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 الشروط الخاصة 1

 . الشروط الخاصة الواردة فً الفقرات التالٌة تكمل الشروط العامة للعقد

 وصف األعمال 1-1

و تشمل المقاٌسه تجدٌد الحمامات ، اصالح وزٌادة خطوط الكهرباء و  نوبار و عثمان مركزي صحة رالمشروع هو تطوٌ

 .ثنسٌق الموقع، اصالح شروخ انشابٌة، اعمال دهانات، اعمال مشاٌات انترلوك و تجدٌد االبواب و الشبابٌك

 اشتراطات عامة للمشروع 1-2

 المستندات والرسومات عند التنفيذ  1-2-1

التنفٌذٌة المقدمة من استشاري الشركة المنفذة والمعتمدة من الشركة وأي رسومات أو ٌتم تنفٌذ األعمال حسب الرسومات  .ٔ

 .تفصٌالت أو تعلٌمات صادرة منها أو من المهندس المشرؾ تعتبر ضمن الرسومات األصلٌة موضوع هذا العقد

لهذه األعمال فً حدود المدة على الشركة المنفذة تقدٌم برنامج زمنً لتنفٌذ األعمال  وذلك على أن تكون المدة الكلٌة  .ٕ

المقررة لنهو األعمال وستقوم الشركة بمراجعة واعتماد هذا البرنامج كما سٌتم مراجعته دورٌا للتؤكد من معرفة مدى 

 .تقدم سٌر العمل على أن ٌشمل البرنامج الزمنً برنامج تفصٌلً لجمٌع تورٌدات المشروع

 .طلوبة من تارٌخ صدور األمر العقدعلى الشركة المنفذة تحدٌد أزمنة لألعمال الم .ٖ

 .نسخ من المواصفات القٌاسٌة المذكورة بالمواصفات الفنٌة الخاصة  ٖعلى الشركة المنفذة تقدٌم  .ٗ

 .ٌلتزم المقاول بمراجعة المناسٌب وتقدٌم رسومات تنفٌذٌة نهابٌة للمراجعة واالعتماد .٘

 تجهيز الموقع 1-2-2

لكن ٌجب علً المالك تحدٌد و بمعرفتها وعلى نفقتهاإقتة للعمل بالموقع الم المٌاهالشركة المنفذة مسبولة عن توفٌر  .ٔ

 للمقاول  المصدر

 .ولكن ٌجب علً المالك تحدٌد المصدر للمقاول بمعرفتها وعلى نفقتهاالمإقتة للموقع على الشركة المنفذة توفٌر الكهرباء  .ٕ

تتضمن معلومات عن المشروع فً موقع العمل و ذلك عن طرٌق ملء نموذج محدد طبقا  الفتةٌقوم المقاول بعمل  .ٖ

للقواعد االرشادٌة لكل من االتحاد االوروبً، التعاون االلمانً و مشروع التنمٌة بالمشاركة فً المناطق الحضرٌة و ٌتم 

م إرساله مرة اخري لإلستشاري اخذ هذا النموذج من قبل مكتب االستشاري علً ان ٌتم مأله ببٌانات المشروع ث

رضا و سم ع ٖٓمن اصؽر  الالفتةللمراجعة و الموافقة قبل الطباعة. عند مرحلة الطباعة، ٌجب مراعاة أال ٌكون حجم 

 سم ارتفاعا. ٕٓ

على الشركة المنفذة تسهٌل مهمة المهندس المشرؾ على مراقبة سٌر العمل والتنفٌذ واالحتفاظ بمجموعة كاملة من  .ٗ

 .فات الفنٌة والرسومات التنفٌذٌة لمراجعتها ومطابقتها على ما ٌنفذ من أعمالالمواص
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ٌجب أن ٌكون مهندس الشركة المنفذة متواجد بنقطة العمل بصفة دابمة ومستمرة أثناء العمل وأن ٌكون مهندساً نقابٌاً أو  .٘

العقد وأن ٌكون مفوضاً تفوٌضاً كامالً أكثر وأن ٌكون كفؤً وملما بؤعمال التخطٌط والمٌزانٌات وكافة األعمال موضوع 

 .من الشركة المنفذة للعمل نٌابًة عنه وكذلك فً استالم التعلٌمات واألوامر

 التنفيذ 1-2-3

 .على الشركة المنفذة استحضار كافة األدوات والمهمات والفنٌٌن والعمال المهرة الالزمٌن لتنفٌذ األعمال .ٔ

وكافة القطع  الالزمة بجمٌع   وحدات اإلنارة و المواسٌر و االسالك و الكبالت و والبالطات  بلوكات االنترلوكُتَوّرْد  .ٕ

 .المعتمدة طبقا للمواصفات والعٌنات  أنواعها 

ٌتم نقل المخلفات إلى المقالب العمومٌة وكذلك إزالة األنقاض واألتربة الزابدة ونقلها إلى المقالب العمومٌة وتنظٌؾ  .ٖ

 .سٌر األعمالالمواقع أوالً بؤول مع تقدم 

على الشركة المنفذة اتخاذ كافة أالحتٌاطٌات الهندسٌة أثناء التنفٌذ وااللتزام بعرض الحفر الوارد بالكود المصري وهً  .ٗ

 ما ٌتم المحاسبة علٌه ونوعٌات طبقات األساس والردم .

أو ألصول الصناعة وذلك على الشركة المنفذة أن تقوم بإزالة أي عمل ٌراه المهندس المشرؾ أنه مخالؾ للمواصفات  .٘

علٌها أن تقوم بوقاٌتها من التلؾ والعوامل الجوٌة وإصالح ما ٌحدث لألعمال من عٌوب تؤخٌر و على نفقته بدون أي 

 ألي سبب 

وإزالة ورفع أي عوابق او المدق الالزم للدخول و الخروج من الموقع اذا لزم األمر  علً المقاول تمهٌد الطرٌق  .ٙ

 .هبمعرفته وعلى حساب

األسعار تشمل العمل لٌالً أو نهاراً طبقاً لتعلٌمات إدارة المرور والحً وكذلك التنسٌق مع مهندس التشؽٌل طبقاً لظروؾ  .7

 .التشؽٌل

 التربة الصخرٌة. ما عدااألسعار تشمل الحفر فً جمٌع أنواع التربة  .8

 .على الطبٌعةالكمٌات المدرجة بمقاٌسة األعمال تقدٌرٌة والعبرة بما ٌتم تنفٌذه فعلٌا  .9

ٌجب علً المقاول اعاده الشا الصله سواء رصؾ او خالفه لعرض الحفر طبقا الصول الصناعه و المواصفات الفنٌه  .ٓٔ

 القٌاسٌه تسلٌم اعمال الرصؾ النهابٌه للحً.
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 المواصفات الفنية ألعمال الزراعه 2

 مقدمه 2-1

 .للبناءجمٌع االشتراطات طبقا للمواصفات القٌاسٌة و الكود المصري  

 

 .  وتنسيق الموقع اشتراطات خاصة بأعمال الزراعة 2-2

ٌتم توصٌؾ وتقدٌم األعمال لخاصة بعملٌات تنسٌق الموقع والمساحات الخضراء باالسترشاد بالرسومات التوضٌحٌة للموقع والمرفقة 

 - :وعلى أن تشتمل على اآلتً

المختلفة وزراعة المسطحات الخضراء بفرش التربة الزراعٌة األشجار و الشجٌرات و تثبٌتها بالدعامات  نقل وزراعة .ٔ

 .باإلضافة إلى الصٌانة حتى مرحلة التسلٌم النهابى

تحدٌد نوعٌة النباتات و مساحة المواقع  بالرسومات  لكل تنسٌق على حدة مع الجداول الزمنٌة موضحاً المراحل المختلفة  .ٕ

 .لألعمال المذكورة

 الضمانات الالزمة.  2-3

إبدال نباتات جدٌدة محل التالؾ أو الفاقد منها على أن تكون من نفس النوعٌة والحجم السابق،وذلك بصفة مستمرة إحالل و

ودورٌة وترقٌع األماكن الجرداء التى قد تظهر فى المسطحات الخضراء وحتى إكتمال نمو المسطح بالكامل، إصالح أٌه 

تحسٌن للموقع أثناء الزراعة وعند إستبدال أو إحالل أٌة نباتات عٌوب أو أضرار قد تظهر نتٌجة ألعمال الزراعة أو ال

 جدٌدة مكان التالؾ أوالضعٌؾ ٌكون ذلك على نفقة المقاول

 التسليم والحفظ والتداول لعناصرالزراعة والتشجيرالمختلفة 2-4

حفظ تلك العناصر من تقدٌم قابمة عند التسلٌم بالموقع بصفة مستمرة موضحاً علٌها النوع والكمٌة والحجم ،كذلك ٌجب  .ٔ
 . التلؾ بعد التسلٌم أثناء التخزٌن بطرق آمنة من العوامل الطبٌعٌة وخالفه

تجنب إحداث أٌه أضرار لجذوع األشجار والشجٌرات المسلمة أثناء النقل حتى التفقد شكلها وخواصها الجمالٌة، مع  .ٕ
 .سلٌمة أثناء النقل تؽلٌؾ األشجار بطرٌقة

 . موعد زراعتها بموقع المشروع ىوالشجٌرات من حاوٌة الى حاوٌة أخرى حتعدم نقل األشجار  .ٖ
 

 التنفيذ وتسلسل األعمال  2-5

على المقاول مراعاة التؤكد من إستواء األرض والمٌول بوجه عام، وضبط المناسٌب طبقاً للرسومات، مع تمام إزالة أي مخلفات موجودة 
على إبالغ المهندس المشرؾ عن أٌة حالــة مرضٌــة، وعلى المقاول مراعاة تجنب األضرار بمناطق الزراعة والتشجٌر، مــــع العمـــل 

بؤي منافع عامة للمشروع تحت أوفوق األرض، مع الكشؾ بالحفر بالٌد مقدماً إذا لزم األمر لعدم اإلضراربؤٌة منافع عامة 
دمة إال بعد الحصول على  موافقة جهة اإلشراؾ على المرحلة )كالمواسٌروخالفه( مدفونة تحت سطح األرض .  والٌتم تنفٌذ مرحلة متق

 . السابق تنفٌذها

تورٌد التربة المناسبة خالٌة من الشوابب واألمالح وبعد الموافقة علٌها من المهندس المشرؾ وتشوٌنها فى مناطق قرٌبة من  .ٔ
  مواقع العمل وحسب تعلٌمات مهندس األشراؾ .

                                8به المشبعه بالماء ال تزٌد عن فى مستخلص عجٌنه التر  PHدرجه  .ٕ
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تورٌد السماد البلدى من نوع عالً الجودة من شركة ذات سمعة جٌدة خالى من البكترٌا الضاره و الطفٌلٌات و السموم وؼٌرها  .ٖ
مهندس المشرؾ و ذلك على اساس من المواد الضاره خالل مده الصٌانه وال ٌجب تخزٌن واستخدام السماد اال بعد اعتماد ال

  .شهاده اختبار لكل نقله
 على المقاول تقدٌم للمهندس المشرؾ لألعتماد جدول للتقلٌم و التسمٌد و الرى شامل الفتره من الزراعه و حتى التسلٌم النهابى  .ٗ
 .للتنفٌذ تحدٌد أماكن جور األشجار والشجٌرات والمساحات الخضراء،من واقع اللوحات المقدمة  والمعتمدة .٘
 سم مع إزالة نواتج الحفرخارج الموقع. 9ٓسم  بعمق 9ٓ*9ٓعمل جور لألشجار بؤبعاد  .ٙ
 .قبل الزراعة ؼمرجمٌع الجور بالماء وتترك لتجؾ .7
و تعلٌمات المهندس المشرؾ،مع التسوٌة والتكرٌك وتنعٌم  فرش خلٌط التربة للمسطحات الخضراء حسب مناسٌب الزراعة .8

 اذا لزم األمر  لتجؾ ثم إعادة التكرٌك والتسوٌة األرض ثم ؼمرها وتركها
فى كراسه الكمٌات مع مراعاة توحٌد حجم وشكل كل و احجامها المذكوره  تورٌد األشجار حسب األنواع المطلوبة وبكمٌاتها  .9

م و س٘ٔسم و ٌتم تورٌد الشجٌرات فى أصٌص  ٕ٘الى  ٕٓنوعٌة من الشجار الموردة على ان ٌتم تورٌدها فى أصٌص من 
 تكون ذات تاج واضح.

الحشرات،والمجموع الجذرى و األشجاروالشجٌرات والنباتات الموردة ٌجب أن تكون خالٌة تماماً من األمراض والفطرٌات  .ٓٔ
 . والخضرى فى  حالة صحٌة جٌدة

ومراعاة حماٌته فى حالة نقل وزراعة األشجارمتساقطة األوراق فى الشتاء ٌجب العناٌة فى جمٌع األحوال بالمجموع الجذرى،  .ٔٔ
 . من العوامل الجوٌة المختلفة

متر فى حالة الشجٌرات، كما أن  ٔو  مترفى حالة األشجار  ٘.ٕتورٌد السنادات إما ؼاب سمٌك أوخشب وبطول الٌقل عن  .ٕٔ
 .طرٌقة تثبٌت السنادة بالنباتات سواء بحبال أوأسالك ٌجب أالتعرض النباتات بؤٌة حالة للتلؾ أواألضرار

 .بالرش ٌدوٌؤ عن طرٌق عمال مهرة ٌومٌاً حتى تمام تكوٌن المسطح ألخضرٌتم الرى  .ٖٔ
 األشجار األولى مع رعاٌة وبعد القصة المطلوبة لحٌن تمام نموالمسطح األخضربالكامل، الٌومٌة عملٌات الصٌانة إجراء .ٗٔ

األماكن الجرداء التى تظهرفى  زراعة وإعادة محل التالؾ أوالفاقد منها، والشجٌرات ونباتات الزٌنة وإحالل نباتات جدٌدة
 .المسطحات الخضراءوحتى إكتمال نموالمسطح بالكامل

بالكامل ٌمكن تسلٌم مواقع الزراعة الى الجهة المالكة إبتدابٌاً  وإكتمال نموالمسطحات الخضراء ونجاحها بإنتهاء أعمال الزراعة .٘ٔ
 .وفقا لشروط التعاقد

 .المعاملة واالستخدام أوإتالؾ للمزروعات نتٌجة سوء ى الٌحدث فقدالحدابق حت ٌجب وضع خطة مناسبة لحراسة .ٙٔ
 

 الصيانة 2-6

ٌجب أن تكون الصٌانة على اساس الخطة المعتمدة وتشمل الصٌانة تواجدعمال الحدابق المدربٌن المهرة ومساعدٌهم وكذلك المواد 
 . واألدوات الالزمة لتفٌذ عملٌات الرعاٌة والصٌانة

 -تشمل على اآلتي:الرعاية والصيانة  خطه

 تحدٌد فترات وكمٌات المٌاه الالزمة لرى النباتات المختلفة، كل على حدة . .ٔ
 .لمقترحة والمواعٌد للقص والحدٌة والتقلٌماالطرٌقة  .ٕ
 .نوعٌة السماد وكمٌاته والمواعٌد مع ذكراألسلوب الالزم للتسمٌد و ذلك لكل نوعٌه زرع على حده .ٖ
 . لمنع وتحجٌم إنتشار األفات واإلصابة .وٌراعى ذكر  تركٌز محلول الرش حسب كل حالة الطرق المقترحة والمواد الالزمة .ٗ
 العزٌق والتهوٌة للتربة حول النباتات . .٘
  قابمة بالمعدات واألدوات الالزمة لتنفٌذعملٌات الرعاٌة والصٌانة المختلفة .ٙ
لكٌفٌة االستخدام و ما ٌفٌد ان المنتج معتمد من و توصٌت الشركة المنتجة   (data sheet)على المقاول تقدٌم جدول بٌانت  .7

 .وزارة البٌبة و ذلك لكل نوع سماد او مبٌد لالعشاب الضارة او مبٌد لالمراض و االفات ٌتم استخدامه فً صٌانة النباتات
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 و

 

 

 اشتراطات خاصة بأعمال الخرسانات   -3

     مواصفات عامة 3-1

 .و الكود المصري للبناء جمٌع االشتراطات طبقا للمواصفات القٌاسٌة

    

 ( يجب أن تتوافق جميع أعمال الخرسانة مع المعايير التالية:1)

Concrete. Specification, performance, production and conformity  

 مواصفات الخرسانة، جودة أدابها، اإلنتاج و التطابق

 BS EN 206-1 

Basis of structural design  

 الهٌكلًأساس التصمٌم 

 BS EN 1990 

Design of concrete structures  

 تصمٌم المنشآت الخرسانٌة

 BS EN 1992 

Testing concrete in structures  

 اختبار مقاومة الخرسانة فً المبنى

 BS EN 12504 

Testing concrete  

 اختبار الخرسانة

 BS 1881 

Reinforced concrete structures design and construction 

 المنشآت الخرسانٌةتصمٌم وتنفٌذ 

 

 BS  8110  

Workmanship on building sites. Code of practice for concrete 
work  

 جودة العمل فً مواقع البناء، قانون الممارسات لألعمال الخرسانٌة.

 BS 8000 

Hot weather concreting  

 صب الخرسانة فً الطقس الحار

 ACI 305 

 ( تشمل األسعار تكالٌؾ جمٌع اختبارات الخرسانة و/أو مكوناتها.ٕ)

 ( ٌجب أن تعتمد جمٌع المعدات المستخدمة فً أعمال الخرسانة من االستشاري قبل إٌفادها إلى المشروع.ٖ)

ساعة من اإلنتهاء من أعمال  ٕٗ( ٌجب تنظٌؾ كل المواقع من الخرسانة المتبقٌة والمواد األخرى خالل ٗ)

الخرسانة. ومن ثم ٌوصى بإستخدام صندوق متحرك بجوانب وقاعدة من االلواح الحدٌدٌة بؤبعاد مناسبة للتخزٌن 

 المإقت/تحضٌر الخرسانة.
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 و

 

 

 الخامات  3-2 

 اإلسمنت 3-2-1 

 BS EN197 BS( ٌجب الحصول على اإلسمنت المستخدم من شركة تصنٌع معتمدة وأن تتوافق مع معاٌٌر )ٔ)

12.) 

ع من أسمنت مصنو، ( ٌجب أن ٌكون اإلسمنت المستخدم فً األعمال الخرسانٌة تحت منسوب سطح االرض ٕ)

 .   BS 4027 تات وٌجب أن ٌتوافق مع معاٌٌر ٌربورتالندى مقاوم للكب

 إعتماد اإلسمنت شهادة 3-2-1-1

( BS EN196اختبار متطابقة للمواصفة )مع كل دفعة من اإلسمنت على المقاول أن ٌقدم )بدون احتساب أي تكالٌؾ( شهادة 

 "طرق اختبار اإلسمنت"، وٌجب إظهار تحلٌالت اإلسمنت التفصٌلٌة بها.

 

 تخزين اإلسمنت 3-2-1-2

( ٌجب على المقاول توفٌر مظلة أو ؼرفة مضادة للمٌاه جٌدة التهوٌة لتخزٌن الكمٌة المطلوبة من اإلسمنت. كما ٔ)

أرضٌة مناسبة ومرتفعة بشكل ٌحافظ على جفاؾ اإلسمنت فً جمٌع األوقات، وٌتم  سقٌفةٌتعٌن أن ٌكون لكل 

ترتٌب التسلٌم ورص االسمنت بطرٌقة تسمح بسهولة استخراج الشحنات فً حالة طلبها. وال ٌجوز استخراج 

 اإلسمنت من المظلة إال قبل استخدامه مباشرة . 

( ٌتم تخزٌن كل نوع من اإلسمنت على حدة فً ؼرؾ منفصلة. وفً حالة حدوث اختالط بٌن األنواع المختلفة ٌتم ٕ)

 وإزالته فورا من الموقع. المشرؾالتخلص من اإلسمنت التالؾ بمعرفة المهندس 

زالته من الموقع ، ال ٌجوز استخدام اإلسمنت التالؾ أو المتحجر وٌجب إالمهندس المشرؾ (  بناًء على رأي ٖ)

 فورا.

 ٌوم ٌجب اختباره وفقا للمعاٌٌر المعنٌة قبل االستخدام. 8ٕ( إذا تم تخزٌن اإلسمنت لمدة تتجاوز ٗ)

 

 الركام الطبيعي 3-2-2

  BS EN 12620 ٌجب أن ٌتطابق كل الركام مع متطلبات المواصفة (ٔ)

صلبة وقوٌة ومتٌنة وتجلب من مورد ٌتؤلؾ الركام الناعم من رمل سٌلٌكا طبٌعى، على أن تكون جزبٌاته  (ٕ)

 معتمد. وٌجب أن تكون نظٌفة وخالٌة من االمالح أو المواد العضوٌة.

ٌتؤلؾ الركام الخشن من الركام، كسر الركام، أو ؼٌرها من المواد الخاملة ذات خصابص مماثلة وٌجب أن  (ٖ)

 رخوي. تكون نظٌفة، صلبة ومتٌنة. ال ٌجوز أن ٌستخدم أي مواد ذات طابع طٌنً أو

: من ٔ: وزنا من الطٌن. وأال ٌزٌد محتوى الكبرٌت عن ٘.ٌٓجب أال ٌتضمن الركام على أكثر من  (ٗ)

 الوزن .
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ٔٔ  

 و

 

 

 ٌجب ؼربلة الركام وؼسله بناءة على رأى االستشارى. (٘)

ٌتم تخزٌن كل نوع وكل درجة من الركام بشكل منفصل فً صنادٌق من نوع وحجم معتمد من قبل  (ٙ)

تزوٌدهم بؤرضٌات من الخرسانة أو مواد أخرى معتمدة ولدٌها انحدار كاؾ المهندس االستشاري . وٌجب 

 لضمان التصرٌؾ المناسب للماء الفابض 

ٌجب أن ٌتم تحدٌد نسبة الكلورٌدات والكبرٌتات فى الركام. وفً جمٌع األحوال ٌجب أن تكون نسبتهما  (7)

 متوافقة مع النسب الموجودة فى ماء الخلط.

م خشن الحبٌبات ومتدرج بكثافة قدر اإلمكان، ٌنبؽً اختٌار الحد األقصى لحجم ٌجب أن ٌكون خلٌط الركا (8)

الحبٌبات لٌكون متوافقا مع خلط ومناولة وصب وتشؽٌلٌة الخرسانة. كما ٌجب أال ٌتجاوز حجمه الطبٌعً 

عن ثلث أصؽر بعد من المكونات المصبوبة. وبالمقارنة بؤسٌاخ الحدٌد المتقاربة والؽطاء الخرسانً 

لصؽٌر، ٌجب أن ٌتؤلؾ الجزء األكبر من الركام من حبٌبات حجمها أصؽر من المسافة بٌن االسٌاخ ا

المتجاورة واصؽر من المسافة بٌن االسٌاخ والفرم. ٌجب أن ٌكون الحد األقصى لحجم الركام الخشن فً 

 ملم . ٕٓجمٌع الحاالت 

ة جدا لتكون قابلة للتشؽٌل بشكل صحٌح مع ٌجب أن تتضمن الخرسانة على كمٌة معٌنة من الجسٌمات الدقٌق (9)

إنتاج خلٌط متماسك . قد تصبح الجسٌمات الدقٌقة جدا والتى تتؤلؾ من االسمنت وحبٌبات الركام التً 

ملم أو مواد إضافٌة مماثلة فً الحجم من الضرورى ادخالها فى الخلطة  ٕ٘.ٓ - ٓتتراوح أحجامها ما بٌن 

افٌة، إن وجدت  ٌجب أن تتؤلؾ من مواد معدنٌة طبٌعٌة أو اصطناعٌة الخرسانٌة. مثل هذه المواد اإلض

مكونة ، إلى أقصى حد ممكن، مكونة مزٌج من جزٌبات مختلفة الحجم التً ال تلٌن وال تضعؾ من متانة 

الخرسانة. ٌعد محتوى مناسب من الجسٌمات الدقٌقة هام جدا فً الخرسانة التً ٌتم نقلها لمسافات طوٌلة، 

 لخرسانة المستخدمة فى العناصر الرقٌقة كثٌفة التسلٌح ، وفً الخرسانة المضادة للماء.أو فً ا

بعد موافقة االستشاري، ٌجب الحصول على كل الركام المورد لالستخدام فً األعمال من  (ٓٔ)

المصادر المعتمدة وٌجب الحفاظ على الجودة وأن تكون التدرجات متناسقة ومتساوٌة من جمٌع النواحً 

ت المقدمة. إذا أصبح من الضروري تؽٌٌر المورد ألي من المواد، تجري اختبارات جدٌدة لتحدٌد للعٌنا

 نسب المواد المستخدمة وٌجب اتخاذ الخطوات المالبمة للحفاظ على المعاٌٌر المطلوب للمواد

ٌجب أن ٌجرى اختبارات المناخل والترسٌب فً حالة استخدام أول دفعة وبعد ذلك على فترات  (ٔٔ)

 توجٌهات المهندس.حسب 

 مياه الخرسانة 3-2-3

( المٌاه المستخدمة فً عملٌة الخلط أو معالجة الخرسانة وؼسل الركام ٌجب أن تكون نظٌفة وخالٌة من أي كمٌات ٔ)

ضارة من الزٌت، مواد حمضٌة وقلوٌة ومواد عضوٌة أو أي عناصر ضارة. ال ٌجوز استخدام مٌاه مالحة. 

 (. BS EN 1008ٌجب تطبٌق المواصفة )

( ٌجب عمل تحلٌالت كٌمٌابٌة شاملة على المٌاه قبل استخدام أي مصدر للمٌاه لخلط الخرسانة مع اعتماد شهادات ٕ)

 االختبارات التً تم إجرابها بمعمل مستقل معتمد من المهندس.
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 و

 

 

وجود اختالل وتؽٌر ( فً حالة إجراء اختبارات مقارنة  للماء المقطر ذو الجودة المعروفة وظهور مإشرات على ٖ)

: فً صالبة المونة فان هذا سببا كافٌا لرفض الماء تحت ٓٔملحوظ مع الوقت، أو انخفاض أكثر من 

 االختبار.

 ( على المقاول أال ٌستخدم المٌاه فً الخرسانة من مصادر ضحلة، طٌنٌة أو من المستنقعات.ٗ)

 الخلطات واالضافات  3-3

أولٌة لضمان أن الخلطات والمواد المضافة ال تإثر سلبا على الخرسانة التً تم ( ٌجب أن تجرى اختبارات إجهاد ٔ)

 إضافتها علٌها.

( ٌمكن إضافة االضافات للخرسانة إذا كانت ال تإثر سلبا على مقاومة ومتانة الخرسانة والحماٌة من التآكل لحدٌد ٕ)

 التسلٌح.

ي اضافات للخرسانة، للمونة اإلسمنتٌة أو للجروت ( ال ٌجب فً أي حال من األحوال أن تضاؾ الخلطات أو أٖ)

 دون الحصول على إذن كتابً صرٌح من االستشاري.

( إذا تمت الموافقة على االضافات والخلطات من قبل المهندس المسبول، ٌجب أن تستخدم بدقة ووفقا لتعلٌمات ٗ)

 المصنعٌن.

 رٌد.( ال ٌسمح باستخدام الخلطات التً من أساس تكوٌنها الكلو٘)

 جودة الخرسانة 3-4

( إن فبة الخرسانة المطلوبة محددة فً الجداول التالٌة، على الرسومات و / أو فً جداول الكمٌات لجزء معٌن من ٔ)

 األعمال المخطط تنفٌذها.

( ٌجب أن تكون كمٌة الماء المضافة كافٌة فقط إلنتاج خرسانة كثٌفة ٌمكن دمكها بشكل كامل دون صعوبة، وذلك ٕ)

 نع التفاوت لمحتوى الرطوبة فً الركام.لم

 ( ٌجب أن تكون فبة جهد الخرسانة كما هو مبٌن فً الجداول أدناه:ٖ) 

  BS  8110مقتطفة من المعاٌٌر  

 المنشآت الخرسانٌة  تصمٌم وتنفٌذ                            
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 و

 

 

مقاومة نوع 
 الخرسانة

Concrete 

Strength 

Class 

مقاومة الضغط الحد األدنى من 
 البسيطة لكل اسطوانة اختبار

Minimal Nominal 

Compressive Strength of 

each test cylinder fck,cyl 

[N/mm2] 

الحد األدنى من مقاومة الضغط البسيطة 
 من كل مكعب اختبار

Minimal Nominal 

Compressive Strength of 

each test cube 

fck,cube 
[N/mm2] 

C8/10 8 11 

C12/15 12 15 

C16/20 16 21 

C20/25 21 25 

C25/30 25 31 

C30/37 31 33 

C35/45 35 45 

 

 تصميم الخلطات الخرسانية 3-5

( قبل الشروع فً أي من أعمال الخرسانات، ٌجب على المقاول تصمٌم خلطات الخرسانة التى ٌقترح أن تدرج ٔ)

الفبة المطلوبة من الخرسانة التى تنتج مقاومة ممٌزة ال تقل فً األعمال المستدٌمة، وٌصمم كل خلطة إلنتاج 

 المتطلبات التالٌة: ًعن القٌمة المناسبة المحددة أعاله، ٌجب على كل تصمٌم للخلطة أن ٌستوف

 .م الخشن والناعم متوفرة باستمرار)أ( ٌجب أن تكون التدرجات الكلٌة للركا

خرسانة ود المنصوص علٌها لمختلؾ فبات وأنواع ال)ب( ٌجب أن تكون نسب وخصابص الخلطة ضمن الحد

 .الموضحة فً هذه المواصفات

)ج( ٌتعٌن أن تكون نسبة الماء / اإلسمنت متوافقة مع تحقٌق المقاومة المتوسطة ولكن من دون تجاوز النسبة 

من قابلٌة للحد األقصى المحدد، كما ٌتعٌن أن تكون نسبة الركام / اإلسمنت مناسبة لتحقٌق الحد األدنى 

 التشؽٌل ومتفقة مع الدمك المناسب وفقا للطرق المحددة 

، وٌجب على المقاول تقدٌم تفاصٌل االسمنت والركام المشرؾ( عند تقدٌم عروض تصمٌم الخلطات للمهندس ٕ)

 والمٌاه التالٌة:

متر مكعب من )أ( نسب المواد الجافة التً تخلط، بما فً ذلك نسبة الركام / اإلسمنت، واإلسمنت لكل 

 الخرسانة المدموكة واختبارات المناخل للركام لكل نوع على حدا وللركام ككل؛

 )ب( نسب الماء/ اإلسمنت التً ستعتمد.

 )ج( قابلٌة التشؽٌل للخلطة والحدود التى سٌتم الحصول علٌها.
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ات اختبار تم ة مكعبٌوما لما ال ٌقل عن ست 8ٕ)د( مقاومة الضؽط للخرسانة الفردٌة والمتوسطة عند عمر 

 .الحصول علٌها مسبقا

 .)هـ( الكثافة الفردٌة والمتوسطة  لست مكعبات

 .)و( تارٌخ عمل واختبار المكعبات

 .)ز( أي معلومات أخرى ذات صلة

عن تصمٌمات الخلطات، على المقاول تحضٌر خلطات تجرٌبٌة  المهندس المشرؾ( بعد الحصول على اعتماد ٖ)

متر مكعب من الخرسانة وأن تخلط  ٘,ٓ. ٌجب أال تقل كل عٌنة عن لمهندس المشرؾامن كل فبة فً حضور 

فً نفس الخالط الذى سوؾ ٌستخدمه المقاول فً تنفٌذ األعمال، ٌجب أن تجرى اختبارات المناخل وتقرٌر 

 محتوى الرطوبة على الركام، كما ٌلزم أن ٌتم خلط دفعات من الخرسانة كما هو محدد هنا واختبارها.

( على المقاول تخصٌص مدة كافٌة فً برنامجه للتصمٌم وتحضٌر الخلطات التجرٌبٌة واختبارات مكعبات ٗ)

 االختبار التً تم الحصول علٌها.

( إذا حدث أثناء العمل ولم تتطابق الخرسانة مع المتطلبات المحددة أو تم االضطرار إلى تؽٌٌر مصدر تورٌد ٘)   

أوامره للمقاول بتحضٌر تصمٌم خلطات أخرى والتً  المشرؾ المهندس الركام أو اإلسمنت، فسوؾ ٌعطى

 سوؾ تختبر طبقا لإلجراءات عالٌه.

 فواصل الخرسانة   4

 عام  1- 4

( ٌتم تقدٌم اإلرشاد إلى المقاول فٌما ٌخص األنواع المختلفة من الفواصل المطلوبة فً المنشؤت المختلفة والمحددة فً ٔ)

 الرسومات. 

تحدٌداً، هً الفواصل التً سٌتم  المشرؾ الموضحة فً جداول الكمٌات، أو الفواصل التً طلبها المهندس ( الفواصلٕ)

 قٌاسها والدفع مقابلها كبنود منفصلة، أما ؼٌر ذلك فسوؾ ٌعتبر متضمناً فً سعر الخرسانة. 

موضح بالرسومات، والتً تتضمن ( تكلفة الفواصل تتضمن تكلفة العمالة والمواد المطلوبة لتركٌب الفواصل كما هو ٖ)

 أٌضاً إذا لزم األمر: 

 )أ( الشدات، حز لتمرٌر حدٌد التسلٌح، وعملٌات قطع لحفر ممر خاص إلضافة عازل المٌاه.  

 )ب( عازل المٌاه والفواصل 

 )ح(حشو فاصل التمدد. 

 )د( عمل حز وعزله باستخدام مركب عزل معتمد. 

متر، مزودة بؤنبوب فً الطرؾ وبحشو، فً المواقع الموضحة فً  ٔم، وبطول م ٕٓ)هـ( أوتاد تثبٌت حدٌدٌة بقطر 

 الرسومات. 

 )و( كشؾ على الشقوق وملبها بجروت
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 الفواصل اإلنشائية )فواصل نهاية اليوم(  4-2

سطح (تتم معالجة اللحام الخرسانً عند الفاصل وذلك بإزالة لبانى االسمنت من على سطح حتى الكشؾ عن الركام فً الٔ)

 األمامً من الفاصل وذلك بمجرد تصلب الخرسانة. ٌتم ؼسل السطح بشكل جٌد بالماء النظٌؾ قبل متابعة عملٌة الصب. 

، وٌوافق علٌها قبل البدء فً إنشاء أي جزء آخر المشرؾ ( ٌتم تقدٌم المواضع المقترحة للفواصل االنشابٌة إلى المهندسٕ)

بمجرد انتهاء عملٌة الصب فً ٌوم عمل، أو عند توقؾ صب الخرسانة ألي من الهٌكل اإلنشابً. ٌتم صنع الفاصل 

 سبب. 

( كافة الفواصل االنشابٌة المستخدمة فً المنشؤت المابٌة، ٌتم تصنٌعها بالمثل، لتكون عازلة للمٌاه باستخدام جوانات ٖ)

 الحصول على موافقة المهندس مطاطٌة عازلة للماء، والتً ٌتم وضعها فً منتصؾ القطاع العرضً للخرسانة. ٌتوجب

 على عازل الماء المطاطً )أو معدنً إذا تطلب األمر( فٌما ٌتعلق بنوعه وجودته.  المشرؾ

 ( تكلفة الفواصل اإلنشابٌة متضمنة فً أسعار الخرسانة. ٗ)

 فواصل الحركة  4-3

الرسومات أو وفقاً لتوجٌهات  ( فواصل الحركة، إذا كانت مطلوبة، ٌتم صنعها ووضعها فً المواقع الموضحة علىٔ)

 . المشرؾ وموافقة المهندس

( ٌتم قٌاس فواصل الحركة بشكل منفصل، وٌتم تضمن هذه البنود فً جداول الكمٌات فٌما ٌتعلق بؤنواع الفواصل المطلوبة ٕ)

 للعناصر اإلنشابٌة المختلفة. 

( وفقاً لما تحدده الرسومات، ٌتم تمرٌر األوتاد الحدٌدٌة بقلب الفصل الخرسانً، وتكون األوتاد الحدٌدٌة بنهاٌات مشطوفة ٖ)

وتكون مجهزة بمكان للتثبٌت فً كال جانبً الفاصل. ٌتم وضع األوتاد الحدٌدٌة فً منتصؾ المحور الطولً المتقاطع مع 

كون نصؾ القضبان مؽطاة بشكل مناسب لمنع ترابطها. وفوق النصؾ المؽطى ٌتم مستوى الفاصل بالزواٌا الصحٌحة، وٌ

 مم فً نهاٌة القضٌب البعٌد عن الفاصل.  7٘وضع حلقة أو انبوب من البالستٌك، مؽلق ومعبؤ باأللٌاؾ الزجاجٌة لعمق 

اصل على وجه واحد أو كال ، ٌتم ؼلق وعزل الفوالمشرؾ ( وفقاً لما تحدده الرسومات أو وفقاً لتوجٌهات المهندسٗ)

الوجهٌن كما ٌتطلب األمر. وعلى الوجه أو األوجه التً تتطلب العزل، ٌتم إنشاء حز أو مجرى بالشكل واألبعاد 

الموضحة فً التفاصٌل القٌاسٌة للفاصل الخرسانً المخطط إنشاإه. بعد مضً أربعة عشر ٌوماً على األقل من صب 

، ٌتم تنظٌؾ المجرى، وتجفٌفه إذا تطلب األمر، وٌتم طالإه بالبراٌمر المشرؾ هندسالخرسانة، أو وفقاً لتوجٌهات الم

وٌتم حشوه بمركب العازل الصمؽً المعتمد فً الجزء السفلً من الجوانب المشطوفة. ٌتم إعداد وتجهٌز العازل 

 المستخدم وفقاً لتعلٌمات الُمَصِنْع بدقة. 

للحصول  المشرؾ االنكماش )المستخدمة فً المنشؤت المابٌة( إلى المهندس ( ٌقدم المقاول مقترحاته الخاصة بفواصل٘)

 متر.  ٓ.7على موافقته بطول ٌبلػ أقصاه 

 مواد الفواصل  4-4 

( ٌتم حشو فواصل التمدد باستخدام مواد ربط معتمدة والتً ٌجب أن تكون قابلة لالنضؽاط ومقاومة للعوامل الجوٌة ٔ)

 ولعوامل التعرٌة. 

( مواد الربط المستخدمة بالفواصل ٌجب أن تكون بعٌدة عن السطح األمامً للفاصل كما هو موضح فً الرسوم التفصٌلٌة ٕ)

 الخاصة بالفواصل، وٌتم طالء التجوٌؾ المتكون باستخدام البراٌمر، وٌتم عزله وؼلقه باستخدام مركب العزل المعتمدة. 
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لمواد المستخدمة، متضمنة تماسك العازل المستخدم فً الفواصل. العزل المطبق ( ٌكون المقاول مسبوالً عن جودة كافة اٖ)

فً الفواصل، والذي ال ٌكون سمٌكاً كفاٌة، أو هشاً أو ٌفقتد إلى درجة التماسك والمقاومة المطلوبٌن، ٌتم استبداله بواسطة 

ٌُْعِفً المقاول من التزاماته المنوطة به على المواد المستخدمة الالمشرؾ المقاول دون تكلفة إضافٌة. موافقة المهندس   

 بموجب هذا العقد. 

 العزل ضد الرطوبة  -5

 دهان البيتومين  5-1

لحماٌة أسطح األساسات، والحوابط الخرسانٌة، والسمالت، ورقاب األعمدة ضد تؤثٌرات التربة العدوانٌة، فإن كافة األسطح 

عزلها باستخدام محلول البٌتومٌن البارد، من النوع )د(، والمتوافق مع الخرسانٌة تحت األرض والمتالمسة مع التربة ٌتم 

 ( والذي ٌتم استخدامه على طبقتٌن لتشطٌب األسطح بشكل متناسق وعازل تماماً.BS 743معاٌٌر  )

 مم  4رقائق البيتومين المسلح  5-2

 نطاق العمل   5-2-1

 لبٌتومٌة كما هو مطلوب بموجب العقد وٌشمل النوع التالً:ٌؽطً هذا القسم أعمال العزل المابً من ؼشاء الرقابق ا

 ؼشاء من األلٌاؾ الزجاجٌة المقوى ؼشاء مقاوم للماء مقاوم للماء. -

 ٌتم اإلشارة إلى حجم البٌتومٌن ورقة ؼشاء تسرب المٌاه على الرسومات.

صاحب العمل، وجمٌع المواد والمكونات التً ٌجب على المقاول التؤكد من طبٌعة العمل ونطاقه بدقة، دون أي تكلفة إضافٌة ل

 قد ال ٌتم ذكرها أو عرضها على وجه التحدٌد، ولكنها مطلوبة للتركٌب المناسب لألداء.

 ٌجب أن ٌتضمن العمل التنسٌق مع ظروؾ الموقع الفعلٌة وأعمال المهن األخرى التً تإثر على أعمال العزل .

 التقديمات المطلوبه    5-2-2

 المقاول تقدٌم ما ٌلً وفقا لشروط العقدٌجب على 

i. :بٌانات المنتج 

إرسال المواصفات الفنٌه للمنتج للشركة المصنعة، و تعلٌمات  التركٌب والتوصٌات الخاصه بجمٌع مواد العزل المطلوبه .   

 تضمٌن البٌانات التً تثبت أن المواد تتوافق مع المتطلبات.

ii. :العٌنات . 

 ولحاماتهاد العزل المطلوبه تقدٌم ثالث عٌنات من  موا

 ضمان الجوده     5-2-3

أ. عام: الحصول على المواد من مصنع واحد إلى أقصى حد ممكن. توفٌر المواد الثانوٌة فقط فى حال أوصت الشركة 

 المصنعة للمواد األولٌة بذلك .

 األخرى لمنع تلؾ مواد العزل المابً. ب. التسلسل والجدولة: ٌتطلب العمل فً هذا القسم تنسٌقا دقٌقا مع أعمال األقسام



 

المواصفات الفنٌه –المجلد الثالث  -مناقصة ملؾ تم بواسطة  
أعمال تطوٌر مركز صحة نوبار ومركز صحة عثمان بمنطقة شبرا 

 (D2-SEK2)الخٌمة

 

ٔ7  

 و

 

 

 التسليم و التوصيل    5-2-4

 تسلٌم:ال - أ

ٌتم تسلٌم المواد إلى الموقع فً حزم مؽلقة بإحكام. ٌجب أن تشٌر العالمات إلى اسم الشركة المصنعة أو العالمة التجارٌة   

 وطرٌقة التطبٌق.

 التخزٌن: -ب

مكان جاؾ. ٌتم وضع اللفابؾ على أرضٌات أو منصات نظٌفة بطرٌقة تمنع التلؾ  ٌتم تخزٌن لفابؾ الرقابق البٌتومٌنٌه  فً  

 والتلوث باألمور الخارجٌة.

 المناولة:  -ج

 التعامل مع لفات الرقابق البٌتومٌنٌه باعتناء بحٌث ال تنقل على الحواؾ او االطراؾ حتى ال تتلؾ . 

 توصيف المواد المستخدمه    5-2-5

 البٌتومٌن بالقٌم التالٌة المطلوبة:ٌجب أن تفً أوراق 

 مم. ٗ. سمك: ٔ

 .  ASTM 792وفقا ل   ٕكجم /مٗ. الوزن االسمً: ٕ

 كحد أدنى. ٕؼم / م 8ٓ. تسلٌح باستخدام الزجاج  المقوى : ٖ

 ، كحد أدنى. ٕجم / م 8ٗٓ. المحتوى البٌتومٌنى : ٗ

 .D 36 ASTM إلى درجه مبوٌه ٘ٔٔ-ٓٔٔ: اللٌونه . نقطة٘

 .ASTM مبوٌه درجة  ٕ٘ -ٕٓاالختراق:. ٙ

  UEAtcدرجه مبوٌه وفقا ل  7ٓساعة:  ٕ. الحرارة المقاومة: 7. 

 . قوة الشد8

 UEAtcمم وفقا ل  ٓ٘نٌوتن /  ٖٓ٘ا. الطولٌة: 

 ASTM D 146مم وفقا ل  ٓ٘نٌوتن /  ٖٓٓب. عرضٌة: 

 . االستطالة9

 UEAtc : وفقا ل .٘.ٖا. الطولٌة: 

 .ASTM D 146ل أستم  : وفقاٖب. عرضٌة: 

 للتمزق . المقاومةٓٔ
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 .UEAtcالحد األدنى ل  N ٓٙا. الطولٌة: 

 الحد األدنى. N ٓٙب. عرضٌة: 

 

 العزل   5-2-6

 أ. نظام التثبٌت:

 مرتبط بالكامل إلى ركابز )ٌجب تؽطٌه السطح المراد عزله بالكامل(.

 ب. التداخل:

مم .تستخدم الحراره للتثبٌت من اعلى و  ٌٓٓٔجب اال ٌقل التراكب عن  لتراكب الرقابق معا فى الموقع  استخدام المفاصل

 المجرفه لضمان التؽطٌه 

 ج. اللمعان:

 ٌتوافق مع تعلٌمات الشركة المصنعة المطبوعة والتفاصٌل وتوفٌر وقطع أو التجهٌزات الخاصة الموصى بها من قبل تصنٌع.

 د. وصالت التمدد:

تثبٌت حشو الوصالت على النحو الموصى به من قبل الشركة المصنعة، مع االسطح المستدٌره البارزه. و تؽطٌتها  بشرٌط  

 ملم من  شرٌط من الرقابق البٌتومٌنٌه  على المفصل تلٌها تطبٌق العزل بوضع الرقابق . ٕٓٓ

 التداخل على السطوح العمودٌة: -ه 

مم.  ٕٓٓطوح الرأسٌة للهٌاكل )الحواجز والجدران وما شابه ذلك( على مسافة  ال تقل عن ٌجب أن تتداخل الصفابح مع الس  

 أسطح و تثبٌت العزل كما فى الشرابح االفقٌه 

 تنظيف الموقع   5-2-3

  ناجمة عن تسرب المٌاه من األسطح المؽطاةرؼة حطام وعلب فاالنتهاء من األعمال، وإزالة أي مواد وبعد ا

 اختبارات الموقع    5-2-8

سطح عمال األأنوافٌر وصنادٌق الزهور و جمٌع قبل االنتهاء من عزل األسطح األفقٌة لألسقؾ والحمامات والمراحٌض وال

عن طرٌق  ؾشِ الح أي تسرب كُ ساعة. إص ٕٗملم من المٌاه لمدة  ٓ٘المراد عزلها  ٌجب عمل اختبار للتسرب مع عمق 

 فحص الهٌاكل األساسٌة وكرر االختبار حتى ال ٌالحظ تسرب

 الحمايه   5-2-9

ٌجب اتخاذ االحتٌاطات الكافٌة لحماٌة العزل أثناء أداء األعمال الالحقة األخرى وخالل بقٌة فترة االعمال. ال تسمح بحركة 

 المرور من أي نوع على رقابق عزل ؼٌر المحمٌة.
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 و

 

 

 البياض )المحارة( ة وأعمال نالمو  -6

( ٌتم خلط خلٌط المونة والمحارة المستخدمة فً أعمال بناء الطوب، وأعمال البٌاض والمحارة لألسطح الخارجٌة وفقاً ٔ)

 للجدول التالً: 

 درجة المونة

Cement 

Mortar 

 نسب الخلط

Mix Proportions 

 االسمنت )كجم(

Cement 

[kg] 

 جير

Lime 

 (3الرمال )م

Sand 

[m³] 

 ٓ.ٔ -- ٖٓ٘ درجة )أ(

 ٓ.ٔ -- ٖٓٓ درجة )ب(

 ٓ.ٔ -- ٕٓ٘ درجة )ج(

 ٓ.ٔ -- ٓ٘ٔ درجة )د(

 

( ٌتم قٌاس مكونات المونة اإلسمنتٌة فً قوالب قٌاس جاهزة على منصة مستوٌة، وٌتم تقلٌب المكونات مرتٌن وهً جافة، ٕ)

ومرتٌن أثناء إضافة الماء باستخدام مرشة مابٌة، أو بدالً من ذلك ٌتم خلط المونة باستخدام خالطات اسمنت مٌكانٌكٌة 

 مصدق على استخدامها. 

خلطة المونة فً موقع البناء فً ؼضون ساعتٌن من بعد إضافة الماء إلٌها، وٌتم جمع أي كمٌات متبقٌة من ( ٌتم استخدام ٖ)

 خلطة المونة والتخلص منها. 

ْن للمونة بالنسب وبالطرٌقة التً ٌوصً بها الُمَصِنْع. ٌتم تعدٌل نسب خلطة المونة إذا لزم األمر ووفقاً ٗ) ( ٌتم استخدام ُملَدِّ

 توصٌات المصنع. لتعلٌمات و

( عند استخدام مونة أو أعمال بٌاض ذات لون محدد، ٌجب أن تكون الصبؽة المستخدمة من ُمَصِنْع مصدق علٌه، وٌجب ٘)

أال ٌكون للصبؽة تؤثٌر على المكونات األخرى المستخدمة فً المونة. وعند استخدام الصبؽة، فإنه ٌتم خلط الخلطة بعناٌة 

لون المتساوٌة فً كامل الخلٌط، وٌجب استخدام كمٌة كافٌة من الصبؽة تكفً إتمام العمل فً تامة وذلك لضمان درجة ال

 منطقة معٌنة وفً عملٌة واحدة. 

 التشطيبات -3

( ٌتم تجهٌز األسطح ألعمال البٌاض المحارة، وتتضمن هذه العملٌة إزالة الفواصل الخرسانٌة، تسوٌة كافة األسطح ؼٌر ٔ)

المستوٌة كما هو مطلوب، وإزالة القواعد المإقتة واأللواح الخشبٌة، وحوامل المواسٌر وكل ما ماثل ذلك من المعوقات 

 والعمل خلؾ المواسٌر. 

 فة األسطح لٌكون السطح متماسكاً وأملساً.( ٌتم تشطٌب كإ)

مم مالم ٌتم ٓٔ( ٌتم تشكٌل الزواٌا الخارجٌة ؼٌر المدعومة ببردورة زواٌا معدنً على شكل زواٌا مستدٌرة بنصؾ قطر ٖ)

 التوصٌة بؽٌر ذلك. 

والصرؾ بشرٌط معدنً ( ٌتم تؽطٌة كافة الفواصل بٌن الحوابط والعناصر الخرسانٌة، وكافة مسارات مواسٌر الكهرباء ٗ)

 سم، وٌكون متضمناً فً جدول األسعار.ٕٓبعرض 
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 و

 

 

 ذلك. المشرؾ متر إذا طلب المهندس ٔ× متر ٔ( تشمل األسعار عٌنة من اللوحات ٘)

 ( تكون المونة االسمنتٌة بالدرجة ونسب الخلط المبٌنة. ٙ)

من الطبقات كما هو ُمفّصل الحقا، وذلك (  ٌجب أن تتم عملٌة بٌاض ومحارة الحوابط واألسطح الداخلٌة من عدد 7)

 مم.  ٘ٔللوصول إلى درجة السماكة المطلوبة 

 مم.   ٓٔ( تكون طبقة األساس من خلٌط مونة )درجة ج( بسماكة 8)

 مم وٌتم تشطٌبها باستخدام مسطرٌن.   ٘( طبقة التشطٌب النهابٌة تكون من خلٌط مونة ) درجة "ج"( بسماكة 9)

قة المحارة االسمنتٌة من مونة )درجة "أ"(، وٌتم استخدامها فً طبقتٌن أو ثالثة. ال تتجاوز طبقات ( ٌجب أن ٌكون طبٓٔ)

مم. وٌكون طبقتً  ٙمم، وال تتجاوز طبقات التشطٌب الخارجٌة متوسط سماكة ٌبلػ  ٓٔاألساس متوسط سماكة ٌبلػ 

 مم.  ٕ٘بإجمالً سماكة تبلػ  مم وٌكون التشطٌب بثالث طبقات محارة ٙٔالمحارة بإجمالً سماكة تبلػ 

( عند تشطٌب األسطح الخرسانٌة، فإنه ٌجب أن تتم معالجة الطبقة الخارجٌة من السطح الخرسانً بالطرٌقة التً تإهله ٔٔ)

 للدخول فً مرحلة أعمال البٌاض. 

بل وضع طبقة األساس ٌتم تجهٌز أسطح المنشؤت المصنوعة من الطوب، أو األحجار أو أعمال البناء األخرى بشكل كامل ق

 وذلك من خالل تسوٌة الفواصل مع مستوى السطح الخرسانً. 

( ٌتم مسح األسطح بالكامل لتنظٌفها من األتربة والمواد ؼٌر الثابتة. وٌجب االهتمام بإزالة الزٌوت الموجودة على ٕٔ)

وضع طبقة األساس بشكل ٌتناسب مع  الخرسانة بعد نزع الفرم وأٌة مواد أخرى ؼرٌبة قبل البدء فً أعمال البٌاض. ٌتم

متطلبات الطبقات األخرى التً سٌتم وضعها فوقه. ٌجب أن ٌتم ترطٌب السطح بشكل جٌد بالمٌاه العذبة قبل البدء بؤعمال 

 البٌاض. 

ساعة على األقل، ومن ثم تترك لتجؾ تماما قبل وضع أٌة طبقات بٌاض. ٌجب  8ٗ( تبقى كل طبقة بٌاض رطبة لمدة ٖٔ)

 ٌب السطح فورا قبل وضع أي طبقة إضافٌة.ترط

( طبقة التشطٌب النهابٌة ٌجب أن تتم باستخدام مسطرٌن وذلك لٌكون سطح البٌاض متناسقاً ومنتظماً ومتساوٌاً. تتم ٗٔ)

 تسوٌة البروزات بالسطح. 

 ( ٌجب حماٌة طبقة البٌاض المشطبة وتتم معالجتها وفقاً لمتطلبات أعمال الخرسانة. ٘ٔ)

 و الحوائط و االسقف و االسطحبات األرضيات تشطي -8

 جمٌع االشتراطات طبقا للمواصفات القٌاسٌة و الكود المصري للبناء 

( المواد المستخدمة فً خلط مونة البناء وأعمال البٌاض لؽرض تشطٌب األسطح الداخلٌة ٌجب أن ٌتم تحدٌدها فً المونة ٔ) 

 والبٌاض. 

 مم، وتكون باللون والنمط الذي ٌحدده المهندس ٙأن تكون ذات سماكة ال تقل عن  ( بالطات الجدران المصقولة ٌجبٕ)

 . المشرؾ

مم وباللون والنمط الذي ٌحدده  8( بالطات أرضٌات السٌرامٌك )مانعة لإلنزالق( ٌجب أن تكون بسماكة ال تقل عن ٖ)

 . المشرؾ المهندس
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مم. ٌتم  ٕٓمم وبسماكة ال تقل عن  ٕٓٓ× مم  ٕٓٓبمقاس  ( بالط األرضٌات من )الموزاٌكو( ٌجب أن تكون بالطاتٗ)

 تحدٌد لون البالطات ونمطها كما هو موضح على الرسومات، وفً جداول الكمٌات، أو وفقاً لتوجٌهات المهندس

 . المشرؾ

نمط مم، وباللون وال 8مم وبسماكة ال تقل عن  ٕٓٓ× مم  ٕٓٓ( بالط األرضٌات الحجري)السورناجا( ٌكون بمقاس ٘)

 . المشرؾ الموضح فً الرسومات، وفً جداول الكمٌات أو وفقاً لتوجٌهات المهندس

مم. ٌتم تحدٌد  ٕٓمم وبسماكة ال تقل عن  ٕٓٓ× مم  ٕٓٓ( بالطات األرضٌات االسمنتٌة ٌجب أن تكون بالطات بمقاس ٙ)

 .المشرؾ لتوجٌهات المهندس لون البالطات ونمطها كما هو موضح على الرسومات، وفً جداول الكمٌات، أو وفقاً 

مم. ٌتم تحدٌد  ٓٗمم وبسماكة ال تقل عن  ٓٓٗ× مم  ٓٓٗ( بالط األرضٌات الرخامٌة ٌجب أن تكون بالطات بمقاس 7)

 .المشرؾ لون البالطات ونمطها كما هو موضح على الرسومات، وفً جداول الكمٌات، أو وفقاً لتوجٌهات المهندس

مم  ٕٓمم فً أرضٌات المداخل وال تقل عن  ٓٗدمة فً المداخل ٌجب أال تقل سماكتها عن ( األرضٌات الرخامٌة المستخ8)

 فً الجوانب. لون األرضٌات وأبعادها موضحة فً الرسومات، وفً جداول الكمٌات أو وفقاً لتوجٌهات المهندس

 . المشرؾ

ٌجب أال تقل  مم فى المتر المسطح و ٓٔقطر اسٌاخ  ٘حدٌد التسلٌح المدعمة بشبك من  المطبوعة ( األرضٌات الخرسانٌة9)

مم، وٌكون لونها ونمطها المستخدم وفقاً لما هو محدد بالرسومات، وفً جداول الكمٌات أو وفقاً  ٓٓٔعن  كهاسم

 . المشرؾ لتوجٌهات المهندس

 

 بالط االنترلوك  -9

 صف األعمال و  9-1

 ٌؽطى هذا الجزء و صؾ لرصؾ المشاٌات باالنترلوك

 القياسيةالمعايير   9-2

 ( أحدث طبعةESٌجب أن ٌتم تنفٌذ األعمال بدقة وفقا ألحكام المواصفات القٌاسٌة المصرٌة )

 التقديمات  9-3

 تقدٌم ما ٌلً :

 A بٌانات المنتج: إرسال بٌانات المنتج للشركة المصنعة، معلومات التركٌب القٌود والتوصٌات. تقدٌم شهادات تفٌد بؤن المواد

 تتوافق مع المتطلبات.

B عٌنات التحقق: تقدٌم عٌنات تمثٌلٌة من كل عنصر التً سٌتم استخدامها فً العمل النهابً، والتً تبٌن مجموعة كاملة من .

 للمهندس المشرؾاأللوان والتؽٌٌرات النهاٌة المتوقعة. توفٌر ما ال ٌقل عن ثالث وحدات ؼٌر محمولة على المواقع و تقدم 

 للمراجعه
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Cالتفاصٌل و تبٌن الحجم الدقٌق والشكل، واالنتهاء، ونمط التركٌب  لٌه بمقٌاس رسم كبٌر توضحٌ. توفٌر رسومات تفص

 للمراجعه المهندس المشرؾواأللوان وتقدٌم إلى 

 ضبط الجوده  9-4

سوؾ تحصل على   الجراوتا. االختبارات: استخدام اختبار قٌاسً مع الشركة المصنعة لتحدٌد ما إذا كانت مواد المونه و 

ٌجب ان ٌشمل الجدول الزمنً الوقت الكافى لالختبار وتحلٌل و  وٌجب أن ٌكون نظٌؾ و صالح للرصؾصاق األمثل ، تلاأل

 النتابج دون تؤخٌر العمل.

قطعة من مجموعات المعاٌنة. ٌجب اختبار هذه الكتل لدقة األبعاد،  ٕٓٓٓوٌجب استنباط مجموعتٌن من كل مجموعة من 

 مقاومة االنضؽاط، التآكل وامتصاص الماء.

 ٌجب أن تتوافق نتابج االختبارات المذكورة فً الخارج مع النتابج التالٌة:

 مم ٓٙلالنترلوك سمك  ٕكجم / سم  ٖٓٓمقاومه الضؽط  ال تقل عن      

 تصاص الماء:وٌنبؽً أن ٌكون ام    

 دقٌقة. ٓٔ: ٌمتص بعد ٕ   

 ساعة. ٕٗ: ٌمتص بعد ٘   

مم للعٌنات  8.ٌٓجب أن ال ٌكون الفقد فً السمك بعد اختبار التآكل على العٌنات المعدة من البالطات  المسلمة أكثر من 

 (.ٕ جم / سم ٓٓ٘م، مع قوة ضؽط على عٌنة  ٓٓ٘)باستخدام الكوارتز كمادة تآكل إلى مسافة دوران 

 مم(. ٖمم( ولالرتفاع )+  ٘.ٔالتحمل فً الطول والعرض هو )+ 

 

تقدٌر ما إذا كانت  المشرؾ درات االختبارٌة لالختبارات المطلوبة لدقة األبعاد، ٌترك للمهندسقوفً حالة عدم امتثال أي من ال

 الشحنة الكاملة التً ٌتم اختٌارها من هذه الكتل تعتبر ؼٌر مطابقة للمواصفات.

 

 ب. التسلٌم والتخزٌن والمناولة:

تسلٌم الرصٌؾ على منصات واقٌة مع الربط المعدنً )عمودٌا وأفقٌا( والناٌلون لذلك ٌسمح الحركة عن طرٌق رفع شوكة دون 

 تعطٌل الحزمة األصلٌة.

 تفرٌػ الشحنه فً موقع العمل بطرٌقة ال ٌحدث أي ضرر للمنتج.

 

حتى وقت االستخدام بحٌث ٌمكن رإٌة عالمة الشركة التً تشٌر إلى النمط واللون  ٌتم تخزٌن المنصات كاملة وؼٌر مفتوحة

 داخل البلٌت بوضوح
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 وصف االنترلوك  9-5

بالوزن االسمنتً: الرمال:  ٗ: ٕ: ٔتكون الخرسانة خلٌط مدمج جٌدا بنسبة  و. مم لألرصفة ٌٓٙجب أن ٌكون االنترلوك  

 الحصى على التوالً.

 لألرصفة ٕكجم / سم  ٌٖٓٓوما عن  8ٕالممٌزة للخرسانة بعد ٌجب أال تقل القوة 

 ٌجب أن تكون حواؾ وأسطح جمٌع الكتل فً زواٌا قابمة لبعضها البعض.

 البعد من رصؾ الخرسانة المتشابكة كما هو مبٌن فً الرسومات.

  المشرؾ ٌمات المهندسٌجب اتخاذ التدابٌر الكافٌة لضمان أن ٌتم رص  كتل الرصؾ الخرسانٌة بشكل صحٌح حسب تعل

ٌجب أن ٌكون سطح جمٌع كتل الرصؾ نظٌفه مستوٌه ، وخالٌة من اإلسقاطات، وإزالة الضؽط، والتجمٌد، ومن األضرار إلى 

 الحواؾ والزواٌا. عندما ٌتم فحص الرصٌؾ، ٌجب أن تظهر كتلة الرصؾ نسٌج موحد معقول.

مم من أجل تمكٌن الرمل الناعم من ملء القضبان بٌن الكتل لبدء  ٌ٘ٔجب أن تشتمل الكتلة على فواصل جانبٌة ذات سماكة 

 العمل المتشابك.

 وفقا للرسومات. البلوكاتنمط وألوان 

 التنفيذ  9-6

 ا. فحص األسطح التً تستقبل الرصٌؾ لالمتثال لمتطلبات التحمل والظروؾ األخرى التً تإثر على أداء الرصٌؾ وحدة.

 ح الظروؾ ؼٌر المرضٌة.ال تشرع فً التثبٌت حتى ٌتم تصحٌ

 تحقق من أن إعداد الصؾ الفرعً، الكثافة المضؽوطة واالرتفاعات تتفق مع الرسومات  والمواصفات.

 التحقق من أن المواد األساسٌة، سمك، كثافة الضؽط، تحمل السطح واالرتفاعات تتفق مع الرسومات  والمواصفات.

 والموافقة علٌها من قبل المهندس. الموجهةوضع وحدات الرصؾ فً نمط 

 ب . صحة:

مم من مستوى التصمٌم، وٌجب أال ٌتجاوز االنحراؾ  ٓٔعند االنتهاء، ٌجب أن ٌكون مستوى السطح النهابً فً حدود 

مم. ٌجب أال ٌختلؾ مستوى أي كتل / ألواح متجاورة  ٓٔأمتار،  ٖاألقصى داخل السطح المضؽوط، مقاسا بحافة مستقٌمة 

مم. ٌتم إزالة أي مناطق من الرصؾ التً ال تتوافق مع هذه التسامح، ورفع مسار الرمال وترتٌبها، وترجع كتل /  ٕمن  بؤكثر

 ألواح الرصؾ إلى المستوٌات الصحٌحة.

 الدهانات    -11

 عام   11-1

 .جمٌع االشتراطات طبقا للمواصفات القٌاسٌة و الكود المصري للبناء
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 (D2-SEK2)الخٌمة

 

ٕٗ  

 و

 

 

أنواع الدهانات من ُمَصِنِعٌن تمت الموافقة علٌهم. عند استخدام الدهانات فً موقع العمل، ٌتوجب  ( ٌتم الحصول على كافةٔ)

للحصول على موافقته على استخدامها قبل  المشرؾ تقدٌم عٌنات من أنواع الدهانات والطالء المستخدم إلى المهندس

تورٌدها. التفاصٌل الخاصة بنوع وصناعة الطالء ٌجب أن تكون مرفقة لكل نوع من أنواع المنشؤت واألسطح التً سٌتم 

 طالءها قبل تورٌدها إلى الموقع. 

 فاً لمحتوٌات المواد المسلمة. ( ٌتم تسلٌم كافة المواد المستخدمة فً حاوٌات مؽلقة تحمل اسم وشعار الُمَصِنْع ووصٕ)

 ( كافة الدهانات وأنواع الطالء المستخدمة ٌتم استخدامها وطالءها وفقاً لتعلٌمات وتوجٌهات الُمَصِنْع. ٖ)

، وإن أمكن فإن الطبقات المختلفة من الدهان المشرؾ ( ألوان الدهانات المستخدمة ٌجب أن تكون وفقاً لما ٌحدده المهندسٗ)

 مختلفة. تكون بدرجات 

 ( كافة التجهٌزات الخاصة بؤعمال الطالء وعملٌة الدهان ٌجب أن تتم فً ظروؾ جافة ومحٌط جاؾ. ٘)

بالحصول على عٌنات من عبوات الطالء المستخدمة ألؼراض التحلٌل واالختبار. ال تتم  المشرؾ ( قد ٌقوم المهندسٙ)

 لمهندس أوالً. إضافة أٌة مرفقات للطالء أو أٌة مواد أخرى دون موافقة ا

 

 المواد   11-2 

 الطالء االسمنتي  11-2-1

 ( وذلك لالستخدام الخارجً أو لألسطح المعرضة لعوامل التعرٌة أو للخرسانات ذات السطح المستوي. ٔ)

( ٌكون الطالء االسمنتً بلون أبٌض أو بلون االسمنت البورتالندي الذي ٌتم تؽٌٌره قلٌالً لٌالبم استخدامه كطالء مضافاً ٕ)

 إلٌه اإلضافات األخرى الضرورٌة ألؼراض االستخدام الخارجً. 

 ( ٌتم تنفٌذ عملٌة الطالء االسمنتً فً طبقة بطانة وطبقة تشطٌب خارجٌة. ٖ)

  

 األكريليك  طالء 11-2-2

%، وأال تقل نسبته عن ٓٓٔتشطٌب طالء األكرٌلٌك ألؼراض التشطٌب ٌجب أن ٌكون مصنعاً من أكرٌلٌك بنسبة نقاوة 

 % من الوزن اإلجمالً: ٕٓ

( بدون µ ٘ٙتشطٌب األكرٌلٌك الُمْطَفؤْ، وٌتم تنفٌذه فً طبقتٌن أعلى طبقة الحشو مع طبقة ثخانة نهابٌة ال تقل عن ) ( أ)

 طبقة االمعجون. 

 طبقة المعجون: حشو من أمالح مرققة لألسطح المسامٌة. ( ب)

  . المابى  كرٌلٌكاأل مستحلب : مناألولى و الثانٌه الطبقة النهابٌة )ج( 
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ٕ٘  

 و

 

 

   السباكه -11

 عام   11-1

 .جمٌع االشتراطات طبقا للمواصفات القٌاسٌة و الكود المصري للبناء

وذلك لضمان أن كافة الوصالت التً تم تركٌبها قد  المهندس المشرؾ( ٌقوم المقاول بإجراء كافة الترتٌبات الالزمة مع ٔ)

 . شركه المٌاه المختصهوفقاً لمعاٌٌر  تتم

السباكة التً سٌتم تطبٌقها، ٌتم تقدٌمها إلى المهندس للحصول على موافقته. أٌة مواد ٌتم نقلها ( طرق ومواصفات أعمال ٕ)

 إلى موقع العمل دون موافقة مسبقة من المهندس، قد ٌتم رفضها واستبدالها بؽٌرها على نفقة المقاول.

 ( جمٌع المواسٌر و اللوازم من نوع واحد انتاج شركه واحده  ٖ)

 المواد   11-2

 على ان  PVCالبولى بروبلٌن و الصرؾ من ال المواسٌر واللوازم الخاصة بمرافق المٌاه ٌجب أن تكون من جمٌع ( ٔ)

 من قبل المهندس المشرؾ .المعتمدة  االنواعتتحمل الضؽط المطلوب و تكون من 

 فً الجدار.  بخوابٌرٌة ذات طرؾ مسمارى ٌثبت ( إذا تطلب إستخدام حوامل للمواسٌر فإنه ٌجب أن تكون نحاسٕ)

 ( تكون المحابس المستخدمة مصنوعة من النحاس. ٖ)

 ( الحنفٌات والصنابٌر تكون مصنعة من نحاس مشكل على الساخن، ومطلٌة بطبقة من الكرومٌوم. ٗ)

شركة تمت ( التركٌبات الصحٌة المطلوبة ٌتم تركٌبها وفقاً لما تحدده الرسومات و/أو جداول الكمٌات، وٌتم تورٌدها من ٘)

 الموافقة على التورٌد منها. 

( األحواض المستخدمة، إال إذا ذكر ؼٌر ذلك، ٌجب أن تكون مصنعة من خزؾ األدوات الصحٌة، أبٌض اللون، بؤبعاد ال ٙ)

مم، الصنبور ٌكون عمودٌاً على الحوض ٌثبت على  ٘ٔسم، كاملة مع طبقة من الكرومٌوم بقطر  ٓٗ×  ٘٘تقل عن 

مم  ٖ٘مم و حوامل الحوض تطلى بمادة بالستٌكٌة بٌضاء و منفذ الصرؾ فتحته بقطر  ٘ٔقطرها فتحة فً الخزؾ 

 مم و سدادة و كوع تجمٌع الرواسب .  ٌٖ٘ركب فٌه سٌفون من الكروم و ٌتكون من صفاٌة من الكروم 

األرضٌة، وٌكون  مناسب للتركٌب فًالزهر المطلً صٌنً ابٌض .( المراحٌض األرضٌة )البلدى( تكون مصنعة من 7)

مخططاً لتزوٌده بخزان طرد المٌاة. ٌكون خزان الطرد المٌاه مزوداً بصمام مستقل، وٌتم تركٌب الخزان على ارتفاع 

مم،  ٕٖ( لترات من الماء. ٌكون أنبوب الصرؾ ٌكون ذو قطر داخلً ٙمترٌن تقرٌباً وتكون له قدرة استٌعابٌة لستة )

ِصُل بشكل مستقٌم بٌن خزان م ٌَ ٌاه الشطؾ ووحدة المرحاض األرضٌة، وٌكون الماسورة مزوداً بموزع مٌاه فً نهاٌته و

والذي ٌقوم بصرؾ المٌاه بشكل قطري على كامل المرحاض. ٌتم تركٌب معطر ومؽٌر للرابحة فً أسفل منطقة تدفق 

 المٌاه فً المرحاض. 

سم من مستوى األرض مثبت إلى جانب  ٓٗفاع مم، وبإرت ٖٔ( ٌتم تزوٌد كل ؼرفة دورة مٌاه بصنبور مٌاه بقطر 8)

 الحابط. 

سم  ٓ٘ابط باراتفاع حدٌل، مطلً بالكروم، ومثبت على ال( كل ؼرفة دورة مٌاه ٌجب أن تكون مزودة بحامل للفات المنا9)

 من مستوى األرض. 
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ٕٙ  

 و

 

 

 مما ٌلً:  ( المراحٌض ذات الطراز الؽربً تكون مصنوعة من خزؾ األدوات الصحٌة أبٌض اللون وتتكون ٓٔ

 جلسة المرحاض من الخزؾ -

 قاعدة وؼطاء للمرحاض، مصنع من بالستٌك قوي.  -

 خزان مٌاه شطؾ -

 مم  ٖٔشطاؾ خرطوم مٌاه بقطر  -

 حامل لفة منادٌل  -

 كافة المحابس، والتركٌبات، والمواد والوصالت الخاصة بمواسٌر المٌاه ونظام الصرؾ.  -

 أعمال الكهرباء -12

 عام 12-1

 تكون طبقا للرسومات و المواصفات اال اذا وجه المهندس المشرؾ بؽٌر ذلك.جمٌع االعمال 

 مجال االعمال : الشبكات . مفاتٌح االنارة، الوشوش، علب البراٌز. االسالك

 المعاٌٌر: جمٌع العناصر تكون من قطع مصنعة قٌاسٌة موحدة الشكل و نمطٌة طبقا لمجموعة واحدة من العٌنات المعتمدة

 المنتج فً الكتالوج، اسم الشركة المنتجة ورقم (data sheet) الوجات، جدول بٌانات المنتجعٌنات، كتالتقدٌمات: 

 الرسومات التنفٌذٌة: على المقاول ان ٌقدم رسومات تنفٌذٌة لالعتماد لالتً على سبٌل المثال ال الحصر:

 الموقع الدقٌق لكل مخرج -

 تفاصٌل التركٌز للبنود الخاصة شاملة المراوح و التكٌٌفات  -

 رسومات الشبكات للبنود الخاصة -

 علب المخارج 12-1-1

 تكون العلب من النوع المدفون فً الحابط مالبم لنوع الماسورة و السلك الذي سٌتم تركٌبه 

 ٌجب ترك طبب العلب مؽلقة كما هً واردة من المنتج  فً حالة عدم استخدامها 

 الوشوش 12-1-2

وشوش المخارج تكون مستطٌلة او مربعة و مشابهة لؽٌرها فً نفس الؽرفة و تكون مصممة لتؽطٌة العلبة بالكامل و لها مسامٌر ؼاطسة 

 ؼٌر قابلة للصدأ

 المفاتيح 12-1-3

 سكتٌن طبقا لما هو مبٌن للرسومات  : سكة واحدة اوالنوع 

 مخارج البرايز 12-1-4

 زدوجة على التوازي فً علبة واحدة مالنوع: مخارج براٌز لالستخدام العام طبقا للكود المصري و ٌتم تركٌب البراٌز ال
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ٕ7  

 و

 

 

 

 الوحدات 12-1-5

 جمٌع الوحدات التً ٌتم تركٌبها تكون بناء على كتالوجات و مواصفات الجهة المنتجة المعتمدة 

التالفة . اما فً حالة تلؾ جسم وحدة االنارة  لكترونً او ترانز الملفاتترانز االالو او الدواٌا او اللمبات اٌجب تؽٌٌر جمٌع وحدات البادئ 

 ة االنارة بالكامل او ان الرٌش اصبحت سوداء ٌجب تؽٌٌر وحد

 وحدات االنارة الجدٌدة ٌجب ان تكون ممثالة للنوع القابم فً نفس الؽرفة 

 التركيبات 12-2

مكان المخارج و التجهٌزات المبٌن على الرسومات تقرٌبً و على المقاول اعداد رسومات تنفٌذٌة تحدد االماكن بدقة . فً حالة وجود اي 

ظرؾ ٌجعل المخرج فً مكان ؼٌر مناسب ٌجب تعدٌله باالستشارة مع المهندس المشرؾ . و ٌجب وضع المفاتٌح فً جانب فتح الباب 

ذلك موضح بالرسومات ام ال. وعند تحدٌد اماكن المخارج ٌجب االخذ فً االعتبار مكان  اي مواسٌر علوٌة او  بؽض النظر عن اذا كان

 ٌرها من العناصر المعمارٌة.ؼدكتات و كذلك سمك التشطٌبات و برور الشبابٌك و االبواب و التجالٌد و 

ماكن المشابهة فٌجب تحدٌد ارتفاع التركٌب على الرسومات ٌجب ان ٌكون ارتفاع تركٌب علب المخارج متساوي فً نفس المكان او اال

سم  ٖٓسم و مخارج البراٌز على  ٕٓٔبشكل عام ٌتم تركٌب مفاتٌح االنارة على ارتفاع المهندس المشرؾ . طبقا لتعلٌمات التنفٌذٌة او 

 ذلك .  خالؾبمن منسوب تشطٌب االرضٌة اال اذا كان مبٌن على الرسومات او وجه المهندس المشرؾ 

جمٌع العلب و الوشوش ٌتم تركٌبها موزونة و مزوٌة و موازٌة لسطح نهو الحابط و الوشوش الخاصة بالعلب المدفونة ٌجب ان تكون 

 مالصقة للحابط بدون فراؼات و ان تؽطً العلبة بالكامل.

 ٌجب تنسٌق الوحدات التً تؤتً فً مجموعات بشكل منظم حٌث ٌكون استخدامها سهل وواضح .

التالفة او ذات النهو التالؾ . و ٌجب كذلك حماٌة التركٌبات و الوشوش من التلؾ بعد التركٌب و  وحداتالوحدات التالفة : ٌجب تؽٌٌر ال

 حتى التسلٌم .

 المعاينة و االختبارات في الموقع  12-3

 المعاٌنة البصرٌة: ٌتم معاٌنة التركٌبات و التجهٌزات لحسن التركٌب و المصنعٌة 

 سخونة .التشؽٌل: ٌجب اختبار جمٌع التركٌبات للتشؽٌل باالحمال الكاملة بدون اي عالمات 

تحت التشؽٌل على االحمال الكاملة لمدة ال تقل عن ثمان ساعات فً  تكٌٌؾ الهواء ٌجب اختبار و مراقبة وحدات االنارة و المراوح و

 ٌومٌن مختلفٌن و ذلك من حٌث السخونة و االداء بوجه عام.


