
 

 

 /وصف المشروع  

 2م 130المشروع عبارة عن مبني سكني  مكون من مظلة وطابق  بمساحة  
 
 Mobilization ر ـفترة التحضي. 1

 :تشمل فترة التحضير كل من
 تجهيز مكاتب اإلشراف 
 تجهيز التأمينات والضمانات البنكية 
 تسوية األرض وتنفيذ األعمال المساحية 

 تتطلب فرتة التحضري ثالثة أيام إلهناء النشاطات السابقة
 

  Excavationر ـأعمال الحف. 2

ويتتتتب ترتتلير الفتتتترة الزمنيتتة ال زمتتتة لتتتذل  " الكبتتا "تتتتب بتستتتتآلاب  ليتتات الحفتتتر 
  وعمتتت   بمعرفتتتة الرتتتلرة اإلنتاجيتتتة ليلتتتة   نوعيتتتة ا طت المستتتتآلمة    بيعتتتة التربتتتة

 .الحفر
 :نية ألعمال الحفر كل منوتشمل الملة الزم

  أعمال الحفر 
   أعمال اللم(Compaction) 
   فحص أعمال اللم(Testing) 

 :مدة الحفر

  يوب  /  3ب 022" = للكبا "ال اقة اإلنتاجية 
 (من جلول الكميات) 3ب 112=   حجب الحفر

 يوب  1تب اآذها    2500=  112/022=  المدة الزمنية
 يوب 1 حفر

تسوية الحفر 
 اللم +يايلو 

 يوب 1

 
 أيام 2= المدة الكلية ألعمال الحفر 

 



 

 

 
  loorFGround الطابق األرضي

 
 Footings القواعد  . 3

 :تشمل الرواعل كل من األعمال التالية
  (الشبلونة)تثبيت محاور األعملة 
  وبار الرواعل  
  تنفيذ وتثبيت حليل تسليح الرواعل 
  صب الرواعل 
  إزالة  وبار الرواعل 

 للتسليح  3لل وبار و  3عامل    6بفرض استآلاب 
 

 يوب 1 تثبيت محاور األعملة

 تسليح +تنفيذ  وبار الرواعل
 الرواعل

 أياب 3

 يوب 1 صب الرواعل

 يوب 1 إزالة ال وبار

 
 يبلأ العمل في  وبار الرواعل مباشرة بعل اإلنتهاء من تثبيت محاور األعملة 

اعل ومن ثب يزال ال وبار بعل يوب عل اإلنتهاء من ال وبار والتسليح يتب صب الرو 
 واحل بعل الصب

اياب6= الملة الزمنية الم لوبة ألعمال الرواعل   
 
 Columns Necksرقاب األعمدة . 4

 .ستآلاب نفس  اقب العمال الساب   يلزب لتنفيذ رقاب اإلعملة ث ثة أياباب
 
 



 

 

 عزل القواعد ورقاب األعمدة. 5

 إلتماب العزل يوب واحلية العزل   ويلزب يتب استآلاب مالة البيتومين في عمل
 

 (المرحلة األولى)الردم  .6

 فيها يتب الرلب حتى منسوب رقاب األعملة
 ترسب الملة الزمنية للرلب كالتالي

  يلزب يومين باستآلاب نفس معلات الحفر:  عملية الرلب 
  يلزب يوب واحل إلجراء  عملية اللم :   اللم 
  ل للفحصيوب واح:   فحص نتيجة اللم 

 أياب 4= المدة الزمنية الالزمة إلنهاء مرحلة الردم األولى 
 
  Ground Beamsاألحزمة األرضية  . 7

 تشتمل على التالي 
 أياب  0  وبار األحزمة

صب  +التسليح
 األحزمة

 أياب  3

يوب  إزالة ال وبار
 واحل

عزل األحزمة 
 األرضية

يوب 
 واحل

 
 أيام 6المدة الزمنية لألحزمة األرضية 

 
 (المرحلة الثانية)الردم . 8

 فيها يتب الرلب حتى منسوب األحزمة األرضية
 يوم واحد (  =المرحلة الثانية)المدة الزمنية للردم 

 



 

 

  Ground Slabاألرضية . 9

 األعمال التي تشملها األرضية
تجهيز األرضية 

 التسليح+
 يوب 1

 يوب 1 صب األرضية
بعل يوب من بلاية تجهيز األرضية  حيث أن تسليح  مال التسليحء أعمع م حظة بل

 . األرضية يتوقف على تجهيزها مسبرا
 يومان=  المدة الزمنية الالزمة لألرضية 

 
 Columns األعمدة  . 10

 وتشمل على التالي
 أياب 0 تسليح+رال وبا
 يوب 1 الصب

 يوب 1 إزالة ال وبار
 مالحظة

 وسليح لألعملة حيث يتب تجهيز حليل التسليح يوجل تلاآل بين أعمال ال وبار والت 
  معا أعمال ال وبار

 اياب 4= المدة الزمنية لألعمدة 
 

 للدور االرضي  Block Worksأعمال البناء  . 11

  0ب 50= مساحة أعمال البناء 
 (حجر 402) 0ب36= بفرض أن متوس  إنتاجية عامل البناء 

 بناء  عامل وفنيباستآلاب 
 يوم 6= 59/66= للبناء المدة الزمنية 

 
 Slabأعمال السقف . 12

 ويشتمل على 



 

 

 أياب 3 ر السرف وبا
 يوب 1 رص ال وب
 أياب 0 تسليح السرف

تأسيس األعمال الكهربية 
 والصحية

 يوب 1

 يوب 1 صب السرف
 

 مالحظة 
في أعمال السرف يعتمل كل نشا  على النشا  الذي يسبره وبالتالي ط يكون 
هنا  تلاآل بها ما علا تأسيس كل من األعمال الكهربية والصحية فيمكن تنفيذها 

 معا 
 يوم 8= المدة الزمنية الالزمة ألعمال السقف 

 يوب حتى يمكن ف   وبار السرف  14يلزب ملة 
 

 األعمال الكهربية. 13

   يمكن إنجاز أعمال التوصي ت فني واحل مع عاملاستآلاب  نفرض
 الكهربية آ ل يومين

 
 األعمال الصحية. 14

آ ل  الصحية   يمكن إنجاز أعمال فني واحل مع عاملنفرض استآلاب 
 يومين

 
 يلزب يوب واحل     :رضيات األتثبيت رخام . 15
 

 يلزمه يوب واحل:  تثبيت إطارات األبواب. 16

 



 

 

 مال القصارة الداخليةأع. 17

 0ب 150=مساحة الرصارة الكلية 
وعامل  فني 0وأنه تب استآلاب يوب   /0ب 30= بفرض أن متوس  إنتاجية العامل 

 واحل
 لتجهيز الجلران وتسليل الفتحات والشو  بيلزب يو 

 اياب 4= 1+يوب 3= 30*150/0=  المدة الزمنية
 

 أعمال البالط. 18

 0ب 100= مساحة أعمال الب   
ويلزب يوب  عامل+فني يوب  وباستآلاب /0ب 30= بفرض أن إنتاجية العامل الواحل 

 واحل للتنظيف والترويب 
 أيام 9= 5+ 4=  529/69= المدة الزمنية الالزمة 

 
 أعمال السيراميك . 19

 0ب  04=مساحة أعمال السيرامي  
  ملعا+ فني وباستآلاب  0ب 10= بفرض ان انتاجية العامل في اليوب 

 أياب 0=  04/10= الملة الزمنية ال زمة 
 

 أعمال الدهان. 02

 0ب 150= الكلية  اللهانمساحة 
 عامل+فني  0وأنه تب استآلاب  0ب 42= بفرض أن متوس  إنتاجية العامل 

 اياب 3= 0*150/42=  المدة الزمنية
 

 إلتماب العمل  ب  واحل يلزب يو  :تثبيت األدوات الصحية. 25
 

 إلتماب العمل يوب واحليلزب  :قطع الكهربيةتثبيت ال. 22
 



 

 

     First Floorالطابق األول

 
  Columnsاألعمدة  . 10

 وتشمل على التالي
 أياب 0 تسليح+رال وبا
 يوب 1 الصب

 يوب 1 إزالة ال وبار
 مالحظة

 ويوجل تلاآل بين أعمال ال وبار والتسليح لألعملة حيث يتب تجهيز حليل التسليح  
  معا ل وبارأعمال ا

 اياب 4= المدة الزمنية لألعمدة 
 

 Block Worksأعمال البناء  . 11

  0ب 182= مساحة أعمال البناء 
 (حجر 402) 0ب 36= بفرض أن متوس  إنتاجية عامل البناء 

 بناء  عامل وفنيباستآلاب 
 يوم 9= 581/66= المدة الزمنية للبناء 

 
 Slabأعمال السقف . 12

 ويشتمل على 
 أياب 3 ر السرف وبا

 يوب 1 رص ال وب
 أياب 0 تسليح السرف

تأسيس األعمال الكهربية 
 والصحية

 يوب 1

 يوب 1 صب السرف
 



 

 

  مالحظة
في أعمال السرف يعتمل كل نشا  على النشا  الذي يسبره وبالتالي ط يكون 
هنا  تلاآل بها ما علا تأسيس كل من األعمال الكهربية والصحية فيمكن تنفيذها 

 معا 
 يوم 8= المدة الزمنية الالزمة ألعمال السقف 

 يوب حتى يمكن ف   وبار السرف  14يلزب ملة 
 

 األعمال الكهربية. 13

   يمكن إنجاز أعمال التوصي ت فني واحل مع عاملنفرض استآلاب 
 اياب 3آ ل الكهربية 

 
 األعمال الصحية. 14

آ ل  الصحيةعمال    يمكن إنجاز أفني واحل مع عاملنفرض استآلاب 
 يومين

 
 يلزب يوب واحل     : تثبيت رخام أرضيات الشبابيك. 15
 

 يلزمه يوب واحل:  تثبيت إطارات األبواب. 16

 
 أعمال القصارة الداخلية. 17

 0ب 484= مساحة الرصارة الكلية 
فنيين وعامل  0وأنه تب استآلاب يوب   /0ب 30= بفرض أن متوس  إنتاجية العامل 

 واحل
 اياب 4 =0*484/32=  لمدة الزمنيةا

 
 أعمال البالط. 18

 0ب 111= مساحة أعمال الب   



 

 

  عامل+فني  0يوب  وباستآلاب/0ب 30= بفرض أن إنتاجية العامل الواحل 
 أيام 6=  69 /555=المدة الزمنية الالزمة 

  
 أعمال السيراميك . 19

 0ب  08=مساحة أعمال السيرامي  
  عامل+ فني  1وباستآلاب 0ب 10= في اليوب  بفرض ان انتاجية العامل

 أياب 6=  08/10= الملة الزمنية ال زمة 
 

 أعمال الدهان. 02

 0ب 361= الكلية  اللهانمساحة 
 عامل+فني  3وأنه تب استآلاب  0ب 42= بفرض أن متوس  إنتاجية العامل 

 لتجهيز اجلدران وتسديد الفتحات والشوق وميلزم ي
 اياب 4= 1+اياب 3= 42*361/3=  المدة الزمنية

 
 إلتماب العمليومين يلزب  :تثبيت األدوات الصحية. 25
   
 إلتماب العمل يومينيلزب  :تثبيت القطع الكهربية. 22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 األعمال الخارجية 

 
 القصارة الخارجية . 23

 0ب 323= مساحة الرصارة الآارجية 
 0+فنيين  0استآلاب يوب   وب/0ب 02= للرصارة الآارجية  نفرض أن اتاجية العامل

 عمال 
 أياب 8=  02*323/0= الملة الزمنية ال زمة 

 

 أعمال الرخام للدرج .24

  0ب 00= المساحة الكلية  
 يوب   وباستآلاب عاملين /0ب10= نفرض أن انتاجية العامل 

 يومان= 00/10= الملة الزمنية ال زمة 
 
 (المعدنية)أعمال األلومونيوم . 52

 ذ أعمال األلومونيوب بعل كل من الرصارة الآارجية وأعمال اللهان اللاآلي يتب تنفي 
 (شبا )وحلة  10= الحجب الكلي ألعمال األلومونيوب 

  يوب واحل= الملة الزمنية ال زمة 
 

 أعمال عزل السطح . 26

 يتب عزل الس ح باستآلاب شرائح البولوبيل ويتب العزل على مرحلتين
يلزب ( Foam Concrete)لسرف باستآلاب آرسانة آفيفة تسوية ميول األم ار ل

 يومين 
 عملية عزل السرف باستآلاب البولوبيل  يلزب يوب واحل 

 أياب 3= الملة الكلية ال زمة 
 

 أعمال التصريف الخارجي . 27

وتشمل تحليل أنابيب الصرف الصحي والتغذية آارج المبنى وتثبيت المناهل وغرف 
 التفتي  



 

 

 أياب  3=نية ال زمة الملة الزم  
 
 التنظيف والتجهيز للتسليم . 82

زالة أي أجزاء متبرية من أعمال سابرة    وتشمل تنظيف المبنى من اللاآل وا 
زالة أي معوقات أو معلات للعمل وتجهيز المبنى  وتنظيف األرض حول المبنى وا 

 لعملية التسليب وتحتاج إلى أربعة أياب 
 

 باستآلاب برنامج  الجلولة الزمنية للمشروعMS project  

 
 


