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آليــــة العــمــل

تجميعها ، وفي نفس الوقت يقوم عمال آخرون بقص أسياخ الحديد وفقا 

 ـ  بعد يوم واحد من الصب وتستمر المعالجة من ( ٢ - ٣ ) أيام .

 ـ  بعد يوم واحد من الصب وتستمر المعالجة  ٣  أيام ، ثو توقف يوم واحد

كي تجف الخرسانة.

 ـ  يبدأ في اليوم التالي لصب خرسانة النظافة وفي نفس الوقت تعالج خرسانة

للمخططات ، ومن ثم القواعد التي يجهز طوبارها يتم تسليحها .

 ـ  بعد االنتهاء من طوبار القواعد و تسليحها يسلم العمل لجهاز االشراف للتأكد

من موافقتها للمخططات ، ثم يعطي الموافقة بالصب .

بالماء ثم تدحل بالمدحلة .

الساخن .

 ـ  بعد االنتهاء من أعمال العزل تترك القواعد و رقاب األعمدة يوم واحد كي

تجف ثم تبدأ اعمال الردم ويكون الى منسوب رقاب األعمدة ، ويتم الردم

على طبقات ، كل طبقة سمكها من ( ٣٠ - ٥٠ ) سم ، و ترش كل طبقة

 ـ  بعد جفاف الخرسانة تضع مادة أساس MCO  كوجه اول على القواعد

و رقاب األعمدة ، عندما تجف ( في نفس اليوم ) يوضع وجه زفتة على

ـ  بعد فك طوبار القواعد يتم تجميع ألواح رقاب األعمدة و تثبيتها على القواعد

و التأكد من نصبها بشكل عمودي .

ـ  يمكن صبها في نفس اليوم بعد االنتهاء من الطوبار ولكن األصح أن يتم ذلك

في اليوم التالي حتى يتم التأكد من أبعاد رقاب األعمدة

تسليــح القواعــد 

أعمــال رقــاب األعمـدة

النشـــاط

فترة التحضيـــر

 النظافة لمدة يومين أو ثالثة أيام .

 ـ  يبدأ بالتزامن مع طوبار القواعد حيث يتم تجهيز الواح الطوبار و من ثم

أعمــال الحفــر

أعمــال القواعــد

أعمــال الشبلونة

أعمــال خرسانة النظافــة

طوبـار رقــاب األعمــدة

صــب رقــاب األعمــدة

إزالة طوبار رقاب األعمدة

أعمــال الــردم

آلـيــة العمـــــل

إزالة طوبار القواعـد

 ـ  بعد االنتهاء من الشبلونة يتم طوبار خرسانة النظافة و صبها في يوم واحد .

 ـ  يتم تثبيت محاور جميع أعمدة المبنى .

يتم حفر كامل مساحة المبنى باستخدام آليات الحفر.

  المخازن ، غرف الحراسة ، تسوية األرض واألعمال المساحية .

صــب القواعــد

 ـ  يتم فيها تهيئة الموقع من حيث : مكاتب االشراف و مكاتب الشركة العاملة

( المرحلة األولى )

أعمــال العــزل

طوبـارالقواعـد
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 ـ  يتــم بنفــس اآلليـــة الســابقـــة

 ـ  يستغرق يوم واحد فقط .

تسليــح الحزام األرضي 

صب الحزام األرضي

 ـ  يتــم بنفــس اآلليـــة الســابقـــة

صــب السـقــف ـ  يتم التأكد من أن الطوبار و التسليح حسب المخططات ، ثم الصب في نفس

يمكن أن تكون في نفس اليوم .

اليوم.

تسـليــح السـقـف ـ  يمكن أن يتزامن الطوبار و التسليح إذا كانت المساحة كبيرة .

التأسيسـات الصحيـة

طوبـــار السـقـف ـ  بنفس اآللية السابقة متضمنا رص حجر الخفاف على السقف و طوبار

الشاحط والبسطة الثانية للدرج . 

أعمــال السـقـف

يعمل بها نفس العاملين في أعمال األعمدة ، وال تحتاج الى وقت اضافي ،  طوبار وتسليح بيت الدرج 

ويفك الطوبار بعد ( ٧ - ١٠ ) من الصب . الى البسطة األولى

يتم إزالة طوبار األعمدة بع ٤٨ ساعة من الصب وتستمر المعالجة ٣ أيام . إزالة طوبار األعمــدة

في اليوم التالي لصب المدة األرضية يتم بناء بيت الدرج . بنـاء بيـت الـــدرج

يتم تجهيز طوبار األلواح و تجميعها ، وتجهيز حديد التسليح بالتزامن 

  وبانتهاء طوبار العمود يتم تسليحه مباشرة . 

يتم ميزان األعمدة و صبها في يوم واحد . صــب األعمـــدة

مع أعمال األعمدة وبيت الدرج وتستمر المعالجة ٣ أيام.

أعمــال األعمــدة

تسليح األرضية و أثناء الصب نمسح بالقدة لكي يكون منسوب المدة متساويا

مع منسوب الحزام األرضي ، في اليوم التالي للصب تبدأ المعالجة بالتزامن

عزل الحزام األرضي ـ  بنفس الطريقة التي تم فيها عزل القواعد ورقاب األعمدة .

 ـ  يتم فرد نايلون بين األحزمة كي نمنع امتصاص الرمل لماء الباطون ثم يتم

آلـيــة العمـــــل النشـــاط

 ـ  بعد مرور ٤٨ ساعة على الصب و يعالج لمدة ٣ أيام .

الــردم  ـ  يتم الردم الى منسوب الحزام األرضي ، أو بأق من ١٠ سم إذا كان هناك
مدة أرضية . ( المرحلة الثانية )

طوبــار األعمــدة

تسليــح األعمـــدة

التأسيسـات الكهربيـة

إزالة طوبار الحزام األرضي

طوبــار الحزام األرضي

المــدة األرضيـة

أعمــال الحـزام األرضي
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مرور ٢١ يوم على صب السقف .

( الدور األول )

أعمــال البنـــاء

آلـيــة العمـــــل النشـــاط

    معالجة السقف من ( ٣ - ٥ ) أيام ، أما باقي الدعامات فال تفك قبل  

 ـ  يتم كل العمل في يوم واحد ، ثم يبدأ مباشرة ببناء باقي المداميك الى مستوى

 ـ  تبدأ بعد انتهاء التأسيسات الصحية .

 ـ  يفضل البدء بها بعد االنتهاء من التأسيسات الكهربية لكي ال يتخلخل اتزان

الحلق عند وضع المفاتيح الكهربية . 

أعمال التأسيسات الصحية ـ  بعد االنتهاء من بناء الطوب و التقطيع الداخلي يبدأ العمل في التأسيسات 

الصحية .

بأعمال البناء الداخلي للدور األول .

 ـ   يبدأ البناء في السور الخارجي و التقطيع الداخلي .

 ـ   بعد مرور ٢١ يوم على صب السقف الثاني + يوم لفك الطوبار ، نبدأ   

( الدور األرضي ) ـ   بعد مرور ٢١ يوم على صب السقف األول ، باالضافة الى يوم آخر

لفك الطوبار ، نبدأ بأعمال بناء الدور األرضي .

 ـ   بعد االنتهاء من البناء الخارجي يبدأ طوبار السقف الثاني .

 ـ   جميع أعمال بناء الجدار الداخلي تكون بعد ذلك وال يجوز البدء فيها مع

الجدار الخارجي بسبب وضع الدعامات لصب السقف الثاني .

طوبار و تسليح و صب الكـشفات ـ  يتم كل العمل في يوم واحد ، ثم يبدأ مباشرة ببناء باقي المداميك الى مستوى

 ارتفاع األعمدة أو أقل في حالة العزل .

طوبار و تسليح و صب الجلسات

 كشفات الشبابيك .

 جلسات الشبابيك .

ـ   يتم بناء السور الخارجي للسقف األول لمنسوب ٥ مداميك ثم يجهز طوبار أعمــال البنــاء بالطــوب  

  ـ  بعد فك طوبار األعمدة يتم البدء بأعمال البناء .

  ـ  بعد إزالة طوبار االطار الخارجي يتم تحديد محاور األعمدة كما سبق .

إزالة اإلطار الخارجي ـ  بعد مرور ٢٤ ساعة على الصب يزال  اإلطار الخارجي فقط وتستمر

أعمال التأسيسات الكهربية

أعمال تركيب حلوق األبواب

 ـ  يمكن البدء بها أثناء تركيب حلوق األبواب . أعمال مزايكو أو رخام الشبابيك
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  ـ  االنتهاء من عمل الوجهين األول و الثاني من الدهان يتم تركيب المفاتيح  

دهنهم أيضا .

 تثبيـت القطـع الكهربية

نبدأ بأعمال الرشقة الخارجية .

تركيـب و تثبيت األبواب  ـ  ويتم البدء فيها بعد االنتهاء من أعمال البالط حيث تؤخذ المقاسات ويتم 

تجهيز األبواب في المنجرة و أثناء أعمال الدهان الداخلي يتم تركيبهم ليتم

بالبوليسيد أو السوبركريل على ٣ أوجه .

حتى ال تتسبب الرطوبة في حدوث مشاكل في طبقات الدهان .

  ـ  تدهن الجدران بالسوبركريل أو الزيت على ٣ أوجه ، أما األسقف فتدهن 

أعمــال الدهان الداخـلي  ـ  ويتم البدء فيها بعد االنتهاء من أعمال البالط وأعمال القصارة الخارجية 

أعمــال القصارة الخارجية   ـ  ويتم البدء فيها بعد االنتهاء من القصارة الداخلية .

تركيـب كسـوة الــدرج  ـ  وتتم في نفس المرحلة مع أعمال البالط .

تركيب المجلى و رخام المطبخ  ـ  وتتم في نفس المرحلة مع أعمال البالط .

أعمــال السيراميك ـ  والتي تغطي جدران المطبخ والحمامات ، ويمكن اعتارها جزء من أعمال 

البالط ، مع التفصيل ، كما سيأتي في جدول اإلنتاجية .

الخاصة .

عليها ، و رش الماء عليها ، وسد الشقوق الموجودة فيها .

  ـ  تترك الرشقة لمدة يومين بعد انهائها ثم نبدأ بأعمال الدهان الخارجي .

القصـارة الداخليــة   ـ  بعد تجهيز الجدران تبدأ أعمال القصارة الداخلية حسب نوعها سواء كانت 

شلختة أو بلدية .

  ـ  والتي قد تكون بالط مزايكو أو كسر رخام أو كراميكا ، ولكل حساباتهاأعمــال البــالط

آلـيــة العمـــــل النشـــاط

أعمال القصارة الداخلية

تجهيز الجدران وسد الشقوق  ـ  لضمان جودة القصارة البد من تجهيز الجدران برفع األسالك أوأي عوالق 

والعلب ، وبعد االنتهاء تماما من الدهان يتم تركيب النيونات و اللمبات .

أعمــال الدهان الخارجي  ـ   بعد االنتهاء من أعمال القصارة الخارجية تترك الجدران لمدة يومين ثم

 تثبيـت القطـع الصحـية  ـ  بعد االنتهاء تماما من الدهان يتم تركيب جميع القطع الصحية .
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التنظيف و التجهـيز للتسليم 30

المتبقي من أعمال سابقة ، كما تشمل تنظيف محيط المبنى و إزالة أي

أعمــال الصرف الخارجي  ـ   وتشمل تمديد أنابيب الصرف الصحي و التغذية خارج المبنى و تثبيت 

تركيـب ألمنيـوم الشبابيـك

البولوبيد .

آلـيــة العمـــــل النشـــاط

  ـ   بعد االنتهاء من أعمال الدهان الخارجي نبدأ بتركيب ألمنيوم الشبابيك .

أعمــال عـزل الســطح  ـ   يتم تسوية ميول السقف باستخدام خرسانة خفيفة أو يتم العزل باستخدام  

المناهل و غرف التفتيش .

  ـ  تشمل تنظيف المبنى من الداخل  ( بولش البالط + التنظيف ) وإزالة 

معوقات و تجهيز المبنى للتسليم .


