل جميع الفراغات تحت  -

المرحاض على أن تدخل رقبة المرحاض بكاملها ضمن فوهة السيفون ويحشى حولها 

  . باألسمنت األبيض جيداً 

لتر  10جود أنواع البالستيكية سعة يركب للمرحاض العربي صندوق طرد من أ -

تقريباً ويتضمن صندوق الطرد عوام بذراع وصمام من النحاس األصفر وسلسلة 

  . بوصة  2/1ومسكة للصندوق وفوهة للتغذية قطر 

  . بوصة  2/1يركب على ماسورة التغذية لصندوق الطرد محبس كروم   -

  . الة لتعليق الخرطوم يركب لكل مرحاض عربي حنفية بخرطوم من الكروم مع حم  -

المرحاض اإلفرنجي يركب ويوصل بنفس الطريقة السابقة إال أن صندوق الطرد   -

  . يكون من نفس نوع ولون المرحاض 

  

−): (
صناعة عالمية وتجهز ) الصيني(تكون المغاسل من الفخار المطلي بالبورسالن  -

بساعد داخلي وسيفون من النحاس مطلي كروم المغسلة بسدة للهارب معدنية مع كروم 

  .  بوصة وخالط  2/11

رف بورسالن بنفس لون ونوعية المغسلة يثبت بواسطة األسافين والبراغي الغير قابلة  -

  . للصدأ 

  . سم من الزجاج تام االستواء بدون أي عيوب  60×40مرآة مقاس  -

  . حاملة صابون بورسالن بنفس لون ونوعية المغسلة  -

  . بوصة لكل من خط المياه الباردة والساخنة  2/1قطر  2اسورة كروم عدد محبس م -

تركب المغسلة على الجدار بواسطة مشابك حديدية غير قابلة للصدأ على أن تثبت  -

  . بشكل جيد ومتين وحسب تعليمات المهندس المشرف 

  

−P.V.C:
) إس(أو ) بي(بوصة طراز  4قطر   P.V.Cتكون البالوعة مؤلفة من سيفون من  -

  . سم  5حسب الموقع على أن ال يقل العزل المائي عن 



    
  

يثبت السيفون بالخرسانة العادية وتركب على فوهته مصفاة من الكروم متحركة على   -

إطار من نفس النوع ويركب على األرض بالسوية الالزمـة بحيث يكون الوجه 

ركب له مصفاة من النحاس المنكل متحركة على النهائي لإلطار بنفس سوية البالط وي

  . إطار من نفس النوع 

:א−
تركيب المحابس على المواسير بواسطة وصالت مسننة ويجب أن يكون موقع 

المحبس مناسباً بحيث يسمح بفكه بسهولة عن اللزوم وتركب المحابس في المواقع 

 ).يفصل نوعية ساجيف من النحاس( :التالية 

  . محبس عام عند مدخل التغذية مع حنفية تفريغ للخزان العلوي  يوضع  - أ

محبس أسفل كل خط عمودي اذا كان التفريغ من األسفل إلى األعلى أو عند رأس    - ب

  . الخط عندما يكون التفريغ من األعلى إلى األسفل 

  . محبس عند مدخل خط التغذية لكل وحـدة صحية   - ج

  . وات الصحية محبس عند مدخل تغذية كل قطعة من األد  - د

أو ما يعادلها من  1026يجب مطابقتها للمواصفات البريطانية رقم : المجالي   -هـ

األصناف المحلية ذات الجودة العالية درجة أولى وتتكون من الفخار المطلي بالصيني 

كغم اال إذا نص جدول الكميات على غير  50سم وتزن حوالي 25×45×61بقياس 

بوص ة  2/1بحنفيتين للماء البارد والساخن بقياس ذلك ويركب لكل مجلى خالط 

ويركب بالطة حسب .  بوصة متصالً مع الفائض وسلسلة وسداد  1.5وسيفون بقياس 

  . نص المخططات أو جدول الكميات ويوصل المجلى إلى المصرف األرضي 

  

:א(א)10( (
لمخططات وتعليمات المهندس على المقاول تنفيذ بيارة الصرف الصحي وفقاً ل

المشرف بما فيها فتحة الشفط والغطاء من الزهر الثقيل المحكم اإلغالق ويتم بناء 

جدران البيارة  من الحجر بحيث تترك فرغات بين المداميك لتأمين الصرف أن تكون 

والسعر الذي يتقدم به المقاول في جدول . أبعاد البيارة حسبما هو موضح بالمخطط 

والردم حول البيارة ة وأعمال ) سواء كان صخري أم ترابيي (ر يشمل الحفر االسعا

كغم أسمنت للمتر المكعب وحديد  350البناء وصب السقف من الخرسانة المسلحة عيار

.التسليح وإيصال البيارة إلى المجرور الرئيسي للمبنى 



    
  

א)11( :א
א א(א א :א (

تجهز الخزانات بالمقاييس المطلوبة وبالحجم بحيث تكون مصنوعة من حديد الصاج  -

  .المجلفن

ويستعمل للوجه ) 12كيج (ملم  2,64تعمل للقاع والجوانب حديد صاج مزئبق بسمك  -

يركب داخل الخزان قضبان تقوية أفقية ) 16كيج(ملم  1,63حديد صاج مزئبق بسمك  

سم مجهزاً بقفل 50سم أو قطر  45×45غطاء بقياس  من المواسير المزئبقة ويعمل له

  . غير قابل للصدأ 

  . سم عن السطح  30يركب الخزان على قاعدة من المواسير المزئبقة بارتفاع   -

يجهز الخزان بثقوب في الجوانب لمواسير التعبئة والتغذية والفائض ويثقب في القاعدة   -

  . د لمواسير التغذية والتصريف لماسورة التصريف ويركب محابس من النوع الجي

  . سم تحت ثقب ماسورة التعبئة  4يجب أن يكون قب ماسورة الفائض   -

تدهن جميع وصالت اللحام بالخزان بدهان مانع للصدأ من نوع معتمد مماثل لدهان   -

ويدهن جميع الخزان والقاعدة وجهان من دهان )  Detl D.M.U.(P) Grade(دتل 

  . أو أي دهان مطاطي معامل بالكلور ) GradeA(مماثلة لنوع دتل 

  

א א א א :PVCא
  .تنطبق عليها جميع شروط التركيب الواردة في خزانات الصاج 

  

א :א
بعد تثبيت الخزان فوق القاعـدة يوصل بواسطة مواسير مزئبقة بخطوط التعبئة 

التصريف ويركب له محبس على خط التغذية ومحبس على التعبئة والتغذية والفائض و

، يجب أن تكون أقطار المواسير مطابقة للمطلوب بالمخططات أو جدول الكميات ، 

يثبت كل خط بجدار الخزان عن طريق الثقب الموجود بالجدار باستعمال الفلنجات من 

وماسورة ) Plastic(ن الداخل والخارج ، يركب للخزان عوامة نحاسية أو من اللدائ

  . تهوية وتدهن قاعدة الخزان بدهان زيتي 

  



    
  

:אא
يجب فحص الخطوط الرئيسية والفرعية بضغط الماء داخلها لدرجة مساوية لدرجة  -

فحص األنابيب المستعملة أو لدرجة مساوية لضعف الضغط عادة بالخط أيهما أقل ، 

فوق الوصالت وفي هذه الحالة تستمر عملية الضغط  يجري الفحص بعد ردم األتربة

والفحص لمدة ساعتين تنتخب في وقت مناسب من النهار يكون فيه تغيير درجة 

الحرارة صغير ، وفي حالة اجراء بعد الردم فوق الوصالت فيجب استمرار الضغط 

ساعة وال يسمح بانخفاض ضغط المواسير خالل عملية الفحص  24والفحص لمدة 

أرطال على البوصة المربعة على أن يوافق المهندس المشرف على  5,0ر من بأكث

  . هذا االنخفاض 

  : بعد استكمال التمديدات الصحية الداخلية يجري الفحص على الشبكة كاألتي   -

  . تعبأ المواسير ببطء بالماء وتفتح الحنفيات إلعطاء المجال لطرد الهواء منها   - أ

حص التمديدات ضد تسرب المياه من الوصالت تقفل جميع المخارج جيداً وتف   - ب

  . وتصلح أي وصلة يظهر منها تسرب الماء 

تفحص مخارج الماء واحدة بعد األخرى للتأكد من جريان الماء بصورة   - ج

 .حسنة

א) 12(    :א

بالنسبة ألعمال التهوية المركزية والتي تشمل مروحة شفط مركزية تركب على   

، ) الفتحات المشبكة (نى ، ومع مجاري الصاج المجلفن حتى مخارج الهواء السطح للمب

بالنسبة للمروحة المركزية ، فسوف تشمل المروحة المركزية وهي من نوعية الطرد المركزي 

)Centrifugal( بحيث تكون مثبتة بالشكل الجيد بواسطة صناديق التشحيم أو عن طريق البيل ،

  . ار في حالة الصيانة في المستقبل، يفضل أن تكون لها قطع غي

المروحة سف تكون مربوطة على ماتورين بحيث يعمل األول أما األخر فهو احتياط ،   

ويرتبط  (Double Pully)أما عن طريقة الربط فيفضل أن تكون المروحة ذات بكرتين 

الحريق لذا الماتورين عليها بواسطة البكرتين ، هذه المروحة المخصصة أيضاً للعمل في حالة 

يجب أن ترتبط مع أجهزة اإلنذار ، المروحة سوف يكون لها قاطع رئيسي مع قاطع فوق  –

بحيث تعمل وقت التشغيل عند مخرج الماكينة جيب أن تكون هناك ) Over Load(الحمل 

  . وصلة مرنة بحيث ترتبط مع المجري بالشكل الصحيح وبدون أي ميل غير مطلوب

صاج فيجب أن يكون من الصاج األمريكي والنخب االول ، أما بالنسبة ألعمال ال  

ملم ، المجاري سوف تكون لسحب الهواء الفاسد من الحيز المشغول ، 0.6وسمكه ال يقل عن 



    
  

وليس بالضروري أن تكون الوصالت واألكواع والتيات على حسب أصول المجاري المغذية 

يجب  –غير ضرورية ، لذا  ، لكن من الضروري جداً عدم وجود أي فتحات أو تنفيسات

إغالق كل حلول المجرى والوصالت بالسيليكون إغالقاً جيداً ، كما يجب أن يثبت المجرى 

على السقف بالصورة الصحيحة عن طريق المسننات والحماالت والزوايا الالزمة بحيث تكون 

معنى يجب وكذلك عند األكواع والتنقيصات ب. م للحجوم الصغيرة 3م للحجوم الكبيرة و2كل 

  . أن يحمل المجري على الحماية وليس على الوصالت

فهي من األلمنيوم المقوي والمدهون بطبق من الدهان ) grills(بالنسبة لمخارج الهواء   

المتأين وبموجهات ذات اتجاه ، واحد قابل للحركة من حيث اإلغالق والفتح الكلي ، من ناحية 

  . يث تمنع الصدي ألنها ستركب في مناطق رطبةالتثبيت فعن طريق البراغي المجلفنة بح

  

:א)13(
كافة القطع الصحية تعطى بشكل مقطوع لكل قطعة تدخل في السعر كافة الملحقات  - 1

من حنفيات ومحابس وخالطات ومواسير وكافة القطع الواردة في هذا الفصل لكل 

القطعة وحتى خط التغذية  قطعة كما يشمل السعر كافة تمديدات مواسير المزيبق من

الرئيسي وكافة مواسير تمديدات تصريف المياه وحتى البالوعة أو خط الصرف 

الرئيسي وكل ما يلزم بما في ذلك التركيب والتثبيت والتجربة وتشمل البالليع وكافة 

مواسير التمديدات الواصلة من البالوعة حتى خط الصرف الرئيسي وكل ما يلزم بما 

  . وعة و التركيب والتثبيت وكل ما يلزم في ذلك البال

مواسير الحديد المزيبق وتقدر بالمتر الطولي للخطوط الرئيسية فقط ويشمل السعر   - 2

  .وكما ورد في هذا الفصل  والقطع التركيب والتثبيت والدهان والمحابس

وتقدر بالمتر ) المجاري(المستعملة لخطوط الصرف  P.V.Cمواسير البالستيك   - 3

شمل السعر المواسير نفسها مع التركيب والتثبيت والحفر والردم على الطولي وي

طبقات حسب المواصفات والتجربة وكل ما ورد في هذا الفصل ويشمل السعر جميع 

  . العمل  إلنهاءالقطع والوصالت الالزمة 

غرف التفتيش وتقدر بالمبلغ المقطوع لكل غرفة ويشمل السعر الحفر والردم   - 4

العمل  إلنهاءية واللياسة ضمن غرفة التفتيش واألغطية وكل ما يلزم والخرسانة العاد

  . حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصنعة 



    
  

بيارة الصرف الصحي تقدر بالمبلغ المقطوع للبيارة ويشمل السعر الحفر والردم   - 5

المخططات والخرسانة العادية والمسلحة واألغطية وكل ما يلزم لنهو العمل حسب 

 . وتعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصنعة 

فيما يخص أن بند من البنود والغير واردة في المواصفات ، يجب االتفاق مع المكتب ) 14(

الهندسي حول مواصفات هذا البند ، على أن يتم اإلتفاق عليه مسبقاً وقبل التسعير لهذه 

لية مباشرة عن تنفيذ هذه االتفاق حسب المناقصة ، على أن يكون المقاول مسئول مسئو

  . األصول الهندسية والتعاقدية 



    
  

א א
א א א  

  

א א א :א
 Flushجميع التمديدات واألسالك والمآخذ والمفاتيح من النوع المخفي فـي الجـدار    - 1

Type  .  

الحماية والـتحكم واللوحـات الكهربائيـة الرئيسـية      توريد وتركيب وتشغيل أجهزة  - 2

  . والفرعية 

  . توريد وتركيب المواسير والكابالت   - 3

  . توريد وتركيب وتشغيل أجهزة اإلنارة والتلفونات والسماعات   - 4

  . توريد وتركيب وتشغيل نظام انذار الحريق   - 5

ت وتعليمـات  على المقاول التقيد الكامل بالشروط العامة والمواصـفات والمخططـا    - 6

  . المهندس المشرف 

  

:א
  : إضافة للشروط العامة للعطاء ، على المتعهد أن يستوفي الشروط التالية 

أن يكون مؤهالً للقيام بمثل هذا المشروع ، وأن يكون قد سبق لـه إنجـاز مشـاريع     - 1

  . مماثلة 

ن المقيمـين  أن يكون العمل تحت إشراف مهندس كهربائي مسجل في نقابة المهندسي  - 2

  . في قطاع غزة لمدة ال تقل عن سنتين 

على المتعهد إجراء الفحوص الالزمة للتمديدات جميعها عند إنهائها وتقـديم جميـع     - 3

األوراق والشهادات التي يطلبها منه المهندس المشرف مـن أجـل إجـراء الفحـص     

  . والوصول النهائي للمشروع 

  



    
  

א :א
  .  IEC-PUBL.  365الكهربائية حسب المواصفة  جميع أعمال التركيبات - 1

جميع المواد واألجهزة يجب أن تكون من أجود األنواع ومصنعة حسب المواصـفات    - 2

العالمية المعمول بها عند تقديم العطاء ، كما يجب أن تكون هذه المـواد مـن انتـاج    

ج ويجب مصانع معترف بها رسمياً وتحمل شهادة الجهات المسئولة عن مستوى االنتا

تحديد األسعار حسب ما هو وارد في المواصفات وأي تغيير في نوع المـواد التـي   

  . تكافئ الواردة في المواصفات يترتب عليه تغيير األسعار 

على المتعهد تقديم عينات من جميع المواد التي سيستعملها في المشـروع للمهنـدس    - 3

التقيد التام باستعمال مواد من  المشرف ألخذ الموافقة الخطية عليها قبل الشراء وعليه

  . نفس نوع العينات الموافق عليها 

على المتعهد الكهربائي تقديم مخططات تنفيذية ألعمال التمديدات الكهربائية يبين فيها   - 4

طريقة وتفاصيل التنفيذ التي سيتبعها وذلك ألخذ الموافقة عليها علـى أن تبـين تلـك    

د األسالك ومقاساتها ، ويجب تحديد مواقـع  المخططات أماكن المواسير والعلب وعد

  . األباريز والمفاتيح والنقاط جميعها بالتنسيق مع المهندس المشرف 

بعد االنتهاء مـن   As Built Drawingعلى المتعهد الكهربائي تقديم مخططات نهائية   - 5

نسخ ، وكذلك دسك كمبيـوتر  ) 4(تنفيذ األعمال تبين التمديدات بكامل تفاصيلها عدد 

  .  14وتكاد أ

على المتعهد الكهربائي عمل جدول زمني للتنفيـذ موضـحاً عليهـا المـواد التـي        - 6

  . سيستعملها 

على المقاول تأمين أجهزة القياس الالزمة لفحص التمديدات الكهربائية من ميجـر أو    - 7

  . أي أجهزة مقياس أخرى 

ثانية خمـس  /بذبةذ 50فولت  380/220أن التزويد للشبكة الكهربائية على ثالثة فاز   - 8

  . خطوط على اللوحة الرئيسية 

  . يجب تنفيذ العمل بأقل عدد ممكن من علب السحب   - 9

ارتفاع التركيبات الكهربائية من مستوى األرضية النهائي وبعد أخذ موافقة المهنـدس    -10

  : المشرف 

  . سم  120        المفاتيح   �

  .سم  40      فاز  1المآخذ   �

  .  سم 125    فاز للمطبخ  1المآخذ   �



    
  

  .سم   180      لوحات التوزيع   �

  . سم  70      فاز  3المأخذ   �

  .سم  180        األجراس   �

  .سم  280      اللمبة على الجدار   �

  .سم  Break-Glass    140كبسة تشغيل   �

  

يحق لصاحب العمل تغيير مواقع نقاط اإلضاءة والمفاتيح والمآخذ قبـل التركيبـات      -11

  . وبدون تحمل أي زيادة في األسعار 



    
  

א א א
  

א א :א
  جميع التجهيزات الكهربائية حسب المواصفات القياسية - 1

 British Standard – Britain V.D.E  S.S.Bnema , ul, NEC – USA yamerG- NID   
فولت  1000نحاس عزل   XLPE – NYYجميع الكابالت والموصالت لكل من  - 2

  . ضغط الشبكة فولت ل 400/230لضغط كهربائي 

  .أوم  2مقاومة األرضي العام لنظام التأريض ال تزيد عن   - 3

  . جميع التجهيزات والمعدات وأجهزة اإلنارة يجب أن توصل مع األرضي   - 4

  

:א
    600وتتحمل جهد  P.V.Cيجب أن تكون جميع األسالك من النحاس ومعزولة بعازل  �

  ) . أخضر /أصفر –أزرق  –د أسو –أحمر (فولت باأللوان القياسية وهي 

بقطر  P.V.Cضمن مواسير  2ملم 1.5موصل بمساحة مقطع  3التمديدات لدوائر اإلنارة   �

  ¾ .  

بقطر  P.V.Cضمن مواسير  2ملم 2.5موصل بمساحة مقطع  3التمديدات لدوائر المأخذ   �

 ¾ .  

  \:  يجب أن تكون ألوان األسالك كالتالي   �

א .1 :1א
فاز         ي اللون البن �

 Neutralالخط الحيادي         اللون األسود   �

. أرضي     األصفر / اللون األخضر   �

א .2 :3א
فاز   األرضي / األسود / اللون األحمر  �

. الخط الحيادي     األحمر / اللون األصفر   �

. أرضي         اللون األصفر   �

  



    
  

بعد إنجاز أعمال تمديدات  يجب سحب األسالك وعمل التمديدات للشبكة الكهربائية �

المواسير وعلب الوصل وحسب تعليمات المهندس المشرف ، ويتم تركيب أجهزة اإلنارة 

. بعد انجاز جميع األعمال المدنية بشكل نهائي 

. يجب عدم استعمال الزيوت والصابون في أعمال سحب الكابالت ضمن المواسير   �

سم لألسالك الموصالت لتوصيل جهاز  20في كل نهاية دائرة إنارة يجب ترك مسافة   �

. اإلنارة 

. جميع مفاتيح اإلنارة يجب توصيلها على خط الفاز والخط الحيادي يجب عدم قطعه   �

 1،  0.75 فولت ومساحة مقطعها 1000تتحمل درجة العزل  P.V.Cجميع المواسير   �

1.25  ،1.5  ،2  .

عمل سماح للهواء لتبريد من مساحة المقطع فاضي وذلك ل% 50يجب ترك مساحة   �

. األسالك 

. متر بأي حال من األحوال  9يجب أن ال تزيد المسافة بين علب الوصل عن   �

جميع التوصيالت للموصالت يجب أن تتم فقط ضمن علب الوصل واللوحات وغير   �

. مسموح عمل أي توصيالت ضمن مواسير التمديدات 

.  يجب تركيب سلك فوالذي ضمن مواسير التأسيس  �

  

:א
ضد الحريق وال ) P.V.C(جميع علب التوصيل الصغير يجب أن تكون من نوع جيفز  - 1

  .ملم  1.5تقل سماكتها عن 

يجب أن تكون جميع علب التوصيل واسعة وتستوعب األسالك والمرابط   - 2

  . والتوصيالت بسهولة 

  . يجب استعمال علب وصل فوق جميع اللمبات   - 3

  . ة وصل واحدة ألكثر من نوع واحـد من التمديدات يمنع استعمال علب  - 4

في توصيل األسالك ويمنع استعمال الشريط الالصق ) كلمن(يجب استعمال المرابط   - 5

  . كبديل 

  



    
  

א :א
  . Gewissأمبير نوع  10فولت باستطاعته  220جميع المفاتيح تعمل على ضغط  - 1

 12من المستوى النهائي لألرضيات وأفقي م  1.20علب المفاتيح تركب على ارتفاع   - 2

  . سم من حافة حلق الباب من جهة فتح الباب حسب المخططات 

) on(يجب أن تركب مفاتيح اإلنارة بحيث تكون جميعها متجانسة في اتجاه األعمال   - 3

  ) .off(واألقفال 

وذو قطبين  A13  ،A16وقوة  GEWISSيجب أن تكون من نوع المفاتيح  DPمفاتيح   - 4

  . 2ملم 2.5رضي ويجب أن تستوعب أطرافها سلكين مجموعين بمساحة مقطع وأ

في الحاالت التي يوجد فيها أكثر من مفتاح إنارة يجوز استعمال طقم مفاتيح متعددة   - 5

  . الدوائر 

  فولت 230أمبير  16جميع المآخذ مصمم الستطاعة   - 6

 shutters 3 pin plugswith savety   .  

  .   Heavy Dutyإلنارة والمأخذ من البالستيك األبيض جميع أوجه مفاتيح ا  - 7

  

: Fluorescent Lightingא
  . أجهزة اإلنارة صناعة أوربية أو أمريكية أو يابانية سواء االسم أو النوع  - 1

مع  day lightسم ضوء النهار 120وات بطول  40جهاز االنارة كامل يشمل لمبات   - 2

  . تارتر والمكثف واألسالك الملف الخانق وس

  . ساعة  7500يجب أن ال يقل عمر اللمبة عن   - 3

  . يجب أن يكون مسجل عليه الشركة الصانعة  choke coil) بالست(الملف الخانق   - 4

  . يتم تثبيت اللمبة مباشرة تحت السقف   - 5

  

א :א
لهذه الشبكات من مواسير وعلب على المتعهد توريد وتركيب جميع المواد الخاصة  - 1

  . وصناديق توزيع ولوحة تجميع الخطوط وكل ما يلزم للعمل على أكمل وجه 

 جميع أسالك الهاتف الفرعية يجب أن تكون رباعية الخطوط وذات عازل داخلي   - 2

Shielded Twisted Pain  .  

النهائية  سم من مستوى األعمال 40تركب علب مآخذ التلفون والتلفزيون على ارتفاع  - 3

  . لألرضية وتحسب تعليمات المهندس المشرف ت



    
  

א :א
على المتعهد توريد وتركيب لوحة التوزيع الرئيسية واللوحات الفرعية كما هو موضح  - 1

  . في المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف 

م ومدهونة بدهان مل 2اللوحات يجب أن تكون من النوع المعدني المجلفن بسماكة   - 2

ميكرون ومطابقة للمواصفات  100إلى  900بودرة إلكتروستاتيكي بسماكة من 

  .  IEC-439العالمية 

  . يجب أن يغلق باب اللوحة بشكل محكم ومزود بقفل وكذلك يجب تأريض اللوحة   - 3

فولت تيار متردد كحد أدنى وتصمم  1000يجب أن ال يقل مستوى العزل للوحة عن   - 4

  . كيلو أمبير  75مل أقصى قيمة لتيارات القصر بالشبكة وبحد أدنى اللوحة لتح

للوحات الرئيسية والفرعية من النحاس االلكتروني وأن ) بار(يركب قضيبان توزيع   - 5

لكل طور من األطوار الثالثة  2مم/أمبير  2مقطع القضبان ال يتجاوز شدة التيار 

  . ملم  75بين طور وأخر عن  ، وأن ال تتجاوز المسافة) الحيادي(وخط المعتدل 

  . توصل جميع القطع المعدنية إلى شبكة األرضي   - 6

  . يتم تركيب أجهزة القياس والمراجعة في القسم األمامي من اللوحة   - 7

تكون القواطع العادية واآللية والفواصم من النوع المغطى وتشغل القسم األمامي من   - 8

  . اللوحة 

 – 500سالك المعزولة بالبالستيك درجة عزل الخطوط الثانوية في اللوحة من األ  - 9

  . فولت  1000

لكل جهاز من أجهزة التشغيل بطاقة من البالستيك يبين عليها جهة االستعمال الخط   -10

  . العائد له يضاف إلى ذلك ما تنص عليه الشروط الفنية الخاصة والمخططات 

  

א :מ
م ، يلحم مع حديد األساسات واألعمدة ، مل 30×  3استخدام شريط من الحديد المجلفن  - 1

  . حسب الخرائط وتعليمات المهندس المشرف 

  . أوم  2يجب أن ال تزيد مقاومة األرضي عن   - 2

وحسب  CP1013 يتم عمل نظام التأريض للمبنى حسب المواصفات البريطانية  - 3

  . الشروط الفنية العالمية 

  . ياه والتدفئة إلى نظام التأريض يجب وصل جميع المواسير المعدنية مثل مواسير الم  - 4

  



    
  

א א א :א
جميع القواطع يجب أن تكون صناعة أوربية أو أمريكية أو يابانية ، مزود كل قطب  - 1

من % 100حتى % 70من أقطاب المفتاح بعنصر حراري قابل للضبط من حوالي 

  ة فصل عند انخفاض الجهدسعة القاطع للوقاية  ضد زيادة التيار وكذلك مزود بوسيل

Under Voltage Trip  وأن يزود القاطع بدائرة فصل فرعيةShunt Trip  وقطع تالمس

ويجب  Noواألخرى مفتوحة  Ncثانوية لتشغيل دائرتي تحكم على األقل أحدهما مغلفة 

  . IEC-157-1أن تطابق هذه القواطع المواصفات القياسية العالمية 

كيلو أمبير  10أمبير ال تقل عن  20-10ر للمفاتيح من طاقة القطع لتيار القص  - 2

فولت واحد فاز عدد مرات التشغيل ال تقل عن  240فولت ثالثة فاز ،  415لضغط 

  . دورة  20000

 50ال تقل عن  M.C.C.Bذات الغطاء المسبوك  طاقة القطع لتيار القصر للقواطع   - 3

ت التشغيل ال تقل عن فولت ثالثة فاز وعدد مرا 415كيلو أمبير لضغط مقنن 

  . دورة  30000

ملم أمبير  30قاطع التيار المتردد بحماية ضد تسريب التيار ، تكون حساسيته عن   - 4

  . لتيار التسريب األرضي 

  

:−

א  - أ :א
عبارة عن التوصيل بين مفتاح اإلنارة التي تقوم بإنارتها مهما بلغ عددها ، والسعر 

  . والغطاء والعلب والبرابيش الالزمة واألسالك  يشمل المفتاح

  

א  - ب א :א
عبارة عن التوصيل ما بين دوائر اإلنارة واللوحة الرئيسية وتحسب من عدد مفاتيح 

  . القطع النصف آلية 

  

  

  

  



    
  

  

  

  

א  - ج :א
ى اللوحة عبارة عن التوصل بين عدد من األباريز حسب المخططات دون التوصل إل

الرئيسية ، والسعر يشمل األباريز واألغطية العلب والبرابيش واألسالك من نوع 

GEWISS .  

א  - د א :א
عبارة عن التوصيل من دائرة القوة إلى اللوحة الرئيسية وتحسب أيضاً حسب عدد 

  .مفاتيح القطع الموجودة في اللوحة 

א− :א
  . ئرة الواصلة بين مجموعة أباريز الهاتف إلى المقسم عبارة عن الدا

א− :א
عبارة عن الدائرة الكهربائية الواصلة بين وحدات التكييف الرئيسية مع اللوحة 

  . حسب المخططات  NYYالرئيسية بكوابل 

  

א א :מ
  . حريق كما هو مبين في المخططات يجب على المقاول توريد وتركيب أنظمة انذار ال - 1

يجب أن يشمل النظام لوحة التحكم الرئيسية وكشافات اإلنذار جرس اإلنذار   - 2

  . واألسالك و المواسير وكل ما يلزم الكمال النظام للعمل 

ملم مزودة بفتحات  1,5لوحة التحكم الرئيسية من الحديد ذو اللون األحمر بسمك   - 3

 ALARMر في حالة انخفاض قيمة جهد البطرية وكبسة للمبات اإلشارة وإشارة تحذي

RESET  72وطبقاً للمواصفات األمريكية NFPA  .  

  .  NICKEL CADMIUMتزويد اللوحة ببطارية نوع   - 4

  .امكانية االتصال مع الشرطة والدفاع المدني هاتفياً   - 5

  . MICCالكوابل واألسالك المستخدمة من نوع   - 6

ام انذار الحريق طبقاً للمواصفات األمريكية يجب أن يكون تركيب وتوصيل نظ  - 7

NFPA 72  أو ما يعادلها من المواصفات البريطانية.  



    
  

للمهندس للموافقة   Shoup Drawingيجب على المقاول إرسال مخططات تفصيلية   - 8

  . عليها قبل بدء العمل 

  



    
  

א א :מ
ق طبقاً للمخططات الموضحة يجب على المقاول أن يقوم بتنفيذ أعمال مانعة الصواع - 1

  . NEPA 78والمواصفات األمريكية 

على المقاول تقديم عينات من أجزاء النظام الواقي من الصواعق والمراد استخدامها   - 2

  . وذلك ألخذ الموافقة عليها 
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ائية للطرف األرضي والمقاومة الكهربائية للنظام ككل على حسابه المقاومة الكهرب

  . وبإشراف المهندس المشرف طبقاً للمواصفات األمريكية 
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  . المخططات وتوصيات المهندس المشرف 

  

  

  


