
 

 ١

 حقوق الطبع محفوظة للوزارة



 

 ٢



 

 ٣

  المقدمــــــــــة

دأبت وزارة االعمار واالسكان في عھد بناء العراق الجديد وفي ظل حكومة الوحدة الوطنية الى نشر 
ًالثقافة الھندسية الصحيحة في تنفيذ االبنية والمنشآت والمشاريع المختلفة سواءا في القطاع العام او 

   . الخاص

مور في مضمار التشييد ، فقد برزت مفاھيم مستجدة مستقاة من ًوانطالقا من ھذه النظرة النافذة الى اال
التجارب والوقائع العلمية والتقنية تنحو باتجاه تطوير وتنظيم تلك المفاھيم بھدف سالمة التنفيذ وحسن 

  . االنجاز والتوفير في النفقات والوقت والجھد واالرتقاء بالمستوى النوعي 
  

ً ليكون مرجعا للمھندس المقيم والعاملين "المقيم للمشاريع االنشائية دليل المھندس "    ولقد تم إعداد 
في قطاع التشييد في االشراف ومراقبة تنفيذ االعمال من الناحيتين الفنية واالدارية واالسترشاد به في 
اتخاذ االجراءات الضرورية وتفادي الصعوبات التي من شأنھا أن تؤثر على سير انجاز المشروع من 

ًكلفة والنوعية والمدة ويساعد المختصين بمتابعة وانجاز مراحل المشروع ابتداءا من فكرة حيث ال
المشروع ودراسة الجدوى وتخصيص الموقع الى اكماله واستالمه وتشغليه واشغاله واجراء الذرعات 

  . لالعمال المنجزة وتسديد المستحقات 
  : يشتمل الدليل على ستة ابواب 

 إشراف المھندس المقيم على اعمال التنفيذ ويغطي المبادئ االساسية لمھمته منذ بدء يتناول : الباب االول
المقاولة بتسليم الموقع الى المقاول ولغاية االستالم االولي والنھائي للمنشأ  مع مالحق 
تضم نماذج االستمارات التي يمكن للمھندس االسترشاد بھا في اتخاذ االجراءات المطلوبة 

   . ضمن نطاق عمله
  .  يشتمل على الدليل القياسي الموحد للمسح الكمي العمال الھندسة المدنية والخدمات: الباب الثاني

المقاولة العمال شروط المقاولة العمال الھندسة المدنية وشروط يتضمنان  ، الباب الرابع الباب الثالث 
  اوية يالكھربائية والميكانيكية والكيم الھندسة

 العراقية من مواصفات المواد واالعمال االنشائية حسب المواصفات القياسيةيتض: الباب الخامس 
بالدرجة االولى ، تليھا بالدرجة الثانية المواصفات العالمية االخرى مثل ) ع.ق.م(

  . البريطانية واالمريكية عند توفر المواصفة العراقية 
رائھا على المواد االنشائية التي يختص بالفحوصات المختبرية المتنوعة الواجب اج : الباب السادس

تستخدم في الموقع وتثبيت الحد االدنى من النماذج الواجب أخذھا لغرض إقرار صالحية 
  . تلك المواد 

وھذه التعليمات خاضعة " ٢٠٠٨تعليمات تنفيذ العقود لعام " ًتعميما للفائدة تم اضافة ملحق للدليل عنوانه 
  .  انتباه المھندس المقيم لذلك للتعديل بين فترة واخرى مما يستدعي

 في النھاية اقدم الشكرالى كل من شارك او ساھم في إعداد ھذا الدليل وتدقيق مادته العلمية من منتسبي 
ًمركز الوزارة وتشكيالتھا آملين أن يكون عونا للمھندسين والعاملين في قطاع التشييد في طريق تقدم 

   .ونھضة العراق العظيم وهللا الموفق   
  

  

  المھندسة                                                                                            
  بيان اسماعيل دزه يي                                                                                        

  وزير االعمار واالسكان                                                                                      
  ٢٠١٠/ تموز                                                                                              

  
  



 

 ٤



 

 ٥

  الفھرس

  دليل المھندس المقيم للمشاريع االنشائية

  الصفحة   المحتويات 
  ٣  المقدمة 
  ٩   التشييددليل المھندس المقيم في االشراف على  : االولالباب 

  ١٣  مكونات جھاز االشراف الھندسي على المشاريع االنشائية : الفصل االول 
  ١٧  مستلزمات عملية االشراف: الفصل الثاني 
  ١٩  تسليم الموقع وتخطيطــه: الفصل الثالث 
  ٢١  المخططات : الفصل الرابع 

  ٢٥  خطيط ، البرمجة والمتابعة ، السيطرة على العملالت: الفصل الخامس 
  ٢٩  التفتيش ، التدقيق والفحص : الفصل السادس 
  ٣٥  الســـيطرة على الكلفـــة: الفصل السابع 
  ٣٩  المقايسة والتغييرات واألعمال االضافية: الفصل الثامن 
  ٤١  المـــدد االضـــافية  : الفصل التاسع 
  ٤٣  ًتالمات وإنجاز المشروع أوليا             االس: الفصل العاشر 

  ٤٥   : المالحق
  ٤٧  محضر تسلم وتسليم موقع العمل ) : ١(نموذج رقم 
  ٤٨  محضر قبول تخطيط المنشأ) : ٢(نموذج رقم 
  ٤٩  المواد والمعدات ذات االدخال الكمركي المؤقت) : ٣(نموذج رقم 
  ٥١   شبيه بالمقاولة   الھغيار بالفقرات التي أمر) : ٤(نموذج رقم 
  ٥٥  أمر غيار بالفقرات المستحدثة للمقاولة  ) :  أ٤(نموذج رقم 
  ٥٧  تعھد عن أمر التغيير  ) : ٥(نموذج رقم 
  ٥٩  شھادة السلفة الشھرية) : ٦(نموذج رقم 
  ٦٣  خالصة السلف الشھرية) : ٧(نموذج رقم 
  ٦٧  جدول الذرعة النھائية) : ٨(نموذج رقم 
  ٧١  إبراء وتنازل عن الذرعة النھائية  )  : ٩(قم نموذج ر

  ٧٢  طلب تمديد مدة المقاولة ) : ١٠(نموذج رقم 
  ٧٣  تعھد عن تمديد مدة المقاولة )  : ١١(نموذج رقم 
  ٧٤    تقرير لجنة االستالم االولي )  : ١٢(نموذج رقم 
  ٧٦  شھادة إكمال االعمال  ) : ١٣(نموذج رقم 
  ٧٧  قرير لجنة االستالم النھائي  ت)  : ١٤(نموذج رقم 
  ٧٩  شھادة الصيانة واالستالم النھائي)  : ١٥(نموذج رقم 
  ٨١  إستمارة التدقيق الموقعي) : ١٦(نموذج رقم 
  ٨٣  إستمارة موافقة صب الخرسانة )  : ١٧(نموذج رقم 
  ٨٥  سجل الوقائع اليومي) : ١٨(نموذج رقم 

  

  

  



 

 ٦

 

  الصفحة   المحتويات 
 مثيالتھا    عن% ٢٠كشف بالفقرات االضافية التي تزيد عن )  : ١٩(نموذج رقم 

                            في جدول الكميات 
٩٣  

  كشف بالفقرات االضافية المستحدثة التي ليس لھا شبيه في  )  : ٢٠(نموذج رقم 
                           جدول الكميات 

٩٤  

الموحد للمسح الكمي العمال المباني والھندسة الدليل القياسي  : الباب الثاني
  المدنية  

٩٥  

  ٩٩  قواعد عامة  : الفصل االول 
  ١٠٣  متطلبات عامة وخاصة : الفصل الثاني 
  ١١١  اعمال الموقع واالعمال الترابية : الفصل الثالث 
  ١١٧  الركائز  : الفصل الرابع 

  ١٢١  االعمال الخرسانية : الفصل الخامس 
  ١٢٧  اعمال البناء والقواطع : لسادس الفصل ا

  ١٣١  اعمال العزل الحراري وقطع الرطوبة : الفصل السابع 
  ١٣٣  االعمال المعدنية : الفصل الثامن 
  ١٣٧  االعمال الخشبية   : الفصل التاسع 
  ١٤١  االبواب والشبابيك              : الفصل العاشر 

  ١٤٥  بغ  اعمال االنھاء والص: الفصل الحادي عشر 
  ١٤٩  االثاث والمعدات  : الفصل الثاني عشر 
  ١٥١  اعمال الھندسة الصحية والميكانيكية  : الفصل الثالث عشر 
  ١٥٥  اجھزة النقل   : الفصل الرابع عشر 

  ١٥٧  التأسيسات الكھربائية               : الفصل الخامس عشر 
  ١٦٥  اعمال السكك الحديدية  : الفصل السادس عشر 
  ١٦٩  االنفاق : الفصل السابع عشر 

  ١٧٣  شروط المقاولة العمال الھندسة المدنية  : الباب الثالث
  ١٨٥  الشروط العامة : القسم االول 
  ٢٣٠  شروط التطبيق الخاص : القسم الثاني 

شروط المقاولة العمال الھندسة الكھربائية والميكانيكية  : الباب الرابع
  والكيمياوية 

٢٣٣  

  ٢٤٥  الشروط العامة : سم االول الق
  ٣٠٢  شروط التطبيق الخاص : القسم الثاني 

  ٣٠٥  مواصفات المواد واالعمال االنشائية  : الباب الخامس
  ٣١١  الجص والجبس والجير   : ) ١(الفصل 
  ٣١٥  الركام  : )٢(الفصل 
  ٣٢٩  السمنت والخرسانة   : )٣(الفصل 

  

  

  



 

 ٧

  

  الصفحة   المحتويات 
  ٣٥٥  السيراميك    : )٤(الفصل 
  ٣٦٧  المنتجات الطينية   : )٥(الفصل 
  ٣٦٩  الصخور واالحجار  : )٦(الفصل 
  ٣٧٥  المواد المانعة للرطوبة   : )٧(الفصل 
  ٣٨٧  السمنت االسبستي   : )٨(الفصل 
  ٣٩٣  االيبوكسي  : )٩(الفصل 
  ٣٩٧  المواد المضافة للخرسانة  : )١٠(الفصل 
  ٤٠٣     لطالء والوارنيش ا: ) ١١(الفصل 
  ٤٢٩     حديد التسليح : )١٢(الفصل 
أعمال الطرق بموجب المواصفات العامة للطرق  : )١٣(الفصل 
     ) العراقية (والجسور

٤٢٣٧  

  ٤٦٥  أعمال الطرق  : )١٣(الفصل ملحق 
  الخصائص الھندسية للتربة                                        :)١٤(الفصل 

Some Geotechnical Properties of Soils       
٤٦٩  

  ٤٧٧  النمذجة : الباب السادس 
  ٤٨١  الجص والجير ومنتجاته  : )١(الفصل 
  ٤٨٣  الركام الخشن والناعم والشامل   : )٢(الفصل 
  ٤٨٦  المنتجات الخرسانية  : ) ٣(الفصل 
  ٤٩١  البالط السيراميكي    : )٤(الفصل 
  ٤٩٢  ق  الطابو : )٥(الفصل 
  ٤٩٣  الحجر الطبيعي الستخدامات البناء   : )٦(الفصل 
  ٤٩٤  المواد المانعة للرطوبة والمنتجات االسفلتية   : )٧(الفصل 
  ٤٩٩  االلواح االسبستية   : )٨(الفصل 
  ٥٠١  االيبوكسي  : )٩(الفصل 
  ٥٠٢  مضافات الخرسانة  :  )١٠(الفصل 
  ٥٠٣     الطالء والوارنيش : ) ١١(الفصل 
  ٥١٠     حديد التسليح : )١٢(الفصل 
  ٥١١  أعمال الطرق  : )١٣(الفصل 
  ٥٢٧      الخصائص الھندسية للتربة   :  ) ١٤(الفصل 
  ٥٢٩   ٢٠٠٨لسنة ) ١(الحكومية رقم تعليمات تنفيذ العقود : ملحق 

  ٥٦١  ٢٠٠٨لسنة ) ١(الحكومية رقم تعليمات تنفيذ العقود تعديل 
  ٥٦٢  مصادر الدليل

  ٥٦٣  إعداد الدليل  جمع ون في يالمشاركاسماء 



 

 ٨

   



 

 ٩

  

  

  
  االولالباب 

  دليل المهندس المقيم
  التشييدفي االشراف على 



 

 ١٠

  



 

 ١١

   التشييددليل المھندس المقيم في االشراف على : فھرس الباب االول 

  الصفحة  المحتويات 
  ١٣  ية مكونات جھاز االشراف الھندسي على المشاريع االنشائ: الفصل االول 
  ١٧  مستلزمات عملية االشراف: الفصل الثاني 
  ١٩  تسليم الموقع وتخطيطــه: الفصل الثالث 
  ٢١  المخططات : الفصل الرابع 

  ٢٥  التخطيط ، البرمجة والمتابعة ، السيطرة على العمل: الفصل الخامس 
  ٢٩  التفتيش ، التدقيق والفحص : الفصل السادس 
  ٣٥  رة على الكلفـــةالســـيط: الفصل السابع 
  ٣٩  المقايسة والتغييرات واألعمال االضافية: الفصل الثامن 
  ٤١  المـــدد االضـــافية  : الفصل التاسع 
  ٤٣  ًاالستالمات وإنجاز المشروع أوليا             : الفصل العاشر 

  ٤٥   : المالحق
  ٤٧  محضر تسلم وتسليم موقع العمل ) : ١(نموذج رقم 
  ٤٨  محضر قبول تخطيط المنشأ) : ٢(قم نموذج ر

  ٤٩  المواد والمعدات ذات االدخال الكمركي المؤقت) : ٣(نموذج رقم 
  ٥١   شبيه بالمقاولة   لھاغيار بالفقرات التي أمر) : ٤(نموذج رقم 
  ٥٥  أمر غيار بالفقرات المستحدثة للمقاولة  ) :  أ٤(نموذج رقم 
  ٥٧  يير  تعھد عن أمر التغ) : ٥(نموذج رقم 
  ٥٩  شھادة السلفة الشھرية) : ٦(نموذج رقم 
  ٦٣   الشھريةةخالصة السلف) : ٧(نموذج رقم 
  ٦٧  جدول الذرعة النھائية) : ٨(نموذج رقم 
  ٧١  إبراء وتنازل عن الذرعة النھائية  )  : ٩(نموذج رقم 
  ٧٢  طلب تمديد مدة المقاولة ) : ١٠(نموذج رقم 
  ٧٣  عن تمديد مدة المقاولة تعھد )  : ١١(نموذج رقم 
  ٧٤    تقرير لجنة االستالم االولي )  : ١٢(نموذج رقم 
  ٧٦  شھادة إكمال االعمال  ) : ١٣(نموذج رقم 
  ٧٧  تقرير لجنة االستالم النھائي  )  : ١٤(نموذج رقم 
  ٧٩  شھادة الصيانة واالستالم النھائي)  : ١٥(نموذج رقم 
  ٨١  قيق الموقعيإستمارة التد) : ١٦(نموذج رقم 
  ٨٣  إستمارة موافقة صب الخرسانة )  : ١٧(نموذج رقم 
  ٨٥  سجل الوقائع اليومي) : ١٨(نموذج رقم 
 مثيالتھا    عن% ٢٠كشف بالفقرات االضافية التي تزيد عن )  : ١٩(نموذج رقم 

                            في جدول الكميات 
٩٣  

   االضافية المستحدثة التي ليس لھا شبيه في  كشف بالفقرات)  : ٢٠(نموذج رقم 
                           جدول الكميات 

٩٤  

  



 

 ١٢



 

 ١٣

  الفصـــــل االول

  مكونات جھاز االشراف الھندسي على المشاريع االنشائية

  

   -:يتكون جھاز االشراف الھندسي مما يلي 

  

مقاولة ألعمال الھندسة المدنية في شروط ال) المھندس ( جھاز االشراف غير المباشر والمعرف بـ  - ١
والذي يقصد به الشخص الطبيعي او المعنوي او المكتب )   د - ١( المادة االولى - القسم االول -

المدون اسمه في القسم الثاني من شروط المقاولة او من يعينه صاحب العمل من وقت آلخر 
 . ًالغ أسمه تحريريا إلى المقاول الواردة في المقاولة والذي يجب إب) المھندس ( ليمارس سلطات 

 

جھاز االشراف المباشر ، ويتكون من المھندس المقيم ويعاونه عدد من المھندسين والفنيين من ذوي  - ٢
االختصاصات وإداريين وعاملين مساعدين آخرين وحسب طبيعة وحجم وموقع المشروع المناط 

 : كما يلي أدارته إلى المھندس المقيم والذي من خالله يمارس مھامه و
  

     -  القسم االول -ف في شروط المقاولة ألعمال الھندسة المدنية َّ◌كما معر   :  م المقيسالمھند  - أ

من ) المھندس ( ه  نوالذي يقصد به أي مشرف يعي)   ھـ -١( المادة االولى 
 طوقت آلخر ليقوم بالواجبات المنصوص عليھا في المادة الثانية من الشرو

 .   ًتحريريا ) المقاول ( إلى ) المھندس (الحياته من والذي يجب إبالغ ص
 

مدني ، ( المقصود بھم ھم المھندسون من ذوي االختصاصات المختلفة     :   المھندســـون   - ب
تخطيط وبرمجة ، معماري ، ميكانيك ، كھرباء ، تكييف ، صحي ، الكترون ، 

اف على العاملون مع المھندس المقيم في أعمال االشر)  الخ ٠٠٠مصاعد 
 . عملية التنفيذ الموقعي 

التي تعمل مع المھندس المقيم ) االجنبية أو المحلية ( الجماعة الھندسية والفنية :    االستشـاريون -ج
ويتم تحديد مھامھم . والتي تحدد في ضوء حاجة اعمال االشراف الھندسي 

  . وبينھم ) المھندس ( وأجورھم وفق عقود تبرم بين 

ھم الجماعة الفنية المتخصصة في عملية مسح الكميات وتدقيق أعمال   :  ت  مساحو الكميا- د
 الشھرية والنھائية ودراسة أوامر التغيير ومطالبات المقاولين في تالذرعا

والسيطرة على الكلفة ) المقاول ( و) المھندس ( ضوء بنود العقد المبرم بين 
  . ھما والتي تتم من خالل المھندس أو المھندس المقيم او كلي

  

  
  



 

 ١٤

ھي المجموعة العاملة في المختبرات الحقلية التي تعمل في مجال :  مجموعة الفحوصات المختبرية -ھـ
الفحوصات المختبرية للمواد الداخلة في تنفيذ العمل  وتشمل مھندسين وفنيين 

  . وعاملين آخرين تحدد مھامھم في ضوء طبيعة وحجم وموقع المشروع 
  
ھم المجموعة الوسطية الفنية من مالحظين فنيين ذوي االختصاصات المختلفة   :   المجموعة الفنية -و

المدرجة في أدناه والتي تساعد المھندسين في عملية االشراف الموقعي على 
العمل كل حسب اختصاصه وتحدد مھامھم وارتباطھم بالجماعة الھندسية 

شروع وكما العاملة بتوجيه من المھندس المقيم ووفق طبيعة وحجم وموقع الم
  : يلي 

  

  اعمال المســــاحة 

  بناء وإنشاءات ( اعمال الھندسة المدنية ( 

  اعمال تكييـــف الھواء 

  اعمال الھندسة الصحية 

   اعمال الھندسة الكھربائية 

  اعمال الرســـم الھندســــي 

  اعمال اختصاصات اخرى 

 االفراد العاملين في دائرة المھندس المقيم ھم الجماعة المساعدة إلدارة شؤون:   االداريــون والماليون-ز
وأعمال الطباعة ) حسب طبيعة العقد مع المقاول ( وبضمنھا أعمال الترجمة 

باللغتين العربية واالنكليزية واألمور الحسابية والكمركية واستالم وتوزيع 
  . البريد وتحدد ھذه الجماعات في ضوء حجم وطبيعة وموقع المشروع 

  دة  جماعات مساع-ح

تشمل سائقي وسائط النقل ، الحراس ، معينين ، منظفي الدائرة وعمال آخرين   :      أخــــــرى 
  . والتي تحدد أعدادھم ومھامھم في ضوء حجم وطبيعة وموقع المشروع 

  

  

  

  



 

 ١٥

  

 واجبات جھاز االشراف  -٣
  
 : واجبات جھاز االشراف غير المباشر   -  أ

في الشروط العامة لمقاوالت ) المھندس ( إن جھاز االشراف غير المباشر المعرف بـ 
الھندسة المدنية والموضحة واجباته فيھا وھو المسؤول عن كل ما يتطلبه العمل من إشراف 

ًوله الحق بمنح جزءا أو كل من صالحياته وواجباته . النجاز االعمال المناطة بالجھة المنفذة 

لمساعدة والمستلزمات اآلخرى الى المھندس المقيم المعين من قبله ، وتھيئة الكوادر ا
ًاوال ، ثانيا ( للمھندس المقيم والمذكورة في الفصول  ًوفقا لمراحل تقدم العمل وبالتنسيق مع ) ً

  . المھندس المقيم 
  
 :  واجبات جھاز االشراف الھندسي المباشر   -  ب

له الذي يمارس عم) المھندس المقيم ( ويمنحھا الى ) المھندس ( إن ھذه الواجبات يحددھا 
من خالل المجاميع التي تعمل بمعيته والوارد ذكرھا في الفصل االول والذي من خالله تتم 

ًاعتبارا من ) المھندس ( عملية االشراف الھندسي اليومي لكافة مراحل العمل وبالتنسيق مع  

ًتسلم المقاول لموقع العمل ولغاية إنجاز المشروع وتسليمه تسليما نھائيا  ً .  
  

ساسية لدائرة المھندس المقيم ھو التأكد من جودة المواد الداخلة في االعمال من المھام اال
وبموجب المواصفات الفنية المعتمدة وحسن تنفيذ االعمال بموجب المخططات االصلية أو 
المعدلة وبنوعية جيدة وبأقل كلفة ممكنة وإعداد تقارير شھرية وفصلية للجھات االعلى 

ية التي تطلبھا وزارة التخطيط حيث يتعين على المھندس ونخص بالذكر التقارير الفصل
  . المقيم رفعھا بإستمارة خاصة نموذجية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 ١٦



 

 ١٧

  الفصــــل الثــــاني

  مستلزمات عملية االشراف

  

من أجل تمكين جھاز االشراف بالقيام بواجباته بما يتناسب والمھام الموكلة اليه وتأمين الوسائل الالزمة 
   -:ه المھام يتطلب توفير ما يلي لتأدية ھذ

  
االعمال ( ويمسك ھذا السجل لكل عمل ) ١٨(مسك سجل الوقائع اليومية بموجب الملحق رقم  - ١

  . واليمسك العمال الصيانة والترميمات ) الجديدة والتوسيعات 
  -:المســــتلزمات الضــــروريــة  - ٢

  
ز االشراف العماله بصورة جيدة ويخضع المستلزمات المتطلبات االساسية لممارسة جھاتمثل ھذه 

   -:كل أو جزء منھا الى حجم وموقع وطبيعة وأھمية المشروع المناط بجھاز االشراف وكما يلي 
  
  -:دائرة المھندس المقيم وتشمل   - أ

  بناية دائرة المھندس المقيم   :  ًاوال 
  أثاث دائرة المھندس المقيم   :  ًثانيا
   والالسلكية ومنظومة االنترنيت  أجھزة االتصال السلكية  :  ًثالثا 
  اجھزة الطبع والتصوير واالستنساخ   :  ًرابعا

  القرطاسية بكافة أنواعھا   :  ًخامسا 
ثيودواليت ، آلة تسوية ، اشرطة قياس  (GIS أجھزة مساحة توتل شتيشن ،  :ًسادسا     

  )  الخ ٠٠٠
  أجھزة حاسوب + حاسبات يدوية   :  ًسابعا
  ندسي وملحقاتھا أدوات رسم ھ  :  ًثامنا 
  الماء والكھرباء وأجھزة التبريد والتدفئة   :  ًتاسعا

  . بناية ملحقة لدائرة المھندس المقيم تشمل المطبخ والمطعم للمناطق النائية   : ًعاشرا     
  . توفير مولدة ذات سعة مناسبة لتأمين متطلبات المشروع   :حادي عشر 

  
 :  وسائط النقل وتشمل ما يلي   - ب

  
  سيارات حقلية   :  ًاوال 
  حافالت وحسب حاجة المشروع   :  ًثانيا
  ) حسب الحاجة ( دراجات بخارية   :  ًثالثا

  ) حسب الحاجة ( زوارق نھرية   :  ًرابعا 
  أية وسائط نقل أخرى   :  ًخامسا 

  
  



 

 ١٨

  ) مناطق نائية (  ورشة تصليح وصيانة اآلليات مع مستلزماتھا حسب موقع العمل -ج
  ته وتوابعه وحسب حجم المشروع  مختبر حقلي مع معدا- د
    المخيم السكني للعاملين من كال طرفي العقد مع متطلباته وحسب موقع العمل -ھـ
    أسيجة ونقاط حراسة -و
  : وتشمل ما يلي :   مستلزمات السالمة الوقائية -ز
  

  أجھزة مكافحة الحريق   :  ًأوال
  خوذ مضادة للصدمات وأحزمة االمان   :  ًثانيا
  أحذية خاصة للموقع   :  ًثالثا
  ألبســــة خاصـــــة   :  ًرابعا
  أية مستلزمات أخرى حسب طبيعة المشروع   :  ًخامسا

  
  -:وثائق ومستندات المقاولة للمشروع وتشمل ما يلي  - ٣

  
 المخططات التصميمية المصادقة   - أ
 المواصفات الفنية الھندسية   - ب
ال الھندسة الميكانيكية والكھربائية ألعم( أو ) ألعمال الھندسة المدنية (  شروط المقاولة -  ج

  . والشروط الخاصة ) والصحية
   العقد مع جدول الكميات المسعر - د

  Primavera , Ms. Project برنامج تقدم العمل المعد بواسطة نظام الـ - ھـ 
   أية وثائق ومستندات أخرى -و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 ١٩

  الفصـــل الثالث

  تســـليم الموقع وتخطيطه

  
  

المعني بإستحصال الموافقات ) المھندس( عادة عملية تسليم الموقع الى المقاول من قبل جھاز تتم 
الالزمة من االجھزة المعنية لموقع العمل ومراعاة كل ما يتعلق بھذا الموقع من عالقة مع عناصر 

ومات ًعديدة منھا عالقة المشروع بتخطيط المدينة مثال ، وعالقة مناسيب منشآت المشروع بالمنظ
، كذلك عالقة المشروع بمناسيب مياه ) إن كان المشروع داخل المدينة ( الفنية الخدمية للمدينة 

صاحب ( الفيضان أو المياه الجوفية أو عالقتھا بشبكتي المواصالت واالتصاالت ، إضافة الى أن على 
مع الجھات  الجانبإستحصال الموافقات االصولية على إجازات البناء وكل ما يتعلق بھذا ) العمل 
  ) . الخ ... البلدية والدفاع المدني والكھرباء ( المعنية 

  
 اســـلوب تسليم الموقع  - ١

 
دعوة المقاول الستالم الموقع بموجب العقد ) بمشاركة المساحين ( المقيم تتولى دائرة المھندس   - أ

المادة والذي يغطي ) ١(ويتم ذلك بموجب محضر ينظم لھذا الغرض وفق النموذج المرقم 
 . الثالثة واألربعين من الشروط العامة ويتم إرسال نسخ من المحضر الى الجھات المعنية 

 
 في حالة كون الموقع يتكون من أجزاء متعددة ، يتم تسليم ذلك الجزء من الموقع الذي يتطلب   - ب

 ًتمكين المقاول من المباشرة والسير في إنشاء االعمال طبقا لمنھج تقدم العمل أو بموجب
المقترحات المناسبة التي يقدمھا المقاول وبتأييد من المھندس المقيم يتم رفعھا الى الدائرة 

 . المعنية للعلم 
  
  .  تعتمد نفس صيغة المحضر ويتم إعطاء ارقام متسلسلة لكل جزء يتم تسليمه -ج
 

 تخطيط االعمال في الموقع  - ٢
 
ًجزءا أو كال ( يط دقيق التخطيجوز المباشرة بأية أعمال تنفيذية قبل ت ال من قبل المھندس المقيم ) ً

وبموجب المادة السابعة عشر من شروط المقاولة ) ٢(ويتم ذلك بموجب محضر وفق النموذج رقم 
  . ألعمال الھندسة المدنية 

  
  
  
  
  

  



 

 ٢٠



 

 ٢١

  الفصــــل الرابــــع

  المخططــــــات

  
  -:ة المشروع وھي ھناك عدة أنواع من المخططات التي تساعد على تنفيذ وصيان توجد  - ١

  
المخططات التصميمية مع وثائق المقاول ، والتي تعد من قبل االجھزة االستشارية في مرحلة ما   - أ

 . قبل التعاقد ، وتشمل المخططات المعمارية واإلنشائية ومنظومات الخدمات الفنية والتفاصيل 
 
ًلة التنفيذ وكما مفصل الحقا والتي تعد من قبل المقاول في مرح) التنفيذية (  المخططات العملية   - ب

 . وتقدم الى المھندس المقيم لغرض المصادقة 
  

ويعدھا المقاول خالل مراحل التنفيذ للمشروع بموجب ) As Built(   مخططات العمل كما منفذ -ج
العقد وتسليمھا لصاحب العمل الستعمالھا ألغراض التشغيل والصيانة واالستفادة منھا عند 

او تحويرات مستقبلية في المشروع وتصادق من قبل المھندس المقيم إجراء أية توسعات 
  . باالضافة الى النسخ الورقية ) CD(واالستشاري وتقدم على قرص مدمــج 

  
 ) التنفيذية ( المخططات العملية  - ٢

المخططات التصميمية إن تعريف ھذه المخططات بأنھا المخططات التي توضح كافة التفاصيل وفق 

  . ض تسھيل عملية التنفيذ للمقاولة لغر

  

   - :الفرق بين المخططات التصميمية والمخططات العملية التنفيذية ومن يعد كل منھما 

إن المخططات التصميمية التي تعد من قبل مصمم المشروع عادة تحتوي على التفاصيل الضرورية  

 مدرجة في المخططات التي تساعد الجھة المنفذة على تنفيذ المشروع ، حيث تكون بعض المعلومات

 في مجلد المواصفات الفنية أو تاالصلية على شكل جداول وفي كثير من االحيان تدرج المعلوما

لذلك فأن المقاول في حالة تطبيقه لھذه المعلومات والتفاصيل بصورة مطابقة . التفاصيل التصميمية 

  . موجب التصميم لمتطلبات المصمم سوف يصل الى الھدف المقصود وھو إنجاز المشروع ب

ولغرض قيام المقاول بتنفيذ العمل بموجب التصميم المعد من قبل مصمم المشروع فأنه يتعين عليه 

إعداد بعض المخططات العملية التنفيذية التي تجمع كافة المعلومات ، من المخططات االصلية 

ھذه المخططات والتفاصيل والمواصفات الفنية وفي بعض االحيان حتى من جداول الكميات ، و

تدعى المخططات العملية والتي يجب إعدادھا بصورة واضحة ومبسطة لغرض االستفادة منھا في 

  . تنفيذ العمل 

  



 

 ٢٢

  -) :التنفيذية ( إستعمال المخططات العملية   - أ

لألعمال الخاصة بالمشروع وبصورة ) التنفيذية( وجوب قيام المقاول بإعداد المخططات العملية 

مستوى جيد من التنفيذ وبصورة تطابق متطلبات العمل كما في تضمن الحصول على 

المخططات االصلية والمواصفات الفنية وجداول الكميات المعدة من قبل استشاري المشروع 

قبل المباشرة بالعمل فأن ذلك سيساعده على معرفة وتھيئة متطلبات العمل من المواد ) المصمم (

وفي حالة تقدم .  العمل ضمن البرنامج المعد للمشروع االولية والمعدات الخاصة لغرض إنجاز

المقاول بمقترح بديل لتنفيذ أي تفصيل يختلف عن التفصيل الوارد في المخططات التصميمية 

ًللمقاولة ، فعليه تقديم مخطط عملي يوضح التفصيل البديل الذي يقترحه مدعما بكافة المعلومات 

التوصية بخصوصه ، مع ضرورة قيام المقاول بتقديم التي تساعد المھندس المقيم على إعطاء 

  .  التفاصيل المتعلقة بالكلفة الناجمة من جراء ھذا التغيير

  
 ) : التنفيذية ( إعداد المخططات العملية   - ب

بأحسن وجه يتوجب عليه تھيئة  ) ةالتنفيذي( لغرض قيام المقاول بإعداد المخططات العملية 

بإعداد مثل ھذه المخططات حيث أن المعلومات التي يجب أن الجھاز الفني المتمرس والمختص 

تتضمنھا المخططات العملية يجب أن تتم بالتنسيق مع كافة االختصاصات لتجنب حدوث 

تعارض مع بعضھا ويجب أن تكون واضحة لكافة المھندسين والفنيين ذوي العالقة العاملين في 

ضمن المقترحات المقدمة من قبله والتي سبق الموقع ويمكن تطبيقھا بأسھل ما يمكن وعلى أن تت

  . وأن حصلت موافقة المھندس المقيم عليھا 

  
  :  تدقيق المخططات العملية -ج

لغرض تدقيق ھذه المخططات من قبل دائرة المھندس المقيم عليھا تھيئة الجھاز الفني المتمرس   

 ضرورة إجراء عملية من المھندسين المختصين للتدقيق كل حســب أختصاصـه باإلضافة الى

التنسيق بين كافة االعمال لتدقيق كل مخطط عملي بالتنسيق مع الجھة المصممة وحسب طبيعة 

  . وحجم العمل 

  

  



 

 ٢٣

  : فوائد المخططات العملية  - د

   -:إن الفائدة من إعداد المخططات العملية تتلخص بما يلي 

  . و تعارض بين االختصاصاتتسھيل عملية التنفيذ وتالفي أي اشكال او تداخل ا  :  ًاوال

  . تسھيل عملية إعداد المواد المصنعة في الورش وتقليص الضائعات   :  ًثانيا

الشھرية والنھائية وذلك الحتواء المخططات العملية ) الذرعة ( تسھيل عملية المقايسة   :  ً ثالثا 
  . لكافة التفاصيل والمعلومات واالبعاد التي تتطلبھا عملية أخذ القياسات 

والتي يجب تأكيد ) As Built(ًتسھيل عملية إعداد مخططات العمل كما منفذ فعال   :  ًرابعا
  . المھندس المقيم على المقاول بإعدادھا في نھاية العمل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٢٤



 

 ٢٥

  الفصــــل الخامس

  التخطيط ، البرمجة ، المتابعة والسيطرة على العمل

  

 الھندسي غير المباشر مھام في تخطيط وبرمجة المناقصات   البد من االشارة الى أن لجھاز االشراف - ١
ومستلزماتھا منذ إدراج المشاريع في الخطط التنموية حيث تتلخص ھذه المھام في إعداد الفحوصات 
الالزمة لمواقع المشاريع وإعداد تصاميمھا وكل الوثائق  المطلوبة للمناقصة والتنسيق مع بقية أجھزة 

خدمات ھذه المشاريع كخدمات توفير الماء والكھرباء وشبكات الھاتف والمجاري الدولة المعنية لتأمين 
وغيرھا من الخدمات الفنية االخرى كما ويمتد دورھا الى مرحلة استالم العطاءات للمناقصات حيث 
تقوم بإعداد الدراسات والتحليالت والمفاوضات الالزمة للعروض المقدمة من قبل المناقصين وبالتالي 

لة والتعاقد مع المقاول صاحب افضل العروض وبعد ذلك يبدأ دور جھاز االشراف الھندسي االحا
 . المباشر في ھذا المجال وبالتنسيق مع المھندس والمقاول 

 
  - :دور المقاول في التخطيط والبرمجة  - ٢

  
 : قبل االحالة   - أ

سة التصاميم والوثائق يبدأ دور المقاول في ھذه المھام منذ البدء باالطالع على موقع العمل ودرا
االخرى الخاصة بالمقاولة وتسعيرھا وقبل تقديم العطاء للمناقصة حيث يقوم بوضع الخطط 
ًواألســاليب للعمل التي سيتبعھا في التنفيذ ووفقا لذلك يقوم بإعداد دراسة أولية لمستلزمات التنفيذ 

فة الى إعداد دراسة بالمعدات وإسلوبه ألعمال الخدمات واألبنية الوقتية الالزمة للتنفيذ اضا
ًوالمكائن والمواد االنشائية والعمالة المطلوبة للعمل التي يخطط ويبرمج لتوفيرھا وفقا لبرنامج 

زمني مستند الى برنامج زمني عام لكامل المشروع الذي يقدمه مع وثائق المناقصة الخاصة 
لتحليل وبعدھا تتم االحالة والتعاقد بالمشروع حيث يبدأ جھاز االشراف غير المباشر في الدراسة وا

ومن المفضل مشاركة المھندس المقيم وبعض الكوادر الھندسية االخرى المقترحة لإلشراف على . 
العمل في الدراسة خالل المرحلة المبكرة وذلك بھدف تعريف المھندس المقيم وبعض منتسبيه 

ة في المشاريع الكبيرة بطبيعة وتفاصيل العمل والمفاوضات واإلجراءات االخرى وخاص
  .  والتي تمتد الى ما بعد االحالة ةواإلستراتيجي

  
 : بعد االحالة   - ب

ًيقوم المقاول في ھذه المرحلة ووفقا لشوط المقاولة العمال الھندسة المدنية التي تلزمه تقديم منھاج 

 على عمل يتضمن ترتيب المراحل واالسلوب الذي يعتزم في التنفيذ وعلى ھذا االساس يتوجب
المقاول إعداد المخططات والبرامج الزمنية المدرجة ادناه وعلى مراحل الى دائرة المھندس المقيم 

  . لغرض استحصال موافقته وموافقة الدوائر المرتبطة بھا عندما يتطلب االمر ذلك 
  
  



 

 ٢٦

اد مخطط لألبنية والشبكات والخدمات الوقتية وعالقتھا بمرافق المشروع لتكديس المو  :  ًاوال 
االنشائية الالزمة لتنفيذ العمل واسلوب تحريكھا وإزالتھا اضافة الى كيفية استغالل موقع 
العمل الذي يضمن سھولة التنفيذ وعدم تعارض ھذه الخدمات مع سير العمل في المشروع 

  . م .م.على أن يصادق من قبل د
  
  . د تنفيذھا منھاج زمني عام يوضح فيه العناصر الرئيسية للمشروع ومد  :   ًثانيا
  

برنامج تفصيلي لكل مرفق من مرافق المشروع يتضمن أھم فعاليات العمل التي تدخل   :   ًثالثا 
  . ضمن مستلزمات تنفيذ ھذا المرافق 

  
مخطط بياني يوضح قيمة االعمال التي ستنجز خالل كل شھر من مدة تنفيذ المقاولة   :  ًرابعا

  . ج التفصيلية ًاستنادا الى برنامج العمل العام والبرام
  

برنامج زمني يوضح تفاصيل المواد االنشائية وكمياتھا المحلية والمستوردة التي تدخل   : ًخامسا 
  . ً الى المشروع وفقا لبرامج العمل التفصيلية اضمن مستلزمات العمل ومواعيد انسيابيتھ

  
 تدخل ضمن متطلبات العمل برامج زمنية بالمبالغ الالزمة الستيراد المواد والمعدات التي  :ًسادسا  

 .  
  

  . برامج زمنية للقوى العاملة الفنية واالدارية والمالية وغير الفنية   :  ًسابعا
  

  . برامج زمنية توضح تفاصيل ومواعيد توفير المعدات والمكائن االنشائية الالزمة للتنفيذ   :  ًثامنا
  

 : دور ومھام دائرة المھندس المقيم  - ٣
كوادر الفنية العاملة معه بتدقيق البرامج والمناھج والدراسات التي يقدمھا يقوم المھندس المقيم وال

المقاول بعد االحالة وقد يطلب من المقاول تزويد المھندس المقيم ببيانات وبرامج اضافية اضافة الى 
  : ًما قدمھا قبل االحالة بھدف دراستھا وتحليلھا وتدقيقھا متناوال المبينة في ادناه 

  
 . اقب الفعاليات التي ادرجت في البرامج الزمنية موضوعية تع  - أ
 . تناسب البرامج مع المدة التعاقدية   - ب
 مالئمة البرامج مع توزيع الكلفة على المدة التعاقدية مع التخصيصات السنوية التي تريد للمشروع -  ج

 .  
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ه البرامج خالل تنفيذ العمل ًووفقا لذلك تتم متابعة ھذ. وبعد ھذه الدراسة يتم اقرارھا والمصادقة عليھا 
  . وتحديثھا كلما تطلب ذلك 

  
ومن الضروري االشارة الى إعتماد المقاول في إعداد ھذه البرامج الى النظم التي يتبعھا المھندس 

إن السيطرة على . المقيم والدوائر التي يرتبط بھا بغية تسھيل مھمة فھم واستيعاب ومتابعة ھذه البرامج 
لى المعوقات او الكشف عن الصعوبات ووضع الحلول المناسبة لھا خالل مدة التنفيذ العمل والوقوف ع

  . ال يمكن أن تتم بشكل علمي وسريع دون االعتماد على ھذه البرامج ومتابعھا 
  
 : اساليب البرمجة  - ٤

ا وتحديد ًالحقا االنظمة الحديثة المتبعة في برمجة تنفيذ االعمال المتعاقد عليھا والتخطيط لھا ومتابعتھ
  Primavera , Ms Projectتعاقب وتداخل الفعاليات واعداد برنامج سير العمل  

  

  :  أھميـة البرامــــج - ٥

 من الضروري للمھندس المقيم معرفته بأھمية البرامج التفصيلية في احتساب مسـتلزمات العـمل 
   -:تتلخص بما يلي وإعداد التقارير الشـھرية والفصـلية وتقييم مطالبات المقاول والتي 

  

سھولة احتساب المتطلبات الالزمة لإلشراف المباشر وبضمنھا المختبر الحقلي ومستلزماته   - أ
 ) . السيارات ( لالستخدام االمثل مع وسائل النقل 

 
 . اعتماد ھذه البرامج في اعداد التقارير الشھرية والفصلية المطلوبة من الجھات ذات العالقة   - ب

  
  . وسبل معالجتھا  تشخيص المعوقات -ج
  
  .  االعتماد على ھذه البرامج في تحديد المدد االضافية وأحقية مطالبات التعويض المالية - د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٨



 

 ٢٩

  الفصـــل الســــادس

  التفتيش ، التدقيق والفحص

  
 المقدمة  - ١

ة داخلة مادمن أحدى الواجبات االساسية للمھندس المقيم متابعة تنفيذ الفقرات العمل والتأكد من كل 
في العمل والمواد الناتجة واألعمال المنجزة والمھارة المستعملة في التنفيذ او التصنيع وكون ذلك 
وفق مستندات المقاولة والشروط والمواصفات الفنية المطلوبة لكل من المواد والعمل ومدى تنفيذ 

وامر كم جاء وتطبيق مخططات العمل وبما ينال رضى المھندس وما يصدر عنه من تعليمات وأ
  ) . المدنية او الميكانيكية والكھربائية والصحية( في شروط المقاولة العمال الھندسة 

  
ولما كانت االطراف الثالثة المھندس والمھندس المقيم والمقاول تتحمل مسؤولية تنفيذ االعمال 

صول وحسب الشروط والمواصفات ، أي أن الھدف واضح أمام جميع ھذه االطراف ، عليه وللو
الى ھذا الھدف يجب وضع اسس ومعايير معينة واضحة للسير بموجبھا خالل مراحل التنفيذ تكون 
كدليل عمل تحدد واجبات كل طرف من االطراف في العمل ويتم االسترشاد بھا فيما يخص تدقيق 

  . االعمال وتفتيشھا وكذلك الفحوصات وأساليب اجراءھا وأنواعھا 
  

معدات التي تدخل ضمن أعمال فقرات المشروع كل حسب طبيعتھا فحص المواد االنشائية وال - ٢
  -:ومناشئھا وتنقسم الى 

  
 : المواد االنشائية المحلية المستخرجة والمصنعة   - أ

بواسطة المختبرات الحقلية الموجودة في مواقع العمل او في المختبرات يتم فحص ھذه المواد 
اة الضوابط الخاصة بإعتماد المركز الوطني ًالمركزية وفقا للمواصفات الموضوعة لھا مع مراع

للمختبرات االنشائية الجھة المركزية المعنية بھذه الضوابط او أية مختبرات محلية مجازة وحسب 
طبيعة ھذه المواد والتأكد من مطابقة نتائج ھذه الفحوصات مع المواصفات الفنية الخاصة بھا 

االنشائية يوضح مھام وارتباطات وأسس وھناك كراس صادر من المركز الوطني للمختبرات 
  . استحداث المختبر الحقلي 

  
  :تقسم ھذه المود الى 

  :المواد االنشائية المستخرجة : ًاوال 
 مثل الحصــى ، الرمل ، الحصــى الخابــط ، حــجر البناء ، حجر اســاس الطرق ، المــرمر 

  .  الخ ٠٠٠
  

  : المواد االنشائية المصــنعة  : ًثانيا 
   الخ ٠٠٠مثل الطابوق ، السمنت ، الكاشي ، الكتل الخرسانية 



 

 ٣٠

 : المواد االنشائية والمعدات المستوردة  -ب
المدنية ، ( تشمل ھذه المواد االنشائية والمعدات التي تدخل ضمن االعمال الھندسية المختلفة 

اد او المعدات في ويتم فحص ھذه المو)  الخ ٠٠٠التكييف ، الكھرباء ، الميكانيك ، الصحية 
مختبرات معامل بلد المنشأ للتأكد من سالمتھا ومطابقتھا للمواصفات الموضوعة لھا والمتفق عليھا 

وترفق شھادات ھذه الفحوصات مع شحنات ھذه المواد والمعدات . مع االجھزة المستوردة لھا 
 التسليح او المقاطع بصورة اعتيادية او حسب طلب الجھة المستوردة عند توريدھا للعمل ، كحديد

الحديدية االخرى االعتيادية او المصنعة او اجھزة تكييف الھواء والتدفئة او معدات محطات الضخ 
  .  الخ ٠٠٠ومشاريع الماء والمجاري او القابلوات والمحوالت والمولدات الكھربائية 

ة لھا فروع في وفي الحاالت التي تقضي بفحص ھذه المواد والمعدات من قبل جھة فاحصة مستقل
دول عديدة من العالم أضافة الى الفحوصات الصادرة عن مختبرات معامل ھذه المواد وحسب 
تقدير الجھة المشرفة على العمل فيتم االتفاق مع ھذه الجھات لقاء اجر ووفق عقود خاصة لھذا 

يعة الغرض حيث تقوم ھذه الجھات بإجراء الفحوصات المتفق على تفاصيلھا وحسب اھمية وطب
ًھذه المواد والمعدات حيث تشمل بعض فحوصات السيطرة النوعية ابتداءا من البدء بالتصنيع 

لألجزاء العديدة الالزمة وتشغيلھا إن كانت معدات او مكائن والتأكد من مطابقتھا للمواصفات 
الموضوعة لھا وتوثيق ھذه الفحوصات بشھادات الفحص وترسل مع قوائم الشحن لھذه المواد 

معدات ويعتمد ھذا االسلوب عند استيراد ھياكل حديدية ذات خصوصية ومواصفات عالية او وال
وكما وأن ھناك حاالت . عند استيراد المعدات واآلالت للمعامل ومحطات توليد الطاقة وغيرھا 

خاصة تقدر أھميتھا من قبل الدائرة المشرفة تتطلب ارسال مھندسين وفنيين اختصاصيين من 
ئرة المعنية بالتنفيذ او االستعانة بمنتسبي دوائر أخرى عند الحاجة للوقوف على إجراء منتسبي الدا

الفحوصات وتدقيقھا والتأكد من سالمتھا قبل اجراء عملية الشحن كأعمال الھياكل الحديدية ذات 
الطبيعة المعقدة التي تتطلب تسليط الحموالت واألثقال والظروف الموضوعة لھا في موقع تصنيعھا 

  . قبل شحنھا او يتم فحص بعضھا بعد وصولھا القطر 
  
 فحص االعمال المنجزة خالل سير العمل وبعد التنفيذ  - ٣
 

في المشروع او باالستعانة مع ) دائرة المھندس المقيم ( جھاز االشراف الھندسي يتم ذلك بواسطة 
لمختبرات الحقلية  او ا–ً كأجزاء فحوصات الركائز والروافد الكونكريتية مثال –جھات متخصصة 

والمركزية للتأكد من أن االعمال المنجزة التي استخدمت فيھا مواد مفحوصة وسليمة قد أنجزت 
االعمال (  بموجب المواصفات الفنية والمخططات المعدة لھا كفقرات اعمال الھندسة المدنية

 ٠٠٠لصحية او التكييف او الكھربائية او الميكانيكية او ا)  الخ ٠٠٠الكونكريتية ، اعمال االنھاء 
الخ ويتم ذلك على مراحل ومع تقدم العمل لكل جزء من فقرات المشروع على حدة كفحص شبكات 
ًالماء البارد والحار وشبكة االنارة لكل طابق من البناية مثال ومن ثم لكامل الطوابق للمنظومات 

فحص الالزمة من قبل والشبكات وحسب مراحل تقدم العمل في المشروع ويتم إصدار شھادات ال
جھاز االشراف الھندسي في المشروع موقع عليه من بل ممثلي دائرة المھندس المقيم وممثلي 

  . المقاول 



 

 ٣١

  
 فحص إنجاز اعمال المشروع وقل اجراء االستالمات االصولية  - ٤
 

ر شبكات االنارة ، الماء البارد والحا( يتم ذلك بتشغيل كافة مرافق وأجزاء ومنظومات المشروع 
والمجاري ، منظومة التكييف ، منظومة االنذار المبكر للحريق ، منظومة مكافحة الحريق ، تحمل 

ًان كان المشروع خدميا او انتاجيا والتأكد من أن المشروع قد انجز وفقا )  الخ ٠٠٠الجسر  ً ً

ة ويتم ذلك بواسطة أجھز. للتصاميم والمواصفات والشروط والطاقات االنتاجية الموضوعة له 
االشراف الھندسي للمشروع او بمساعدة اجھزة االشراف الھندسي غير المباشر والتي تقوم 
بإصدار شھادات الفحص لكل فقرة او منظومة واالستعانة بجھات خاصة خارج القطر وحسب 

ً والحاجة الالزمة ويصبح المشروع جاھزا لالستالم االولي حيث يتم تدقيق ھذه تاالختصاصا

  . قيام بعملية االستالم االولي الشھادات عند ال
  

  : ادناه المؤشرات التي يسترشد بھا المھندس المقيم في متابعة موضوع فحص االعمال في المشروع 
  
 : فحص المواد   - أ

  .  الخ ٠٠٠انشائي ، صحي ، كھربائي ، ميكانيكي : تصنيف المواد حسب نوع العمل : ًاوال 
  

  :  الفنية وجداول الكميات والخرائط والتعرف على تدقيق مستندات العقد والمواصفات: َثانيا
  
 .مواصفات المادة المثبتة في مستندات العقد  )١(

  
المواصفات الفنية المطلوبة لفحص المادة بموجبھا ، تثبيت رقم المواصفة وطلب نسخة منھا  )٢(

 : وتثبت لكل مادة ما يأتي 
  أنواع الفحوصات المطلوبة . 

 حص حدود المواصفات لكل نوع من الف . 

  عدد النماذج المطلوبة لكل فحص . 
 

 . تثبيت طريقة الفحص واسلوب أخذ النماذج مع اعداد استمارة خاصة بذلك  )٣(
 

 .  تنظيم صيغة الستمارة تقارير نتائج الفحوصات المختبرية مع فتح سجل للفحوصات  )٤(
  

د الداخلة من تنظيم صيغة لتبويب النتائج لوضع السيرة التنفيذية للفحوصات المختبرية للموا )٥(
 . بداية التنفيذ حتى االنجاز لكل نوع من أنواع المنشآت 

  
 : فحص العمل   - ب

تدقيق مستندات العقد والمواصفات الفنية وجدول الكميات والمخططات التفصيلية والتعرف : ًاوال 
  : على 
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 .  المواصفات الفنية للعمل المطلوب ولكل فعالية  )١(
ا لتنفيذ العمل بموجبه، تثبيت رقم المواصفة وطلب نسخة  المواصفات الفنية المطلوب تطبيقھ )٢(

 . منھا 
  

التعرف على طرق االنشاء واسلوب التنفيذ في كل مرحلة من مراحل العمل كالمكائن واآلليات : ًثانيا 
  . والعدد والمواد الساندة النجازھا 

  
  . فيذ بموجب برنامج سير العملمتابعة الفعاليات وتسلسلھا المطلوبة النجاز الفقرة خالل التن: ًثالثا 

  
تثبيت ما ھو مطلوب لتدقيق وفحص كل فعالية عمل ولكل الفعاليات وفي ضوء مواصفات : ًرابعا 

  . العمل المطلوبة والخرائط الخاصة بالعمل 
  

تثبيت اسلوب تدقيق وفحص العمل المنجز في ضوء المواصفات الفنية المطلوبة للعمل : ًخامسا 
  . بھا والخرائط الخاصة 

  
  . إيجاد اسلوب عمل لتنظيم  العالقة بين الجھة المشرفة والجھة المنفذة : ًسادسا 

  
  ) قسيمة تدقيق ( تنظيم صيغة الستمارة طلب تدقيق وفحص االعمال والموافقة عليھا : ًسابعا 
)Check Request  .(  

  
  . فتح سجل لتدقيق االعمال : ًثامنا 

  
نتائج لوضع السيرة التنفيذية العمال التدقيق والفحص من بداية العمل تنظيم صيغة لتبويب ال:ًتاسعا 

  . وحتى االنجاز ولكل نوع من أنواع المنشآت 

  
 : اسلوب اجراء الفحوصات في الموقع - ٥

لغرض الحصول على المستوى المطلوب للمواد واألعمال المنجزة يستوجب أيجاد اسلوب 
ضمان صحة تنفيذ كافة المواد واألعمال في الموقع الرئيسي له ھو للفحوصات في الموقع والھدف 

تحقق بمستوى النوعية الموصوفة في مستندات العقد وإعداد وثائق توضح كيفية مراقبة وتسجيل 
  . النتائج لإلجراءات المتخذة 

  
 : أسلوب الفحص   - أ

من الضروري أن يعد المھندس المقيم خطة واضحة السلوب الفحص في الموقع يتضمن 
تنظيمي الالزم إلدارة عمليات وبرنامج الفحوصات وأنواعھا المطلوبة ويبلغ بھا الھيكل ال

المقاول وتدقيق نتائجھا والتعامل مع المتغيرات التي تطرأ خالل تنفيذ االعمال مع مالحظة 
  . خصوصية المشروع ونوعيته 
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 : تسجيل كافة الفحوصات   - ب
عمل تتم بموجب استمارات مھيئة لھذا يتم تسجيل كافة الفحوصات وأعمال التدقيق وفق خطوات 

   - :الغرض تتضمن ما يلي 
  

  . الذي سيتم فحصه او تفتيشه )  الخ ٠٠٠مادة ، عمل منجز ، منظومة ( تحديد العنصر   :   ًاوال 
  

  . طبيعة الفحوصات او التدقيق المطلوب اجرائھا   :  ًثانيا
  

ًات الفحص والتدقيق المعدة مسبقا لكل تسجل نتائج كافة الفحوصات والتدقيق على استمار  :  ُثالثا 
  . نوع من الفعاليات والتي تحفظ في اضابير خاصة 

  
  :  اسس اجراء الفحوصات -ج

  
يجب على المھندس المقيم أن يبلغ المقاول على طريقة أخذ النماذج وعددھا والفحوصات   :  ًاوال  

لمركز الوطني المطلوبة للمواد واألعمال وفق المواصفات الفنية وبالتنسيق مع ا
  . للمختبرات االنشائية عند الحاجة ، مع اعداد نماذج استمارات الفحوصات 

  
المطلوب اتخاذھا  ) Redesign(على المھندس المقيم متابعة االجراءات التصميمية   :  ًثانيا  

لمعالجة النتائج غير المطابقة لمتطلبات المواصفات الفنية بالتنسيق مع االجھزة التصميمية 
  . روع وإبالغھا الى المقاول او الجھة المنفذة للمش

  
 ذات الطبيعة الخاصة قد يستوجب االستعانة ةفي بعض المشاريع الكبرى واإلستراتيجي  :  ًثالثا  

بأجھزة خبيرة مستقلة عن طرفي العقد لتقييم نتائج الفحوصات وإعطاء المشورة الالزمة 
اسس للفحوصات مع المقاول مالحظة في ھذا المجال وان على المھندس المقيم عند وضع 

  . ھذه النقطة 
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 ٣٥

  الفصـــل الســـابع

  الســـيطرة على الكلفــــــة

  
مبدأ الســـيطرة   ١ - 

  
عملية السيطرة على الكلفة يمكن تطبيقھا بشكل عام والذي يتمثل بالفعاليات المتعاقبة في الدائرة إن 

   -: المغلقة التالية 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 

إن الھدف االساسي من عملية السيطرة على الكلفة في مرحلة التشييد ھو مراقبة االنحرافات المالية
للمشروع نتيجة تغييرات قد تحدث أثناء التنفيذ بسبب فني او برغبة من الجھة المنتفعة إلحداث تعديل 

 أو زيادة أو مثل إجراء في المواصفات وإعادة توزيع لبعض المنظومات الخدمية( على التصميم 
  ) . نقصان أو حذف بعض كميات الفقرات نتيجة للتنفيذ الفعلي 

  
  
  
  
  
  
  
  

  المعلوماتجمع

 

  تحليل المعلومات
  وتقـارير تقدم العمل

 

  تخمين النتائج المتوقعة
  عاى مرحلة المشروع

 اهنة

  إتخاذ اجراءات
  تصحيحيـــة

 

الر
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بعد إحالة تنفيذ المشروع بعھدة المقاول أو بعد المباشرة بتنفيذه باإلسلوب المباشر تأتي مرحلة 
حوال التشييد والتي فيھا تبدأ عملية رقابة الكلفة وھي عملية ذات اھمية كبيرة التقل بأي حال من اال

  . عن أھمية رقابة الكلفة أثناء تحضير وثائق المشروع 
  

ھناك عوامل عديدة تؤثر على حساب الكلفة النھائية وھنا تأتي االھمية في مراقبة الكلفة ومعالجة أي 
) أو التي تنفذ باالسلوب المباشر( تأثير على االلتزامات بالنسبة للجھة المنفذة للمشاريع المحالة 

يھا جداول الكميات أحدى مستندات المقاولة حيث تصبح عملية السيطرة على الكلفة والتي تكون ف
أسھل من المقاولة المحالة بطريقة المواصفات والخرائط فقط أو إسلوب تسليم المفتاح والتي يجب 

  .  للمشروع لغرض مراقبة سير كلفة التشييد ) التخمينات االولية ( االعتماد فيھا على 
  

الساسية في عملية السيطرة ھي مراقبة أي تغييرات تحصل في المواصفات والكميات إن القاعدة ا
اثناء التنفيذ من قبل دائرة المھندس امقيم وذلك لتسھيل حسابات السيطرة ، وبعكسه تصبح العملية 

وبعد ذلك يكون المھندس المقيم في موقع . صعبة وتحتاج الى جھد كبير يصرف من قبل الدائرة 
عن التغييرات المتوقعة في الحسابات ) ًمثال كل شھر ( إعالم المعنيين بصورة دورية يمكنه من 

  . النھائية 
  

إن الفائدة الكبيرة من ھذه العملية ھي اعالم الجھات االعلى في وقت مبكر عن النتائج المالية لكلفة 
  . المشروع ، خاصة في حالة توقع زيادة الكلفة 

  
ًبدأ السيطرة على الكلفة أثناء التنفيذ يؤدي الى نتائج مالية بعيدة جدا لقد دلت التجارب أن اھمال م

عن التخمينات االولية وأن وضع اسس راسخة في تخمين كلفة المشاريع ونظام رقابة للكلفة في 
  . كافة المراحل من الضرورات البالغة االھمية 

  
 تخمين كلفة العمل أثناء التنفيذ  - ٢
 

ً طريقة لتقدير سير المصروفات ومن المفيد جدا اتباع طريقة سريعة لمقارنة إن الحاجة كبيرة الى أتباع

  . سير الكلفة الفعلية اثناء التنفيذ مع الكلفة المخمنة وتقدير التوقعات لسير العمل 
  

ھناك طريقتان رئيسيتان يمكن اتباع احدھما لغرض تحضير خط بياني تكون احداثياته ھي الكلفة 
وأن ھذا الخط البياني يمثل توقعات المھندس المقيم بالنسبة لسير . شھر او االسابيع بالدينار والوقت باأل

  :الكلفة وتقدم العمل للمشروع وھذه الطرق ھي 
  
 : طريقة النسبة المئوية   - أ

لقد اثبتت التجارب في مشاريع عديدة أن كلفة المشروع تأخذ بصورة تقريبية شكل الخط البياني 
وإن الخطوات الواجب إتباعھا . تم إنجاز المشروع في الوقت المحدد في العقد المشار اليه اعاله اذا 

   -:ھي ) وھي ابسط الطرق ( في ھذه الطريقة 
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  ) . س (    تؤخذ كلفة المشروع ولنقل أنھا   :ًاوال  
  

  . تصرف خالل الربع االول من مدة المقاولة ) س(من  % ١٠أن   :  ًثانيا 
  

  . ف خالل نھاية الربع الثاني من مدة المقاولة تصر) س (من % ٣٠  :  ًثالثا
  

  . تصرف خالل نھاية الربع الثالث من مدة المقاولة ) س(من  % ٤٠  : ً رابعا
  

  . تصرف خالل نھاية الربع الرابع من مدة المقاولة ) س(من  % ٢٠  :ًخامسا 
  
  
 : طريقة برنامج التشييد     - ب

 أكثر واقعية وتعتمد الطريقة على تحضير إن ھذه الطريقة ھي احدى الطرق التي تعطي نتيجة
من قبل المقاول او الجھة التي تنفذ العمل ) مخطط أعمدة أو غيره ( برنامج التشييد حسب العناصر 

باالسلوب المباشر ويقوم بعدھا بتقييم كلفة كل مرحلة زمنية بمساعدة جداول الكميات المسعرة 
  . ثم يتم رسم المنحنى) كميات مھيئة بطريقة العناصر تكون العملية أبسط وأنجح اذا كانت جداول ال(
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  : مثــــال 
  

   دينار ١٦ ٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠    مبلغ المقاولة 
  أشھــــــر ) ١٠(      مدة المقاولة 

  

    دينار ١ ٦٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠  -  %١٠الكلفة في نھائية الربع االول    

    دينار ٦ ٥٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠  -  %٤٠الكلفة في نھائية الربع الثاني      

    دينار ١٣ ١٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠  -  %٨٠الكلفة في نھائية الربع الثالث    

    دينار ١٦ ٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ -  %١٠٠الكلفة في نھائية الربع الرابع    

  

  : مالحظــــة 

  في حالة وجود سلفة مقدمة تدفع للمقاول فأنھا ال تدخل في الحسابات اعاله إلعداد الخط البياني 
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  الفصل الثامن

  المقايسة والتغييرات واألعمال االضافية

مشروع احدى واجبات المھندس المقيم ھي معرفة كيفية التعامل مع التغييرات التي تطرأ على ال إن -١
 . ومتابعة تنفيذھا بعد المصادقة عليھا 

  
إن أي تغيير يحدث على المشروع سواء كان اعمال اضافية جديدة غير موجودة في وثائق العقد 

 اعمال موجودة في المخططات ولكنھا غير موجودة في او اضافة اعمال او تنفيذاالصلية او حذف 
عامل معھا بموجب أحكام المادة الثانية والخمسون من جداول الكميات او وثائق العمل االخرى يتم الت

وعلى دائرة المھندس المقيم التعامل مع التغييرات بموجب . شروط المقاولة العمال الھندسة المدنية 
الصالحيات الممنوحة لھا او مفاتحة الدوائر االعلى للحصول على الموافقات االصولية على ھذه 

ويجب ادراج التوضيح اآلتي عند ) ٤(أمر غيار وكما في النموذج رقم التغييرات ومن ثم اعداد مسودة 
  : طلب الموافقة من الدوائر المعنية 

  
وصف كامل للعمل المطلوب تنفيذه او حذفه او تقليص كمياته او زيادتھا او استحداثه مع بيان   - أ

ًارتباطه بفقرات العقد مقارنة مع جدول الكميات تطبيقا للمخططات او كان تبديال  لمواصفات الفقرة ً
 .المطلوبة 

 
بيان اذا كان ھذا التغيير سيؤدي الى تغيير في المدة وھل أن عدم تنفيذه يؤدي بالمشروع او يخل في   - ب

 . جزء منه 
  

 وصف كافي للتغيير في العمل وھل سيؤدي الى استعمال مبالغ االحتياط في المشروع أم أنه سيؤدي -ج
ورة التأكد من كفاية التخصيص السنوي في حالة زيادة مع ضر. الى توفير مبالغ للمشروع 

  . الكميات
  
 بيان التغييرات التي ستطرأ على المشروع بالنسبة للفقرات االخرى في حالة تنفيذ ھذا العمل االضافي - د

  . او المتغير 
  
ة السائدة في ً إبداء الرأي بخصوص االسعار المقدمة من المقاول لتنفيذ المتغير وفقا لألسعار الحقيقي-ھـ

القطر مع األخذ بنظر االعتبار طبيعة المقاولة وموقع المشروع وأسعار الفقرات الشبيھة في 
  . المقاولة االصلية 

  
 في حالة اصدار أمر التغيير نتيجة لزيادة فقرات جداول الكميات او نقصانھا بسبب تطبيق المخططات -و

من كمية ھذه الجداول ويتم ) % ٢٠(ت ولغاية فيتم احتساب نفس أسعار الفقرات في جداول الكميا
ويتم تطبيق الفقرات اعاله ) % ٢٠(االتفاق على سعر جديد مع المقاول في حالة تجاوز الكمية عن 

  . على ھذا العمل المتغير مع الرجوع الى الدائرة االعلى في الحصول على االسعار المطلوبة 
  
   -: أن طريقة التسعير لألعمال تتم كما يأتي -ز
  

    . تحتسب كلفة المواد الداخلة بالعمل بموجب كلفتھا الفعلية مطروحة في موقع المشروع   :  ًاوال  



 

 ٤٠

ًتحتسب كلفة العمالة والمعدات فعال لتنفيذ العمل ولحين انجازه وتحتسب نسبة مضافة   :  ًثانيا
  . لتغطية كلفة اعمال التھيئة الالزمة للعمل المتغير 

  
بتة مناسبة على مجموع كلفة المواد والعمل لتغطية المصاريف االدارية تضاف نسبة ثا  :  ًثالثا

  .  واألرباح ، وبعد االتفاق عليھا مع المقاول 
  

ًتجمع الفقرات اوال وثانيا وثالثا اعاله فيكون المجموع ھو القيمة الحقيقية للعمل المتغير   :  ًرابعا ً ً
  . المطلوب تسعيره 

  
  . ت جدول الكميات االصلي المسعر قدر المستطاع يستفاد من اسعار فقرا  :ًخامسا 

  
  يتم التسعير باالتفاق مع المقاول ، وفي حالة عدم االتفاق يمكن إصدار أمر التغيير بموافقة المھندس -ح

الذي ھو الدائرة العليا بالنسبة للمھندس المقيم وللمقاول الحق وفق المادة الثالثة والخمسون من 
الھندسة المدنية باالعتراض ولكن ليس له حق االمتناع عن التنفيذ وعدم شروط المقاولة ألعمال 

  . االستمرار بالعمل 

  
 : الذرعة النھائية  - ٢

المقاول بالعمل تقوم دائرة المھندس المقيم بالطلب من الدائرة المختصة بتشكيل لجنة الذرعة عند مباشرة 
 بمقايسة كافة فقرات العمل حال إنجازھا النھائية الخاصة بالمشروع والتي تأخذ على عاتقھا القيام

وقبولھا من دائرة المھندس المقيم مع مطابقتھا للشروط والمواصفات والمخططات الخاصة بالمشروع 
والتي تكون كنموذج للمقايسة ) ٨( جداول للذرعة النھائية بموجب نموذج االستمارة رقم دويتم إعدا
  . بموجبھا 

  
بكر من المقاولة وقيامھا بأعمالھا بمراحل سيرالعمل يضمن قيام اللجنة أن تشكيل ھذه اللجنة في وقت م

بذرعة الفقرات المخفية التي اليمكنھا ذرعتھا عند إنجاز كامل العمل كذلك سيسھل ويسرع في إنجاز 
  .  النھائية وتصفية الحسابات عند إنجاز المشروع تالذرعا

  
فتاح والتي اليوجد فيھا مقايسة لألعمال المنجزة  فأن أما في حالة كون المشروع ينفذ بأسلوب تسليم الم

الذرعة تكون على صيغة خالصة تبين فيھا مبلغ المقاولة زائد أو ناقص كلفة التغييرات مع تثبيت بأن 
العمل جرى بموجب الشروط والمواصفات ، وعلى لجنة الذرعة مطابقة القياسات الموجودة في 

ًلقياسات المنفذة فعال في الموقع وعند حدوث نقصان في القياسات المخططات التفصيلية للمصادقة مع ا

  . يتم إجراء خصم سعر على تلك الفقرات 

  
  : الســـلف الشــھـرية  - ٣

 المھندس المقيم وذلك وفق شروط المقاولة ألعمال الھندسة ةيقوم المقاول السلف الشھرية الى دائر
ارية في اعمال الذرعة النھائية وذلك في المراحل المدنية ، وباإلمكان االستفادة من القياسات الج

ًعلما بأنه اليمكن إدخال أي عمل إضافي ألم أية زيادة في كميات جداول الكميات .  المتقدمة من العمل 

  .  االصلية بدون استحصال الموافقات االصولية وإصدار أمر التغيير الالزم 



 

 ٤١

  الفصل التاسع

  المدد االضـــافية

 

من شروط المقاولة ألعمال الھندسة المدنية ، يشترط تقديم  الخامسة واألربعين  في ضوء المادة - ١
ًالمقاول طلب تمديد مدة المقاولة المتعاقد عليھا خالل ثالثين يوما من تاريخ نشوء السبب الذي من 

  . ًأجله يطالب بالتمديد مبينا فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة وللحاالت المبينة في شروط المقاولة

 
تقوم دائرة المھندس المقيم برفع الطلب الى الدائرة االعلى بعد تقديم مطالعة تفصيلية على طلب  - ٢

 المذكورة على تالمقاول للتمديد المذكور أعاله بموجب برنامج تنفيذ العمل ومدى تأثير التبريرا
ًممنوحة سابقا ، الفقرة أعاله وتأخير العمل ككل وليس لكل عملية على حدة مع بيان التمديدات ال

الوقائع واألحداث التي أدت الى التأخير وتواريخھا معززة بالوثائق المؤيدة    لذلك من قبل الجھة 
وتبين دائرة المھندس المقيم رأيھا الواضح في ) ١٠(الرسمية المختصة وذلك بموجب النموذج رقم 

اخل المدة المطلوبة مع المدد من النموذج المذكور مبينة قناعتھا بالتمديد ومدى تد) ١١(الفقرة 
ًالممنوحة سابقا وتأثيرھا على برنامج تقدم العمل ، وعلى أن تناقش طلبات التمديد من قبل لجنة 

 . التمديد بموجب أحكام العقد والتعليمات الصادرة عن الجھات العليا 

  
در المھندس بعد استحصال الموافقات االصولية وفق الصالحيات التي تعممھا الجھات العليا يص - ٣

ًالمقيم التمديد بكتاب رسمي يوجھه الى المقاول وبعد أن يقدم المقاول تعھدا بعدم المطالبة بأية 

 ) . ١١(تعويضات نتيجة التمديد وفق النموذج رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٢



 

 ٤٣

  الفصل العاشـــــر

ًاالستالمات وإنجاز المشروع اوليا ونھائيا ً  

 االستالم االولي  - ١
  
ًنجازا كامال بحيث تكون كافة االعمال قد أنجزت بموجب الشروط عند إنجاز المشروع إ  - أ ً

طات والمواصفات ، يقوم المقاول بتقديم كتاب يعلم فيه دائرة المھندس المقيم بإنجاز والمخط
ًاالعمال بصورة كاملة بحيث أصبح المشروع جاھزا لإلشغال بدون أية معوقات تعيق إشغال 

 . المنشأ 
 
لمقيم بتدقيق إنجاز االعمال من قبل مھندسي الدائرة كل حسب إختصاصه  تقوم دائرة المھندس ا  - ب

ًوعند تأييد المھندسين بأن العمل منجزا بموجب الشروط والمواصفات الفنية ويؤيد ذلك من قبل 

المھندس المقيم ، يتم أعالم الدائرة المختصة بأن العمل قد تم إنجازه بصورة كاملة مع تحديد يوم 
كتاب ويطلب من الدائرة المختصة تأليف لجنة االستالم االولي لغرض القيام بتدقيق االنجاز بھذا ال

 .  عملية االنجاز الفعلي 
  

  تقوم الدائرة المختصة بتأليف لجنة االستالم االولي وفق التوجيھات الصادرة في حينه التي يطلب -ج
ييد بأن العمل أنجز بموجب الشروط ًمنھا القيام بتدقيق إنجاز المشروع أوليا وإمكانية إشغاله والتأ

والمواصفات والمخططات مع قيام اللجنة بتثبيت تاريخ االنجاز االولي وبدء فترة الصيانة سواء 
بتأييد ما ثبته المھندس المقيم بكتابه الذي طلب فيه تأليف لجنة االستالم أو تثبيت أي يوم بعد ذلك 

اشغاله بدون عوائق مع الرجوع الى شروط المقاولة التاريخ ترى اللجنة بأن العمل أصبح باإلمكان 
  : ويفضل أن تتألف لجنة االستالم االولي من . ألعمال الھندسة المدنية التي تشرح ھذه الحالة

  
  ممثلي الجھة المشرفة   :  اوال  

  ممثلي الجھة المنتفعة   :  ًثانيا   

  ممثلي االستشاري   :  ًثالثا  

  ممثلي المقاول   :  ًرابعا  

  

ً لجنة االستالم االولي بتدقيق تنفيذ االعمال موقعيا بموجب الشروط والمواصفات والمخططات  تقوم- د

بعد أن تكون ھذه اللجنة قد قسمت نفسھا الى مجموعات مختصة تقوم كل مجموعة بعملھا حسب 
االختصاص إن أمكن ذلك وعند إنجاز المجموعات لعملية التدقيق تجتمع اللجنة بكامل اعضاءھا 

ًأعاله ، علما ) ج (لتقرير المشترك عن المشروع وبموجب ما جاء بالمتطلبات الواردة في لوضع ا

بأن تقارير االختصاص التي تخص كل مجموعة توقع من قبل المجموعة المختصة وترفق مع 
  . التقرير الشامل للجنة 

  
  



 

 ٤٤

  
المقاول الكمال النواقص  يرسل التقرير الى الدائرة المختصة للمصادقة عليه ويرسل نسخة منه الى -ھـ 

إن وجدت التي تم تحديدھا خالل االستالم االولي وبموجب مدة محددة في التقرير وبعد إنجازھا 
والتي تسمى شھادة االنجاز ( وتأييد ذلك يطلب من المھندس المقيم امالء استمارة االنجاز االولي 

ائرة وكما في نموذج االستمارة المرفقة وترسل الى الدائرة ثانية لتوقيعھا من قبل رئيس الد) االولي 
  . وفي ھذه الحالة باإلمكان اطالق نصف التأمينات النظامية الخاصة باالنجاز االولي ) ١٢(رقم 

  
 االستالم النھائي  - ٢
  
التي سبق تثبيتھا ) إن وجدت ( تقوم دائرة المھندس المقيم بالتأكد من قيام المقاول بإنجاز النواقص   - أ

 . الم االولي والنواقص التي ظھرت خالل فترة الصيانة من قبل لجنة االست
 
 . بأعمال الصيانة بصورة جيدة خالل فترة الصيانة يجب مالحظة بأن المقاول قد قام   - ب

 قبل إنتھاء فترة الصيانة بمدة التقل عن االسبوعين يتم إعالم الدائرة المختصة من قبل المھندس المقيم -ج
ًاوشكت على االنتھاء تعاقديا ويتطلب تأليف لجنة االستالم النھائي او المقاول بأن فترة الصيانة 

  ) . وفق التوجيھات ( ًالستالم المشروع نھائيا 

 عند إنتھاء لجنة االستالم النھائي من إعدادھا تقريرھا النھائي تعلم الدائرة المختصة بذلك حيث يتم - د
الى ھذه الدائرة وفي ضوء ذلك يتم إصدار إرسال التقرير من قبل المھندس المقيم او رئيس اللجنة 

وبذلك تكون عملية ) ١٥(شھادة الصيانة واالستالم النھائي كما في نموذج االستمارة المرفقة رقم 
 )%. ٢.٥(ًاالستالم النھائي قد إنجزت واستلم المشروع نھائيا وباإلمكان اطالق باقي التأمينات البالغة 

  

  

  

 

  
  

  
  
  
  

  

  

  



 

 ٤٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــقالمالحـ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٦

  



 

 ٤٧

  )١(نمـــوذج رقم 

  

  : دائرة المھندس المقيم لمشروع 

  

   موقع العملتسليممحضر تسلم و

  

  : محضر رقم               :أســـم المقاولة 

  : تاريـــــخ                     

  

ى موقع العمل وقد قام                 تم بتاريخ                                                      الكشف عل

ممثل صاحب العمل بتســــليم الموقـــــع الى             (                                        ) السيد  

  . وتم تثبيت ذلك بموجب المالحق (                                                   ) المقاول 

  

تضمن الرواقم المعتمدة لتحديد النقاط واألركان وأية معلومات خارطة الموقع ت) ١(ملحق رقم  - ١

أخرى متوفرة تساعد في تحديد الموقع على أن تكون القطعة المخصصة للموقع تتطابق مع 

المخططات التصميمية للمشروع وبعكسه يثبت ذلك في المحضر واتخاذ الالزم لتعديل المخطط في 

 ) . B.M(ضوء ذلك باالضافة الى راقم التسوية 

 

 .  تأييد عدم وجود شواغل او تعارضات او محرمات ضمن حدود الموقع تعيق المباشرة بالعمل - ٢

  

  ممثل دائرة صاحب العمل           ممثــــل المقـــاول 

     بموجب كتاب التخويل المرقم 

  

         

  



 

 ٤٨

  )٢(نمـــوذج رقم 

  : دائرة المھندس المقيم لمشروع 

  

  قبول تخطيط المنشأ رقممحضر 

  

  : محضر رقم               :أســـم المقاولة 

  : تاريـــــخ                     

  : المنشأ 

  : رقم المخططات المعتمدة 

  : االحداثيــــات المعتمــــدة 

بتخطيط المنشــأ                     (                                              )            قام المقاول  

ُممثال عن دائرة المھندس (                                                            )  الســــيد اعـاله وقـــام

  . ًالمقيم بتدقيق التخطيط وتم قبوله بموجب المرفق طيا وألجله تم التوقيع  

  : المرفـــق

  .  المالحظات الموقعية خاص بتدقيق التخطيط ، مثبت عليه(                                ) مخطط رقم 

  

  

  

  توقيــــــع                   توقيــــــع 

          المھندس المقيم           ممثــــل المقـــاول 

  

  



 

 ٤٩

  )٣(نموذج رقم 

  المواد والمعدات ذات االدخال الكمركي المؤقت

  :إسم المشــــروع 

  :إســـــم المقاول  
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 ٥٠

  



 

 ٥١

 

 ٥١

 



 

 ٥٢



 

 ٥٣

 

 ٥٣

 



 

 ٥٤

 



 

 ٥٥



 

 ٥٦



 

 ٥٧

  )٥(نموذج رقم 

  تعھد عن امر التغيير

  

  

متعــھد تنفيذ مقاولــة                          ) (                                        إني الموقع ادناه المقاول  

  المعقـــــــــــودة بيـــــن شــــــــركتنا(                                                             ) 

  (                                            ) .  ووزارة  

ال في (        )      ريف ادارية من جراء أمر التغيير رقم  أتعھد بعدم المطالبة بأية تعويضات او مصا
  . الحال الحاضر وال في المستقبل 

(                      )       لذا وقعت ورقة التعھد ھذه بالطوع والرضا امام المھندس المقيم لمشروع 
  .  . ًلتكون مدارا للعمل عند الحاجة 

  

  

  

  ة توقيع المقاول   اؤيد صح            اسم  المقاول 

  :     توقيع المقاول                                 اسم المھندس المقيم  

  :   توقيع المھندس المقيم           

  :   التاريخ         :    التاريخ 

  

  

  

  

  

       

  



 

 ٥٨



 

 ٥٩

  



 

 ٦٠



 

 ٦١

  



 

 ٦٢



 

 ٦٣

  



 

 ٦٤



 

 ٦٥

  



 

 ٦٦



 

 ٦٧

  



 

 ٦٨



 

 ٦٩

  



 

 ٧٠

  



 

 ٧١

  )٩(نموذج رقم 

  إبراء وتنازل عن الذرعة النھائية

  

متعھد مقاولة إنشـــــاء ) شركة                                         ( ه ع ادناإني الموق           
                    المعقـــــودة بين شركتنا ووزارة (                                         ) مشــــــروع 

 . (                                                         )  

  

د بأنني قد استوفيت كافة استحقاقاتي عن المقاولة أعاله من كافة الحقوق المترتبة بموجب الذرعة اؤي
النھائية وال يحق لي المطالبة بأي تعويض في الحاضر والمستقبل ، لذا وقعت ورقة التعھد ھذه بالطوع 

  . ًوالرضا أمام الدائرة المعنية لتكون مدارا للعمل عند الحاجة 

  

  

  اسم ممثل الدائرة القانونية               ل اسم المقاو

   العمل صاحبل                

  اؤيد صحة توقيع المقاول             توقيـــــع المقــــــاول 

  التاريخ                 التاريخ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٧٢

  )١٠(نموذج رقم 

  تمديد مدة المقاولةطلب 

 : اسم المشروع  - ١

 : اسم المقاول وجنسيته  - ٢

 :ًتاريخ المباشرة تعاقديا  - ٣

 : ًمقاولة تعاقديا المدة  - ٤

 : ًتاريخ إنتھاء مدة المقاولة تعاقديا  - ٥

 : تاريخ المباشرة الفعلي  - ٦

 : المدد االستثنائية الممنوحة للمقاولة لحد تاريخ تقديم الطلب  - ٧

 ًيوم اعتبارا من         ولغاية (         ) المدة   - أ
    - ب
   -  ج
 
 : م الطلب المدد لألعمال االضافية الممنوحة للمقاولة لحد تاريخ تقدي - ٨

 ًيوم اعتبارا من         ولغاية (         ) المدة   - أ
    - ب
   -  ج
  
 :تاريخ إنتھاء مدة المقاولة مع التمديدات  - ٩

  
 : المدة االضافية التي يطالب بھا المقاول  -١٠

 ًيوم اعتبارا من         ولغاية (         ) المدة   - أ

 :  االسباب والتبريرات   - ب

  : ية التي تعزز االسباب والتبريرات  االثباتات والمستندات الرسم-  ج
 

 
  : رأي دائرة المھندس المقيم  -١١

 
 

  اسم وتوقيع المھندس المقيم 
 التاريخ 

  



 

 ٧٣

  )١١(نموذج رقم 

  المقاولة تعھد عن تمديد مـــــــــدة 

  

    ــــاء متعھد مقاولــــــة إنشـ) شركة                                            ( ع ادناه إني الموق       
المعقـــــودة بيــــــن شركتنا ووزارة )                                                       (         مشــــــروع

      )            . (                           

  

لتي من اتعھد بعدم المطالبة بأية مدة اضافية اخرى او تعويضات او مصاريف ادارية عن االسباب ا
اجلھا منحت ھذه المدة ال في الحال الحاضر وال في المستقبل ، لذا وقعت ورقة التعھد ھذه بالطوع 

ًلتكون مدارا للعمل (                                                 ) والرضا امام المھندس المقيم لمشروع 

  . عند الحاجة  

  

  

  مقيم  اسم الھندس ال          اسم وتوقيع المقاول 

  

     اؤيد صحة توقيع المقـاول                 

     توقيع المھندس المقيم               

    التاريخ   التاريخ 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٧٤

  )١٢(نموذج رقم 

  تقرير لجنة االستالم االولي لمشروع/ م

  المشروع شرح موجز عن   - ١

  

  

  -:توصي اللجنة بما يلي  - ٢
 
ًيعتبر العمل منجزا انجازا اوليا بتاريخ       - أ ً ً   / /٢٠١ 

 
        ًعلى المقاول انجاز النواقص المدرجة في كشف النواقص المرفق طيا خالل فترة اقصاھا       - ب

 . يوم (      ) 
  

على امكانية االستفادة من المقاولة للغرض الذي أنشأت من ) ٢(  ال تؤثر النواقص المدرجة في -ج
  . اجله 

  
  . لمواصفات الفنية والمخططات المتعاقد عليھا  تؤيد اللجنة تنفيذ االعمال بموجب الشروط وا- د
  

   - : تدرج االعمال التي أنجزت ويتطلب تأجيل استالمھا ألسباب مبينة ازاءھا وكما يلي - ھـ 
  

  االسباب              
  

             - أ
    - ب
   -ج
  

 وفي ضوء العقد عدا ٢٠١/   /   وتنتھي في    ٢٠١/   /  ً تبدأ مدة الصيانة اعتبارا من تاريخ  -و
ًمال التالية والتي تبدأ مدة صيانتھا اعتبارا من تاريخ النواقص وبما ال يتناقض مع العقد االع

  : ولألسباب المبينة إزاءھا 
  
  
  

  

  



 

 ٧٥

  

  تبـــدأ من مدة صــــيانتھا بتـــاريخ                               : ً اوال 

  : بب  وذلك بس٢٠١/  / وتنتھي بتاريخ   (         )  ولمدة ٢٠١        /   / 

  

  : ًثانيا 

  

  : ًثالثا 

  

  .  أية مالحظات او تحفظات أخرى -ز

  
وتم تسليم (                                                                  )  سلم المشروع الى الجھة المنتفعة  - ٣

ل ما تم كافة مرفقات المشروع بما يحتويه من مواد ومعدات وأثاث بموجب العقد على أن يتم إنجاز ك
 . تثبيته من نقاط بموجب محضر كل مجموعة وكذلك بموجب توصيات اللجنة 

  
  

  : أسماء أعضاء لجنة االستالم االولي وتواقيعھم 
  
  

  . أؤيد ما جاء وأتعھد بإنجاز النواقص المثبتة بكشف النواقص لكافة االعمال وفي ضوء ما ھو مبين أعاله
  
  
  التوقيع                   
   المقاول اسم ممثل                  
  التاريخ                   

  

  



 

 ٧٦

  )١٣(نموذج رقم 

  :شھادة إكمال االعمال لمشروع / م

 لجنة االستالم االولي نؤيد أن االعمال قد أكملت بصورة أساسية ً    نظرا لحصول المصادقة على تقرير
بالدرجة التي يمكن االستفادة منھا للغرض الذي أنشأت من أجله وتم التنفيذ بموجب الشروط 

  : المواصفات الفنية والمخططات المتعاقد عليھا ونبين لكم المعلومات المدرجة أدناه و

 : ًاسم ورقم المقاولة تعھدا  - ١
 :  أسم المقاول وجنسيته  - ٢
 :   ًكلفة المقاول تعھدا  - ٣
 : كلفة االعمال االضافية المصادقة  - ٤
 : كلفة العمل الفعلي بعد إضافة االعمال االضافية  - ٥
 :  ًيا تاريخ المباشرة تعاقد - ٦
 :  تاريخ المباشرة الفعلي  - ٧
 :  ًمدة المقاولة تعاقديا - ٨
 : ً تاريخ االنجاز تعاقديا   - ٩

 :  المدد االستثنائية الممنوحة للمقاول -١٠
 :  مدة االعمال االضافية الممنوحة للمقاول -١١
   : ت تاريخ إنتھاء مدة المقاولة مع التمديدا-١٢
 :ً تاريخ إنجاز المقاولة فعليا -١٣
 :   الجھة المصممة للمشروع -  ١٤
 :  الجھة المشرفة على تنفيذ العمل -١٥
 :  الجھة االستشارية للمشروع -١٦
 :  اسم المھندس المقيم او المشرف -١٧
 :  طريقة التنفيذ -١٨
 :  مجموع المبالغ المسلفة عن ھذه المقاولة -  ١٩
 :  تاريخ إبتداء فترة الصيانة -  ٢٠
 :  مدة الصيانة -٢١
 :  أسماء أعضاء لجنة االستالم االولي -  ٢٢

  

  المدير العام                 المھندس المقيم 

  : مالحظة 

أي عمل متبقي خالل مدة الصيانة كمال إعلى المھندس المقيم الطلب من المقاول تقديم تعھد خطي ب

  ) . المھندس  ( بالصورة التي يقرھا 



 

 ٧٧

  )١٤(نموذج رقم 

  تقرير لجنة االستالم النھائي

  

 -:  شرح موجز عن طبيعة المقاولة  - ١

  

  

  

  

  

 :  أعمال الصيانة وتوصيات لجنة االستالم النھائي  - ٢

 تم إنجاز كافة النواقص التي ال تؤثر على االشغال المدرجة في كشف النواقص في محضر االستالم   - أ
ن ذلك فقد االولي كما تم إنجاز كافة النواقص االخرى التي ثبتت على المقاول اثناء فترة الصيانة م

ًوجدت بعض النواقص المثبتة في كشف النواقص المرفق طيا لكل مجموعة حسب إختصاصھا 

  بموجب العقد وعلى ٢٠١/   / والتي ينبغي على المقاول إنجازھا في موعد اقصاه                    
 . حسابه الخاص 

 
 ٢٠١             /   /             على ضوء تقرير لجنة االستالم االولي بدأت فترة الصيانة بتاريخ    - ب

 عدا االعمال التالية التي بدأ مدة صيانتھا ٢٠١/   / وانتھت بتاريخ (                    ) ولمدة 
ًاعتبارا من تاريخ إنجاز النواقص المثبتة بموجب محضر االستالم االولي والكتب والمراسالت 

  -:المالحظات المثبتة ازاءھا الالحقة وبما ال يتناقض مع العقد ولألسباب و
  

         ٢٠١/   /     بتاريــــخ    ابدأت مـــدة صــــيانتھ (                                   ) –ًاوال 
   وذلك بسبب   ٢٠١/   / وانتھت بتاريخ     (                 ) ولمــــدة  

  
   –ًثانيا 

  
  
  
  
  



 

 ٧٨

المناسبة تم استالم كافة االعمال التي انجزت وتم تأجيل استالمھا   خالل مدة الصيانة وفي االوقات -ج
   - :اثناء عملية االستالم االولي ألسباب وظروف معينة وكما يلي 

  
  : ًاوال   

  : ًثانيا 

  : ًثالثا 

  : ًرابعا 

  

  :  أية مالحظات أخرى - د

  

  

) ١(واقص المشار اليھا في الفقرة  ال يتم إصدار شھادة الصيانة واالستالم النھائي إال بعد إنجاز الن-ھـ 
أعاله حيث ينبغي إعادة التدقيق من قبل أعضاء اللجنة كل حسب اختصاصه لغرض رفع التوصية 

  . النھائية 
  
  

  أسماء أعضاء لجنة االستالم النھائي وتواقيعھم 
  
  
  
  

ضوء ما ھو أؤيد ما جاء اعاله وأتعھد بإنجاز النواقص المثبتة بكشف النواقص لكافة االعمال وفي 
ًيوما وبخالفه يحق لصاحب العمل تنفيذھا على حسابي واليحق لي المطالبة (       ) مبين أعاله خالل 

  . بأي تعويضات من جراء ذلك  
  
  
  
  

  اسم وتوقيع ممثل المقاول                  
  

  التاريخ 
    



 

 ٧٩

  )١٥(نموذج رقم 

  شھادة الصيانة واالستالم النھائي لمشروع

                                                        والمصادقة الصيانة لمشروع   ًنظرا النتھاء فترة 

على تقرير لجنة االستالم النھائي ولعدم وجود نواقص في المشروع نبين لكم المعلومات المدرجة 
   -:ادناه

 : ً   رقم المقاولة تعھدا  - ١
 :    اسم المقاول  - ٢
 : ً   كلفة المقاولة تعھدا  - ٣
 :  االعمال االضافية المصادقة    كلفة - ٤
 :    كلفة العمل الفعلي بعد إضافة االعمال االضافية  - ٥
 : ً   تاريخ المباشرة تعاقديا  - ٦
 :    تاريخ المباشرة الفعلي  - ٧
 : ً   مدة المقاولة تعاقديا  - ٨
 :   المدد االستثنائية الممنوحة للمقاول  - ٩
 :  مدد االعمال االضافية الممنوحة للمقاول  -١٠
 : ًنتھاء مدة المقاولة تعاقديا تاريخ ا -١١
 :   تاريخ انتھاء مدة المقاولة مع التمديدات  -١٢
 :ًتاريخ إنجاز المقاولة فعليا  -١٣
 : الجھة المصممة للمشروع  -١٤
 : الجھة المشرفة على تنفيذ المشروع  -١٥
 : الجھة االستشارية للمشروع  -١٦
 : إسم المھندس المقيم او المشرف  -١٧
 : طريقة التنفيذ  -١٨
 : صيانة ابتداء فترة ال -١٩
 : مدة الصيانة  -٢٠
 : إنتھاء فترة الصيانة  -٢١

  : أسماء أعضاء لجنة االستالم النھائي 

  

  المدير العام               المھندس المقيم 

  



 

 ٨٠



 

 ٨١

  )١٦(نموذج 

  استماره التدقيق الموقعي

  /العدد:                                                                        اسم المشروع 

  /التاريخ:                                                                          المقاول اسم 

  . تمال من قبل المقاول -:اوال

  مالحظات مھندسي االختصاص
  الفقره المراد تدقيقھا ت

البنايه 
  كھرباء  صحي  ميكانيك  مدني  معماري  والموقع

                

  

  مدير المشروع       مدير الموقع                                   المھندس المختص            

  المشروع.م.م.تمال من قبل د:         ثانيا

  مالحظات مھندسي االختصاص
  الفقره المراد تدقيقھا ت

البنايه 
  كھرباء  صحي  ميكانيك  مدني  معماري  والموقع

 

 

 

 

 

 



 

 ٨٢



 

 ٨٣

  )١٧(نموذج 

  استمارة موافقة صب الخرسانة

  /                                  العدد       

  / التاريخ                                           .يمال قبل موعد الصب ) A(       الجزء 

  

       العملصاحب    اسم المشروع

    اسم المقاول

    تسمن

    رمل

    حصى

    ماء

قوة االنضغاط 
المطلوبة وبحسب 

  المخططات

  

الخلطة 
ومواصفاتھا 

) أوزان(
  مواد الخلطة

مواد 
  مضافة

  

طريقة 
  الصب

  

تارخ 
الصب 
  التوقع

كميه 
  الصب

  

  م.م.مالحظات د  ااالعمال المنفذة المطلوب تدقيقھ

    قالب

    حديد تسليح

    االبعاد

    الشاقولية

    االستقامة

    التنظيف

    االسناد والتدعيم

العمل 
المراد 
  صبة

  الموقع حسب المخططات

    اخرى

مالحظات مھندسي 
  الخدمات

  يذكر االسم والتوقيع/م    .م.مھندسو د       يذكر االسم والتوقيع/ مھندسو الشركة المنفذة 

      كھرباء

      ميكانيك

      صحيات

            المھندس المقيمالمھندس المشرف       المھندس المنفذ                              مدير المشروع

  



 

 ٨٤

  

  

  م.م.يمال بعد الصب ومن قبل  د)  B(الجزء 

  

    المالحظات  التاريخ  

      ازالة القالب

      طريقة المعالجة

      معالجات الكونكريت

      االنضاج

      اخرى

  / توقيع ومالحظات المھندس المشرف                                               التاريخ 

  /مھندس المقيم                                                                       التاريخ ال

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               



 

 ٨٥

  )١٨(                          نموذج                  

  

  سجــــل الوقائــــع اليومـــي

  

  عمــالأل

  ........................................الھيئة العامة    

  
  ...........................................      لمشروع

  

  .........................                      لسنة



 

 ٨٦

  مالحظه ھامه لكبار الموظفين الذين يزورون العمل

  .المدونه ادناه يرجى تقديم التقرير الالزم بذلكفي حاله عدم مسك سجل حسب التعليمات 

  تعليمات ھامة

  مسك سجل الوقائع اليومي

ان سجل الوقائع وثيقه مھمه وھو المستمسك الوحيد الذي يعول عليه في الوقوف على سير  .١
العمل وما قد ينتابه من عوارض طبيعيه كاالمطار والسيول والفيضانات والنزيز والعواصف 

يل مختلف ادواره ومراحله وما يستخدم عليه من مھندسين ومراقبين والثلوج مع تسج
ونظارعمال وعمال ونجارين وبنائين وغيره والمواد المستحضره وكميه االعمال المنجزه 
ومواصفاتھا وكذلك كافه التطورات والتغيرات التي تحصل في العمل من بدايته حتى نھايته 

 .نه او التعھديوما بيوم سواء كان جاريا بطريقه االما
وتشمل االعمال الجديده والتوسيعات وال يمسك العمال الصيانه ، يمسك ھذا السجل لكل عمل  .٢

 . والترميمات 
اذا كان الحبر غير . تدون كافه المعلومات بالحبر وبخط  واضح بصوره كامله وصحيحه  .٣

قلم الرصاص او متوفر في بعض المحالت فيجوز استعمال قلم قوبيه اال انه ال يجوز استعمال 
 .القلم الملون مطلقا

ال يجوز باي حال من االحوال قلع صحيفه من الدفتر وال يسوغ حك قيد او تشويھه بحيث  .٤
بالقلم والتوقيع عليه ) شطبه واحده(تتعذر قراءته واذا وقع خطا فيقتضي تصحيحه بالشطب 

 .وتدوين المعلومات الصحيحه ازاءه 
قعيوميا في ذيل صحيفه الوقائع ويكون مسؤوال عن على الموظف المسؤول عن العمل يو .٥

.                                                                                          مسك السجل والمحافظه عليه 
ب فيجوز لنائبه او اما اذا تعذر وجود الموظف المسؤول في محل العمل لسبب من االسبا

اال انه يجب . معاونه الذي يخوله رسميا في السجل التوقيع في ذيل صحيفه الوقائع نيابه عنه 
ان يوقع الموظف المسؤول اصاله في المحل المعد لتوقيعه في كل صحيفه من سجل الوقائع 

  .التي لم يوقعھا في حينه ويدون االيضاحات المبرره لتغيبه 

ل عن العمل او نائبه او معاونه ابراز السجل المذكور الى كبار موظفي على الموظف المسؤو .٦
وزاره االسكان والتعمير ومفتشيھا ورؤساء الوحدات االداريه والھيئات التفتيشيه والماليه 

  والتدقيقيه ويستحصل تواقيعھم ومالحضاتھم عن العمل في المحل المعد لذلك
اء العمل الى مركزالمنطقه رسميا لقاء اعتراف على الموظف المسؤول اعاده السجل عند انتھ .٧

باالستالم وعلى محاسب المنطقه االحتفاظ بالسجالت المعاده من االعمال في محل امين 
 .للرجوع اليھا عند الحاجه 

عند تحويل الموظف المسؤول عن مسك السجل الى منطقه او وظيفه اخرى يتحتم عليه تسليم  .٨
 تسلسل السجل في شھاده دور التسليم والتسلم وعلى خلفه السجل الى خلفه على ان يدون رقم

ان يتاكد من ان الذي استلمه من سلفه منتظم ومطابق لھذه التعليمات او التعليمات التي قد 
 .واذا تبين له وجود ايه مخالفه فعليه اشعار مرجعه بذلك تحريريا . تصدر في المستقبل 

مده التي يستغرقھا العمل واذا فقد السجل او اي يجب مسك السجل بقسم واحد او اكثر تبعا لل .٩
قسم منه فعلى الموظف او المستخدم المسؤول المبادره حاال الى اشعار مرجعه بالكيفيه رسميا 

 . موضحا جميع معلومات والمالبسات التي ادت الى فقدانه 
  



 

 ٨٧

  سجل الوقائع اليومي

  ..............................المنطقة 

  ...........................اسم العمل 

  .............ناحية.............قضاء.............محافظة .............. موقع 

  ............................االعتماد المصدق بالدينار

    )امانه(اوً)تعھدا( القسم االول يقام به

      دينار               فلس  القسم الثاني يقام به امانة                                   

    االحتياط                العمال غير المنظورة للمراقبة 

قسم المقاولة - أ  

  المجموع............                    لسنة.................. رقم المقاولة

    ...................................        اسم المقاولة

  المصادقة

  ...............................الدائرة           

  .................................           الرقم

  ...............................           التاريخ

  
  ...............وتنتھي في............ تبتدئ في....................مدة المقاولة

  ..........................................تاريخ تبليغ المقاول بالمباشرة بالعمل

  ..........................................................تاريخ المباشرة بالعمل

  )......................................اليشمل مدة الصيانة(تاريخ اكمال العمل

  ..........................................................تاريخ اخر شھادة سلفة

  ...........................تاريخ انتھائھا............................مدة الصيانة

  

  

  

  



 

 ٨٨

  

  قسم االمانة - ب

      المصادقة

  ........................       الدائرة

  ...........................      الرقم

  ..........................     التاريخ

  ......... تاريخ المباشرة بالعمل    

  توقيع الموظف المسؤول عن العمل.............         تاريخ اكمال العمل

  ................................                                          التاريخ

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 ٨٩

  )٢(          صحيفةالموظفون والمستخدمون المسؤولون عن ھذا العمل             

  

اسم مھندس 
  المنطقة

اسم المھندس او 
معاون المھندس 
 او المالحظ الفني

اسم المراقب 
المسؤول عن 

  العمل

اسم معاون 
  المراقب 

  المالحظات

          

  

  -:مالحظة

  .تحت اسمه مباشرة) يقتضي درج تاريخ ابتداء مسؤولية كل موظف او مستخدم  عن العمل وتاريخ انتھائھا(

  

 



 

 ٩٠

  مدة المقاولة والتمديدات المصادق عليھا

  ........الى.........من).........بااليام(مدة المقاولة االصليــــــــة

  ...........تاريخ..........بكتابھا رقم........بموجب مصادقة........الى.........من).........بااليام(التمديدات المصادق عليھا

  ........تاريخ.........بكتابھا رقم........بموجب مصادقة........ الى.........من).........يامباال(التمديدات المصادق عليھا

  .......تاريخ..........بكتابھا رقم........بموجب مصادقة........ الى.........من) .........بااليام(التمديدات المصادق عليھا

  .........تاريخ..........بكتابھا رقم........بموجب مصادقة........ الى.........من) .........بااليام(التمديدات المصادق عليھا

  .........تاريخ..........بكتابھا رقم........بموجب مصادقة........ الى.........من) .........بااليام(التمديدات المصادق عليھا

  

 صادق عليھا                          مجموع مدة المقاولة والتمديدات الم

 

 

  اشھد انه قد تمت المصادقة على منح المدة االضافية المنوه عنھا اعاله بموجب التفاصيل المذكورة 
اعاله لقاء االعمال االضافية والتأخيرات الحاصلة التي ال تعزى الى تقصير او اھمال من جانب 

  .المقاول والتي لم يكن في استطاعته تفاديھا

  

  

  

  

  .توقيع مھندس المنطقة او من ينوب عنه في ذيل ھذه الصحيفة يجب ) ١ (- :مالحظة

تراعى في التمديدات النسب الثابتة ضمن الصالحيات المخولة من مھندس المنطقه ) ٢            (
 ومدير المباني العام وما تجاوزھا الى وزير االسكان والتعمير

                                                                        

  ......................التوقيع                                                                                      

  .............                                                                      عنوان الوظيفة

  .....................                                             التاريخ                         

  

  



 

 ٩١

  صحيفة الوقائع

                                                                        التاريخالمقاولة 

  

  ............عيوم من مجمو..........اليام المتبقية من مدة المقاولة وبضمنھا التمديد المصدقا -أ

  

 ذكر رقم وتاريخ ع م)تعطي االسباب المبررة فيما اذا توقف العمل(العمل المنجز خالل اليوم  -ب
  استمارة التدقيق

  

   اسم المھندس المشرف من قبل المقاول وعدد العمال المشتغلين لديه-ج

  

  .المواد التي احضرھا المقاول اليوم مع كمياتھا  ـ د

  

  هي الفحص المختبري عليھا مع االشارة الى رقم الكتاب وتاريخالمواد التي اجر -ھـ 

  

  )يشار الى االوامر الصادرة بشأنھا(اعمال اضافية او تبديالت او عز بھا اليوم  -و

  

  .الى محل العمل ورقمھا(                    ) ردت خرائط عدد  و-ز

  

  . الطقس ودرجات الحرارة-ح

  

  .ظاتھم حول العمل  الزوار وھيئات التفتيش ومالح- ط

  

  ......................                التوقيع  ي ـ عدد ونوع اآلليات التي تعمل في الموقع

  .............                                                                       عنوان الوظيفة

  .....................                    التاريخ                                                   



 

 ٩٢

  صحيفة الوقائع

                                                                         التاريخاالمانة

  

  المواد التي احضرتھا الدائرة وكمياتھا -أ

  

  تفاصيل العمل المنجز وكلفته -ب

                                                                    الكلفة                                   

  

  فلس      دينار           مجموع اجورھم          عددھم         العمال المشتغلون على العمل -ج

  

   المالحظات      الكلفة المقدرة لھذه المواد  الجھة الموجه اليھا الطلب   كمياتھا  المواد المطلوبه للعمل -د

  

   المصروفات االخرى المترتبة اليوم-ھـ

  

) بضمنھا مالحظات الزوار وھيئات التفتيش وحالة الطقس والتبديالت في العمل(مالحظات اخرى  -و
  .و التعليمات المستلمةأوالخرائط 

  

و اذا أة مان أل ھذه الصحيفة سواء كانت  تعود للقسم الثاني من المقاوله الذي ينفذم تستع–ملحوظة 
  . بكافة اقسامه ل أمانةصل العمأكان 

  

  

  

  



 

 ٩٣

  )١٩(نموذج 

   -:  وزاره االعمار واالسكان                                                  اسم المشروع

                       :                                                                اسم الشركه المنفذه..........الھيئه العامه 

  لجنه التسعير

  عن مثيالتھا في العقد% ٢٠كشف بالفقرات االضافيه التي تزيد عن نسبه                       

  

مقترح 
الشركه 
  المنفذه

  م.م.مقترح د
قرار لجنه 
  التسعير

  المالحظات

  الوحده  ت
الكميه 

بموجب 
  العقد

السعر 
بموجب 

  العقد

الكميه 
االضافيه 

االكثر 
من 
٢٠%  

              

                        

  

                                                 

                                                                                      مقرر اللجنه

                                                     

 عضو     عضو      عضو       عضو       عضو      عضو     عضو        رئيس اللجنه 

 

 



 

 ٩٤

  )٢٠(نموذج 

 - :وزاره االعمار واالسكان                                            اسم المشروع

  -:الشركه المنفذه                                                اسم .........الھيئه العامه 

 لجنه التسعير

  كشف االعمال المستحدثة

مقترح الشركه 
  المنفذه

  م.م.مقترح د
قرار لجنه 
  التسعير

  الكميه  الوحده  التفاصيل ت
  السعر

  دينار

  المبلغ

  دينار

  السعر

  دينار

  المبلغ

  دينار

  السعر

  دينار

  المبلغ

  دينار

  المالحظات

                      

المجموع   
  للصفحه

                  

المجموع   
  الكلي

                  

 

                                  مدير المشروع       المھندس  المقيم         المھندس المدقق في قسم المشاريع                         مقرر اللجنه

   رئيس اللجنه     ضو                         ضو         عضو             عضو           عضو                عع



 

 ٩٥

  
  

  

  
  

  الثانيالباب   
  الدليل القياسي الموحد  

  المباني العمالللمسح الكمي   

  والهندسة المدنية  

  

  

  



 

 ٩٦

  



 

 ٩٧



 

 ٩٨

الدليل القياسي الموحد للمسح الكمي العمال المباني : فھرس الباب الثاني 
 والھندسة المدنية  

  المحتويات  رقم الفصل
  

  فحة الص

    قواعد عامة     الفصل االول 

    متطلبات عامة وخاصة   الفصل الثاني 

    اعمال الموقع واالعمال الترابية    الفصل الثالث 

    الركائز      الفصل الرابع 

    االعمال الخرسانية   الفصل الخامس 

    اعمال البناء والقواطع    الفصل السادس 

    ي وقطع الرطوبةاعمال العزل الحرار   الفصل السابع 

    االعمال المعدنية   الفصل الثامن 

    االعمال الخشبية      الفصل التاسع 

    االبواب والشبابيك                  الفصل العاشر 

    اعمال االنھاء والصبغ     الفصل الحادي عشر 

    االثاث والمعدات     الفصل الثاني عشر 

    اعمال الھندسة الصحية والميكانيكية      الفصل الثالث عشر 

    اجھزة النقل      الفصل الرابع عشر 

    التأسيسات الكھربائية                   الفصل الخامس عشر

    اعمال السكك الحديدية      الفصل السادس عشر

    االنفاق    الفصل السابع عشر 

  

  



 

 ٩٩



 

 ١٠٠

  

  

  

  

  

  

  

  الفصـــل االول

  قواعد عامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٠١

  

 قواعد عامة :  االول لفصلا -١
  : مقدمة ١-١
أن قواعد حساب الكميات يمكن استخدامھا في مرحلة التصاميم واعداد وثائق المقاوالت  ١-١- ١

 . وكذلك في مراحل التنفيذ لتلك االعمال  
  
لمواد واالعمال بصورة منفصلة ليجب أن تزود المخططات والتفاصيل والمواصفات الفنية  ٢-١- ١

 . عن جداول الكميات 
  
ًيشكل اقتراحا ملزما لشكل ويب المقترح في ھذا الدليل الوبأن الت ٣-١- ١ جداول الكميات ھيكل ً

 . يمھا متروك لمھندس التخمين ظلمختلف االعمال حيث أن تن
  

  : جداول الكميات ٢-١
لالعمال الواجب انجازھا أضافة الى تحديد ًدقيقا َأن جداول الكميات يجب أن توفر وصفا 

في موقعھا النھائي في المنشأ بموجب المخططات وضوابط ھذا ًالكميات المطلوب تنفيذھا فعال 
الدليل ، كما وان الجداول يجب أن تبين االعمال المطلوب انجازھا في مواقع وتحت ظروف 

ن القاعدة االساسية في جداول الكميات ھي أن إ. معينة والتي قد تؤثر على تسعير الفقرات 
  .  شاملة لالعمال المطلوبة قدر المستطاع وأن تكونوواضحة  ةتكون بسيط

  

 حساب الكميات ٣-١

. ملم بشكلھا الصافي ) ١٠ (برتسجل االبعاد لغرض احتساب كميات االعمال الحقيقية الق١-٣- ١
وأن ھذه القاعدة يجب أن التطبق على االبعاد التي تذكر في شرح فقرات جدول الكميات حيث 

  . لوثائق االخرى للمقاولة يجب إعطاء االبعاد كاملة عند وصف الفقرات بموجب ا

كمياتھا عدا ما يذكر على حساب  تطرح الفراغات الموجودة ضمن او في حدود االعمال عند ٢-٣- ١
  . ًخالفه نصا في فصول ھذا الدليل 

  .  يكون حساب طول االنابيب ومجاري الھواء وغيرھا على اساس طول الخط المركزي لھا ٣-٣- ١

الطول ، العرض السمك : ح الكميات كما يأتي ــاد لغرض مســـبعاالتســجيل ل ــيكون تسلس  ٤-٣- ١
  . او االرتفاع حسب الحالة 

  

  



 

 ١٠٢

  

 أسعار الفقرات  ٤-١

ة الفقرات فتكون كل) متطلبات عامة وخاصة (  أضافة الى ما ھو مذكور في الفصل الثاني   ١-٤- ١
لشروطھا وتعتبر شاملة لكل الواجبات واالعمال الواجب انجازھا بموجب المقاولة ومطابقة 

  .حاوية لما يأتي اال اذا نصت الفقرة المعينة على خالف ذلك 

  .  وكل ما يتعلق بھا ة االيدي العاملفة كل١-١-٤- ١

  . تعلق بكلفھا ي المواد والبضائع وكل ما ٢-١-٤- ١

  . ستعمال المكائن والمعدات وبضمنھا فترة عدم التشغيل إ ٣-١-٤- ١

   . الضائعات من المواد ٤-١-٤- ١

   مستوى او ارتفاع ومن ضمنھا توفير الطرق الالزمة ، تنفيذ العمل في أي وضع ٥-١-٤- ١

  .  االعمال المؤقتة ٦-١-٤- ١

   . والربح التحميالت ، كلفة تھيئة العمل ٧-١-٤- ١

  .  حماية االعمال في كافة مراحل التنفيذ ٨-١-٤- ١

)  الخ ٠٠٠لمواد االحتياطية ، التدريب ا(  الكلف االخرى التابعة للفقرة بموجب المقاولة ٩-١-٤- ١
 .  

 شرح الفقرات واالشارة الى المواصفات   ٥-١
 
يجب االشارة الى البنود المعينة في المواصفات او المخططات عند وصف العمل المطلوب ١-٥- ١

في الفقرة ، وكما يمكن االشارة الى معلومات تنشر حول بعض المنتجات المنوي استعمالھا في 
  . االعمال 

  
  .  عند احتساب كميات بعض الفقرات بالمساحة يجب ذكر السمك ٢-٥- ١
  
سح كمياتھا بالطول فأن من الضروري ذكر أبعاد المقطع وشكله م بالنسبة للفقرات التي ت٣-٥- ١

  . ومحيطه أوأية معلومات مناسبة اخرى كما يجب ذكر القطر الداخلي او الخارجي لالنابيب 
  
  . افية حول الفقرات التي تمسح كمياتھا بالعدد او الجملة  يجب إعطاء معلومات ك٤-٥- ١

  
 يمكن مسح كميات بعض المنتجات الخاصة بموجب تعليمات الجھة المنتجة اذا وجد ذلك ٥-٥- ١

  . ًمناسبا 
  
  
  



 

 ١٠٣

  
   : الكميات    ٦-١
  

 عدد صحيح ، وأن الكسور يجب رب يجب أن تسجل كميات الفقرات في جداول الكميات الق١-٦- ١
  .  وتھمل ان كانت أقل من نصف الوحدة برقأن ت

  
  ً اذا لوحظ عند تطبيق الفقرة اعاله أن الكمية تصبح صفرا فأن الفقرة يجب أن تحسب  ٢-٦- ١

  .           بالعدد مع ذكر الحجم او الوزن حسب ما ھو مناسب 
  
 العامة لمقاوالت اعمال المشار اليھا في الشروط( مبالغ الفقرات االحتياطية او الكلف االولية     ٧-١

لبعض الفقرات الخاصة فأن التعاريف تكون ) الھندسة المدنية الصادرة عن وزارة التخطيط 
  : كما يأتي 

  
وتعني المبالغ المخمنة لبعض الفقرات التي اليمكن تقييمھا او :  مبالغ الفقرات االحتياطية ١-٧- ١

ًمستندات التعھد ، علما بأن ھذه الفقرات  تفاصيلھا او سعتھا في وقت اعداد تقديرتحديدھا او 

  . يتوقع تنفيذھا والتدخل ضمن مبلغ االحتياط للمشروع بكامله عند تحديد كلفته الكلية 
  
وتعني المبالغ المخمنة لبعض ) : الفقرات ضمن الكلفة الكلية للمشروع (  الكلف االولية ٢-٧- ١

 صاحبين ثانويين يسمون من قبل الفقرات او الخدمات الخاصة التي تنفذ من قبل مقاول
العمل او جھة رسمية او المبلغ الالزم لتجھيز مواد وبضائع من قبل مجھزين يسمون من 

 للمقاول الرئيسي ربحأن ھذه الكلف تعتبر كلف صافية التحوي على .  العمل صاحبقبل 
قبل  وكلفة االتعاب االدارية وغيرھا والتي تقدم من الربحوتخصص فقرة خاصة لتشمل 
  . المقاول الرئيسي تحسب جملة 

  

  .  العمل تحت ظروف خاصة     ٨-١

  
  .  أعمال التحويرات لالبنية المشيدة يتم حسابھا بصورة منفصلة ١-٨- ١
  
  ) . قناة ، نھر ، مياه جوفية (  االعمال في او تحت سطح الماء ٢-٨- ١
  
غط وطرق الدخول او  االعمال ضمن محيط ذو ھواء مضغوط على أن يذكر مقدار الض٣-٨- ١

  . الخروج 
  
  
  
  
  
  



 

 ١٠٤

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصـــــل الثــــــاني
  

  متطلبات عامة وخاصة 
  

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٠٥

  



 

 ١٠٦

 لغرض إعداد مستند خاص بالمتطلبات العامة او  :متطلبات عامة وخاصة: الفصل الثاني  -٢
  :ين ادناه ـع التبويب المبيتب) اضافة الى جداول الكميات والمواصفات الفنية (الخاصة للمشروع 

  .  المشروع واطراف العقد واالستشاريين   ١-٢

  .  يذكر اسم وموقع وطبيعة المشروع مع شرح موجز له ١-١- ٢

  ) . إن وجد (  العمل والمكتب االستشاري صاحب يذكر اسم وعنوان ٢-١- ٢

  

  وصف لموقع العمل     ٢-٢

وقع وحدوده وطرق الوصول اليه مع تقرير فحص  تعطي معلومات كافية عن طوبوغرافية الم١-٢- ٢
   .   واية معلومات ضرورية اخرى إن وجدالتربة

  .  يذكر فيما اذا كانت ھناك ابنية مالصقة ٢-٢- ٢

  .  معلومات عن كيفية زيارة الموقع والتعرف على مشاكله ٣-٢- ٢

  . المخططات والمستندات االخرى     ٣-٢

  .  التي استعملت في حساب الكميات واعداد الجداول  تعطى قائمة بجميع المخططات١-٣- ٢

 تعطى عناوين االماكن التي يمكن للمقاول فيھا االطالع على مخططات او وثائق اضافية واية ٢-٣- ٢
  . معلومات اخرى في حالة عدم تزويدھا مع مستندات التعھد 

  . خصائص وشروط العقد    ٤-٢

عامة لمقاوالت أعمال الھندسة المدنية الصادرة من وزارة  اذا كانت شروط العقد ھي الشروط ال١-٤- ٢
  . فأنھا تذكر مع إعطاء قائمة بعناوين الفقرات في جداول الكميات ) ١٩٧٣( التخطيط 

فأن نسخة كاملة من الشروط يجب أن ) ١-٤- ٢( اذا كانت شروط العقد تختلف عن ما ذكر في ٢-٤- ٢
  . ين فقراتھا في جداول الكميات  قائمة بعناوىترفق مع مستندات التعھد وتعط

  .  العمل صاحبمتطلبات خاصة من قبل    ٥-٢

  :  العمل وخاصة بالنسبة للنقاط اآلتية صاحبتذكر شروط خاصة يطلبھا   

  .  نوع وشكل المقاولة ١-٥- ٢

  .  الدخول او تسليم موقع العمل للمقاول ٢-٥- ٢

   . تحديد سعة الموقع للعمل وكذلك ساعات العمل ٣-٥- ٢

  



 

 ١٠٧

  .  تسييج ، شبكات ، سقوف مؤقتة ولوحات اعالنات ٤-٥- ٢

  .  صيانة ومحافظة شبكات الخدمات التي تمر تحت او فوق  الموقع ٥-٥- ٢

  .  القيام بالعمل بطريقة معينة ام بأجزاء معينة ام تسلسل معين ٦-٥- ٢

  .  أي فقرة مماثلة اخرى ٧-٥- ٢

  : أجراءات ادارية عامة    ٦-٢

غطية االجراءات االدارية التي يقوم بھا المقاول والتي تشمل على سبيل ترات ل تخصص فق١-٦- ٢
  : المثال وليس الحصر ما يأتي 

  .  ادارة الموقع وحراسته ١-١-٦- ٢

   االيدي العاملة والمراقبة ٢-١-٦- ٢

  .  سالمة ، صحة ووفاة االيدي العاملة في الموقع ٣-١-٦- ٢

  .  نقل وسكن االيدي العاملة ٤-١-٦- ٢

 تھيئة تسھيالت واعمال مؤقتة ، تحوير وإعادة بناء كل ما يتطلبه العمل مع دفع الرسوم ٥-١-٦- ٢
  . الالزمة 

  .  العمل او جھازه المشرف صاحب فقرات لتغطية التسھيالت المطلوبة ل٢-٦- ٢

  .  مكاتب مؤقتة في موقع العمل مع تدفئة ، تبريد ، إضاءة ، تأثيث ومراقبة ١-٢-٦- ٢

  . ال اخرى مسموح بھا صھيز تلفون خاص مع كلفة المكالمات أو اية وسيلة ات تج٢-٢-٦- ٢

  .  سيارات ووسائل نقل اخرى ٣-٢-٦- ٢

  .  االشراف على العاملين ٤-٢-٦- ٢

  .) اجھزة مساحة ، اجھزة فحوص ھندسية وغيرھا (  معدات ٥-٢-٦- ٢

  ) . ا صور فوتوغرافية للعمل ، لوحة اسماء وغيرھ(  تسھيالت أخرى ٦-٢-٦- ٢

  :  فقرات لتغطية التسھيالت التالية المطلوبة من قبل المقاول ٣-٦- ٢

  .  اماكن عمل وخزن للعاملين مع المقاول مع مطعم للعمال ١-٣-٦- ٢

  .  سياج مؤقت للموقع مع شبكات ٢-٣-٦- ٢

  .  تزويد الموقع بالماء ٤-٣-٦- ٢

  .  الثانويين كافية للعمل بضمنھا اعمال المقاولينربائية  قدرة كھ٥-٣-٦- ٢



 

 ١٠٨

  .  تلفون الستعمال المقاول ٦-٣-٦- ٢

 فقرات لتغطية االعمال المؤقتة المطلوب تھيئتھا من قبل المقاول والتي تشمل على سبيل المثال ٤-٦- ٢
  : وليس الحصر ما يأتي 

  .  تحويل مسار وسائط النقل وخطوط الخدمات العامة ١-٤-٦- ٢

  .  الطرق الموصلة للموقع ٢-٤-٦- ٢

  .  جسور ٣-٤-٦- ٢

  ) . COFFER   DAMS(  حواجز في الماء ٤-٤-٦- ٢

   ضخ الماء ٥-٤-٦- ٢

  .  تخفيض مستوى الماء في االرض ٦-٤-٦- ٢

  .  حالة العمل في ھواء مضغوط ٧-٤-٦- ٢

ً يذكر نوع وطبيعة االعمال المؤقتة الخاصة مع معلومات كافية حولھا اضافة الى ذكر ايا من ٥-٦- ٢

  .  العمل بعد إكمال المشروع صاحبتؤول ملكيتھا الى تلك االعمال المؤقتة س

  : معدات إنشائية      ٧-٢

تخصص فقرة لتغطية المعدات االنشائية  المستعملة في االعمال والتي تشمل كافة المعدات       
  : ومنھا على سبيل المثال وليس الحصر ما يأتي 

  .  معدات وادوات صغيرة ١-٧- ٢

  . ) SCAFFOLDING( سكالت ٢-٧- ٢

  .  معدات رافعة ورافعة برجية ٣-٧- ٢

  .  وسائل نقل في الموقع ٤-٧- ٢

  .  معدات مطلوبة العمال معينة ٥-٧- ٢

  .  أية معدات اخرى ضرورية لتنفيذ االعمال ٦-٧- ٢

  :     فقرات متفرقة ٨-٢

  :  تخصص فقرات لتغطية كلف ما يأتي ١-٨- ٢

  .  فحص المواد ١-١-٨- ٢

   .  فحص االعمال المنجزة٢-١-٨- ٢



 

 ١٠٩

  .  حماية االعمال المنجزة من ضمنھا الحماية ضد العوامل الجوية ٣-١-٨- ٢

  .  رفع االنقاض الى خارج الموقع وتنظيف الموقع بعد االنتھاء من االعمال ٤-١-٨- ٢

  .  تعليمات المرور ٥-١-٨- ٢

  .  صيانة الطرق العامة والخاصة وحماية المشاة ٦-١-٨- ٢

  .  تجفيف االعمال ٧-١-٨- ٢

  .  السيطرة على الصوت والتلوث ٨-١-٨- ٢

  .  القوانين السارية ٩-١-٨- ٢

  . أعاله ) ١-٨- ٢(  يذكر فيما اذا طلبت ضوابط خاصة بشأن الفقرات المتفرقة المذكورة في ٢-٨- ٢

  االعمال المناطـــة بالمقــــاولين الثانويين المســـمون من قــــبل صـــاحب العــــمل          ٩-٢
)SUB- CONTRACTORS NOMINATED . (  

 تخصص مبالغ احتياطية او كلف اولية في جداول الكميات لالعمال المناطة بالمقاولين الثانويين ١-٩- ٢
من ) ٧-١(الذين يتم تسميتھم من قبل صاحب العمل بموجب التعاريف المذكورة في الفقرة     

مع شرح ) داد جداول الكميات اذا كانت معروفة اثناء اع(ماة ـھذا الدليل وتذكر الجھة المس
  . موجز لالعمال 

) ٢- ٧-١( تخصص فقرة لتغطية تكاليف االشراف والتعاون من قبل المقاول وكما ذكر في الفقرة ٢-٩- ٢
من ھذا الدليل لتنفيذ اعمال المقاول الثانوي والتي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر ما يأتي 

 :  

  . الدارية للمقاول  االستفادة من االجراءات ا١-٢-٩- ٢

  .  استعمال جميع التسھيالت واالعمال المؤقتة للمقاول ٢-٢-٩- ٢

  .  استعمال المعدات االنشائية المتوفرة من قبل المقاول ٣-٢-٩- ٢

  .  توفير اماكن للعمل والخزن بالنسبة للمقاول الثانوي ٤-٢-٩- ٢

  .  رفع االنقاض ورميھا خارج موقع العمل ٥-٢-٩- ٢

  . مطلوبة من قبل المقاول الثانوي ) SCAFFOLDING(ت  سكال٦-٢-٩- ٢

  .  تفريغ ، توزيع ، رفع ووضع معدات المقاول الثانوي في االماكن المطلوبة ٧-٢-٩- ٢

 التعاون مع المقاول الثانوي لتحديد مواقع الفتحات والخسفات في االعمال االخرى والتي ٨-٢-٩- ٢
  . تكون ضرورية العمال المقاولة الثانوية 



 

 ١١٠

  .  التعويض عن االضرار بسبب تداخل االعمال وتأثيرھا على برمجة عمل المقاول الرئيسي ٩-٢-٩- ٢

 اعمال المقاول االنشائية التي ترتبط مباشرة باعمال المقاول الثانوي تحسب كفقرات منفصلة ٣-٩- ٢
  . بموجب فصول ھذا الدليل او جملة مع ذكر تفاصيلھا  

  مون من قبـــــــــل صـــــــاحب العــــــــملـــــع من مجــــــھزين يس  المواد والبضــــــائ١٠-٢
)NOMINATED SUPPLIERS . (  

 تخصص مبالغ احتياطية او كلف اولية في جداول الكميات للمواد والبضائع التي تجھز من قبل ١- ١٠- ٢
  . ن ھذا الدليل م) ٧-١(مجھزين يتم تسميتھم من قبل صاحب العمل بموجب التعاريف في الفقرة 

  .  تثبيت المواد والبضائع في اماكنھا يتم بموجب تعليمات ھذا الدليل وكفقرات عمل فقط ٢- ١٠- ٢

  .  يشمل سعر التثبيت كلفة التفريغ ، النقل في الموقع ورفعھا الى االماكن المطلوبة ٣- ١٠- ٢

ائع من الموانئ الى موقع  تعطى معلومات كافية فيما اذا طلب من المقاول نقل المواد والبض٤- ١٠- ٢
  . العمل 

  .    اعمال الجھات الرسمية ١١-٢

تخصص فقرات لالعمال التي تنفذ من قبل جھات حكومية متخصصة مثل ربط مجاري     
المشروع بالمجرى الرئيسي او القدرة الكھربائية وغيرھا وتغطى كلھا من مبلغ احتياط الكلفة 

  . الكلية للمشروع 

  . ة مباشرة بصاحب العمل طت المرتب   اعمال الجھا١٢-٢

  .  تعطى معلومات تفصيلية كافية عن االعمال المناطة بجھات مرتبطة بصاحب العمل ١- ١٢- ٢

  . اعاله ) ١١- ٢( تخصص فقرة لتغطية االشراف والتعاون من قبل المقاول كما في ٢- ١٢- ٢

 تحسب جملة او تحسب كميات  اعمال المقاول االنشائية التي ترتبط مباشرة باالعمال أعاله٣- ١٢- ٢
  .     االعمال بموجب ھذا الدليل معتمدة على طبيعة وسعة االعمال 

  :    االعمال اليومية ١٣-٢

  : تحسب كلفة االعمال التي يتم تنفيذھا بموجب قائمة االعمال اليومية من الكلف اآلتية     

اليدي العاملة مع سعر الساعة  كلفة االيدي العاملة التي تعطى في جدول بمختلف اصناف ا١- ١٣- ٢
أن كلفة االيدي العاملة تعتبر شاملة . الواحدة او اليوم الواحد لكل صنف يحدده صاحب العمل 

  . لكافة االجور والمخصصات التي تدفع عادة 

  .  كلفة المواد التي تعطى ككلفة صافية مبينة في وصل القبض والتي تشمل ايصالھا الى الموقع ٢- ١٣- ٢



 

 ١١١

لفة المعدات االنشائية والتي تعطى في جداول بكل المعدات المتوقع استعمالھا وتسعر من قبل  ك٣- ١٣- ٢
إن كلفة المعدات تشمل الوقود ، االدامة والتصليح ، مع تأمين المعدات . المقاول للساعة الواحدة 

  . ضد الحوادث 

العاملة والمواد والمعدات  لكل فقرة من فقرات االيدي والربح تخصص فقرة لتغطية التحميالت ٤- ١٣- ٢
 .  

  :  التحميالت والربح تشمل على سبيل المثال وليس الحصر ما يأتي ٥- ١٣- ٢

  .  كلفة توفير االيدي العاملة واستخدامھا ١-٥- ١٣- ٢

  .  تفريغ المواد وخزنھا وكذلك الضائعات ٢-٥- ١٣- ٢

  .  استعمال السكالت ٣-٥- ١٣- ٢

  . العمال المؤقتة  تقديم التسھيالت في الموقع وا٤-٥- ١٣- ٢

  .  االشراف على االعمال في الموقع من قبل المقاول ٥-٥- ١٣- ٢

  .  ادوات ومعدات صغيرة وحماية لالعمال ٦-٥- ١٣- ٢

  .  تحميالت المكتب الرئيسي والربح وغيرھا ٧-٥- ١٣- ٢
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  لفصــــــل الثــــالثا

  أعمال الموقع واالعمال الترابية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١١٤

  اعمال الموقع واالعمال الترابية :   الفصل الثالث -٣

  .  التھديم والتحويرات   ١-٣

  .  يذكر موقع كل فقرة ويشار الى الخرائط عند وصف الفقرات في جداول الكميات ١-١- ٣

ً تھديم جزء من ھيكل إنشائي او تھديم المنشأ كامال ورفع االنقاض يحسب جملة مع ذكر الحجم ٢-١- ٣

  . ي مع اعمال السناد المنشآت المجاورة الكل

  . ً المواد القديمة الناتجة عن التھديم تكون ملكا للمقاول ما لم يذكر خالف ذلك ٣-١- ٣

  .  فتح فتحات او سد فتحات تحسب جملة مع ذكر االبعاد وطبيعة البناء ٤-١- ٣

  . تحويرات ضمن االسعار للفقرات  يعتبر تصليح او انھاء البناء العادته الى ما كان عليه نتيجة ال٥-١- ٣

تحسب جملة مع ذكر ) عدا الذي له عالقة مباشرة باعمال التھديم والتحويرات (  أعمال االسناد ٦-١- ٣
  . الموقع وسعة العمل 

  . إن االسناد المطلوب تركه في موقعه بصورة دائمية يجب أن يحسب بصورة منفصلة 

  . ثناء التھديم والتحويرات تحسب جملة  أعمال التسييج والحماية الوقتية ا٧-١- ٣

     اعمال الموقع ٢-٣

   تعليمات عامة ١-٢- ٣

رفع االنقاض خارج الموقع ، إسناد االعمال الترابية وإعادة الوضع االولي تعتبر مشمولة 
  . بأسعار الفقرات االخرى 

لتقارير كلفة جمع المعلومات عن الموقع ، الفحوصات الموقعية ، الفحوصات المختبرية وا
وغيرھا التي قد يقوم بھا المقاول الغراضه الخاصة لغرض تنفيذ المقاولة تعتبر داخلة في 

  . اسعار فقرات المقاولة 

  ) TRIAL PITS( حفر االختبار ٢-٢- ٣

او العدد حسب ) الطول  المركزي ( الحفر لغرض االختبار الموقعي يجب أن يحسب بالطول 
  . طبيعة الفحص مع ذكر العمق 

  .  إسناد للتربة يجب ذكره في وصف الفقرة اي

  ) BORE HOLES( جسات ٣-٢- ٣

ًمثال من مستوى االرض (  تحسب حفر الجسات بالطول ، السعر يتغير بعمق متدرج متتالي ١-٣-٢- ٣
 ٠٠٠م  ) ٣٠(م الى ) ٢٠(م ومن ) ٢٠(م الى ) ١٠(م ومن ) ١٠(الطبيعية الى عمق 

  . كما يجب ذكر العدد والعمق ) وھكذا



 

 ١١٥

  

اذا طلبت يجب أن تحسب بصورة منفصلة بالطول الغطاء  : (LINING)التكسية الداخلية 
  . ًيعتبر مشموال ضمن سعر الحفر 

 وكذلك فيما اذا كان (PERCUSSION) أو DRILLING )( ً يجب ذكر طريقة الحفر مثال ٢-٣-٢- ٣
   . (WASH BORING ) او (DRY BORING )الحفر 

صخرية يجري حسابه بصورة منفصلة او كفقرة زيادة سعر على الحفر  الحفر في طبقة ٣-٣-٢- ٣
   . (EXTRA OVER )العام 

  .  يوضع سعر لفقرة نقل معدات الحفر الى ومن موقع العمل ٤-٣-٢- ٣

ً يعتبر سعر الحفر للفحوصات شامال على االنابيب والمعدات الالزمة وكذلك النقل الى ٥-٣-٢- ٣
 )          ام النمـــــاذج عــــــــدا نمـــــــاذج التربـــة غيرالمخلخلــــة المخـــــــتبر واســــــتخد

( UNDISTURBED SAMPLES) فأنھا تحسب بالعدد   .  

  :  الفحوصات ٤-٢- ٣

  . الفحوصات المختبرية والحقلية يجب أن تحسب بالعدد 

     تھيئة الموقع ٣-٣

ملم ) ٦٠٠(عدا التي يزيد محيطھا على ( الشجار ازالة االعشاب والشجيرات والكثبان والجذور وا  
  . وغيرھا تحسب بالمساحة ) متر والتي يجب أن تحسب بالعدد ) ١(او ارتفاعھا اكثر من 

      تعليمات عامة لالعمال الترابية ٤-٣

 يعني الحفر بأية وسيلة ضرورية لذلك ومعالجة المواد المتخلفة “ االعمال الترابية “ المصطلح ١-٤- ٣
   . (DREDGING ) الحفر واالمالئيات والحفر اآللي في مناطق مائية من

يشمل الحفر إعادة الدفن ونقل االتربة الفائضة خارج الموقع او فرشھا في الموقع حسب تعليمات   
  . المھندس المقيم 

 إن الكميات التي تحسب العمال الحفر ھي كميات صافية بموجب االبعاد الفعلية للمنشأ تحت ٢-٤- ٣
) BULKING(االرض والمبينة في المخططات ، واليضاف اي نوع من التغيير في الحجم 

  . نتيجة الحفر او زيادة الحفر لغرض تكوين مجال لعمل قوالب او اسناد التربة 

  . متر) ١,٥(ً اسناد االعمال الترابية يعتبر مشموال بأسعار الحفر لغاية ٣-٤- ٣

 بصورة منفصلة او يحسب كفقرة فرق سعر على الحفر  الحفر في طبقة صخرية يجب حسابه٤-٤- ٣
  . (EXTRA OVER)العام 

  



 

 ١١٦

الحفر تحت مستوى المياه الجوفية يجب أن يحسب كفقرة فرق سعرعلى الحفر العام ويعتبر  ٥-٤- ٣
 لغرض احتساب الحفر بالرغم (ARBITRARY DATUM )مستوى الماء الجوفي بموجب 

  . أثناء التنفيذ من أية تغيرات مستقبلية تحدث عليه 

 تشمل اسعار الحفر التصرف باالتربة الناجمة من الحفر كما ھو مبين في ھذا الدليل بالرغم من ٦-٤- ٣
  . تعدد تحويل تلك االتربة من مواقعھا حسب ظروف العمل 

   تشمل أسعار الحفر اعداد السطوح المطلوبة كالتسوية والحدل وما شابه قبل البدء باالنشاء ٧-٤- ٣

   اعمال الحفر   ٥-٣

في الحاالت التي . (  اعمال قشط القشرة االرضية يجب أن تحسب بالمساحة مع ذكر العمق ١-٥- ٣
الحاجة لقشط القشرة مثل حفر الموقع بكامله او دفنه للوصول الى مستوى معين فعندھا تكون ھذه 

  ) . الفقرة ضمن اعمال الحفر او الدفن المذكورة 

) ١,٥(يجب أن تحسب بالحجم الذي يشغله المنشأ بتدرج متتالي لحد ) القشرة عدا (  اعمال الحفر ٢-٥- ٣
) متر ) ٣(متر ولكن اليزيد على ) ١,٥(متر، العمق اكثر من ) ١,٥(العمق لحد : ًمثال ( متر 

  : وتبوب أعمال الحفر كاآلتي 

  ) . بعد قشط القشرة االرضية (  الحفر للوصول الى مستوى معين ١-٢-٥- ٣

  . (CUTTING )الحفر للتسوية  ٢-٢-٥- ٣

  .  حفر السراديب ٣-٢-٥- ٣

  .  حفر الخنادق الطويلة لغرض االسس من ضمنھا قبعات الركائز والجسور االرضية ٤-٢-٥- ٣

 ويذكر عدد القواعد في ( FOUNDATION BASES ) الحفر لقواعد االعمدة مع ذكر القواعد ٥-٢-٥- ٣
  . وصف الفقرة 

   مع ذكر عرض اسس الجدران  (DIAPHRAGM WALLS )ساندة الحفر للجدران ال٦-٢-٥- ٣

ملم ) ٢٠٠( الحفريات الترابية لالنابيب ، المجاري ، كيبالت ، وغيرھا والتي اليقل قطرھا عن ٣-٥- ٣
تحسب بالطول مع ذكر معدل العمق ويشمل السعر اعادة الدفن ومعالجة المواد المتخلفة ، أما التي 

  . ولة بسعر وحدة طول االنبوب ملم فتكون مشم) ٢٠٠(أقل من 

   ( DREDGING )   الحفر اآللي في مناطق مائية ٦-٣

تحسب اعمال الحفر في المناطق المائية بالحجم مع ذكر الموقع واالتساع والعمق وتكون الذرعة   
  . باتباع ما يسمى باالنعكاس الصوتي او اجھزة سبر االغوار 

  

  

  



 

 ١١٧

   االمالئيات الترابية ٧-٣

ًآنفا تحسب ) ٤- ٣(مالئيات غير المشمولة بأسعار فقرات الحفر الوارد ذكرھا في الفقرة اعمال اال  
السعر يشمل المواد من ( بالحجم للفراغ الصافي الذي يمأل فقط وتقسم االمالئيات الى االنواع التالية 

  ) . داخل الموقع او خارجه 

  ) . في مستوى سطح االرض في فراغات او انخفاضات (  االمالئيات لغرض التسوية ١-٧- ٣

  االمالئيات فوق الموقع لتعلية المستوى مع ذكر تفاصيل العمق او اي تغير في المستوى ٢-٧- ٣
CONTOURING) ( وغيرھا من المعلومات .  

   . (DIAPHRAGM CONNTOURING ) االمالئيات الترابية لالعمال الساندة ٣-٧- ٣

   . (FOUNDING STRATA FILLING ) االمالئيات لغرض تقوية التربة ٤-٧- ٣

   االمالئيات تحسب بالمساحة او بالحجم حسب طبيعة المنشأ ٥-٧- ٣

)HARDCORE FILLING (  

مشمول بأسعاراعمال الحفر ازالة ) عدا التي تحت مستوى المياه الجوفية (  يعتبرازالة المياه العامة ٨-٣
تزويد المضخات وغيرھا من .  تحسب جملة كفقرة احتياطية (WATER TABLE )المياه الجوفية 

  . ًالمعدات واالشراف يعتبر مشموال بسعر الفقرة 

   . (UNDER PINNING) اعمال دعم وتقوية االسس ٩-٣

  .  اعمال تقوية االسس يجب أن تحسب بصورة منفصلة مع تحديد المكان ١-٩- ٣

 او طول الحافة  اعمال الحفر يجب أن تحسب مع أخذ طول الحافة الخارجية لالسس القديمة٢-٩- ٣
  . الى مرحلتين الحفروتقسم عملية حساب ) يؤخذ الطول االكبر ( الخارجية لالسس الجديدة 

  .  حفر الخندق االولي الى مستوى االسس القديمة ١-٢-٩- ٣

  .  الحفر تحت مستوى االسس القديمة ٢-٢-٩- ٣

  . اد مقطع االسس  تكسير بروز االسس القديمة يحسب بالطول او جملة ، مع ذكر أبع٣-٢-٩- ٣

  .  اعمال المجاري تحت االرض وتشمل الحفر والردم والقوالب والتوابع واالمالئيات وغيرھا ١٠-٣

مع ذكر القطر الداخلي ) يحسب الطول مع جميع الملحقات (  انابيب المجاري تحسب بالطول ١- ١٠- ٣
  . ونوعية خرسانة التغليف ونوع المفصل وغيرھا 

تحسب بالعدد مع ذكر القطر كفرق ) مثل عكس ، تقسيم وغيرھا (  المجاري  ملحقات أنابيب٢- ١٠- ٣
  . سعر 

تحسب بالعدد ) TRAP(أنابيب المجاري مثل السيفون ، المصيدة ) ACCESSORIES( توابع ٣- ١٠- ٣
  . مع ذكر النوعية وقطر االنابيب المرتبطة بھا 

  



 

 ١١٨

قة البناء ، عدد السواقي ، االنابيب  احواض التفتيش تحسب بالعدد مع ذكر االبعاد ، طري٤-١٠-٣ 
  . ، العتبات الحديدية إن وجدت ) يذكر نوعيته وابعاده ( المرتبطة بھا ، الغطاء 

ًيحسب بالعدد شامال أعمال الخرسانة واالعمال الضرورية ) GULLY( حوض تجميع ٥- ١٠- ٣
  . االخرى

  .  نوع المفصل  ربط انبوب المجاري مع انابيب قديمة يحسب بالعدد مع ذكر٦- ١٠- ٣

  .  ربط انبوب المجاري الرئيسي بالمجاري العامة يحسب جملة ٧- ١٠- ٣

  .  اعمال التبليط ١١-٣

 اعمال التبليط والتسوية تحسب بالمساحة مع ذكر عدد الطبقات تحتھا والسمك الكلي ونوعية ١- ١١- ٣
  . االنھاء  

) GRATINGS(يدية فوق السواقي مشبكات حد) KERBS( السواقي لتصريف المياه ، الحافات ٢- ١١- ٣
وغيرھا تحسب بالطول ويشمل السعر أية قاعدة او تغليف بالخرسانة ومونة وحفر وردم وكل 

  . ما يتطلبه العمل لغرض التثبيت 

  .  اعمال التسييج ١٢-٣

يحسب بالطول ) ل الخرسانية او الحجر تعدا الذي تركيبه البنائي من الطابوق او الك(  السياج ١- ١٢- ٣
يشمل السعر الحفر ، القواعد الخرسانية لالعمدة ، االمالئيات ) عبر جميع المساند واالعمدة (

  . وغيرھا 

 STRAINING(،اعمدة مائلة للتقوية )GATE POSTS(اعمدة االبواب ( االعمدة الخاصة ٢- ١٢- ٣
POSTS ( ًوغيرھا تحسب بالعدد كفرق سعر شامال الحفر، القاعدة واالساس وغيرھا .  

   . نوع القفل االبواب وما شابه تحسب بالعدد مع ذكر االبعاد ، النرمادات ، ٣- ١٢- ٣

  .  صبغ السياج واالبواب تحتسب بموجب التعليمات الواردة في الفصل الحادي عشر ٤- ١٢- ٣

  ) LANDSCAPING( اعمال الحدائق والموقع ١٣-٣

  . كر العمق  والتسميد وما شاكلھا بالمساحة مع ذ والزميج اعمال الحرث١- ١٣- ٣

  .  رش بذور الثيل او شتل الثيل تحسب بالمساحة مع ذكر طريقة الرش ٢- ١٣- ٣

  .  االشجار تحسب بالعدد مع ذكر النوع وان كانت من داخل الموقع او خارجه ٣- ١٣- ٣

  .تحسب بالعدد ) HEDGES( نباتات مثل الياس ٤- ١٣- ٣

   .  عملية السقي واالدامة تعتبر ضمن أسعار النباتات٥- ١٣- ٣
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  الفصل الرابع 
  الركائــــــز 

  
  

  

  

  

  



 

 ١٢٠

  الركائز :  الفصل الرابع -٤

   تعليمات عامة  ١-٤

 تزويد كافة المعلومات المتوفرة عن طبيعة االرض وطبقاتھا كما ويذكر عما اذا كانت االرض ١-١- ٤
  . مستوية او متعرجة 

  .  صاحب العمل او المقاول  يذكر فيما اذا كان تصميم الركائز يعد من قبل٢-١- ٤

  .  تعطى معلومات كافية عن مواصفات المواد المستعملة ٣-١- ٤

أوطأ من مستوى االرض عندھا تحسب ) CUT OFF LEVEL( في حالة كون مستوى القطع ٤-١- ٤
بالطول من مستوى القطع االولى والى ) BLIND BORING(فقرة حفر جزء الركيزة المكملة 

  . مستوى العمل

  ) DRIVEN PILES(  الركائز المدفوعة   ٢-٤

ًشامال ( تزويد وغرز الركائز الخشبية ، الخرسانية ، الفوالذية وغيرھا تحسب بالطول او بالعدد ١-٢- ٤

مع ذكر التحمل وحجم المقطع وعدد الركائز ويذكر ) السعر أية ملحقات وتوابع ضرورية 
  . ة منفصلة تحسب الركائز المائلة بصور. التسليح في وصف الفقرة 

كما يمكن .  تحسب كميات الركائز بالطول من نقطة النھاية السفلى ولغاية مستوى القطع ٢-٢- ٤
  . حسابھا بالعدد لكل تحمل معين 

  .  اختراق الطبقات الصخرية تحسب بالطول كفرق سعر على الركائز ٣-٢- ٤

  .  تكسير رؤوس الركائز يحسب بالعدد ٤-٢- ٤

  . ھزة يحسب بالطول مع ذكر عدد الطبقات  طالء الركائز الجا٥-٢- ٤

  ) BORED PILES(    ركائز الحفر المسبق ٣-٤

وصب الخرسانة او اية مادة اخرى يحسب بالطول ) الحفر والتسليح (  عمل الركائز بضمنھا ١-٣- ٤
يشمل السعر ازالة المواد . مع ذكر ابعاد المقطع ، المزج ، التسليح ، التحمل وعدد الركائز 

  . جة عن الحفر والصب كما يمكن حسابھا بالعدد لكل تحمل معين النات

  .  يحسب طول الركيزة من مستوى القطع والى نقطة النھاية السفلى ٢-٣- ٤

  .  الحفر في طبقة صخرية يحسب كفرق سعر على الركائز ٣-٣- ٤

  . تكسير رؤوس الركائز يحسب بالعدد ٤-٣- ٤

  

   

  



 

 ١٢١

  

  ) . PERMANENT SHEET PILES(   ركائز الصفائح الدائمية ٤-٤

 تجھيز الصفائح وغرزھا تحسب بالمساحة الصافية لالرض المسنودة مع ذكر المقطع والسمك ١-٤- ٤
  . يشمل السعر التقوية الالزمة للصفائح . 

  ) . ١-٤-٤( الركائز الخاصة بالزوايا تحسب بالطول كفرق سعر على ما ذكر في ٢-٤- ٤

  . كفرق سعر اضافي لفقرة الركائز  تقطيع الصفائح يحسب بالطول ٣-٤- ٤

  .    فحص الركائز ٥-٤

  . يحسب بالعدد ) لحد الفشل (  فحص االختبار ١-٥- ٤

  .  فحص التحميل يحسب بالعدد ٢-٥- ٤
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  الفصل الخامس

  االعمال الخرسانية

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٢٤

  االعمال الخرسانية :  الفصل الخامس -٥

  مة تعليمات عا   ١-٥

 تحسب اعمال الخرسانة بصورة منفصلة حسب نوعيتھا كالخرسانة العادية والخرسانة المسلحة ١-١- ٥
والخرسانة المانعة للرطوبة والخرسانة مسبقة الصب والمسبقة الجھد وغيرھا حسب تحملھا 

  . ومواصفاتھا 

لتي تزيد حجومھا  التطرح حجوم حديد التسليح او مقاطع الفوالذ االخرى وتطرح الفراغات ا٢-١- ٥
) ٠,١٠( في حالة احتساب الفقرة بالحجم والفراغات التي تزيد مساحتھا على ٣م) ٠,٠٥(على 

  .  في حالة احتساب الفقرة بالمساحة  ٢م

 تكون الفتحات والتجاويف والخسفات والكالبات وغيرھا واية اعمال مشابھة مشمولة بأسعار ٣-١- ٥
  . فقرات اعمال الخرسانة 

ب اعمال الخرسانة بصورة فقرات منفصلة العمال صب الخرسانة عن اعمال القوالب  تحس٤-١- ٥
واعمال حديد التسليح او تحسب الكميات كفقرة واحدة شاملة للصب والقوالب والتسليح ، 
ًويترك أمر اختيار احدى الطريقتين لمھندس التخمين آخذا بنظر االعتبار اھمية وحجم 

  . المشروع 

  . لمسلحة والعادية    الخرسانة ا٢-٥

 عند احتساب الخرسانة شاملة القوالب وحديد التسليح فأنھا تحسب بالحجم وتبوب بموجب ما ١-٢- ٥
  : يأتي 

) COMBINED BASES( االسس بمختلف انواعھا مثل قواعد االعمدة المنفردة والمزدوجة ١-١-٢- ٥
  . به وقبعات الركائز وما اش) RAFT(والجسورالرابطة واالسس الحصيرية 

  .  ارضيات الطوابق والسقوف وما شابھھا مع ذكر السمك ٢-١-٢- ٥

  .  الستائر والمردات ٣-١-٢- ٥

  ) . في حالة وجود اعمدة متداخلة ضمنھا تطرح كمية االعمدة (  الجدران ٤-١-٢- ٥

 االعمدة ، وفي حالة االعمدة الالصقة بالجدران فأن الجزء البارز فقط عن الجدار يحسب ٥-١-٢- ٥
  .  مود وفي حالة كون العمود متداخل مع الجدار يحسب كامل مقطع العمود كع

  .  تغليف االعمدة المعدنية ٦-١-٢- ٥

  .  الجسور ٧-١-٢- ٥

  .  الجسور فوق الفتحات ٨-١-٢- ٥

  .  تغليف الجسور المعدنية او الفوالذية ٩-١-٢- ٥

  .  الساللم بضمنھا الصحون ١٠-١-٢- ٥

  ) RETAINING WALLS( الجدران الساندة ١١-١-٢ - ٥

  .  قواعد المكائن الثقيلة ١٢-١-٢- ٥



 

 ١٢٥

  . وغيرھا ) BRIDGE ABUTEMENTS( تقسيمات اخرى مثل دعامات الجسور ١٣-١-٢- ٥

 أما عند احتساب عمل الخرسانة بصورة منفصلة عن القوالب والتسليح فأنھا تحسب بالحجم -٢-٢- ٥
  : مع ذكر تحملھا ومواصفاتھا بموجب االصناف اآلتية 

  . االسس بمختلف انواعھا ١-٢-٢- ٥

  .  ارضيات الطوابق والسقوف بضمنھا المردات والستائر٢-٢-٢- ٥

   الجدران ٣-٢-٢- ٥

   االعمدة ٤-٢-٢- ٥

  .  تغليف المقاطع المعدنية كاالعمدة وغيرھا ٥-٢-٢- ٥

  .  الجسور بكافة انواعھا ٦-٢-٢- ٥

  .  الساللم بضمنھا الصحون ٧-٢-٢- ٥

  . ساندة  الجدران ال٨-٢-٢- ٥

  .  قواعد المكائن وماشابھھا ٩-٢-٢- ٥

  .  تقسيمات اخرى مثل دعامات الجسور وغيرھا ١٠-٢-٢- ٥

وغيرھا تحسب بالمساحة ) BLINDING( خرسانة لصب ارضيات الطرق والمماشي والتعمية ٣-٢- ٥
  . مع ذكر السمك 

         ضلعة  ارضيات الطوابق والسقوف ذات المقاطع الخاصة مثل الصندوقية والم٤-٢- ٥
)RIBBED SLAB ( وغيرھا تحسب بالمساحة مع ذكر االرتفاع الكلي لالرضيات ذات

  . السواقي تحسب بصورة منفصلة مع اعطاء التفصيالت عن المقاطع 

  .  تحسب االعمدة من نقطة االتصال مع االساس والى الوجه السفلي لسقف الطابق ٥-٢- ٥

ت الطوابق الى الوجه السفلي للجسور ويحسب الطول  يحسب عمق الجسور من اسفل ارضيا٦-٢- ٥
للمسافة بين االعمدة ، وفي حالة كون الجسور اعرض من االعمدة فعندھا تحسب كميات 

  . اجزاء الجسور البارزة عن العمود ضمن كميات الجسور 

لجسور  في حالة تقاطع الجسور الثانوية مع الرئيسية فأن الجزء المتداخل يحسب ضمن كميات ا٧-٢- ٥
  . الرئيسية 

     حديد التسليح ٣-٥

 عند احتساب وزن الحديد يؤخذ الوزن الصافي فقط والتضاف اسالك الربط والكراسي وما ١-٣- ٥
  . شابه 

 يحسب حديد التسليح بالوزن مع ذكر القطر والتحمل والنوع                     ٢-٣- ٥
 )MILD OR HIGH TENSILS (ما اذا كان املس او محزز وع)DEFORMED . (  



 

 ١٢٦

 حديد التسليح المشبك يحسب بالمساحة مع ذكر ابعاد الفراغات والقطر واليضاف للمفاصل ٣-٣- ٥
اي تحسب المساحة الصافية للمكان الذي تغطيه ) ( OVERLAP(وخطوط الربط بين الشبكات 

  ) . الشبكة 

     القوالب ٤-٥

  : شأ المالمس للقالب وتبوب بموجب االصناف اآلتية  القوالب تحسب لوجه المن١-٤- ٥

  .  وجه سفلي افقي الرضية طابق او سقوف بضمنھا مردات الماء وغيرھا ١-١-٤- ٥

  .  وجه سفلي مائل الرضية طابق وغيرھا من ضمنھا الساللم وغيرھا ٢-١-٤- ٥

  . فقي درجة عن الخط اال) ١٥( وجه علوي مائل تحسب الوجه يزيد ميلھا على ٣-١-٤- ٥

  .  جوانب االسس من ضمنھا القواعد ، قبعات الركائز والجسور االرضية ٤-١-٤- ٥

  .  جوانب الجدران مع االعمدة الالصقة لھا ، الحافات والنھايات ٥-١-٤- ٥

  .  الجوانب والوجه السفلي للجسور االفقية من ضمنھا الجسور فوق الفتحات ٦-١-٤- ٥

درجة عن الخط االفقي ) ١٥( سور المائلة التي يزيد ميلھا على  الجوانب والوجه السفلي للج٧-١-٤- ٥
 .  

  .  جوانب االعمدة ٨-١-٤- ٥

  ) . مثل تكسية نفق ، دعامات ، جسور وغيرھا (  انواع اخرى ٩-١-٤- ٥

ًالتي ليست جزءا من ارضيات طوابق او سقف واوجه ) KERB( قوالب جوانب حافات ٢-٤- ٥
  . تحسب بالطول مع ذكر العرض االرتفاع في الساللم وما شاكلھا 

وغيرھا تعتبر مشمولة في ) REBATES( عمل فتحات ، خسفات ، زوايا بارزة ، ترجيعات ٣-٤- ٥
  . اسعار القوالب 

  .  القوالب التي تطلب او يستوجب العمل أن تترك في موقعھا يجب أن تحسب بصورة منفصلة ٤-٤- ٥

به تحسب بصورة منفصلة او كسعر اضافي وما شا) FAIR FACE( القوالب الوجه ناعمة ٥-٤- ٥
)EXTRA OVER . (  

  .  القوالب الوجه مقوسة وغيرھا تحسب بصورة منفصلة ٦-٤- ٥

  .  أية تقسيمات أخرى ٧-٤- ٥

     ) المســــــبقة الصــــــب (  أعمـــــــــال الخرســـــــــانة الجاھــــــــزة ٥-٥
)PREFABRICATED OR  PRECAST UNITS . (  

  .  تعتبر الخرسانة الجاھزة شاملة على القوالب والتسليح الالزم ١-٥- ٥

 ارضيات الطوابق والسقوف ، القواطع والجدران تحسب بالمساحة مع ذكر السمك وتفاصيل ٢-٥- ٥
  . حديد التسليح 

  



 

 ١٢٧

 الجسور فوق الفتحات ، العتبات ، السواقي الخرسانية وغيرھا تحسب بالطول مع ذكر أبعاد ٣-٥- ٥
  . طع والتسليح المق

مثل الجسور ، االعمدة ، حلقات انفاق ومجاري تحسب بالعدد مع ذكر أبعاد (  القطع االنشائية ٤-٥- ٥
  . المقطع ، الطول ، الشكل التحمل والتسليح 

 حافات الطرق والمماشي ، غطاء الجدران وما شاكلھا تحسب بالطول مع ذكر أبعاد المقطع ٥-٥- ٥
  . والشكل 

شاملة للبراغي ، المثبتات ، مونة السمنت ، المفاصل ، وجميع ما ، لخرسانة الجاھزة  أسعار ا٦-٥- ٥
  . يتطلبه العمل لتثبيت القطع 

  ) . PRESTRESSED(    الخرسانة المسبقة الجھد ٦-٥

  .  تعطى معلومات كافية عما اذا كان التصميم يعد من قبل صاحب العمل او المقاول ١-٦- ٥

مع إجھاد الشد المطلوب واجھاد ) STEEL WIRES(ن االسالك الفوالذية  معلومات كاملة ع٢-٦- ٥
مع ذكر نوعية الشد فيما اذا كان الشد قبل صب الخرسانة ) JACK(الشد التي تستعمل 

)PRETENSIONED ( او بعد صبھا)POST TENSIONED ( وفي ھذه الحالة يجب إعطاء
) GROUTING(ذلك ضخ السمنت وك) CONDUIT(معلومات كاملة عن االنابيب المستعملة 

  . وغيرھا من المعلومات 

  .  يذكر في وصف الفقرات تفاصيل تثبيت النھايات وتكوين الخسفات والفتحات وغيرھا ٣-٦- ٥

 يجري إحتساب الخرسانة مسبقة الجھد بالحجم او بالطول او بالعدد حسب طبيعة المنشأ ٤-٦- ٥
 اتــــــــوالب الالزمـــــــة ، تثبـــــيت النھــــــايًامال الســــــعر االســــــالك والقــــــش
)CONES, WEDGES , SPACERS ( توضح عملية صب الخرسانة فيما اذا كانت . وغيرھا

  . تنفذ باجزاء مع وصف نوعية المفاصل 

  .  المفاصل االنشائية بين االجزاء تحسب بالطول او العدد حسب النوعية ٥-٦- ٥

  :  فقرات متفرقة ٧-٥

تحسب ) مثل ارضيات مع المنحدرات لتسريب المياه ( صب الخرسانة لالنھاء واالرضيات ١-٧- ٥
  . بالمساحة مع ذكر السمك والمزج 

  . وغيرھا وتحسب بالطول مع ذكر العرض )  WATER STOP( المفاصل ، مانع تسرب الماء ٢-٧- ٥

  . فقرات االخرى وما شاكلھا تعتبر مشمولة بأسعار ال) SINKING( تكوين ھبوط ٣-٧- ٥

  .  تشمل اسعار فقرات الخرسانة عمل فتحات وتجويف البراغي والمثبتات وغيرھا ٤-٧- ٥

  .  عمل وجه خشن للخرسانة قبل اللبخ او البياض يحسب بالمساحة ٥-٧- ٥

 استعمال المواد الكيمياوية في مزج الخرسانة لتحضير خرسانة مانعة الرطوبة او غيرھا تكون ٦-٧- ٥
  . لعمل مشمولة با

  

  



 

 ١٢٨

  



 

 ١٢٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل السادس
  أعمال البناء والقواطع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٣٠

  اعمال البناء والقواطع:  الفصل السادس -٦

    MANSONERY WORK AND PARTITION  

   تعليمات عامة   ١-٦

 تشمل فقرات ھذا الفصل تثبيت وتركيب اطارات الشبابيك واالبواب والمحجالت وغيرھا وبناء ١-١- ٦
  . ر فوق الفتحات والدرز والمفاصل والكالبات ومواد التثبيت الجسو

  .  عمل فتحات وتجاويف وغيرھا العمال الخدمات وتعتبر مشمولة بأسعار الفقرات ٢-١- ٦

  .  االعمال للجدران المائلة والمقوسة تحسب بصورة منفصلة ٣-١- ٦

  . القواطع  تعطى معلومات عن جودة المواد المستعملة في اعمال البناء و٤-١- ٦

 متر مكعب او تقل مساحتھا )٠,٢٠( التطرح من اعمال البناء الفراغات التي يقل حجمھا عن ٥-١- ٦
  .  متر مربع في حالة احتساب الفقرة بالمساحة  )٠,٢٥(عن 

  ) . طابوق ، بلوكات ، طابوق زجاجي ، حجر وغيرھا (    الجدران ٢-٦

عدا االعمال تحت مســتوى ( ساحة مع ذكر السمك تحسب بالم) PIERS( الجدران ودعاماتھا ١-٢- ٦
   -:وتـبوب بموجب االصناف االتية )  فأنھا تحســـب بالحجم – بادلو –مانع الرطوبة 

   جدران ١-١-٢- ٦

  .  اعمدة ومداخن الصقة بجدران وغيرھا ٢-١-٢- ٦

  .  الجدران التي تبنى الصقة لجدران خرسانية ومرتبطة بھا ٣-١-٢- ٦

يذكر تفاصيل سمك الطبقات مع السمك الكلي ) CAVITY WALLS(ان المجوفة  الجدر٤-١-٢- ٦
لمجموع الطبقات ، يشمل السعر طابوق الربط والروابط المعدنية مع المواد العازلة إن وجدت 

  . تعتبر مشمولة بسعر الجدران 

  ) . ISOLATED PIERS(  دعامات معزولة ٥-١-٢- ٦

ًلطابوق او البلوك مع حديد التسليح افقيا وشاقوليا البناء با(  الجدران المسلحة ٦-١-٢- ٦ ً .  (  

تذكر في فقرة الجدران مع ذكر وجه واحد او وجھان ) FACING WORKS( اعمال الواجھات ٢-٢- ٦
 .  

 االقواس تحسب بالطول او بالعدد كفرق سعر للجدران مع ذكر نصف القطر او تفاصيل ٣-٢- ٦
جدار وعرض القوس على الواجھة ويشمل السعر التقوس مع مواصفاته الكاملة ، سمك ال

  . القوالب الالزمة لعمل االقواس 

  .  العتبات وغيرھا ٣-٦

  . تحسب بالطول ويذكر العرض والسمك ) BAND(العتبات ، قبعات الجدران ، بروز شريطي 

  



 

 ١٣١

  

  .    القواطع القابلة للتحريك ٤-٦

تحسب بالعدد او بالمساحة )  DEMOUNTABLE PARTITIONS(القواطع القابلة للتحريك  ١-٤- ٦
مع ذكر النوعية وطريقة . ويؤخذ الطول عبر جميع االبواب ، الفتحات الزجاجية وغيرھا 

  . بنائھا واالنھاء 

 ربط القواطع الى الجدران والسقوف وكل ما يتطلبه العمل من تغيرات في السقوف الثانوية ٢-٤- ٦
  . ًمثال تعتبر مشمولة بأسعار القواطع 

 االبواب ، الوحدات الزجاجية وما شابھھا من ضمن القواطع الجاھزة تحسب بالعدد كفرق سعر ٣-٤- ٦
مع ذكر االبعاد والسمك ، النرمادات ، الكيلون وغيرھا وفي حالة احتساب القواطع بالعدد فأن 

  . ًسعر القاطع يعتبر شامال لالبواب والوحدات الزجاجية وغيرھا 

، وحدات المرافق الصحية وما يشابھھا التي يكون تركيبھا من ) CUBICLES(  وحدات صغيرة ٥-٦
  . اجزاء مصنعة تحسب بالعدد مع ذكر عدد الجدران ، االبواب االنھاء وطريقة التثبيت 

  .   فقرات متفرقة ٦-٦

  .  مفاصل التمدد تحسب بالطول مع ذكر نوع المواد المستعملة واالنھاء ١-٦- ٦

  . ديمة تحسب بالطول  ربط جدران جديدة مع ق٢-٦- ٦
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 ١٣٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل السابع                           
   الرطوبة ومانعاعمال العزل الحراري             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٣٤

  اعمال العزل الحراري ومانع الرطوبة :  الفصل السابع -٧

   تعليمات عامة  ١ -٧

) OVERLAPS( فقط والتضاف أية زيادة للتالبس  تكون جميع الذرعات لالوجه المغطاة١-١- ٧
  . وغيرھا 

  .  االعمال التي سطوحھا مقوسة ، كروية وما شابه تحسب بصورة منفصلة ٢-١- ٧

  .  تشمل الفقرات العمل حول االنابيب والمقاطع البارزة وما يشابھھا ٣-١- ٧

) ٠,٥٠(تقل مساحتھا عن  التطرح من اعمال العزل الحراري ومانع الرطوبة الفراغات التي ٤-١- ٧
  . متر مربع 

  .   اعمال التغطية واالكساء ٢-٧

، مانع رطوبة ) TANKING(ًمثال بين جدار خرساني وطابوق (  صب القير في تجويف ١-٢- ٧
   -:بموجب االنواع التالية  مع ذكر السمكوتغطية وإكساء وجوه وما يشبه تحسب بالمساحة 

درجة عن الخط ) ١٠(التي اليزيد ميلھا أكثر من ) FLAT COVERING( وجوه مستوية ١-١-٢- ٧
  . االفقي 

  ) . عمل التساريح باالتجاھات الالزمة تعتبر مشمولة بالعمل ( 

  . درجة عن الخط االفقي ) ٥٠(واليزيد على ) ١٠( وجوه مائلة اليقل ميلھا على ٢-١-٢- ٧

  .ة عن الخط االفقي درج) ٥٠(  وجوه عمودية ومن ضمنھا وجوه يزيد ميلھا على ٣-١-٢- ٧

وتكسية وجھية ) RIDGES(وازارة وقبعات طويلة ) APRONS( أعمال تكسية شريطية ٢-٢- ٧
)FASCIAS ( وما يشبه تحسب بالطول مع ذكر العرض واالرتفاع .  

  .    منافذ ھواء ووحدات اضاءة سقفية ٣-٧

تحسب بالعدد مع ذكر ) SKY LIGHTS(         منافذ الھواء غير الكھربائية ووحدات االضاءة السقفية 
  . االبعاد الكلية وطبيعة القاعدة الالزمة للتثبيت 

طبقات مانع الرطوبة تحسب بالمساحة او بالطول مع . للجدران ) DPC(  طبقات مانع الرطوبة ٤-٧
  . ذكر العرض ، السمك ، النوعية ، افقية اوعمودية ودرز الطبقات وكل ما يلزم العمل 

 ، طبقات العزل الحراري تحسب بالمساحة مع ذكر ) INSULATION(زل الحراري    أعمال الع٥-٧
  . النوعية والسمك والكثافة 

  

  

  

  



 

 ١٣٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصــــل الثامن 
   االعمال المعدنية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٣٦

  االعمال المعدنية:  الفصل الثامن -٨

  تعليمات عامة   ١-٨

  . وتحسب بصورة منفصلة ) براغي او الكبس اللحام او ال(  تبين طريقة ربط المقاطع ١-١- ٨

  .  يكون وزن المعدن ھو الوزن الصافي فقط ٢-١- ٨

  .  عمل الفتحات والخسفات وغيرھا العمال الخدمات تعتبر مشمولة بأسعار الفقرات ٣-١- ٨

  .  تعطى معلومات كافية عن نوع وجودة المواد وسمكھا مع أية معاملة خاصة لسطوحھا ٤-١- ٨

  ل الحديد االنشائية    اعما٢-٨

 جميع اعمال الحديد االنشائية تحسب بالوزن ما لم يطلب عكس ذلك مع ذكر المقطع ، شكله ١-٢- ٨
  : ووزن وحدة الطول وتبوب بموجب االصناف التالية 

  ) . GRILLAGES( شبكة قواعد لالعمدة الحديدية ١-١-٢- ٨

   الجسور ٢-١-٢- ٨

  .  االعمدة ٣-١-٢- ٨

ًاد حديدية من ضمنھا اعمال التقوية ، واالسناد الداخلي وغيرھا ويجوز ايضا  اعمال اسن٤-١-٢- ٨
  . احتساب ھذه الفقرة جملة 

  .  أية تقسيمات اخرى ٥-١-٢- ٨

يجب أن ) SPACERS(مثل قبعات ، قطع إسناد ، قطع مسافات (  البراغي والملحقات االخرى ٢-٢- ٨
وبعكس ذلك تكون مشمولة بأسعار تضاف الى وزن االجزاء االنشائي المحسوبة بالوزن 

  . الفقرات االخرى 

  . لقواعد االعمدة تحسب بالعدد ) GROUTING( تثبيت وحقن مونة االنھاء ٣-٢- ٨

بالعدد  ) HOLDING DOWNBOLTS(  تحسب البراغي الخاصة لتثبيت قواعد االعمدة ٤-٢- ٨
  . القوالب المؤقتة والمونة تعتبر مشمولة بالعمل 

  . تحسب جملة ) عدا صبغ االنھاء ( وقعي  الصبغ الم٥-٢- ٨

يحسب بالعدد مع ذكر أبعاد ) TEUSSES(مسنم / ومشبك ) PORTAL FRAME( ھيكل خاص ٦-٢- ٨
  . المقاطع والفضاء 

  .   اعمال الحديد غير االنشائية ٣-٨

، غطاء سواقي ، صفائح حديدية للتغطية ) FLOOR PLATES( قطع حديدية لالرضيات ١-٣- ٨
  . وغيرھا تحسب بالمساحة مع ذكر السمك والنوعية وطريقة التثبيت واالكساء 

  . وما شابه ) HAND RAILING( أعمال االسناد ، محجل ، قضبان حاملة ، محجالت الساللم ٢-٣- ٨

  



 

 ١٣٧

  

، قاعدة خزان ماء ) MATWELL FRAME( اعمال اطارية مثل مشبك تنظيف االحذية ٣-٣- ٨
  . جزاء  واالبعاد الكلية وغيرھا تحسب بالعدد مع ذكر حجم اال

وما يشبه تحسب بالعدد مع ذكر حجم االجزاء والطول )  CAT – LADDER( الساللم والدرج ٤-٣- ٨
  . عدد العتبات وطريقة الصنع والملحقات ، الكلي 

  .  االبواب والشبابيك الحديدية تحسب بموجب القواعد في الفصل العاشر من ھذا الدليل ٥-٣- ٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٣٨



 

 ١٣٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل التاسع 
  االعمال الخشبية 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٤٠

  االعمال الخشبية: الفصل التاسع  -٩

  تعليمات عامة   ١-٩

  ). اي بعد تصفيتھا ما لم يذكر عكس ذلك (  جميع ابعاد الخشب ھي ابعاد نھائية ١-١- ٩

غير ( شب المنشور اعمال الخشب المصفاة يجب أن تحسب بصورة منفصلة عن اعمال الخ٢-١- ٩
  ) . SAWNمصفاة 

 االعمال التي تتطلب مھارة خاصة مثل التقطيع المائل ، الدائري وغيرھا تعتبر مشمولة ٣-١- ٩
  . باالسعار 

  .  عمل فتحات ، خسفات ، تنقير وغيرھا العمال الخدمات تعتبر مشمولة باالسعار ٤-١- ٩

، وصاموالت وغيرھا تعتبر )  CRAMPS( أعمال معدنية مثل براغي ،ستدات ، ماسكات ٥-١- ٩
  . مشمولة باالسعار 

 يذكر أي نوع من المعاملة الخاصة للخشب كالمعالجات الكيمياوية ضد حشرة االرضة ٦-١- ٩
  . والرطوبة قبل االستيراد 

  .    اعمال الخشب االنشائية ٢-٩

د القطع وتبوب  جميع الخشب المستعمل في االعمال االنشائية يحسب بالطول مع ذكر ابعا١-٢- ٩
  : بموجب االصناف التالية 

  ) . FLOOR JOISTS( روافد ارضيات افقية ١-١-٢- ٩

ً روافد ارضيات محدبة او التي تتطلب شكال خاصا ٢-١-٢- ٩ ً .  

  . وغيرھا ) KERBS(، حافات ) BEARERS( قطع إسناد ٣-١-٢- ٩

  . ر مشمولة بالعمل  اعمال تقوية ، إسناد ، إيصال وربط وغيرھا بين الروافد تعتب٢-٢- ٩

تحسب بالعدد مع ذكر أبعاد مقاطع االجزاء ، الفضاء الصافي ) TRUSSES( مسنمات سقفية ٣-٢- ٩
  . والمثبتات 

  .   اعمال االلواح واالرضيات ٣-٩

 أعمال التغليف وتطبيق االرضيات وما شابه تحسب بالمساحة مع ذكر السمك وطريقة الربط ١-٣- ٩
  : بالمساحة الصافية وتبوب بموجب االصناف االتية وتحسب ) مثل حفر ولسان (

  .  ارضيات وصحون تذكر إن كانت افقية او عمودية حسب الفقرة ١-١-٣- ٩

 جدران من ضمنھا االعمدة المالصقة ، الترجيعات ، البروزات وغيرھا التي ھي جزء من ٢-١-٣- ٩
  . المساحة 

به تحسب ضمن فقرات االرضيات كفرق وما يش) GUTTER( قبعات وسواقي مياه االمطار ٣-١-٣- ٩
  . سعر مع ذكر أبعاد المقطع 

  . قطع التثبيت وغيرھا مشمولة بالعمل 



 

 ١٤١

ً، قطع إسناد ، إمالء ترايش وغيرھا جميعا ) FIRRING PIECES( قطع خشبية لعمل التساريح ٣-٣- ٩
  . عار الفقرات أعاله ستعتبر مشمولة بأ

  .  أعمال  الھياكل غير االنشائية ٤ -٩

  . أعمال الھياكل الخشبية تحسب بالمساحة مع ذكر حجم االجزاء وطريقة الربط ببعضھا   

  ) . FITTINGS(  اعمال االنھاء واالثاث الثابتة ٥-٩

 االزارات ، ترايش تعليق الصور وما يشبه تحسب بالطول مع ذكر أبعاد المقطع وتشمل ١-٥- ٩
  . الزوايا والنھايات 

حول االبواب والشبابيك تعتبر ) ARCHITRAVES(فات ، النھايات  ترايش الزجاج ، الحا٢-٥- ٩
  . عار الفقرات التي تتواجد فيھا سمشمولة بأ

  :  االثاث الثابتة تحسب بالطول مع ذكر االبعاد الكلية واالنھاء وتبوب بموجب االصناف اآلتية ٣-٥- ٩

  ) . WORK TOPS( مناضد عمل وتشمل المجرات الالزمة ١-٣-٥- ٩

  . كاونترات وتشمل ابواب ، مجرات ورفوف  ٢-٣-٥- ٩

  .  رفوف وتشمل المساند وغيرھا ٣-٣-٥- ٩

  .  كاونترات خاصة بالمختبرات مع التراكيب الالزمة وغيرھا ٤-٣-٥- ٩

  .  عالقات الستائر وما شابه ٥-٣-٥- ٩

  .  انواع اخرى ٦-٣-٥- ٩

  . البعاد والسمك  السبورات ، الساللم وغيرھا تحسب بالعدد مع ذكر النوعية وا٤-٥- ٩

يجب أن تحسب بالعدد بصورة منفصلة مع ذكر )  BUILT IN( االثاث التي تبنى في الجدران ٥-٥- ٩
  . االبعاد الكلية ونوعية االنھاء واالبواب والمجرات والمثبتات 

 اعمال االكساء البالستيكية يجب أن تذكر في وصف الفقرات التي تكسى مع ذكر وجه واحد او ٦-٥- ٩
  .  ، ويمكن حساب االكساء بصورة منفصلة بالمساحة وجھين

تحسب بالمساحة مع ذكر السمك وطريقة ) خشب معاكس وما يشبه (   أعمال االنھاء الخشبية ٧-٥- ٩
  : التثبيت وتبوب بموجب االصناف االتية 

  .  جدران وتشمل االعمدة الالصقة ، البروزات والترجيعات وغيرھا ١-٧-٥- ٩

ثانوية وتشمل الجسور الالصقة واسفل الساللم ويذكر اذا كان السطح افقي او  السقوف ال٢-٧-٥- ٩
  . مائل 

ة تحسب بالمساحة مع ذكر ل االنابيب ، االعمدة غير الالصقة بالجدران ، الجسور المعزو٨-٥- ٩
  . يشمل العمل ترايش قطع االسناد والتثبيت . السمك 

  . لنوعية وطريقة التثبيت  المرايا تحسب بالعدد مع ذكر االبعاد ، ا٩-٥- ٩

  



 

 ١٤٢

  

   الفقرات الجاھزة ٦-٩

فقرات مثل كراسي ، دواليب ، ساللم متحركة وغيرھا تحسب بالعدد مع إعطاء معلومات كافية   
  . يشمل العمل االعمال المعدنية الالزمة . عن الحجم الكلي ، مجرات ، ابواب ، نرمادات واالنھاء 

مع ذكر ) SET(مفردة او مجموعة )  عدا الفقرات الجاھزة ( النرمادات ، الكيلونات وغيرھا ٧-٩
النوعية وقياس وموديل الصنع مع طريقة التثبيت إن أمكن تذكر في وصف الفقرة التي تكون فيھا 

  . وتعتبر مشمولة بأسعار الفقرات 

    فقرات متفرقة ٨-٩

جب أن يذكر في للخشب بأعمال الطابوق ، الخرسانة وغيرھا ي) PLUGGING( تثبيت خاص ١-٨- ٩
  . وصف الفقرات 

  .  اعمال الصبغ والطالء تحسب بموجب الفصل الحادي عشر من ھذا الدليل ٢-٨- ٩

  .  االبواب والشبابيك تحسب بموجب الفصل العاشر من ھذا الدليل ٣-٨- ٩
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  الفصل العاشر 
  ابيك باالبواب والش
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  واب والشبابيكاالب: العاشر  الفصل -١٠

   تعليمات عامة ١-١٠

  . تطبق التعليمات العامة للفصلين الثامن والتاسع على ھذا الفصل 

    االبواب ٢-١٠

 االبواب تحسب بالعدد مع ذكر االبعاد كاملة والسمك وكذلك اذا كانت ابواب كبس ، تعبأة ، ١- ٢-١٠
  . وغيرھا ) MATCH BOARDED(متعددة الصفائح 

وترايش الزوايا وما يشابه والزجاج ) ARCHITRAVES( والعوارض ، العتبات و االطارات٢- ٢-١٠
والصبغ تذكر في وصف الفقرات مع أبعاد ) في حالة االبواب ذات الفراغات الزجاجية ( 

  . مقطع االجزاء 

يجب أن تذكر وصف الفقرة مع ذكر االبعاد ) VISION PANELS( فتحة الرؤيا الزجاجية ٣- ٢-١٠
   . وسمكه ونوع الزجاج

من مواد غير مواد االبواب تحسب بالعدد مع ذكر االبعاد ) SUB –FRAME( اطارات ثانوية ٤- ٢-١٠
  . وحجم االجزاء والصبغ 

 النرمادات والكيلونات وغيرھا مفردة او مجموعة تحسب بالعدد مع ذكر النوع واذا أمكن ٥- ٢-١٠
  .قياس وموديل المصنع مع طريقة التنفيذ 

     الشبابيك٣-١٠

وغيرھا ،تحسب بالعدد )  BORROWED – LIGHT( الشبابيك وفتحات االضاءة الطبيعية ١- ٣-١٠
  . وتشمل االطار مع ذكر االبعاد ، السمك ، عدد الفتحات والشكل 

  .  شبكات منع الحشرات والزجاج والصبغ يجب أن تذكر في وصف الفقرات مع ذكر النوع ٢- ٣-١٠

رض والترايش وغيرھا تذكر في وصف الفقرات مع ذكر االبعاد ، العوا) STILES( االعمدة ٣- ٣-١٠
  . ومقطعھا 

  . اعاله  ) ٤-٢- ١٠(من مواد الشبابيك تحسب بالعدد مثل ) SUB – FRAME( اطارات ثانوية ٤- ٣-١٠

  ) . SCREENS(  الحواجز الزجاجية وغيرھا ٤-١٠

ة وغيرھا تحسب  حواجز زجاجية ، فتحات زجاجية لغرض االضاءة ، جدران زجاجي١- ٤-١٠
بالمساحة مع ذكر الشكل ، االبعاد ، عدد االبواب ضمن الحواجز واالطارات والنوافذ 

  . الزجاجية 

  .  شبكات منع الحشرات ، الزجاج والصبغ يجب أن تذكر في وصف الفقرة مع ذكر النوع ٢- ٤-١٠

البعاد واالجزاء  االطارات الثانوية من مواد غير مواد الحواجز تحسب بالعدد مع ذكر ا٣- ٤-١٠
  . والصبغ 

  

  



 

 ١٤٥

     

  ) .LOUVERS(  اللوفرات ٥-١٠

  .  اللوفرات تحسب بالعدد مع ذكر االبعاد وعدد القطــع المتحركة وطريقة التثبيت والصبغ ١- ٥-١٠

تذكر في وصف الفقرات .  اللوفرات التي ھي ضمن الحواجز الزجاجية واالبواب وغيرھا ٢- ٥-١٠
  . المعينة 
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 ١٤٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الحادي عشر 
  اعمال االنھاء والصبغ 

  

  

  



 

 ١٤٨

  .اعمال االنھاء والصبغ :  الفصل الحادي عشر -١١

   تعليمات عامة ١ -١١

وما ) OVERLAPS(تحسب االعمال للسطوح المغطاة فقط والتضاف اي زيادة للمفاصل ١- ١-١١
  .  تحسب بصورة منفصلة يشبه أما صبغ السطوح المتعرجة او المزخرفة يجب أن

  .  االعمال للسطوح المقوسة ، الكروية وغيرھا تحسب بصورة منفصلة عن غيرھا ٢- ١-١١

) الواجھات وغيرھا (  تحسب االعمال الداخلية بصورة منفصلة عن االعمال الخارجية ٣- ١-١١
) ENCLOSED(وتعتبراالعمال الداخلية في الفضاءات التي ستكون محاطة من جميع جوانبھا 

 .  

 االعمال حول انابيب الخدمات ، السويجات ، وعمل فتحات وتجاويف وغيرھا تعتبر مشمولة ٤- ١-١١
  . باالسعار 

  .  تعطى معلومات عن نوع وجودة المواد المستعملة ٥- ١-١١

  .  االعمال االضافية في التقطيع المقوس والمائل وغيرھا تعتبر مشمولة باالسعار ٦- ١-١١

  . متر مربع ) ٠,٥٠(فراغات التي التزيد مساحتھا على  التطرح ال٧- ١-١١

  ....)البياض ، اللبخ ، التطبيق ، صفائح االنھاء وغيرھا ( اعمال االنھاء   ٢-١١

 اعمال االنھاء تحسب بالمساحة مع ذكر عدد الطبقات المطلوبة وتبوب بموجب االصناف ١- ٢-١١
  : اآلتية 

  . كر فيما اذا كان السطح مستوي   االرضيات وبضمنھا الصحون مع ذ١-١- ٢-١١

  .    الجدران وبضمنھا الترجيعات والحافة والفتحات واالعمدة المالصقة وغير المالصقة٢-١- ٢-١١

   السقوف االعتيادية وبضمنھا الجسور المالصقة وغير المالصقة والسقوف الثانوية ٣-١- ٢-١١

  .  الساللم وبضمنھا الدوسات واالرتفاعات ٤-١- ٢-١١

  .  اسفل الساللم ٥- ٢-١١

، تغطية الحافات وعمل ) CORNICES( االزارة ، زخرفة الزوايا بين الجدران والسقف ٢- ٢-١١
  . سواقي وغيرھا تحسب بالطول 

 الزوايا وحافات الجدران وغيرھا تعتبر مشمولة بالعمل وكل ما يتطلبه العمل من زوايا ٣- ٢-١١
  . معدنية قبل االنھاء 

، اللبخ لغرض النثر ، المونة تحت ) BACKGROUNDS( قبل االنھاء الطبقات االولى  ٣-١١
  . التطبيق ، مشبكات السقف الثانوي وغيرھا 

  

  



 

 ١٤٩

 ان اعمال الطبقات االولى قبل االنھاء يجب أن تذكر في وصف فقرات االنھاء مع ذكر السمك ١- ٣-١١
  . والمزج وغيرھا 

يجب أن يعطى في وصف ) طبيق بالكاشي مثل الت(  المونة النھاء االرضيات والجدران ٢- ٣-١١
  . فقرات االنھاء 

التي تستعمل في الجدران الخشبية قبل البياض يجب أن ) مثل بالستر بورد (  طبقات انھاء ٣- ٣-١١
  . تذكر في وصف البياض 

    فقرات متفرقة ٤-١١

  .  شرائط التقسيم بين انواع اعمال االنھاء المختلفة تحسب بالطول ١- ٤-١١

  .  تنعيم السطوح قبل او بعد االنھاء تعتبر مشمولة باالسعار ٢- ٤-١١

    السقوف الثانوية ٥-١١

 السقوف الثانوية تحسب بالمساحة مع كافة الھياكل الحاملة ، المثبتات وغيرھا           ١- ٥-١١
  : وطريقة العمل وتبوب بموجب االنواع التالية ) اليشمل العمل ھنا طبقات االنھاء (

  ) . تحسب المساحة االفقية فقط (  سقوف ثانوية مستوية مع ذكر الخسفات والبروزات ١-١- ٥-١١

  ). BULK HEADS(  جوانب واسفل الجسور أو ٢-١- ٥-١١

  .  عمل فتحات لتثبيت وحدات االضاءة ، التھوية او التكييف وغيرھا تعتبر مشمولة بالعمل  ٢- ٥-١١

مع ذكر النوعية والسمك وعدد الغرزات في ) FITTED CARPET(  اعمال السجاد الثابت ٦-١١
  . وحدة المساحة 

 اعمال السجاد الثابت تحسب بالمساحة ويشمل التقطيع والتثبيت حول االعمدة والبروزات مع ١- ٦-١١
  . ذكر النوعية ، طريقة التثبيت ونوعية المساحة المغطاة 

  . عمل فرش السجاد تحت السجاد تعتبر مشمولة ب) UNDER LAY( الطبقات االولى ٢- ٦-١١

    اعمال الصبغ والطالء ٧-١١

مثل بياض ، طابوق ، وجه ناعم خرساني   (  اعمال الصبغ والطالء للسطوح المختلفة ١- ٧-١١
  ) . وجدران قديمة وغيرھا تحسب بصورة منفصلة وتحت عناوين خاصة 

  ) . SPRAYمثل الرش (  تعطى معلومات كافية عن اي طريقة خاصة للصبغ تطلب ٢- ٧-١١

 اعمال الصبغ والطالء وغيرھا تحسب بالمساحة مع ذكر عدد طبقات الطلس والطبقات ٣- ٧-١١
  : االولى ، الوسطية والنھائية ، نوعية وطبيعة العمل وتبوب بموجب االصناف اآلتية 

  .  ارضيات الطوابق وبضمنھا الصحون ١-٣- ٧-١١

  . صقة  الجدران وبضمنھا االعمدة الالصقة وغير الال٢-٣- ٧-١١

  



 

 ١٥٠

  .  السقوف وبضمنھا الجسور الالصقة وغير الالصقة والساللم ٣-٣- ٧-١١

  .  سطوح عامة منھا سياج من الصفائح الخشبية وغيرھا ، القواطع الزجاجية ٤-٣- ٧-١١

  ) . RADIATORS( وحدات التدفئة ٥-٣- ٧-١١

  .  اعمال الحديد االنشائية ٦-٣- ٧-١١

وغيرھا تحسب بالطول مع ذكر ) HANDRAILS( محجالت  ازارة ، ترايش تعليق الصور ،٤- ٧-١١
  . المحيط 

  .  حماالت ومثبتات وغيرھا تعتبر مشمولة بأسعار الفقرات ٥- ٧-١١

  .  صبغ وطالء االبواب والشبابيك مشمول بسعر الفقرات لالبواب والشبابيك ٦- ٧-١١

 مع ذكر –المساحة  ب– اعمال التغليف الورقي للجدران وازاير ، سقوف وغيرھا تحسب ٧- ٧-١١
يجب أن تذكر في ) BORDER STRIPS(النوعية ،تھيئة السطوح وغيرھا ، شرائط الفصل 

  . وصف الفقرات 

  ) .  Composite Panels(   تغليف الواجھات بألواح االلمنيوم المركبة ٨-١١

    .واجھات الزجاج المزدوج المفرغ من الھواء    ٩-١١

  ) . SIGN WRITTING( كتابة العناوين واللوحات ١٠-١١

 كتابة او عمل حروف وارقام اشارات ، اسھم وما يشبه تحسب بالعدد مع ذكر نوعية المواد ١-١٠-١١
  . والشكل 

 قاعدة الكتابة وغيرھا مع االطارات إن طلبت والتثبيت يجب أن تذكر في وصف فقرة ٢-١٠-١١
  . الكتابة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٥١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني عشر 
   والمعداتاالثاث 

  

  

  

  

  

  



 

 ١٥٢

  االثاث والمعدات:   الفصل الثاني عشر -١٢

    االثاث ١-١٢

، الطاوالت ، مثل الستائر ( االثاث غير الثابتة التي تجلب للمنشأ لغرض اشغال البناية   
  ) . الكراسي ، اعمال الفنانين وغيرھا 

   المعدات ٢-١٢

معدات تحضير ( باشرة باستعمال المنشأ  المعدات تعني المعدات الخاصة التي لھا عالقة م١- ٢-١٢
  ) . الطعام ، معدات مختبرية ، معدات مسرح ، معدات مكتب وغيرھا 

 تحسب فقرات االثاث والمعدات جملة او بالعدد ويشمل ذلك التثبيت في الموقع وكل ما يتطلبه ٢- ٢-١٢
  . العمل من ربط تأسيسات الخدمات والتشغيل التجريبي وغيرھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٥٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث عشر 
  اعمال الھندسة الصحية والميكانيكية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٥٤

  اعمال الھندسة الصحية والميكانيكية :  الفصل الثالث عشر -١٣

   تعليمات عامة ١ -١٣

  :  التأسيسات يجب أن تدرج بالفقرات تحت التبويب اآلتي ١- ١-١٣

  .  تأسيسات مياه االمطار ١-١- ١-١٣

  ) . WASTE WATER PIPES( التأسيسات الداخلية للمياه القذرة ٢-١- ١-١٣

  .  تأسيسات الماء البارد والحار ٣-١- ١-١٣

  .  تأسيسات انابيب الماء للتدفئة والتبريد ٤-١- ١-١٣

مثل رغوة ، ثاني اوكسيد الكاربون منظومة (  تأسيسات مكافحة الحريق مع ذكر النوع ٥-١- ١-١٣
  ) . جافة ، منظومة رطبة 

  .  تأسيسات زيت الوقود ٦-١- ١-١٣

  .  تأسيسات غاز الوقود ٧-١- ١-١٣

  ) . تھوية ، تزويد ھواء ، تكييف الھواء : مثل (  تاسيسات التھوية مع ذكر النوع ٨-١- ١-١٣

  ) . منظومة تجميد ، غاز طبي وغيره : مثل (  تأسيسات خاصة ٩-١- ١-١٣

  .  تاسيسات السيطرة االوتوماتيكية ١٠-١- ١-١٣

  .  تأسيسات اخرى ١١-١- ١-١٣

  .  التأسيسات تحسب بالتفصيل بموجب القواعد المبينة في الفقرات ادناه ٢- ١-١٣

  .  االعمال التي ھي في غرف المكائن الرئيســية او خارج المنشأ تحسب بصورة منفصلة ٣- ١-١٣

  .  تعطى معلومات كافية عن نوع وجودة المواد المستعملة ٤- ١-١٣

  ) . GUTTERS(  انابيب وسواقي مياه المطر  اعمال٢-١٣

يؤخذ (  االنابيب وسواقي مياه المطر تحسب بالطول ، ويذكر القطر ، الشكل وطريقة التثبيت  ١- ٢-١٣
مثل موصل ، بوشة ، مصغر ( وتكون الملحقات مشمولة بالعمل ) الطول عبر جميع الملحقات 

  ) . رھا ي، عكس ، مفصل وغ

، مشبك سلكي حول االنابيب البارزة ) ROOF OUTLETS(المطر في السقف  نھاية انابيب ٢- ٢-١٣
وما يشبه تحسب بالعدد مع ذكر قطر االنبوب الذي تربط ) EXHAUST HEAD(في السقف و

  . به 

تحسب بصورة منفصلة بالطول ويذكر القطر ، عمق ) داخل المنشأ(  االنابيب تحت االرض ٣- ٢-١٣
  .  وكل اعمال االمالئيات واالنھاء الخندق الالزم بموجب المخططات

  . صمام ، صنبور ، تحسب بالعدد مع ذكر القطر والنوعية :  ملحقات مثل ٤- ٢-١٣



 

 ١٥٥

  .  توابع مثل كلي ، مصيدة دھون ، وغيرھا تحسب بالعدد مع ذكر التفاصيل كاملة ٥- ٢-١٣

ر مشمولة توضع في الجدران واالرضيات والسقوف تعتب) SLEEVES( انابيب محافظة ٦- ٢-١٣
  . بأسعار االنابيب 

  . فتحات التفتيش وغيرھا تعتبر مشمولة بالعمل ٧- ٢-١٣

 المفاصل بين االنابيب بكافة انواعھا تذكرفي وصف فقرات االنابيب مع ذكر طريقة المفصل ٨-٢- ١٣ 
 .  

  .  ربط نھاية االنابيب الى انبوب االسالة العام يحسب جملة ٩- ٢-١٣

   . )DUCT WORK(ء  اعمال مجاري الھوا- ٣-١٣

تحسب بالطول ) مستطيل ، دائري ، بيضوي: مثل (  اعمال مجاري الھواء لجميع المقاطع ١- ٣-١٣
ولكل مجموعة مقاطع متساوية في السمك بصورة منفصلة مع ذكر نوعية ) الطول الصافي (

بواب اعمال المجاري تحسب عبر جميع المفاصل ، النھايات ، ا. المواد والسمك ووزن الوحدة 
التفتيش وغيرھا والتضاف اي زيادة للعالقات والمثبتات وغيرھا التي تعتبر ضمن سعر 

  . المجاري 

تعتبر ) مثل عكس ، فروع ، مصغر ومنافذ تفتيش وغيرھا (  الملحقات لمجاري الھواء ٢- ٣-١٣
  . مشمولة بسعر المجاري 

ب بالعدد مع ذكر االبعاد تحس) GRILLES(ومشبكات ھواء ) DAMPERS( توابع مثل مخمد ٣- ٣-١٣
  . ، النوع وطريقة التثبيت ، عمل الفتحات لھذه التوابع ، يعتبر مشمول بسعر المجاري 

تحسب بالعدد مع ذكر حجم المجاري المربوطة وطريقة ) FLEXIBLE( نقاط الربط المرنة ٤- ٣-١٣
  . التثبيت ، نوع المواد المستعملة وعدد الطبقات 

تحسب بالعدد مع ذكر االبعاد والشكل اما ناشرات الھواء ) DIFFUSERS( ناشرات ھواء ٥- ٣-١٣
  . وطريقة التثبيت العرض تحسب بالطول ويذكر ) LINEAR DIFFUSERS(الطويلة 

  .  المعدات واالجھزة ٤-١٣

مثل تراكيب صحية ، خزانات ، مراوح ، مضخات ، كابسات ، اجھزة (  المعدات واالجھزة ١- ٤-١٣
والت الھواء ، معدات معالجة المياه ، مراجل ، ساحبات ھواء وغيرھا تجميد ، وحدات منا

تحسب بالعدد مع ذكر النوع ، الربط ، الطاقة ، ملحقات االسناد الالزم ، التغطية  ) ٠٠٠
  . الالزمة للعزل الحراري وغيرھا من االعمال الضرورية تعتبر مشمولة بالسعر 

  . بائية وغيرھا تعتبر مشمولة بسعر المعدات واالجھزة الربط باالنابيب او االسالك الكھر٢- ٤-١٣

  

  .  توابع منع وتحديد االھتزاز للمعدات تحسب جملة ويذكر النوع ٣- ٤-١٣

  .  اجھزة القياس والمؤشرات واالنابيب بين المعدات تعتبر مشمولة بسعر المعدات ٤- ٤-١٣

ة وغيرھا بضمنھا اجھزة القياس  الملحقات مثل الصمامات ، الحنفيات ، االقفال ، السيطر٥- ٤-١٣
  .والمؤشرات تعتبر مشمولة بسعر المعدات 



 

 ١٥٦

  .  وحدات التكييف الجاھزة والمبردات تحسب بالعدد مع ذكر النوع والحجم والقدرة والتثبيت ٦- ٤-١٣

   العزل الحراري ٥-١٣

ع المواد مع ذكر قطر االنبوب ونو) عبر جميع الملحقات (  إكساء االنابيب يحسب بالطول ١- ٥-١٣
  . العازلة وكثافة المادة العازلة وسمكھا 

يحسب الطول الصافي والمحيط الصافي البعاد (  إكساء مجاري الھواء يحسب بالمساحة ٢- ٥-١٣
  . تحسب عبر جميع الملحقات وفتحات التفتيش وغيرھا ) . المجاري 

  ) . اليضاف للملحقات التي تعتبر مشمولة بسعر إكساء المجاري  (   

  . يذكر في وصف فقرة المعدات ) بويلر ، كيزر ، خزانات ، وغيرھا (  إكساء المعدات ٣- ٥-١٣

 صناديق عزل خاصة حول بعض المعدات تحسب بالعدد مع ذكر الحجم الكلي ، سمك المواد ٤- ٥-١٣
  . والفتحات الالزمة 

   فقرات متفرقة ٦-١٣

  :  تحسب فقرة خاصة جملة لتغطية ما يأتي ١- ٦-١٣

  .  وضع عالمات ، رموز وغيرھا على التأسيسات ١-١- ٦-١٣

  .  الفحوصات الالزمة وموازنة منظومة التكييف بموجب التصميم ٢-١- ٦-١٣

  .  مستندات مفصلة تشمل مخططات ، تعليمات التشغيل واالدامة وغيرھا ٣-١- ٦-١٣

  ) . إن وجدت (  تدريب واشراف خاص ٤-١- ٦-١٣

يق تحسب بالعدد مع ذكر طول الخرطوم المسلح وقطره مع  وحدة الخراطيم المطاطية للحر٣- ٦-١٣
  . ابعاد الدوالب الالزم والتثبيت مع ملحقات ربطھا بمنظومات الحريق 

  .  اعمال انشائية ٧-١٣

 االعمال االنشائية التي لھا عالقة باالعمال الميكانيكية مثل عمل فتحات ، تأشير االماكن ١- ٧-١٣
 التأسيسات ، إدخال اجزاء ميكانيكية في البناء او تكســير وبناء العمال الخدمات ، التنسيق بين

  . االجزاء ، وضع كتيفات وغيرھا تعتبر مشمولة باسعار المواد االنشائية 

 االعمال االنشائية التي تطلب خاصة لالعمال الميكانيكية مثل بناء غالف خاص او غرفة ٢ - ٧-١٣
  . دة جملة وتعطى معلومات كافية للتسعيرخاصة ، اعمال حماية وغيرھا تحسب كل على ح

  

  

  

  

  



 

 ١٥٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع عشر 
  اجھزة النقل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٥٨

  اجھزة النقل :  الفصل الرابع عشر -١٤

   تعليمات عامة   ١-١٤

  .  االجھزة يجب أن تحسب منفصلة وتظھر في جداول الكميات تحت عناوين خاصة ١- ١-١٤

  . الموقع والمتطلبات الخاصة بالعمل  تعطى معلومات كافية عن ٢- ١-١٤

  .    اجھزة النقل ٢-١٤

وما يشبه تحسب بالعدد كوحدة جاھزة مع ) ESCALATORS(  المصاعد ، الساللم المتحركة ١- ٢-١٤
ذكر النوع ، القابلية ، السعة ، السرعة ، االرتفاع ، االبعاد الكلية وكذلك معدات التشغيل 

  . االخرى والسيطرة والمعلومات المتوفرة 

يحسب بالطول مع ذكر العرض والمعلومات االخرى ) CONVEYORS( ناقل افقي متحرك ٢- ٢-١٤
  . اعاله ) ١-١٤(كما في   

مثل السيطرة والنقل ( مع اجھزة ) سكك ومثبتات ، كالبات وغيرھا : مثل (  توابع مكملة ٣- ٢-١٤
  . تعتبر مشمولة بسعر جھاز النقل ) وغيرھا 

  لقوة الكھربائية يعتبر مشمول بسعر فقرة جھاز النقل  الربط با٤- ٢-١٤

  . تھوية غرفة المكائن تحسب مع اعمال الخدمات الھندسية ٥- ٢-١٤

    الفحوصات ٣-١٤

  : تحسب فقرة خاصة جملة لتغطية ما يأتي 

  .  وضع عالمات ، رموز وغيرھا ١- ٣-١٤

  .  فحص وتشغيل االجھزة ٢- ٣-١٤

  . لمفاتيح وغيرھا  االدوات االحتياطية ، ا٣- ٣-١٤

  .  التدريب والمستندات بضمنھا مخططات وتعليمات التشغيل واالدامة ٤- ٣-١٤

  .   اعمال انشائية ٤-١٤

 االعمال االنشائية مثل عمل فتحات ، تأشير اماكن العمل الجھزة التنسيق ، وادخال اجزاء في ١- ٤-١٤
  . سعار االعمال االنشائية البناء ، وضع مثبتات وعمل تجاويف وغيرھا تعتبر مشمولة بأ

تحسب بموجب قواعد ھذا الدليل .  اعمال خاصة مثل الحفر وبناء منشأ للساللم المتحركة ٢- ٤-١٤
  . وتحت عنوان خاص 

  

  

  

  



 

 ١٥٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس عشر 
  التأسيسات الكھربائية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٦٠

  التأسيسات الكھربائية :  الفصل الخامس عشر -١٥

   خاصة تعليمات   ١-١٥

  :  التأسيسات يجب أن تحسب وتدرج بفقرات تحت التبويب التالي ١- ١-١٥

القنوات الصندوقية ) CABLE TRAYS( االسالك ، االنابيب ، حوامل الكيبالت ١-١- ١-١٥
)TRUNKING . (  

  .  لوحات التوزيع ٢-١- ١-١٥

  .  نقاط انارة ، ومأخذ القدرة وغيرھا ٣-١- ١-١٥

مثل الھواتف ، الساعات ، منبھات الحريق ، منبھات السرقة ( ات ثانوية  تأسيسات ومنظوم٤-١- ١-١٥
  ) . ، االجراس وغيرھا 

  .  منظومات توزيع الصوت ٥-١- ١-١٥

  .  منظومات التلفزيون المركزية ٦-١- ١-١٥

  .  منظومات المراقبة التلفزيونية ٧-١- ١-١٥

  ) . مثل التأريض وغيرھا (  تأسيسات السالمة ٨-١- ١-١٥

  .  تأسيسات اخرى مثل المحطات الثانوية وشبكات التوزيع وغيرھا ٩-١- ١-١٥

  .   تحسب التأسيسات بالتفصيل وبموجب القواعد ادناه ٢- ١-١٥

 تعطى معلومات كافية عن مواصفات وانواع وجودة المواد المستعملة وعما اذا كان العمل ٣- ١-١٥
ًالمطلوب ظاھرا او مخفيا  ً .  

  . لمفاتيح    لوحات التوزيع وا٢-١٥

لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية ، مراكز السيطرة ، لوحات المفاتيح وغيرھا تحسب بالعدد   
مع ذكر القدرة والسعة مع جميع الملحقات وتوصيل الكيبالت الداخلية والخارجية التأريض 

  . وغيرھا 

  :   النقاط الكھربائية ٣-١٥

مثل نقطة انارة ، مأخذ قدرة ( بوب كفقرات النقاط في الدورات النھائية تحسب بالعدد وت  
  : وغيرھا بموجب الضوابط االتية ) ومراوح ، ساعات ، منظم شدة االضاءة 

   نقطة االنارة ١- ٣-١٥

 تشمل نقطة االنارة كافة االسالك واالنابيب والمفاتيح الالزمة وبضمنھا االسالك الثانوية ١-١- ٣-١٥
او من لوحات التوزيع او الدوائر ) CONTACTOR COIL(مثل التي من ملف قاطع التماس (

  . ومنھا الى نقطة االنارة )  واط ٦٠٠لحد ( الى المفاتيح او منظم شدة االنارة 
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 عند ربط عدة نقاط انارة بمفتاح واحد والتبعد المسافة بين أي منھما واول نقطة انارة في ٢-١- ٣-١٥
متر ) ٢(ة واحدة وعند زيادة المسافة عن  متر فتحسب كافة النقاط كنقط) ٢( تلك الدائرة عن 

  . فتحسب كنقطة إنارة مستقلة 

 TWO( نقاط االنارة او مجاميع االنارة التي يسيطر عليھا بواسطة مفاتيح ذات طريقين ٣-١- ٣-١٥
WAY SWITCHES (                      او بواسطة السيطرة البعيدة)REMOTE 

CONTROLLED ( تحسب بصورة منفصلة )ي سعر لكل نقطة ا . (  

او محولة صغيرة )  واط ٦٠٠اكثر من (  التوابع مثل قاطع التماس او منظم شدة االضاءة ٤-١- ٣-١٥
    الخ٠٠٠او مشغل 

 CONTACTOR , DIMMER ABOVE      WATT, TRANSFORMER   , STARTER ... 
ETC   

  

 التوزيع وبعكسه تذكر في وصف اللوحة فصلة اذا كانت خارج لوحةتحسب بالعدد بصورة من             
  . وتعطى تفاصيل ذلك

   نقطة مروحة وتھوية ٢- ٣-١٥

 وفي حالة استعمال منظم سرعة االنارةنقطة المروحة تشمل االسالك واالنابيب مثل نقطة   
واحدة لعدة نقاط مراوح فسوف تعتبر كل واحدة نقطة منفصلة مھما كانت طبيعة منظم السرعة 

 .  

  ) . SOCKET- OUTLETS(ط مأخذ القدرة  نقا٣- ٣-١٥

أمبير وغيرھا وتشمل ) ١٥(أمبير ، ) ١٣(نقطة مأخذ القدرة يجب أن تبوب بالنسبة لقوتھا مثل   
كل االسالك واالنابيب من لوحات التوزيع او الدوائر الكھربائية مع كل التوابع مثل السويج 

  . والمأخذ وغيرھا 

  ) . CALL SYSTEMS( منظومات النداء ٤-١٥

  .  جميع المكونات تحسب بالعدد ١- ٤-١٥

 نقطة النداء تشمل االسالك واالنابيب اما من محولة الفولتية الواطئة والى الجرس او لوحة ٢- ٤-١٥
مع كافة االسالك في حالة النوع ( االشارة وتشمل مفتاح النداء او مأخذ النداء او مأخذ الربط 

  ) . المعلق 

ب أن تشمل محول الفولتية الواطئة والسعة المطلوبة مع كافة االسالك من  محوالت النداء يج٣- ٤-١٥
  . لوحات التوزيع وبموجب الطريقة المطلوبة لالسالك 

   منظومات الھاتف ٥-١٥

  .  ماخذ الھاتف يحسب بالعدد ويشمل ذلك االسالك الالزمة واالنابيب والربط الالزم ١- ٥-١٥

السعة بالنسبة لعدد ( حسب بالعدد ويبوب بموجب السعة ي) TTB( صندوق النھاية للھاتف ٢- ٥-١٥
  . الداخلية ويشمل العمل الربط ) PAIRS(االسالك المزدوجة 

تبوب بموجب عدد االسالك المزدوجة ) المتعددة االسالك المزدوجة (  قابلوات الھاتف ٣- ٥-١٥
 . وتحسب بالطول من والى مركز االلواح 
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) بالجدران او الطاولة ( لعدد وتبوب بموجب طريقة التثبيت  الھواتف الفرعية تحسب با٤- ٥-١٥
  . وكذلك طريقة التشغيل 

٥- ٥-١٥) ATTENDENT TELEPHON UNIT ( يحسب بالعدد مع االسالك الالزمة ووصف موجز
  . للمواصفات 

تحسب بالعدد مع ) PABX(او بدالة اوتوماتيكية فرعية خاصة ) PBX( بدالة فرعية خاصة ٦- ٥-١٥
مع ذكر الفولتية ، نوعية النضائد ، شاحن ) DC(ائية ربتوزيع الرئيسية ، القوة الكھلوحة ال

  . النضائد مع جميع اعمال الربط وغيرھا 

  .  منظومة  االتصاالت الداخلية ٦-١٥

 عند استعمال بدالة الكترونية الجھزة االتصاالت الداخلية تحسب جميع ملحقاتھا مثل اجھزة ١- ٦-١٥
  : التلفون أي 

    نقاط المأخذ ١-١- ٦-١٥

   قابلوات متعددة االسالك المزدوجة ٢-١- ٦-١٥

   لوحة التوزيع ٣-١- ٦-١٥

   اجھزة االتصاالت ٤-١- ٦-١٥

   البدالة االلكترونية ٥-١- ٦-١٥

 في حالة وجود قابلو متعدد االسالك يسير ضمن او موازي لنقاط االجھزة يحسب العمل ٢- ٦-١٥
  . اعاله ) ١-٦-١٥( بموجب 

) SLAVES(او ثانوية ) MASTER( مجاميع االجھزة تحسب بالعدد وتبوب كأجھزة رئيسية ٣- ٦-١٥
او بدون / وتذكر طريقة التثبيت بالجدران او الطاولة مع االسالك الالزمة واالنابيب ويذكر مع 

  . حسب الحالة ) PLUG(اصبع التوصيل 

   تحسب بالعدد ة كارتات خاصة بالدورات لالستعمال مع االجھزة الرئيسي٤- ٦-١٥

  . وما شابه تحسب بالعدد ) POWER UNIT( وحدات القوة ٥- ٦-١٥

  :  منظومة تنبيه الحريق ٧-١٥

 محطات الحريق اليدوية تحسب بالعدد ويشمل ذلك االسالك الالزمة من مركز السيطرة ١- ٧-١٥
  . والى المحطة ) او من دورة حريق يدوية قريبة ( ولوحة العالمات 

  لكشف االتوماتيكية يجب ان تبوب الى  محطات ا٢- ٧-١٥

  .  كاشف درجة حرارة ثابتة ١-٢- ٧-١٥

  .  كاشف درجة حرارة معينة مع تغير الدرجة بالدرجات ٢-٢- ٧-١٥

  .  كاشف دخان الحريق ٣-٢- ٧-١٥

  .  كاشف اللھب وغيرھا ٤-٢- ٧-١٥
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الخيرة لكل ًآنفا والمحطة ا) ١-٧-١٥(وھذه المحطات مع كافة االسالك تحسب بالعدد مثل   
  . تشمل مقاوم مناسب لجھاز المراقبة االوتوماتيكية للحرائق ) ZONE(منطقة 

 محطة تنبيه الحريق تشمل كل االسالك الالزمة باالضافة الى مجموعة االجراس الالزمة ٣- ٧-١٥
  . والفولتية 

ات  مركز السيطرة ولوحة العالمات تشمل كل اعمال الربط لجميع مناطق الكشف ودور٤- ٧-١٥
  . التنبيه وتحسب بالعدد كمجموعة مع ذكر السعة بالنسبة لعدد مناطق كشف الحريق 

تحسب بالعدد كمجموعة مع كافة ) REPEATER( لوحة االشارة بالنسبة لمعيد التقوية ٥- ٧-١٥
القابلوات من مركز السيطرة ولوحة االشارة او لوحة قريبة وكذلك كل اعمال الربط / االسالك 
  . الالزمة 

وغيرھا ) FIRE – DAMPER( معدات السيطرة البواب الحريق الكھربائية او مخمد الحريق ٦- ٧-١٥
  . التي يتم السيطرة عليھا من لوحة السيطرة تحسب بالعدد ويشمل االسالك واالنابيب وغيرھا 

يع تحسب بالعدد مع ذكر النوعية ، الفولتية ، السعة ، شاحن النضائد وجم/  مجموعة النضائد ٧- ٧-١٥
  . اعمال الربط للوحة المركزية ولوحة االشارة ولوحة التوزيع الرئيسية للقوة الكھربائية 

  ) . INTRUDER( اجھزة التنبيه المتداخلة ٨-١٥

  . ًآنفا ) ٧-١٥( تحسب اجھزة التنبيه المتداخلة بموجب ملحقاتھا مثل ١- ٨-١٥

ت التنبيه تبوب بصورة منفصلة  قابلوات الكشف وذات المقطع المتعدد وقابلوات اشارا٢- ٨-١٥
  . وتحسب بالطول 

  .  وحدات التنبيه االلكترونية تحسب بالعدد مع جميع اعمال الربط الالزم ٣- ٨-١٥

  .  مركز السيطرة مع لوحات توضيح تحسب بالعدد مع جميع اعمال الربط ٤- ٨-١٥

  . اعاله ) ٧- ٧-١٥(  مجموعة النضائد تحسب مثل ٥- ٨-١٥

  : ت  اجھزة الساعا٩-١٥

تحسب بالعدد كنقطة ويشمل ذلك من لوحة التوزيع للساعة الرئيسية :  نقاط الساعات ١- ٩-١٥
)MASTER ( او معيد التقوية او من نقطة ساعة اخرى ويشمل كذلك نھاية معزولة مناسبة
)INSULATED TERMINAL . (  

لكھربائية او النضائد او  الساعة الرئيسية تحسب بالعدد ويشمل ذلك اللوحة الرئيسية للقوة ا٢- ٩-١٥
  . القوة االحتياطية مع ذكر النوعية 

تبوب كوجه واحد او وجھان مع ذكر نوع النبضات والنوعية ) SLAVE( الساعات الثانوية ٣- ٩-١٥
  . وتحسب بالعدد مع جميع اعمال الربط الالزمة ) SYNCHRONOUS(مع او بدون 

  . ت الثانوية تحسب بالعدد او بدون الساعا/  محطات تقوية النبض مع ٤- ٩-١٥
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  . اعاله ) ٧- ٧-١٥( مجموعة النضائد تحسب مثل ٥- ٩-١٥

  :   أجھزة ھوائي التلفزيون المركزية  ١٠ -١٥

  .  ھوائي مركزي يحسب بالعدد مع ذكر الموجة والقنوات مع التثبيت الالزم ١-١٠-١٥

  . اءة القوة يحسب بالعدد للموجة وكف) AMPLIFIER( جھاز تقوية الھوائي ٢-١٠-١٥

مع االسالك والقابلوات من مقوي الھوائي او من ) SPLITER OUTLET( مأخذ مجزأ ٣-١٠-١٥
ًمجزء آخر ويحسب بالعدد والمأخذ يجب أن يبوب ظاھريا او مخفيا  ً .  

  .  مأخذ ھوائي التلفزيون يحسب بالعدد مع جميع االسالك من المأخذ المجزأ ٤-١٠-١٥

  . ل جھاز تلفزيوني يحسب بالعدد مع ذكر الطول  السلك الھوائي لك٥-١٠-١٥

  .  جھاز ھوائي البث االذاعي المركزي ١١-١٥

  . اعاله )  ١٠- ١٥(يحسب بموجب الطريقة في   

  :  دائرة التلفزيون المقفلة ١٢-١٥

 كاميرات التلفزيون تحسب بالعدد ويشمل ذلك العدسات ، التثبيت وجھاز السيطرة الضوئية ١-١٢-١٥
  . وربط القابلوات ) FOCUSING(المتحركة ، جھاز التركيزالبؤري والعدسات 

 القابلوات بين الكاميرات واجھزة المراقبة تحسب بالطول وتشمل تلك المتعددة االسالك ٢-١٢-١٥
  . وتبوب بموجب انواع الكاميرات وطريقة التأسيس وتشمل كذلك الربط الكامل 

تحسب بالعدد مع ذكر عدد وحجم جھاز ) MONITERING CONSELES( جھاز المراقية ٣-١٢-١٥
  . المراقبة 

 جھاز المراقبة المستقل يبوب بموجب حجم الشاشة وبعدد النقاط لالحتياط والمفاتيح وتحسب ٤-١٢-١٥
  . بالعدد 

  . يحسب بالعدد ) VIDEO( جھاز تسجيل فيديو٥-١٢-١٥

  :  اجھزة توزيع الصوت ١٣-١٥

تحسب بالعدد كنقطة مأخذ مع ذكر نوعية القابلو ) MICROPHONE( نقاط القطات الصوت ١-١٣-١٥
  . المستعمل 

تحسب بالطول وتبوب بموجب حجم ) LOUDSPEAKERS( قابلوات لمكبرات الصوت ٢-١٣-١٥
عبر ) AMPLIFIER(المقطع وعدد االسالك المزدوجة فيھا وتحسب مع لوحة مضخم الصوت 

  . جميع الملحقات 

  . ل ـتحسب بالعدد مع جميع المفاص) MATCHING TRANSFORMERS( المحوالت ٣-١٣-١٥

 مكبرات الصوت تحسب بالعدد وتبوب بموجب النوع والمواصفات االخرى ويشمل السعر ٤-١٣-١٥
  .  متر ينتھي بأصبع توصيل مناسب ) ٢(سلك بطول 
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 مفاتيح اختبار الصوت تحسب بالعدد مع ذكر السعة بالنسبة لعدد القنوات ويشمل كذلك ٥-١٣-١٥
  . فتاح سيطرة الصوت والمفاصل م

  . تحسب بالعدد مع االسالك الالزمة ) EAR PLUGS( اصابع الصوت االذنية ٦-١٣-١٥

 اجھزة تقوية الصوت تحسب بالعدد وتبوب بموجب السعة مع اسالك مناسبة للربط لنقاط ٧-١٣-١٥
  . المأخذ 

تحسب ) MICROPHONE SWITCHING PANELS( لوحة مفاتيح القطات الصوت ٨-١٣-١٥
  . ط رببالعدد ويشمل ذلك ال

يحسب بالعدد وتبوب بموجب السعة مع جميع اعمال ) ATTENUATOR( ملطف الصوت ٩-١٣-١٥
  . الربط الالزمة 

متر ) ٢( القطات الصوت تحسب بالعدد وتبوب بموجب النوعية ويشمل سلك بطول ١٠-١٣-١٥
  . ينتھي بأصبع توصيل مناسب 

  : بائية االحتياطية  مولدات القوة الكھر١٤-١٥

مولدات القوة الكھربائية تحسب بالعدد وتشمل ماكنة ديزل ، مولد التيار المتناوب ، لوحة   
السيطرة على العطل ، خزان الوقود وغيرھا ويشمل كذلك االنابيب والقابلوات الالزمة لغاية 

  . لوحات التوزيع وغيرھا 

  :  معدات االضاءة ، المراوح وغيرھا ١٥-١٥

ات إضاءة ، المراوح وغيرھا تحسب بالعدد وتبوب بموجب النوعية وطريقة التثبيت معد  
  . ويشمل الربط للنقطة 

  )  LIGHTENING PROTECTION( تأسيسات االرضي ومانعة الصواعق ١٦-١٥

  .  تحسب ھذه بموجب الملحقات التابعة لالجھزة ١-١٦-١٥

جب المقطع ومكان التثبيت ويشمل  شريط نحاسي للتوصيل يحسب بالطول وتبوب بمو٢-١٦-١٥
  . بط ، الكبس ، اللحام وكل ما يتطلبه العمل رالماسكات ، ال

 النھايات العمودية او الموصالت النازلة او النھايات االيونية تحسب بالعدد ويشمل ذلك ٣-١٦-١٥
  . الربط بالموصالت العمودية او االفقية 

  . موجب حجم التوصيل النحاسي  مجموعة االرضي تحسب بالعدد وتبوب ب٤-١٦-١٥

  :  مبردات الھواء وساحبات الھواء السقفية ١٧-١٥

تحسب نقاط مبردات الھواء وساحبات الھواء بالعدد ويشمل ذلك االسالك من لوحة التوزيع او   
  . نقطة قريبة وكذلك المفتاح 

  :  تأسيسات االنارة الخارجية ١٨-١٥

داخل التربة ، ( بموجب النوعية والمقطع وطريقة المد  تحسب القابلوات بالطول وتبوب ١-١٨-١٥
  ) . خالل انابيب او خندق او تثبيت بالجدران او السقوف 
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 مفاصل القابلوات او صناديق المفاصل تحسب بالعدد وتبوب بموجب قطع القابلو ويشمل ٢-١٨-١٥
  . المواد الالزمة وكذلك االسالك الالزمة لعملية الربط 

نارة في الشوارع والمماشي تحسب بالعدد مع ذكر النوع ، مع او بدون القابلو  اعمدة اال٣-١٨-١٥
  . الداخلي والمثبتات وغيرھا 

  .  صندوق قابلو الدورة والمقاطع يحسب بالعدد ٤-١٨-١٥

  .  معدات االنارة تحسب بالعدد ويشمل ذلك االسالك الالزمة والتثبيت ٥-١٨-١٥

 االھين لغرض مرور القابلوات من خاللھا تحت الطرق تحسب  انابيب اسبستية او من حديد٦-١٨-١٥
  . بالطول مع ذكر القطر ويشمل ذلك ما يتطلبه العمل من مفاصل ومواد 

  :  محطات ثانوية وتوزيع القوة الكھربائية ١٩-١٥

  .  لوحات الضغط العالي تحسب بالعدد مع وصف كامل للملحقات ١-١٩-١٥

  . اعاله ) ١٨-١٥(لفقرة  تحسب القابلوات بموجب ا٢-١٩-١٥

  .  المحوالت تحسب بالعدد ويشمل ذلك ربط قابلوات الضغط الواطئ والعالي ٣-١٩-١٥

  . ًآنفا ) ٢- ١٥( لوحات التوزيع للضغط الواطئ تحسب بموجب الفقرة ٤-١٩-١٥

تحسب بالعدد وتبوب بموجب السعة ) FEEDER PILLARS( نقاط التغذية للضغط الواطئ ٥-١٩-١٥
وعدد الصمامات يشمل العمل ، االسس والقواعد ) BUS BARS(لقواعد التوصيل بالنسبة 

  . الالزمة وربط القابلوات 

  :  فقرات متفرقة ٢٠-١٥

  .  توصيل نھاية القابلوات بالقدرة الكھربائية العامة تحسب جملة ١-٢٠-١٥

 الالزمة  وضع عالمات وصيغ الرموز وجداول في االماكن الالزمة وكذلك الفحوصات٢-٢٠-١٥
  . يجب أن تذكر في وصف الفقرات 

 تخصص فقرة لتغطية تزويد المقاول باالدوات االحتياطية والمفاتيح وغيرھا وتحسب جملة ٣-٢٠-١٥
 .  

  :  اعمال انشائية ٢١-١٥

 االعمال االنشائية مثل عمل فتحات ، تجاويف ، تأشير االماكن لالعمال الكھربائية ،  ١-٢١-١٥
جزاء كھربائية في البناء ومثبتات للمعدات الكھربائية وغيرھا تعتبر مشمولة التعاون ، إدخال ا

  . بأسعار االعمال االنشائية 

 االعمال االنشائية التي تطلب خاصة لالعمال الكھربائية مثل بناء غالف واقي خاص او ٢- ٢-١٥
غرفة خاصة ، اعمال حماية وصبغ ، تحسب كل على حدة جملة وتعطى معلومات كافية 

  . للتسعير 

  

  



 

 ١٦٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل السادس عشر
  اعمال السكك الحديدية 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

 ١٦٨

  اعمال السكك الحديدية :  الفصل السادس عشر -١٦ 

  تعليمات عامة    ١-١٦

  .  تعطى معلومات عن نوع وجودة المواد المستعملة ١- ١-١٦

  . وط التي تحسب بالطول  اعمال التخطيط لكل محطة تحسب جملة وتفصل عن تخطيط الخط٢- ١-١٦

  .  تفصل االعمال التي تنفذ في المحطات عن تلك التي خارجھا ٣- ١-١٦

  :    السكك وملحقاتھا ٢-١٦

ويؤخذ الطول عبر جميع الملحقات والمفاصل مع ) الطول المركزي (  السكك تحسب بالطول ١- ٢-١٦
والوزن للمتر الطولي ، ، ابعاد المقطع ) مدور السطح او مستوي : مثل ( ذكر نوع السكة 

  . االعمال التي تخطط على قوس تحسب بصورة منفصلة 

  . وما يشبه تحسب بالمتر الطولي مع ذكر التفاصيل ) GUARD RAILS( اسـيجة الحماية ٢- ٢-١٦

  .  اسس السكك تحسب بموجب الفصل الخامس ٣- ٢-١٦

انية جاھزة ، خشبية حديدية خرس(  العوارض تحسب بالعدد بضمنھا الكراسي مع ذكر النوع ٤- ٢-١٦
  . وتفصل عوارض المحطات عن عوارض الخطوط الخارجية ) وغيرھا 

   -:تبوب بموجب االنواع التالية ) BALLAST( مواد الترصين الحجرية ٥- ٢-١٦

الطبقات السفلى توضع قبل وضع السكك وتحسب كحجم مع ذكر التدرج والطبقات العليا   
  . مساحة مع ذكر السمك والتدرج توضع بعد وضع السكك وتحسب بال

  ) : SWITCHES(   المفاتيح ٣-١٦

المفاتيح الالزمة لتغيير اتجاه القطارات والتقاطع تحسب بالعدد بضمنھا العتالت واالسالك   
   - : وغيرھا وتفصل مسالك الخطوط الرئيسية عن الفرعية وتبوب بموجب االنواع التالية 

  ) . TUMONTS(  مفاتيح و ١- ٣-١٦

  ) . DIMOND CROSSING( تقاطعات معينية ٢- ٣-١٦

  ) . SINGLE SLIP( تقاطع احادي ٣- ٣-١٦

  ) .  DOUBLE SLIP( تقاطع مزدوج ٤- ٣-١٦

  .  مفاتيح وتقاطعات اخرى ٥- ٣-١٦

  

  

  

  



 

 ١٦٩

  .    االعمال الترابية ٤-١٦

لثالث من  االمالئيات الترابية لغرض التسوية ، التعلية وعمل السدود تحسب بموجب الفصل ا١- ٤-١٦
  . ھذا الدليل 

 عمل خنادق جانبية بمحاذاة خط السكة لغرض تصريف المياه تحسب بالطول مع ذكر العمق ٢- ٤-١٦
  . ومعدل العرض 

  :    فقرات متفرقة ٥-١٦

  .  حواجز الوقوف ، موقف العجالت في نھاية السكك وغيرھا تحسب بالعدد ١- ٥-١٦

كالبات وغيرھا تعتبر مشمولة بسعر السكك ) FISH PLATES( براغي الكراسي ، آصرات ٢- ٥-١٦
 .  

  :  الفحوصات ٦-١٦

  . تخصص فقرة لتغطية كلف الفحوصات الالزمة للعوارض ، السكك وغيرھا تحسب جملة   

  

  

  

                                                                                                                                                   

  

  

  

  

  

  

  

                                                                   

  

  

  

  



 

 ١٧٠

  

  



 

 ١٧١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل السابع عشر
  االنفـــــــاق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٧٢

  االنفاق :  الفصل السابع عشر -١٧

  تعليمات عامة    ١-١٧

  .  تعطى معلومات كافية عن نوع وجودة المواد المستعملة ١- ١-١٧

 تعطى فقرات خاصة لتغطية اعمال التخطيط ، اعمال المساحة وغيرھا وتحسب كل منھا ٢- ١-١٧
  . جملة 

  :    الحفريات ٢-١٧

) ب التكسية الدائميةتؤخذ أبعاد المقطع الخارجي حس( اعمال الحفر في االنفاق تحسب بالحجم ١- ٢-١٧
ويشمل العمل معالجة وازالة المواد الناتجة عن الحفر مع ذكر طبيعة التربة شكل المقطع 
واالنحدار الطولي للنفق ، اعمال الحفر يجب أن تجمع سوية لمختلف المقاطع واالطوال 

   -:وتبوب بموجب االصناف اآلتية 

  .  نفق مستقيم ١-١- ٢-١٧

  ). SHAFT(تقيم  بئر التھوية مس٢-١- ٢-١٧

   نفق مقوس ٣-١- ٢-١٧

   بئر تھوية مقوس ٤-١- ٢-١٧

  ) . TAPERED( نفق متغير المقطع بتدرج ٥-١- ٢-١٧

   بئر تھوية متغير المقطع بتدرج ٦-١- ٢-١٧

واليذكر ھنا االنحدار او (  تجاويف اخرى منھا مناطق انتقال ، تقاطع االنفاق وغيرھا ٧-١- ٢-١٧
  ) . االبعاد

الحفر االضافية في البقع الضعيفة تحسب بالمساحة ويشمل ذلك ملئ التجويف وتقوية  اعمال ٢- ٢-١٧
  . الجوانب 

     إكساء االنفاق ٣-١٧

 إكساء االنفاق بالخرسانة تحسب بالمساحة مع ذكر السمك ، المزج ، التسليح وتبوب بموجب ١- ٣-١٧
  : االصناف اآلتية 

   االكساء االولي ١-١- ٣-١٧

  النھائي  االكساء ٢-١- ٣-١٧

  .  القطع الجاھزة الكساء النفق تحسب بالعدد مع ذكر للشكل واالبعاد وطريقة تثبيتھا ٢- ٣-١٧

ة اخرى ٣-٣-١٧ اق بطريق ساء االنف ل الطابوق (  إك سليح   ) مث سمك واي ت ذكر ال ساحة وي يحسب بالم
  ) .إن وجد(

  



 

 ١٧٣

  

  :  إسناد النفق وتقوية التربة ٤-١٧

  ) . المساحة المالمسة للوجه المسنود ( بالمساحة  اعمال االسناد تحسب ١-٤- ١٧ 

  .  االسناد بواسطة النثر الخرساني والتسليح يحسب بالمساحة ٢- ٤-١٧

  .  براغي صخرية تحسب بالطول ٣- ٤-١٧

  . تحسب بالعدد ) FACE PACKERS( حشو وجه الجوانب ٤- ٤-١٧

  . مقطع  االقواس المعدنية الداخلية وتحسب بالعدد مع ذكر شكل ال٥- ٤-١٧

  . مثل مونة السمنت او مواد كيمياوية تحسب بالوزن ) GROUTING( حقن التربة ٦- ٤-١٧

  :  تصريف المياه ٥-١٧

إبقاء النفق خال من المياه االرضية اثناء التنفيذ يحسب  جملة ، ويشمل ذلك المضخات   
  . الخراطيم المطاطية والتراكيب الالزمة وغيرھا 

  :  التھوية ٦-١٧

تثبيت اجھزة تھوية داخل النفق كاملة تحسب جملة ويشمل ذلك الساحبات مجاري تزويد و  
  . وجميع ما يتطلبه العمل ) DUCT(الھواء 

  :  الفحوصات ٧-١٧

تخصص فقرة لتغطية كلف الفحوصات ، وحدات االسناد ، وحدات االكساء والخرسانة   
  . رھا وتحسب جملة يوغ



 

 ١



 

 ٢



 

 ٣

  المقدمــــــــــة

دأبت وزارة االعمار واالسكان في عھد بناء العراق الجديد وفي ظل حكومة الوحدة الوطنية الى نشر 
ًالثقافة الھندسية الصحيحة في تنفيذ االبنية والمنشآت والمشاريع المختلفة سواءا في القطاع العام او 

   . الخاص

ور في مضمار التشييد ، فقد برزت مفاھيم مستجدة مستقاة من ًوانطالقا من ھذه النظرة النافذة الى االم
التجارب والوقائع العلمية والتقنية تنحو باتجاه تطوير وتنظيم تلك المفاھيم بھدف سالمة التنفيذ وحسن 

  . االنجاز والتوفير في النفقات والوقت والجھد واالرتقاء بالمستوى النوعي 
  

ً ليكون مرجعا للمھندس المقيم والعاملين "لمقيم للمشاريع االنشائية دليل المھندس ا"    ولقد تم إعداد 
في قطاع التشييد في االشراف ومراقبة تنفيذ االعمال من الناحيتين الفنية واالدارية واالسترشاد به في 
اتخاذ االجراءات الضرورية وتفادي الصعوبات التي من شأنھا أن تؤثر على سير انجاز المشروع من 

ًلفة والنوعية والمدة ويساعد المختصين بمتابعة وانجاز مراحل المشروع ابتداءا من فكرة حيث الك
المشروع ودراسة الجدوى وتخصيص الموقع الى اكماله واستالمه وتشغليه واشغاله واجراء الذرعات 

  . لالعمال المنجزة وتسديد المستحقات 
  : يشتمل الدليل على ستة ابواب 

إشراف المھندس المقيم على اعمال التنفيذ ويغطي المبادئ االساسية لمھمته منذ بدء يتناول  : الباب االول
المقاولة بتسليم الموقع الى المقاول ولغاية االستالم االولي والنھائي للمنشأ  مع مالحق 
تضم نماذج االستمارات التي يمكن للمھندس االسترشاد بھا في اتخاذ االجراءات المطلوبة 

  . ضمن نطاق عمله 
  .  يشتمل على الدليل القياسي الموحد للمسح الكمي العمال الھندسة المدنية والخدمات: الباب الثاني

المقاولة العمال شروط المقاولة العمال الھندسة المدنية وشروط يتضمنان  ، الباب الرابع الباب الثالث 
  اوية يالكھربائية والميكانيكية والكيم الھندسة

 العراقية ن مواصفات المواد واالعمال االنشائية حسب المواصفات القياسيةيتضم: الباب الخامس 
بالدرجة االولى ، تليھا بالدرجة الثانية المواصفات العالمية االخرى مثل ) ع.ق.م(

  . البريطانية واالمريكية عند توفر المواصفة العراقية 
ائھا على المواد االنشائية التي يختص بالفحوصات المختبرية المتنوعة الواجب اجر : الباب السادس

تستخدم في الموقع وتثبيت الحد االدنى من النماذج الواجب أخذھا لغرض إقرار صالحية 
  . تلك المواد 

وھذه التعليمات خاضعة " ٢٠٠٨تعليمات تنفيذ العقود لعام " ًتعميما للفائدة تم اضافة ملحق للدليل عنوانه 
  . انتباه المھندس المقيم لذلك للتعديل بين فترة واخرى مما يستدعي 

 في النھاية اقدم الشكرالى كل من شارك او ساھم في إعداد ھذا الدليل وتدقيق مادته العلمية من منتسبي 
ًمركز الوزارة وتشكيالتھا آملين أن يكون عونا للمھندسين والعاملين في قطاع التشييد في طريق تقدم 

  . ونھضة العراق العظيم وهللا الموفق   
  

  

  المھندسة                                                                                            
  بيان اسماعيل دزه يي                                                                                        

  وزير االعمار واالسكان                                                                                      
  ٢٠١٠/ تموز                                                                                              

  
  



 

 ٤



 

 ٥

  الفھرس

  دليل المھندس المقيم للمشاريع االنشائية

  الصفحة   المحتويات 
    المقدمة 
     التشييددليل المھندس المقيم في االشراف على  : ولالباب اال

    مكونات جھاز االشراف الھندسي على المشاريع االنشائية : الفصل االول 
    مستلزمات عملية االشراف: الفصل الثاني 
    تسليم الموقع وتخطيطــه: الفصل الثالث 
    المخططات : الفصل الرابع 

    مجة والمتابعة ، السيطرة على العملالتخطيط ، البر: الفصل الخامس 
    التفتيش ، التدقيق والفحص : الفصل السادس 
    الســـيطرة على الكلفـــة: الفصل السابع 
    المقايسة والتغييرات واألعمال االضافية: الفصل الثامن 
    المـــدد االضـــافية  : الفصل التاسع 
    ً أوليا             االستالمات وإنجاز المشروع: الفصل العاشر 

     : المالحق
    محضر تسلم وتسليم موقع العمل ) : ١(نموذج رقم 
    محضر قبول تخطيط المنشأ) : ٢(نموذج رقم 
    المواد والمعدات ذات االدخال الكمركي المؤقت) : ٣(نموذج رقم 
     شبيه بالمقاولة   لھاغيار بالفقرات التي أمر) : ٤(نموذج رقم 
    أمر غيار بالفقرات المستحدثة للمقاولة  ) :  أ٤ (نموذج رقم
    تعھد عن أمر التغيير  ) : ٥(نموذج رقم 
    شھادة السلفة الشھرية) : ٦(نموذج رقم 
    خالصة السلف الشھرية) : ٧(نموذج رقم 
    جدول الذرعة النھائية) : ٨(نموذج رقم 
    إبراء وتنازل عن الذرعة النھائية  )  : ٩(نموذج رقم 
    طلب تمديد مدة المقاولة ) : ١٠(نموذج رقم 
    تعھد عن تمديد مدة المقاولة )  : ١١(نموذج رقم 
      تقرير لجنة االستالم االولي )  : ١٢(نموذج رقم 
    شھادة إكمال االعمال  ) : ١٣(نموذج رقم 
    تقرير لجنة االستالم النھائي  )  : ١٤(نموذج رقم 
    ة الصيانة واالستالم النھائيشھاد)  : ١٥(نموذج رقم 
    إستمارة التدقيق الموقعي) : ١٦(نموذج رقم 
    إستمارة موافقة صب الخرسانة )  : ١٧(نموذج رقم 
    سجل الوقائع اليومي) : ١٨(نموذج رقم 

  

  

  



 

 ٦

 

  الصفحة   المحتويات 
 مثيالتھا    عن% ٢٠كشف بالفقرات االضافية التي تزيد عن )  : ١٩(نموذج رقم 

                            في جدول الكميات 
  

  كشف بالفقرات االضافية المستحدثة التي ليس لھا شبيه في  )  : ٢٠(نموذج رقم 
                           جدول الكميات 

  

الدليل القياسي الموحد للمسح الكمي العمال المباني والھندسة  : الباب الثاني
  المدنية  

  

    قواعد عامة  : الفصل االول 
    متطلبات عامة وخاصة : الفصل الثاني 
    اعمال الموقع واالعمال الترابية : الفصل الثالث 
    الركائز  : الفصل الرابع 

    االعمال الخرسانية : الفصل الخامس 
    اعمال البناء والقواطع : الفصل السادس 
    اعمال العزل الحراري وقطع الرطوبة : الفصل السابع 
    االعمال المعدنية : الفصل الثامن 
    االعمال الخشبية   : الفصل التاسع 
    االبواب والشبابيك              : الفصل العاشر 

    اعمال االنھاء والصبغ  : الفصل الحادي عشر 
    االثاث والمعدات  : الفصل الثاني عشر 
      اعمال الھندسة الصحية والميكانيكية: الفصل الثالث عشر 
    اجھزة النقل   : الفصل الرابع عشر 

    التأسيسات الكھربائية               : الفصل الخامس عشر 
    اعمال السكك الحديدية  : الفصل السادس عشر 
    االنفاق : الفصل السابع عشر 

    شروط المقاولة العمال الھندسة المدنية  : الباب الثالث
    الشروط العامة : القسم االول 
    شروط التطبيق الخاص : القسم الثاني 

شروط المقاولة العمال الھندسة الكھربائية والميكانيكية  : الباب الرابع
  والكيمياوية 

  

    الشروط العامة : القسم االول 
    شروط التطبيق الخاص : القسم الثاني 

    مواصفات المواد واالعمال االنشائية  : الباب الخامس
    لجص والجبس والجير  ا : ) ١(الفصل 
    الركام  : )٢(الفصل 
    السمنت والخرسانة   : )٣(الفصل 

  

  

  



 

 ٧

  

  الصفحة   المحتويات 
    السيراميك    : )٤(الفصل 
    المنتجات الطينية   : )٥(الفصل 
    الصخور واالحجار  : )٦(الفصل 
    المواد المانعة للرطوبة   : )٧(الفصل 
    تي  السمنت االسبس : )٨(الفصل 
    االيبوكسي  : )٩(الفصل 
    المواد المضافة للخرسانة  : )١٠(الفصل 
       الطالء والوارنيش : ) ١١(الفصل 
       حديد التسليح : )١٢(الفصل 
أعمال الطرق بموجب المواصفات العامة للطرق  : )١٣(الفصل 
     ) العراقية (والجسور

  

    أعمال الطرق  : )١٣(الفصل ملحق 
  الخصائص الھندسية للتربة                                        :)١٤( الفصل

Some Geotechnical Properties of Soils       
  

    النمذجة : الباب السادس 
    الجص والجير ومنتجاته  : )١(الفصل 
    الركام الخشن والناعم والشامل   : )٢(الفصل 
    المنتجات الخرسانية  : ) ٣(الفصل 
    البالط السيراميكي    : )٤(الفصل 
    الطابوق   : )٥(الفصل 
    الحجر الطبيعي الستخدامات البناء   : )٦(الفصل 
    المواد المانعة للرطوبة والمنتجات االسفلتية   : )٧(الفصل 
    االلواح االسبستية   : )٨(الفصل 
    االيبوكسي  : )٩(الفصل 
     مضافات الخرسانة :  )١٠(الفصل 
       الطالء والوارنيش : ) ١١(الفصل 
       حديد التسليح : )١٢(الفصل 
    أعمال الطرق  : )١٣(الفصل 
        الخصائص الھندسية للتربة   :  ) ١٤(الفصل 
     ٢٠٠٨لسنة ) ١(الحكومية رقم تعليمات تنفيذ العقود : ملحق 

    ٢٠٠٨لسنة ) ١(الحكومية رقم تعليمات تنفيذ العقود تعديل 
    مصادر الدليل

    إعداد الدليل  جمع ون في يالمشاركاسماء 
    
    



 

 ٨

   



 

 ٩

  

  

  
  

  االولالباب 
  دليل المهندس المقيم

  التشييدفي االشراف على 



 

 ١٠

  



 

 ١١

   التشييددليل المھندس المقيم في االشراف على : فھرس الباب االول 

  الصفحة   المحتويات 
     على المشاريع االنشائية مكونات جھاز االشراف الھندسي: الفصل االول 
    مستلزمات عملية االشراف: الفصل الثاني 
    تسليم الموقع وتخطيطــه: الفصل الثالث 
    المخططات : الفصل الرابع 

    التخطيط ، البرمجة والمتابعة ، السيطرة على العمل: الفصل الخامس 
    التفتيش ، التدقيق والفحص : الفصل السادس 
    الســـيطرة على الكلفـــة :الفصل السابع 
    المقايسة والتغييرات واألعمال االضافية: الفصل الثامن 
    المـــدد االضـــافية  : الفصل التاسع 
    ًاالستالمات وإنجاز المشروع أوليا             : الفصل العاشر 

     : المالحق
    محضر تسلم وتسليم موقع العمل ) : ١(نموذج رقم 
    محضر قبول تخطيط المنشأ) : ٢(نموذج رقم 
    المواد والمعدات ذات االدخال الكمركي المؤقت) : ٣(نموذج رقم 
     شبيه بالمقاولة   لھاغيار بالفقرات التي أمر) : ٤(نموذج رقم 
    أمر غيار بالفقرات المستحدثة للمقاولة  ) :  أ٤(نموذج رقم 
    تعھد عن أمر التغيير  ) : ٥(نموذج رقم 

    شھادة السلفة الشھرية) : ٦(ذج رقم نمو
     الشھريةةخالصة السلف) : ٧(نموذج رقم 
    جدول الذرعة النھائية) : ٨(نموذج رقم 
    إبراء وتنازل عن الذرعة النھائية  )  : ٩(نموذج رقم 
    طلب تمديد مدة المقاولة ) : ١٠(نموذج رقم 
    تعھد عن تمديد مدة المقاولة )  : ١١(نموذج رقم 
      تقرير لجنة االستالم االولي )  : ١٢(نموذج رقم 
    شھادة إكمال االعمال  ) : ١٣(نموذج رقم 
    تقرير لجنة االستالم النھائي  )  : ١٤(نموذج رقم 
    شھادة الصيانة واالستالم النھائي)  : ١٥(نموذج رقم 
    إستمارة التدقيق الموقعي) : ١٦(نموذج رقم 
    ستمارة موافقة صب الخرسانة إ)  : ١٧(نموذج رقم 
    سجل الوقائع اليومي) : ١٨(نموذج رقم 
 مثيالتھا    عن% ٢٠كشف بالفقرات االضافية التي تزيد عن )  : ١٩(نموذج رقم 

                            في جدول الكميات 
  

   كشف بالفقرات االضافية المستحدثة التي ليس لھا شبيه في )  : ٢٠(نموذج رقم 
                           جدول الكميات 

  

  



 

 ١٢



 

 ١٣

  الفصـــــل االول

  مكونات جھاز االشراف الھندسي على المشاريع االنشائية

  

   -:يتكون جھاز االشراف الھندسي مما يلي 

  

في شروط المقاولة ألعمال الھندسة المدنية ) المھندس ( جھاز االشراف غير المباشر والمعرف بـ  - ١
والذي يقصد به الشخص الطبيعي او المعنوي او المكتب )   د - ١( المادة االولى -  القسم االول-

المدون اسمه في القسم الثاني من شروط المقاولة او من يعينه صاحب العمل من وقت آلخر 
 . ًالواردة في المقاولة والذي يجب إبالغ أسمه تحريريا إلى المقاول ) المھندس ( ليمارس سلطات 

 

راف المباشر ، ويتكون من المھندس المقيم ويعاونه عدد من المھندسين والفنيين من ذوي جھاز االش - ٢
االختصاصات وإداريين وعاملين مساعدين آخرين وحسب طبيعة وحجم وموقع المشروع المناط 

 : أدارته إلى المھندس المقيم والذي من خالله يمارس مھامه وكما يلي 
  

     -  القسم االول -في شروط المقاولة ألعمال الھندسة المدنية ف َّ◌كما معر   :  م المقيسالمھند  - أ

من ) المھندس ( ه  نوالذي يقصد به أي مشرف يعي)   ھـ -١( المادة االولى 
 طوقت آلخر ليقوم بالواجبات المنصوص عليھا في المادة الثانية من الشرو

 .   ًيا تحرير) المقاول ( إلى ) المھندس (والذي يجب إبالغ صالحياته من 
 

مدني ، ( المقصود بھم ھم المھندسون من ذوي االختصاصات المختلفة     :   المھندســـون   - ب
تخطيط وبرمجة ، معماري ، ميكانيك ، كھرباء ، تكييف ، صحي ، الكترون ، 

العاملون مع المھندس المقيم في أعمال االشراف على )  الخ ٠٠٠مصاعد 
 . عملية التنفيذ الموقعي 

التي تعمل مع المھندس المقيم ) االجنبية أو المحلية ( الجماعة الھندسية والفنية :   ريون  االستشـا-ج
ويتم تحديد مھامھم . والتي تحدد في ضوء حاجة اعمال االشراف الھندسي 

  . وبينھم ) المھندس ( وأجورھم وفق عقود تبرم بين 

ح الكميات وتدقيق أعمال ھم الجماعة الفنية المتخصصة في عملية مس  :   مساحو الكميات - د
 الشھرية والنھائية ودراسة أوامر التغيير ومطالبات المقاولين في تالذرعا

والسيطرة على الكلفة ) المقاول ( و) المھندس ( ضوء بنود العقد المبرم بين 
  . والتي تتم من خالل المھندس أو المھندس المقيم او كليھما 

  

  
  



 

 ١٤

ي المجموعة العاملة في المختبرات الحقلية التي تعمل في مجال ھ:  مجموعة الفحوصات المختبرية -ھـ
الفحوصات المختبرية للمواد الداخلة في تنفيذ العمل  وتشمل مھندسين وفنيين 

  . وعاملين آخرين تحدد مھامھم في ضوء طبيعة وحجم وموقع المشروع 
  
 ذوي االختصاصات المختلفة ھم المجموعة الوسطية الفنية من مالحظين فنيين  :   المجموعة الفنية -و

المدرجة في أدناه والتي تساعد المھندسين في عملية االشراف الموقعي على 
العمل كل حسب اختصاصه وتحدد مھامھم وارتباطھم بالجماعة الھندسية 
العاملة بتوجيه من المھندس المقيم ووفق طبيعة وحجم وموقع المشروع وكما 

  : يلي 
  

  اعمال المســــاحة 

  بناء وإنشاءات ( الھندسة المدنية اعمال ( 

  اعمال تكييـــف الھواء 

  اعمال الھندسة الصحية 

   اعمال الھندسة الكھربائية 

  اعمال الرســـم الھندســــي 

  اعمال اختصاصات اخرى 

ھم الجماعة المساعدة إلدارة شؤون االفراد العاملين في دائرة المھندس المقيم :   االداريــون والماليون-ز
وأعمال الطباعة ) حسب طبيعة العقد مع المقاول ( بضمنھا أعمال الترجمة و

باللغتين العربية واالنكليزية واألمور الحسابية والكمركية واستالم وتوزيع 
  . البريد وتحدد ھذه الجماعات في ضوء حجم وطبيعة وموقع المشروع 

   جماعات مساعدة -ح

ل ، الحراس ، معينين ، منظفي الدائرة وعمال آخرين تشمل سائقي وسائط النق  :      أخــــــرى 
  . والتي تحدد أعدادھم ومھامھم في ضوء حجم وطبيعة وموقع المشروع 

  

  

  

  



 

 ١٥

  

 واجبات جھاز االشراف  -٣
  
 : واجبات جھاز االشراف غير المباشر   -  أ

في الشروط العامة لمقاوالت ) المھندس ( إن جھاز االشراف غير المباشر المعرف بـ 
 المدنية والموضحة واجباته فيھا وھو المسؤول عن كل ما يتطلبه العمل من إشراف الھندسة

ًوله الحق بمنح جزءا أو كل من صالحياته وواجباته . النجاز االعمال المناطة بالجھة المنفذة 

الى المھندس المقيم المعين من قبله ، وتھيئة الكوادر المساعدة والمستلزمات اآلخرى 
ًاوال ، ثانيا ( المذكورة في الفصول للمھندس المقيم و ًوفقا لمراحل تقدم العمل وبالتنسيق مع ) ً

  . المھندس المقيم 
  
 :  واجبات جھاز االشراف الھندسي المباشر   -  ب

الذي يمارس عمله ) المھندس المقيم ( ويمنحھا الى ) المھندس ( إن ھذه الواجبات يحددھا 
د ذكرھا في الفصل االول والذي من خالله تتم من خالل المجاميع التي تعمل بمعيته والوار

ًاعتبارا من ) المھندس ( عملية االشراف الھندسي اليومي لكافة مراحل العمل وبالتنسيق مع  

ًتسلم المقاول لموقع العمل ولغاية إنجاز المشروع وتسليمه تسليما نھائيا  ً .  
  

ودة المواد الداخلة في االعمال من المھام االساسية لدائرة المھندس المقيم ھو التأكد من ج
وبموجب المواصفات الفنية المعتمدة وحسن تنفيذ االعمال بموجب المخططات االصلية أو 
المعدلة وبنوعية جيدة وبأقل كلفة ممكنة وإعداد تقارير شھرية وفصلية للجھات االعلى 

المھندس ونخص بالذكر التقارير الفصلية التي تطلبھا وزارة التخطيط حيث يتعين على 
  . المقيم رفعھا بإستمارة خاصة نموذجية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 ١٦



 

 ١٧

  الفصــــل الثــــاني
  مستلزمات عملية االشراف

من أجل تمكين جھاز االشراف بالقيام بواجباته بما يتناسب والمھام الموكلة اليه وتأمين الوسائل الالزمة 
   -:لتأدية ھذه المھام يتطلب توفير ما يلي 

 
االعمال الجديدة ( ويمسك ھذا السجل لكل عمل ) ١٨(قائع اليومية بموجب الملحق رقم مسك سجل الو - ١

 . واليمسك العمال الصيانة والترميمات ) والتوسيعات 
 

  -:المســــتلزمات الضــــروريــة  - ٢
  

المستلزمات المتطلبات االساسية لممارسة جھاز االشراف العماله بصورة جيدة ويخضع تمثل ھذه 
   -:ء منھا الى حجم وموقع وطبيعة وأھمية المشروع المناط بجھاز االشراف وكما يلي كل أو جز

  
  -:دائرة المھندس المقيم وتشمل   - أ

  بناية دائرة المھندس المقيم   :  ًاوال 
  أثاث دائرة المھندس المقيم   :  ًثانيا
  أجھزة االتصال السلكية والالسلكية ومنظومة االنترنيت    :  ًثالثا 
  ھزة الطبع والتصوير واالستنساخ اج  :  ًرابعا

  القرطاسية بكافة أنواعھا   :  ًخامسا 
ثيودواليت ، آلة تسوية ، اشرطة قياس  (GIS أجھزة مساحة توتل شتيشن ،  :ًسادسا     

  )  الخ ٠٠٠
  أجھزة حاسوب + حاسبات يدوية   :  ًسابعا
  أدوات رسم ھندسي وملحقاتھا   :  ًثامنا 
  جھزة التبريد والتدفئة الماء والكھرباء وأ  :  ًتاسعا

  . بناية ملحقة لدائرة المھندس المقيم تشمل المطبخ والمطعم للمناطق النائية   : ًعاشرا     
  . توفير مولدة ذات سعة مناسبة لتأمين متطلبات المشروع   :حادي عشر 

  
 :  وسائط النقل وتشمل ما يلي   - ب

  
  سيارات حقلية   :  ًاوال 
  مشروع حافالت وحسب حاجة ال  :  ًثانيا
  ) حسب الحاجة ( دراجات بخارية   :  ًثالثا

  ) حسب الحاجة ( زوارق نھرية   :  ًرابعا 
  أية وسائط نقل أخرى   :  ًخامسا 

  
  



 

 ١٨

  ) مناطق نائية (  ورشة تصليح وصيانة اآلليات مع مستلزماتھا حسب موقع العمل -ج
   مختبر حقلي مع معداته وتوابعه وحسب حجم المشروع - د
  سكني للعاملين من كال طرفي العقد مع متطلباته وحسب موقع العمل   المخيم ال-ھـ
    أسيجة ونقاط حراسة -و
  : وتشمل ما يلي :   مستلزمات السالمة الوقائية -ز
  

  أجھزة مكافحة الحريق   :  ًأوال
  خوذ مضادة للصدمات وأحزمة االمان   :  ًثانيا
  أحذية خاصة للموقع   :  ًثالثا
  ـــة ألبســــة خاصــ  :  ًرابعا
  أية مستلزمات أخرى حسب طبيعة المشروع   :  ًخامسا

  
  -:وثائق ومستندات المقاولة للمشروع وتشمل ما يلي  - ٣

  
 المخططات التصميمية المصادقة   - أ
 المواصفات الفنية الھندسية   - ب
ألعمال الھندسة الميكانيكية والكھربائية ( أو ) ألعمال الھندسة المدنية (  شروط المقاولة -  ج

  .  والشروط الخاصة )والصحية
   العقد مع جدول الكميات المسعر - د

  Primavera , Ms. Project برنامج تقدم العمل المعد بواسطة نظام الـ - ھـ 
   أية وثائق ومستندات أخرى -و
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  الفصـــل الثالث
  تســـليم الموقع وتخطيطه

  
  

المعني بإستحصال الموافقات ) المھندس( جھاز تتم عادة عملية تسليم الموقع الى المقاول من قبل 
الالزمة من االجھزة المعنية لموقع العمل ومراعاة كل ما يتعلق بھذا الموقع من عالقة مع عناصر 
ًعديدة منھا عالقة المشروع بتخطيط المدينة مثال ، وعالقة مناسيب منشآت المشروع بالمنظومات 

، كذلك عالقة المشروع بمناسيب مياه ) ع داخل المدينة إن كان المشرو( الفنية الخدمية للمدينة 
صاحب ( الفيضان أو المياه الجوفية أو عالقتھا بشبكتي المواصالت واالتصاالت ، إضافة الى أن على 

مع الجھات  إستحصال الموافقات االصولية على إجازات البناء وكل ما يتعلق بھذا الجانب) العمل 
  ) . الخ ... المدني والكھرباء البلدية والدفاع ( المعنية 

  
 اســـلوب تسليم الموقع  - ١

 
دعوة المقاول الستالم الموقع بموجب العقد ) بمشاركة المساحين ( المقيم تتولى دائرة المھندس   - أ

والذي يغطي المادة ) ١(ويتم ذلك بموجب محضر ينظم لھذا الغرض وفق النموذج المرقم 
 . يتم إرسال نسخ من المحضر الى الجھات المعنية الثالثة واألربعين من الشروط العامة و

 
 في حالة كون الموقع يتكون من أجزاء متعددة ، يتم تسليم ذلك الجزء من الموقع الذي يتطلب   - ب

ًتمكين المقاول من المباشرة والسير في إنشاء االعمال طبقا لمنھج تقدم العمل أو بموجب 

أييد من المھندس المقيم يتم رفعھا الى الدائرة المقترحات المناسبة التي يقدمھا المقاول وبت
 . المعنية للعلم 

  
  .  تعتمد نفس صيغة المحضر ويتم إعطاء ارقام متسلسلة لكل جزء يتم تسليمه -ج
 

 تخطيط االعمال في الموقع  - ٢
 
ًجزءا أو كال ( دقيق التخطيط يجوز المباشرة بأية أعمال تنفيذية قبل ت ال من قبل المھندس المقيم ) ً

وبموجب المادة السابعة عشر من شروط المقاولة ) ٢(ويتم ذلك بموجب محضر وفق النموذج رقم 
  . ألعمال الھندسة المدنية 
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  الفصــــل الرابــــع

  المخططــــــات
  

  -:ھناك عدة أنواع من المخططات التي تساعد على تنفيذ وصيانة المشروع وھي  توجد  - ١
  
ائق المقاول ، والتي تعد من قبل االجھزة االستشارية في مرحلة ما المخططات التصميمية مع وث  - أ

 . قبل التعاقد ، وتشمل المخططات المعمارية واإلنشائية ومنظومات الخدمات الفنية والتفاصيل 
 
ًوالتي تعد من قبل المقاول في مرحلة التنفيذ وكما مفصل الحقا ) التنفيذية (  المخططات العملية   - ب

 . دس المقيم لغرض المصادقة وتقدم الى المھن
  

ويعدھا المقاول خالل مراحل التنفيذ للمشروع بموجب ) As Built(   مخططات العمل كما منفذ -ج
العقد وتسليمھا لصاحب العمل الستعمالھا ألغراض التشغيل والصيانة واالستفادة منھا عند 

ل المھندس المقيم إجراء أية توسعات او تحويرات مستقبلية في المشروع وتصادق من قب
  . باالضافة الى النسخ الورقية ) CD(واالستشاري وتقدم على قرص مدمــج 

  
 ) التنفيذية ( المخططات العملية  - ٢

المخططات التصميمية إن تعريف ھذه المخططات بأنھا المخططات التي توضح كافة التفاصيل وفق 

  . للمقاولة لغرض تسھيل عملية التنفيذ 

  

   - :ت التصميمية والمخططات العملية التنفيذية ومن يعد كل منھما الفرق بين المخططا

إن المخططات التصميمية التي تعد من قبل مصمم المشروع عادة تحتوي على التفاصيل الضرورية  

التي تساعد الجھة المنفذة على تنفيذ المشروع ، حيث تكون بعض المعلومات مدرجة في المخططات 

 في مجلد المواصفات الفنية أو تي كثير من االحيان تدرج المعلومااالصلية على شكل جداول وف

لذلك فأن المقاول في حالة تطبيقه لھذه المعلومات والتفاصيل بصورة مطابقة . التفاصيل التصميمية 

  . لمتطلبات المصمم سوف يصل الى الھدف المقصود وھو إنجاز المشروع بموجب التصميم 

لعمل بموجب التصميم المعد من قبل مصمم المشروع فأنه يتعين عليه ولغرض قيام المقاول بتنفيذ ا

إعداد بعض المخططات العملية التنفيذية التي تجمع كافة المعلومات ، من المخططات االصلية 

والتفاصيل والمواصفات الفنية وفي بعض االحيان حتى من جداول الكميات ، وھذه المخططات 

ب إعدادھا بصورة واضحة ومبسطة لغرض االستفادة منھا في تدعى المخططات العملية والتي يج

  . تنفيذ العمل 
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  -) :التنفيذية ( إستعمال المخططات العملية   - أ

لألعمال الخاصة بالمشروع وبصورة ) التنفيذية( وجوب قيام المقاول بإعداد المخططات العملية 

لعمل كما في تضمن الحصول على مستوى جيد من التنفيذ وبصورة تطابق متطلبات ا

المخططات االصلية والمواصفات الفنية وجداول الكميات المعدة من قبل استشاري المشروع 

قبل المباشرة بالعمل فأن ذلك سيساعده على معرفة وتھيئة متطلبات العمل من المواد ) المصمم (

ة تقدم وفي حال. االولية والمعدات الخاصة لغرض إنجاز العمل ضمن البرنامج المعد للمشروع 

المقاول بمقترح بديل لتنفيذ أي تفصيل يختلف عن التفصيل الوارد في المخططات التصميمية 

ًللمقاولة ، فعليه تقديم مخطط عملي يوضح التفصيل البديل الذي يقترحه مدعما بكافة المعلومات 

يم التي تساعد المھندس المقيم على إعطاء التوصية بخصوصه ، مع ضرورة قيام المقاول بتقد

  .  التفاصيل المتعلقة بالكلفة الناجمة من جراء ھذا التغيير

  
 ) : التنفيذية ( إعداد المخططات العملية   - ب

بأحسن وجه يتوجب عليه تھيئة  ) ةالتنفيذي( لغرض قيام المقاول بإعداد المخططات العملية 

تي يجب أن الجھاز الفني المتمرس والمختص بإعداد مثل ھذه المخططات حيث أن المعلومات ال

تتضمنھا المخططات العملية يجب أن تتم بالتنسيق مع كافة االختصاصات لتجنب حدوث 

تعارض مع بعضھا ويجب أن تكون واضحة لكافة المھندسين والفنيين ذوي العالقة العاملين في 

الموقع ويمكن تطبيقھا بأسھل ما يمكن وعلى أن تتضمن المقترحات المقدمة من قبله والتي سبق 

  .  حصلت موافقة المھندس المقيم عليھا وأن

  
  :  تدقيق المخططات العملية -ج

لغرض تدقيق ھذه المخططات من قبل دائرة المھندس المقيم عليھا تھيئة الجھاز الفني المتمرس   

من المھندسين المختصين للتدقيق كل حســب أختصاصـه باإلضافة الى ضرورة إجراء عملية 

 لتدقيق كل مخطط عملي بالتنسيق مع الجھة المصممة وحسب طبيعة التنسيق بين كافة االعمال

  . وحجم العمل 
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  : فوائد المخططات العملية  - د

   -:إن الفائدة من إعداد المخططات العملية تتلخص بما يلي 

  . تسھيل عملية التنفيذ وتالفي أي اشكال او تداخل او تعارض بين االختصاصات  :  ًاوال

  . ية إعداد المواد المصنعة في الورش وتقليص الضائعات تسھيل عمل  :  ًثانيا

الشھرية والنھائية وذلك الحتواء المخططات العملية ) الذرعة ( تسھيل عملية المقايسة   :  ً ثالثا 
  . لكافة التفاصيل والمعلومات واالبعاد التي تتطلبھا عملية أخذ القياسات 

والتي يجب تأكيد ) As Built(ً منفذ فعال تسھيل عملية إعداد مخططات العمل كما  :  ًرابعا
  . المھندس المقيم على المقاول بإعدادھا في نھاية العمل 
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  الفصــــل الخامس

  التخطيط ، البرمجة ، المتابعة والسيطرة على العمل

مناقصات   البد من االشارة الى أن لجھاز االشراف الھندسي غير المباشر مھام في تخطيط وبرمجة ال - ١
ومستلزماتھا منذ إدراج المشاريع في الخطط التنموية حيث تتلخص ھذه المھام في إعداد الفحوصات 
الالزمة لمواقع المشاريع وإعداد تصاميمھا وكل الوثائق  المطلوبة للمناقصة والتنسيق مع بقية أجھزة 

باء وشبكات الھاتف والمجاري الدولة المعنية لتأمين خدمات ھذه المشاريع كخدمات توفير الماء والكھر
وغيرھا من الخدمات الفنية االخرى كما ويمتد دورھا الى مرحلة استالم العطاءات للمناقصات حيث 
تقوم بإعداد الدراسات والتحليالت والمفاوضات الالزمة للعروض المقدمة من قبل المناقصين وبالتالي 

 ذلك يبدأ دور جھاز االشراف الھندسي االحالة والتعاقد مع المقاول صاحب افضل العروض وبعد
 . المباشر في ھذا المجال وبالتنسيق مع المھندس والمقاول 

 
  - :دور المقاول في التخطيط والبرمجة  - ٢

  
 : قبل االحالة   - أ

يبدأ دور المقاول في ھذه المھام منذ البدء باالطالع على موقع العمل ودراسة التصاميم والوثائق 
 وتسعيرھا وقبل تقديم العطاء للمناقصة حيث يقوم بوضع الخطط االخرى الخاصة بالمقاولة

ًواألســاليب للعمل التي سيتبعھا في التنفيذ ووفقا لذلك يقوم بإعداد دراسة أولية لمستلزمات التنفيذ 

وإسلوبه ألعمال الخدمات واألبنية الوقتية الالزمة للتنفيذ اضافة الى إعداد دراسة بالمعدات 
ً االنشائية والعمالة المطلوبة للعمل التي يخطط ويبرمج لتوفيرھا وفقا لبرنامج والمكائن والمواد

زمني مستند الى برنامج زمني عام لكامل المشروع الذي يقدمه مع وثائق المناقصة الخاصة 
بالمشروع حيث يبدأ جھاز االشراف غير المباشر في الدراسة والتحليل وبعدھا تتم االحالة والتعاقد 

فضل مشاركة المھندس المقيم وبعض الكوادر الھندسية االخرى المقترحة لإلشراف على ومن الم. 
العمل في الدراسة خالل المرحلة المبكرة وذلك بھدف تعريف المھندس المقيم وبعض منتسبيه 
بطبيعة وتفاصيل العمل والمفاوضات واإلجراءات االخرى وخاصة في المشاريع الكبيرة 

  . تد الى ما بعد االحالة  والتي تمةواإلستراتيجي
  
 : بعد االحالة   - ب

ًيقوم المقاول في ھذه المرحلة ووفقا لشوط المقاولة العمال الھندسة المدنية التي تلزمه تقديم منھاج 

عمل يتضمن ترتيب المراحل واالسلوب الذي يعتزم في التنفيذ وعلى ھذا االساس يتوجب على 
 المدرجة ادناه وعلى مراحل الى دائرة المھندس المقيم المقاول إعداد المخططات والبرامج الزمنية

  . لغرض استحصال موافقته وموافقة الدوائر المرتبطة بھا عندما يتطلب االمر ذلك 
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مخطط لألبنية والشبكات والخدمات الوقتية وعالقتھا بمرافق المشروع لتكديس المواد   :  ًاوال 
يكھا وإزالتھا اضافة الى كيفية استغالل موقع االنشائية الالزمة لتنفيذ العمل واسلوب تحر

العمل الذي يضمن سھولة التنفيذ وعدم تعارض ھذه الخدمات مع سير العمل في المشروع 
  . م .م.على أن يصادق من قبل د

  
  . منھاج زمني عام يوضح فيه العناصر الرئيسية للمشروع ومدد تنفيذھا   :   ًثانيا
  

رفق من مرافق المشروع يتضمن أھم فعاليات العمل التي تدخل برنامج تفصيلي لكل م  :   ًثالثا 
  . ضمن مستلزمات تنفيذ ھذا المرافق 

  
مخطط بياني يوضح قيمة االعمال التي ستنجز خالل كل شھر من مدة تنفيذ المقاولة   :  ًرابعا

  . ًاستنادا الى برنامج العمل العام والبرامج التفصيلية 
  

فاصيل المواد االنشائية وكمياتھا المحلية والمستوردة التي تدخل برنامج زمني يوضح ت  : ًخامسا 
  . ً الى المشروع وفقا لبرامج العمل التفصيلية اضمن مستلزمات العمل ومواعيد انسيابيتھ

  
برامج زمنية بالمبالغ الالزمة الستيراد المواد والمعدات التي تدخل ضمن متطلبات العمل   :ًسادسا  

 .  
  

  . منية للقوى العاملة الفنية واالدارية والمالية وغير الفنية برامج ز  :  ًسابعا
  

  . برامج زمنية توضح تفاصيل ومواعيد توفير المعدات والمكائن االنشائية الالزمة للتنفيذ   :  ًثامنا
  

 : دور ومھام دائرة المھندس المقيم  - ٣
ناھج والدراسات التي يقدمھا يقوم المھندس المقيم والكوادر الفنية العاملة معه بتدقيق البرامج والم

المقاول بعد االحالة وقد يطلب من المقاول تزويد المھندس المقيم ببيانات وبرامج اضافية اضافة الى 
  : ًما قدمھا قبل االحالة بھدف دراستھا وتحليلھا وتدقيقھا متناوال المبينة في ادناه 

  
 . موضوعية تعاقب الفعاليات التي ادرجت في البرامج الزمنية   - أ
 . تناسب البرامج مع المدة التعاقدية   - ب
 مالئمة البرامج مع توزيع الكلفة على المدة التعاقدية مع التخصيصات السنوية التي تريد للمشروع -  ج

 .  
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ًووفقا لذلك تتم متابعة ھذه البرامج خالل تنفيذ العمل . وبعد ھذه الدراسة يتم اقرارھا والمصادقة عليھا 

  . ب ذلك وتحديثھا كلما تطل
  

ومن الضروري االشارة الى إعتماد المقاول في إعداد ھذه البرامج الى النظم التي يتبعھا المھندس 
إن السيطرة على . المقيم والدوائر التي يرتبط بھا بغية تسھيل مھمة فھم واستيعاب ومتابعة ھذه البرامج 

 المناسبة لھا خالل مدة التنفيذ العمل والوقوف على المعوقات او الكشف عن الصعوبات ووضع الحلول
  . ال يمكن أن تتم بشكل علمي وسريع دون االعتماد على ھذه البرامج ومتابعھا 

  
 : اساليب البرمجة  - ٤

ًالحقا االنظمة الحديثة المتبعة في برمجة تنفيذ االعمال المتعاقد عليھا والتخطيط لھا ومتابعتھا وتحديد 

  Primavera , Ms Projectج سير العمل  تعاقب وتداخل الفعاليات واعداد برنام
  

  :  أھميـة البرامــــج - ٥

 من الضروري للمھندس المقيم معرفته بأھمية البرامج التفصيلية في احتساب مسـتلزمات العـمل وإعداد 
   - :التقارير الشـھرية والفصـلية وتقييم مطالبات المقاول والتي تتلخص بما يلي 

زمة لإلشراف المباشر وبضمنھا المختبر الحقلي ومستلزماته لالستخدام سھولة احتساب المتطلبات الال  - أ
 ) . السيارات ( االمثل مع وسائل النقل 

 
 . اعتماد ھذه البرامج في اعداد التقارير الشھرية والفصلية المطلوبة من الجھات ذات العالقة   - ب

  
  .  تشخيص المعوقات وسبل معالجتھا -ج
  
  .  في تحديد المدد االضافية وأحقية مطالبات التعويض المالية  االعتماد على ھذه البرامج- د
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  الفصـــل الســــادس
  التفتيش ، التدقيق والفحص

  
 المقدمة  - ١

مادة داخلة في من أحدى الواجبات االساسية للمھندس المقيم متابعة تنفيذ الفقرات العمل والتأكد من كل 
نجزة والمھارة المستعملة في التنفيذ او التصنيع وكون ذلك وفق العمل والمواد الناتجة واألعمال الم

مستندات المقاولة والشروط والمواصفات الفنية المطلوبة لكل من المواد والعمل ومدى تنفيذ وتطبيق 
مخططات العمل وبما ينال رضى المھندس وما يصدر عنه من تعليمات وأوامر كم جاء في شروط 

  ) .  المدنية او الميكانيكية والكھربائية والصحية(المقاولة العمال الھندسة 
  

ولما كانت االطراف الثالثة المھندس والمھندس المقيم والمقاول تتحمل مسؤولية تنفيذ االعمال وحسب 
الشروط والمواصفات ، أي أن الھدف واضح أمام جميع ھذه االطراف ، عليه وللوصول الى ھذا الھدف 

اضحة للسير بموجبھا خالل مراحل التنفيذ تكون كدليل عمل تحدد يجب وضع اسس ومعايير معينة و
واجبات كل طرف من االطراف في العمل ويتم االسترشاد بھا فيما يخص تدقيق االعمال وتفتيشھا 

  . وكذلك الفحوصات وأساليب اجراءھا وأنواعھا 
  

ب طبيعتھا ومناشئھا فحص المواد االنشائية والمعدات التي تدخل ضمن أعمال فقرات المشروع كل حس - ٢
  -:وتنقسم الى 

  
 : المواد االنشائية المحلية المستخرجة والمصنعة   - أ

بواسطة المختبرات الحقلية الموجودة في مواقع العمل او في المختبرات يتم فحص ھذه المواد 
ًالمركزية وفقا للمواصفات الموضوعة لھا مع مراعاة الضوابط الخاصة بإعتماد المركز الوطني 

برات االنشائية الجھة المركزية المعنية بھذه الضوابط او أية مختبرات محلية مجازة وحسب للمخت
طبيعة ھذه المواد والتأكد من مطابقة نتائج ھذه الفحوصات مع المواصفات الفنية الخاصة بھا وھناك 
كراس صادر من المركز الوطني للمختبرات االنشائية يوضح مھام وارتباطات وأسس استحداث 

  . مختبر الحقلي ال
  

  : تقسم ھذه المود الى 
  :المواد االنشائية المستخرجة : ًاوال 

 ٠٠٠ مثل الحصــى ، الرمل ، الحصــى الخابــط ، حــجر البناء ، حجر اســاس الطرق ، المــرمر 
  . الخ 

  
  : المواد االنشائية المصــنعة  : ًثانيا 

   الخ ٠٠٠انية مثل الطابوق ، السمنت ، الكاشي ، الكتل الخرس
  



 

 ٣٠

 : المواد االنشائية والمعدات المستوردة  -ب
المدنية ، ( تشمل ھذه المواد االنشائية والمعدات التي تدخل ضمن االعمال الھندسية المختلفة 

ويتم فحص ھذه المواد او المعدات في )  الخ ٠٠٠التكييف ، الكھرباء ، الميكانيك ، الصحية 
تأكد من سالمتھا ومطابقتھا للمواصفات الموضوعة لھا والمتفق عليھا مختبرات معامل بلد المنشأ لل
وترفق شھادات ھذه الفحوصات مع شحنات ھذه المواد والمعدات . مع االجھزة المستوردة لھا 

بصورة اعتيادية او حسب طلب الجھة المستوردة عند توريدھا للعمل ، كحديد التسليح او المقاطع 
ية او المصنعة او اجھزة تكييف الھواء والتدفئة او معدات محطات الضخ الحديدية االخرى االعتياد

  .  الخ ٠٠٠ومشاريع الماء والمجاري او القابلوات والمحوالت والمولدات الكھربائية 
وفي الحاالت التي تقضي بفحص ھذه المواد والمعدات من قبل جھة فاحصة مستقلة لھا فروع في 

الفحوصات الصادرة عن مختبرات معامل ھذه المواد وحسب دول عديدة من العالم أضافة الى 
تقدير الجھة المشرفة على العمل فيتم االتفاق مع ھذه الجھات لقاء اجر ووفق عقود خاصة لھذا 
الغرض حيث تقوم ھذه الجھات بإجراء الفحوصات المتفق على تفاصيلھا وحسب اھمية وطبيعة 

ًالسيطرة النوعية ابتداءا من البدء بالتصنيع ھذه المواد والمعدات حيث تشمل بعض فحوصات 

لألجزاء العديدة الالزمة وتشغيلھا إن كانت معدات او مكائن والتأكد من مطابقتھا للمواصفات 
الموضوعة لھا وتوثيق ھذه الفحوصات بشھادات الفحص وترسل مع قوائم الشحن لھذه المواد 

ديدية ذات خصوصية ومواصفات عالية او والمعدات ويعتمد ھذا االسلوب عند استيراد ھياكل ح
وكما وأن ھناك حاالت . عند استيراد المعدات واآلالت للمعامل ومحطات توليد الطاقة وغيرھا 

خاصة تقدر أھميتھا من قبل الدائرة المشرفة تتطلب ارسال مھندسين وفنيين اختصاصيين من 
ائر أخرى عند الحاجة للوقوف على إجراء منتسبي الدائرة المعنية بالتنفيذ او االستعانة بمنتسبي دو

الفحوصات وتدقيقھا والتأكد من سالمتھا قبل اجراء عملية الشحن كأعمال الھياكل الحديدية ذات 
الطبيعة المعقدة التي تتطلب تسليط الحموالت واألثقال والظروف الموضوعة لھا في موقع تصنيعھا 

  . قبل شحنھا او يتم فحص بعضھا بعد وصولھا القطر 
  

 فحص االعمال المنجزة خالل سير العمل وبعد التنفيذ  - ٣
 

في المشروع او باالستعانة مع ) دائرة المھندس المقيم ( جھاز االشراف الھندسي يتم ذلك بواسطة 
 او المختبرات الحقلية –ً كأجزاء فحوصات الركائز والروافد الكونكريتية مثال –جھات متخصصة 

مال المنجزة التي استخدمت فيھا مواد مفحوصة وسليمة قد أنجزت بموجب والمركزية للتأكد من أن االع
االعمال الكونكريتية ، (  المواصفات الفنية والمخططات المعدة لھا كفقرات اعمال الھندسة المدنية

 الخ ويتم ذلك على ٠٠٠او الكھربائية او الميكانيكية او الصحية او التكييف )  الخ ٠٠٠اعمال االنھاء 
ومع تقدم العمل لكل جزء من فقرات المشروع على حدة كفحص شبكات الماء البارد والحار مراحل 

ًوشبكة االنارة لكل طابق من البناية مثال ومن ثم لكامل الطوابق للمنظومات والشبكات وحسب مراحل 

تقدم العمل في المشروع ويتم إصدار شھادات الفحص الالزمة من قبل جھاز االشراف الھندسي في 
  . لمشروع موقع عليه من بل ممثلي دائرة المھندس المقيم وممثلي المقاول ا



 

 ٣١

  
 فحص إنجاز اعمال المشروع وقل اجراء االستالمات االصولية  - ٤
 

شبكات االنارة ، الماء البارد والحار ( يتم ذلك بتشغيل كافة مرافق وأجزاء ومنظومات المشروع 
 المبكر للحريق ، منظومة مكافحة الحريق ، تحمل والمجاري ، منظومة التكييف ، منظومة االنذار

ًان كان المشروع خدميا او انتاجيا والتأكد من أن المشروع قد انجز وفقا للتصاميم )  الخ ٠٠٠الجسر  ً ً

ويتم ذلك بواسطة أجھزة االشراف الھندسي . والمواصفات والشروط والطاقات االنتاجية الموضوعة له 
الشراف الھندسي غير المباشر والتي تقوم بإصدار شھادات الفحص لكل للمشروع او بمساعدة اجھزة ا

 والحاجة الالزمة تفقرة او منظومة واالستعانة بجھات خاصة خارج القطر وحسب االختصاصا
ًويصبح المشروع جاھزا لالستالم االولي حيث يتم تدقيق ھذه الشھادات عند القيام بعملية االستالم 

  . االولي 
  

  : ات التي يسترشد بھا المھندس المقيم في متابعة موضوع فحص االعمال في المشروع ادناه المؤشر
  
 : فحص المواد   - أ

  .  الخ ٠٠٠انشائي ، صحي ، كھربائي ، ميكانيكي : تصنيف المواد حسب نوع العمل : ًاوال 
  

  : تدقيق مستندات العقد والمواصفات الفنية وجداول الكميات والخرائط والتعرف على : َثانيا
  
 .مواصفات المادة المثبتة في مستندات العقد  )١(

  
المواصفات الفنية المطلوبة لفحص المادة بموجبھا ، تثبيت رقم المواصفة وطلب نسخة منھا  )٢(

 : وتثبت لكل مادة ما يأتي 
  أنواع الفحوصات المطلوبة . 

  حدود المواصفات لكل نوع من الفحص . 

  عدد النماذج المطلوبة لكل فحص . 
 

 .  طريقة الفحص واسلوب أخذ النماذج مع اعداد استمارة خاصة بذلك تثبيت )٣(
 

 .  تنظيم صيغة الستمارة تقارير نتائج الفحوصات المختبرية مع فتح سجل للفحوصات  )٤(
  

تنظيم صيغة لتبويب النتائج لوضع السيرة التنفيذية للفحوصات المختبرية للمواد الداخلة من  )٥(
 . وع من أنواع المنشآت بداية التنفيذ حتى االنجاز لكل ن

  
 : فحص العمل   - ب

تدقيق مستندات العقد والمواصفات الفنية وجدول الكميات والمخططات التفصيلية والتعرف : ًاوال 
  : على 

  



 

 ٣٢

 .  المواصفات الفنية للعمل المطلوب ولكل فعالية  )١(
لب نسخة  المواصفات الفنية المطلوب تطبيقھا لتنفيذ العمل بموجبه، تثبيت رقم المواصفة وط )٢(

 . منھا 
  

التعرف على طرق االنشاء واسلوب التنفيذ في كل مرحلة من مراحل العمل كالمكائن واآلليات : ًثانيا 
  . والعدد والمواد الساندة النجازھا 

  
  . متابعة الفعاليات وتسلسلھا المطلوبة النجاز الفقرة خالل التنفيذ بموجب برنامج سير العمل: ًثالثا 

  
 ما ھو مطلوب لتدقيق وفحص كل فعالية عمل ولكل الفعاليات وفي ضوء مواصفات تثبيت: ًرابعا 

  . العمل المطلوبة والخرائط الخاصة بالعمل 
  

تثبيت اسلوب تدقيق وفحص العمل المنجز في ضوء المواصفات الفنية المطلوبة للعمل : ًخامسا 
  . والخرائط الخاصة بھا 

  
  . القة بين الجھة المشرفة والجھة المنفذة إيجاد اسلوب عمل لتنظيم  الع: ًسادسا 

  
 Check) (قسيمة تدقيق ( تنظيم صيغة الستمارة طلب تدقيق وفحص االعمال والموافقة عليھا : ًسابعا 

Request  .(  
  

  . فتح سجل لتدقيق االعمال : ًثامنا 
  

فحص من بداية العمل تنظيم صيغة لتبويب النتائج لوضع السيرة التنفيذية العمال التدقيق وال:ًتاسعا 
  . وحتى االنجاز ولكل نوع من أنواع المنشآت 

  
 : اسلوب اجراء الفحوصات في الموقع - ٥

لغرض الحصول على المستوى المطلوب للمواد واألعمال المنجزة يستوجب أيجاد اسلوب للفحوصات 
تحقق بمستوى الرئيسي له ھو ضمان صحة تنفيذ كافة المواد واألعمال في الموقع في الموقع والھدف 

النوعية الموصوفة في مستندات العقد وإعداد وثائق توضح كيفية مراقبة وتسجيل النتائج لإلجراءات 
  . المتخذة 

  
 : أسلوب الفحص   - أ

من الضروري أن يعد المھندس المقيم خطة واضحة السلوب الفحص في الموقع يتضمن الھيكل 
أنواعھا المطلوبة ويبلغ بھا المقاول وتدقيق التنظيمي الالزم إلدارة عمليات وبرنامج الفحوصات و

نتائجھا والتعامل مع المتغيرات التي تطرأ خالل تنفيذ االعمال مع مالحظة خصوصية المشروع 
  . ونوعيته 

  



 

 ٣٣

 : تسجيل كافة الفحوصات   - ب
يتم تسجيل كافة الفحوصات وأعمال التدقيق وفق خطوات عمل تتم بموجب استمارات مھيئة لھذا 

   - :ما يلي الغرض تتضمن 
  

  . الذي سيتم فحصه او تفتيشه )  الخ ٠٠٠مادة ، عمل منجز ، منظومة ( تحديد العنصر   :   ًاوال 
  

  . طبيعة الفحوصات او التدقيق المطلوب اجرائھا   :  ًثانيا
  

ًتسجل نتائج كافة الفحوصات والتدقيق على استمارات الفحص والتدقيق المعدة مسبقا لكل   :  ُثالثا 
  . عاليات والتي تحفظ في اضابير خاصة نوع من الف

  
  :  اسس اجراء الفحوصات -ج
  

يجب على المھندس المقيم أن يبلغ المقاول على طريقة أخذ النماذج وعددھا والفحوصات   :  ًاوال  
المطلوبة للمواد واألعمال وفق المواصفات الفنية وبالتنسيق مع المركز الوطني 

  . مع اعداد نماذج استمارات الفحوصات للمختبرات االنشائية عند الحاجة ، 
  

المطلوب اتخاذھا  ) Redesign(على المھندس المقيم متابعة االجراءات التصميمية   :  ًثانيا  
لمعالجة النتائج غير المطابقة لمتطلبات المواصفات الفنية بالتنسيق مع االجھزة التصميمية 

  . للمشروع وإبالغھا الى المقاول او الجھة المنفذة 
  

 ذات الطبيعة الخاصة قد يستوجب االستعانة ةفي بعض المشاريع الكبرى واإلستراتيجي  :  ًثالثا  
بأجھزة خبيرة مستقلة عن طرفي العقد لتقييم نتائج الفحوصات وإعطاء المشورة الالزمة 
في ھذا المجال وان على المھندس المقيم عند وضع اسس للفحوصات مع المقاول مالحظة 

  . ھذه النقطة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٤



 

 ٣٥

  الفصـــل الســـابع

  الســـيطرة على الكلفــــــة

  
مبدأ الســـيطرة   ١ - 

  
عملية السيطرة على الكلفة يمكن تطبيقھا بشكل عام والذي يتمثل بالفعاليات المتعاقبة في الدائرة إن 

   -: المغلقة التالية 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   المعلوماتجمع

 

ي مرحلة التشييد ھو مراقبة االنحرافات المالية إن الھدف االساسي من عملية السيطرة على الكلفة ف
للمشروع نتيجة تغييرات قد تحدث أثناء التنفيذ بسبب فني او برغبة من الجھة المنتفعة إلحداث تعديل 

مثل إجراء في المواصفات وإعادة توزيع لبعض المنظومات الخدمية أو زيادة أو ( على التصميم 
  ) . يجة للتنفيذ الفعلي نقصان أو حذف بعض كميات الفقرات نت

  
  
  
  
  
  
  
  

  تحليل المعلومات
  وتقـارير تقدم العمل

 

  تخمين النتائج المتوقعة
  عاى مرحلة المشروع

 اهنة

  إتخاذ اجراءات
  تصحيحيـــة

 

الر



 

 ٣٦

بعد إحالة تنفيذ المشروع بعھدة المقاول أو بعد المباشرة بتنفيذه باإلسلوب المباشر تأتي مرحلة 
التشييد والتي فيھا تبدأ عملية رقابة الكلفة وھي عملية ذات اھمية كبيرة التقل بأي حال من االحوال 

  . المشروع عن أھمية رقابة الكلفة أثناء تحضير وثائق 
  

ھناك عوامل عديدة تؤثر على حساب الكلفة النھائية وھنا تأتي االھمية في مراقبة الكلفة ومعالجة أي 
) أو التي تنفذ باالسلوب المباشر( تأثير على االلتزامات بالنسبة للجھة المنفذة للمشاريع المحالة 

بح عملية السيطرة على الكلفة والتي تكون فيھا جداول الكميات أحدى مستندات المقاولة حيث تص
أسھل من المقاولة المحالة بطريقة المواصفات والخرائط فقط أو إسلوب تسليم المفتاح والتي يجب 

  .  للمشروع لغرض مراقبة سير كلفة التشييد ) التخمينات االولية ( االعتماد فيھا على 
  

تحصل في المواصفات والكميات إن القاعدة االساسية في عملية السيطرة ھي مراقبة أي تغييرات 
اثناء التنفيذ من قبل دائرة المھندس امقيم وذلك لتسھيل حسابات السيطرة ، وبعكسه تصبح العملية 

وبعد ذلك يكون المھندس المقيم في موقع . صعبة وتحتاج الى جھد كبير يصرف من قبل الدائرة 
 التغييرات المتوقعة في الحسابات عن) ًمثال كل شھر ( يمكنه من إعالم المعنيين بصورة دورية 

  . النھائية 
  

إن الفائدة الكبيرة من ھذه العملية ھي اعالم الجھات االعلى في وقت مبكر عن النتائج المالية لكلفة 
  . المشروع ، خاصة في حالة توقع زيادة الكلفة 

  
ًنتائج مالية بعيدة جدا لقد دلت التجارب أن اھمال مبدأ السيطرة على الكلفة أثناء التنفيذ يؤدي الى 

عن التخمينات االولية وأن وضع اسس راسخة في تخمين كلفة المشاريع ونظام رقابة للكلفة في 
  . كافة المراحل من الضرورات البالغة االھمية 

  
 تخمين كلفة العمل أثناء التنفيذ  - ٢

 
باع طريقة سريعة لمقارنة ًإن الحاجة كبيرة الى أتباع طريقة لتقدير سير المصروفات ومن المفيد جدا ات
  . سير الكلفة الفعلية اثناء التنفيذ مع الكلفة المخمنة وتقدير التوقعات لسير العمل 

  
ھناك طريقتان رئيسيتان يمكن اتباع احدھما لغرض تحضير خط بياني تكون احداثياته ھي الكلفة 

وقعات المھندس المقيم بالنسبة لسير وأن ھذا الخط البياني يمثل ت. بالدينار والوقت باألشھر او االسابيع 
  :الكلفة وتقدم العمل للمشروع وھذه الطرق ھي 

  
 : طريقة النسبة المئوية   - أ

لقد اثبتت التجارب في مشاريع عديدة أن كلفة المشروع تأخذ بصورة تقريبية شكل الخط البياني 
ن الخطوات الواجب إتباعھا وإ. المشار اليه اعاله اذا تم إنجاز المشروع في الوقت المحدد في العقد 

   -:ھي ) وھي ابسط الطرق ( في ھذه الطريقة 
  



 

 ٣٧

  ) . س (    تؤخذ كلفة المشروع ولنقل أنھا   :ًاوال  
  

  . تصرف خالل الربع االول من مدة المقاولة ) س(من  % ١٠أن   :  ًثانيا 
  

  . تصرف خالل نھاية الربع الثاني من مدة المقاولة ) س (من % ٣٠  :  ًثالثا
  

  . تصرف خالل نھاية الربع الثالث من مدة المقاولة ) س(من  % ٤٠  : ً رابعا
  

  . تصرف خالل نھاية الربع الرابع من مدة المقاولة ) س(من  % ٢٠  :ًخامسا 
  
  
 : طريقة برنامج التشييد     - ب

إن ھذه الطريقة ھي احدى الطرق التي تعطي نتيجة أكثر واقعية وتعتمد الطريقة على تحضير 
من قبل المقاول او الجھة التي تنفذ العمل ) مخطط أعمدة أو غيره ( لتشييد حسب العناصر برنامج ا

( باالسلوب المباشر ويقوم بعدھا بتقييم كلفة كل مرحلة زمنية بمساعدة جداول الكميات المسعرة 
  . نى ثم يتم رسم المنح) تكون العملية أبسط وأنجح اذا كانت جداول الكميات مھيئة بطريقة العناصر 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  : مثــــال 
  

   دينار ١٦ ٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠    مبلغ المقاولة 
  أشھــــــر ) ١٠(      مدة المقاولة 

  

 دينار ١ ٦٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠  -  %١٠ول   الكلفة في نھائية الربع اال    

    دينار ٦ ٥٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠  -  %٤٠الكلفة في نھائية الربع الثاني      

    دينار ١٣ ١٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠  -  %٨٠الكلفة في نھائية الربع الثالث    

    دينار ١٦ ٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ -  %١٠٠الكلفة في نھائية الربع الرابع    

  

  : مالحظــــة 

  فة مقدمة تدفع للمقاول فأنھا ال تدخل في الحسابات اعاله إلعداد الخط البياني في حالة وجود سل

  

  



 

 ٣٨



 

 ٣٩

  الفصل الثامن

  المقايسة والتغييرات واألعمال االضافية

احدى واجبات المھندس المقيم ھي معرفة كيفية التعامل مع التغييرات التي تطرأ على المشروع  إن -١
 . ومتابعة تنفيذھا بعد المصادقة عليھا 

  
إن أي تغيير يحدث على المشروع سواء كان اعمال اضافية جديدة غير موجودة في وثائق العقد 

 اعمال موجودة في المخططات ولكنھا غير موجودة في او اضافة اعمال او تنفيذاالصلية او حذف 
ن من جداول الكميات او وثائق العمل االخرى يتم التعامل معھا بموجب أحكام المادة الثانية والخمسو

وعلى دائرة المھندس المقيم التعامل مع التغييرات بموجب . شروط المقاولة العمال الھندسة المدنية 
الصالحيات الممنوحة لھا او مفاتحة الدوائر االعلى للحصول على الموافقات االصولية على ھذه 

التوضيح اآلتي عند ويجب ادراج ) ٤(التغييرات ومن ثم اعداد مسودة أمر غيار وكما في النموذج رقم 
  : طلب الموافقة من الدوائر المعنية 

  
وصف كامل للعمل المطلوب تنفيذه او حذفه او تقليص كمياته او زيادتھا او استحداثه مع بيان   - أ

ًارتباطه بفقرات العقد مقارنة مع جدول الكميات تطبيقا للمخططات او كان تبديال لمواصفات الفقرة  ً
 .المطلوبة 

 
ھذا التغيير سيؤدي الى تغيير في المدة وھل أن عدم تنفيذه يؤدي بالمشروع او يخل في بيان اذا كان   - ب

 . جزء منه 
  

 وصف كافي للتغيير في العمل وھل سيؤدي الى استعمال مبالغ االحتياط في المشروع أم أنه سيؤدي -ج
يادة الكميات مع ضرورة التأكد من كفاية التخصيص السنوي في حالة ز. الى توفير مبالغ للمشروع 

 .  
  
 بيان التغييرات التي ستطرأ على المشروع بالنسبة للفقرات االخرى في حالة تنفيذ ھذا العمل االضافي - د

  . او المتغير 
  
ً إبداء الرأي بخصوص االسعار المقدمة من المقاول لتنفيذ المتغير وفقا لألسعار الحقيقية السائدة في -ھـ

بيعة المقاولة وموقع المشروع وأسعار الفقرات الشبيھة في القطر مع األخذ بنظر االعتبار ط
  . المقاولة االصلية 

  
 في حالة اصدار أمر التغيير نتيجة لزيادة فقرات جداول الكميات او نقصانھا بسبب تطبيق المخططات -و

من كمية ھذه الجداول ويتم ) % ٢٠(فيتم احتساب نفس أسعار الفقرات في جداول الكميات ولغاية 
ويتم تطبيق الفقرات اعاله ) % ٢٠(تفاق على سعر جديد مع المقاول في حالة تجاوز الكمية عن اال

  . على ھذا العمل المتغير مع الرجوع الى الدائرة االعلى في الحصول على االسعار المطلوبة 
  
   -: أن طريقة التسعير لألعمال تتم كما يأتي -ز
  

    . عمل بموجب كلفتھا الفعلية مطروحة في موقع المشروع تحتسب كلفة المواد الداخلة بال  :  ًاوال  



 

 ٤٠

ًتحتسب كلفة العمالة والمعدات فعال لتنفيذ العمل ولحين انجازه وتحتسب نسبة مضافة   :  ًثانيا
  . لتغطية كلفة اعمال التھيئة الالزمة للعمل المتغير 

  
طية المصاريف االدارية تضاف نسبة ثابتة مناسبة على مجموع كلفة المواد والعمل لتغ  :  ًثالثا

  .  واألرباح ، وبعد االتفاق عليھا مع المقاول 
  

ًتجمع الفقرات اوال وثانيا وثالثا اعاله فيكون المجموع ھو القيمة الحقيقية للعمل المتغير   :  ًرابعا ً ً
  . المطلوب تسعيره 

  
   .يستفاد من اسعار فقرات جدول الكميات االصلي المسعر قدر المستطاع   :ًخامسا 

  
  يتم التسعير باالتفاق مع المقاول ، وفي حالة عدم االتفاق يمكن إصدار أمر التغيير بموافقة المھندس -ح

الذي ھو الدائرة العليا بالنسبة للمھندس المقيم وللمقاول الحق وفق المادة الثالثة والخمسون من 
متناع عن التنفيذ وعدم شروط المقاولة ألعمال الھندسة المدنية باالعتراض ولكن ليس له حق اال

  . االستمرار بالعمل 
  

 : الذرعة النھائية  - ٢
المقاول بالعمل تقوم دائرة المھندس المقيم بالطلب من الدائرة المختصة بتشكيل لجنة الذرعة عند مباشرة 

النھائية الخاصة بالمشروع والتي تأخذ على عاتقھا القيام بمقايسة كافة فقرات العمل حال إنجازھا 
ھا من دائرة المھندس المقيم مع مطابقتھا للشروط والمواصفات والمخططات الخاصة بالمشروع وقبول

والتي تكون كنموذج للمقايسة ) ٨( جداول للذرعة النھائية بموجب نموذج االستمارة رقم دويتم إعدا
  . بموجبھا 

  
العمل يضمن قيام اللجنة أن تشكيل ھذه اللجنة في وقت مبكر من المقاولة وقيامھا بأعمالھا بمراحل سير

بذرعة الفقرات المخفية التي اليمكنھا ذرعتھا عند إنجاز كامل العمل كذلك سيسھل ويسرع في إنجاز 
  .  النھائية وتصفية الحسابات عند إنجاز المشروع تالذرعا

  
زة  فأن أما في حالة كون المشروع ينفذ بأسلوب تسليم المفتاح والتي اليوجد فيھا مقايسة لألعمال المنج

الذرعة تكون على صيغة خالصة تبين فيھا مبلغ المقاولة زائد أو ناقص كلفة التغييرات مع تثبيت بأن 
العمل جرى بموجب الشروط والمواصفات ، وعلى لجنة الذرعة مطابقة القياسات الموجودة في 

قصان في القياسات ًالمخططات التفصيلية للمصادقة مع القياسات المنفذة فعال في الموقع وعند حدوث ن
  . يتم إجراء خصم سعر على تلك الفقرات 

  
  : الســـلف الشــھـرية  - ٣

 المھندس المقيم وذلك وفق شروط المقاولة ألعمال الھندسة ةيقوم المقاول السلف الشھرية الى دائر
حل المدنية ، وباإلمكان االستفادة من القياسات الجارية في اعمال الذرعة النھائية وذلك في المرا

ًعلما بأنه اليمكن إدخال أي عمل إضافي ألم أية زيادة في كميات جداول الكميات .  المتقدمة من العمل 

  .  االصلية بدون استحصال الموافقات االصولية وإصدار أمر التغيير الالزم 
  
  



 

 ٤١

  الفصل التاسع
  المدد االضـــافية

 
ال الھندسة المدنية ، يشترط تقديم من شروط المقاولة ألعمفي ضوء المادة الخامسة واألربعين   - ١

ًالمقاول طلب تمديد مدة المقاولة المتعاقد عليھا خالل ثالثين يوما من تاريخ نشوء السبب الذي من 

 . ًأجله يطالب بالتمديد مبينا فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة وللحاالت المبينة في شروط المقاولة 
 

 الى الدائرة االعلى بعد تقديم مطالعة تفصيلية على طلب تقوم دائرة المھندس المقيم برفع الطلب - ٢
 المذكورة على تالمقاول للتمديد المذكور أعاله بموجب برنامج تنفيذ العمل ومدى تأثير التبريرا

ًالفقرة أعاله وتأخير العمل ككل وليس لكل عملية على حدة مع بيان التمديدات الممنوحة سابقا ، 

 الى التأخير وتواريخھا معززة بالوثائق المؤيدة    لذلك من قبل الجھة الوقائع واألحداث التي أدت
وتبين دائرة المھندس المقيم رأيھا الواضح في ) ١٠(الرسمية المختصة وذلك بموجب النموذج رقم 

من النموذج المذكور مبينة قناعتھا بالتمديد ومدى تداخل المدة المطلوبة مع المدد ) ١١(الفقرة 
ًا وتأثيرھا على برنامج تقدم العمل ، وعلى أن تناقش طلبات التمديد من قبل لجنة الممنوحة سابق

 . التمديد بموجب أحكام العقد والتعليمات الصادرة عن الجھات العليا 
  

بعد استحصال الموافقات االصولية وفق الصالحيات التي تعممھا الجھات العليا يصدر المھندس  - ٣
ًه الى المقاول وبعد أن يقدم المقاول تعھدا بعدم المطالبة بأية المقيم التمديد بكتاب رسمي يوجھ

 ) . ١١(تعويضات نتيجة التمديد وفق النموذج رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٢



 

 ٤٣

  الفصل العاشـــــر

ًاالستالمات وإنجاز المشروع اوليا ونھائيا ً  

 االستالم االولي  - ١
  
ًعند إنجاز المشروع إنجازا كامال بحيث تكون كافة االعمال قد   - أ أنجزت بموجب الشروط ً

طات والمواصفات ، يقوم المقاول بتقديم كتاب يعلم فيه دائرة المھندس المقيم بإنجاز والمخط
ًاالعمال بصورة كاملة بحيث أصبح المشروع جاھزا لإلشغال بدون أية معوقات تعيق إشغال 

 . المنشأ 
 
 الدائرة كل حسب إختصاصه  تقوم دائرة المھندس المقيم بتدقيق إنجاز االعمال من قبل مھندسي  - ب

ًوعند تأييد المھندسين بأن العمل منجزا بموجب الشروط والمواصفات الفنية ويؤيد ذلك من قبل 

المھندس المقيم ، يتم أعالم الدائرة المختصة بأن العمل قد تم إنجازه بصورة كاملة مع تحديد يوم 
 االستالم االولي لغرض القيام بتدقيق االنجاز بھذا الكتاب ويطلب من الدائرة المختصة تأليف لجنة

 .  عملية االنجاز الفعلي 
  

  تقوم الدائرة المختصة بتأليف لجنة االستالم االولي وفق التوجيھات الصادرة في حينه التي يطلب -ج
ًمنھا القيام بتدقيق إنجاز المشروع أوليا وإمكانية إشغاله والتأييد بأن العمل أنجز بموجب الشروط 

ات والمخططات مع قيام اللجنة بتثبيت تاريخ االنجاز االولي وبدء فترة الصيانة سواء والمواصف
بتأييد ما ثبته المھندس المقيم بكتابه الذي طلب فيه تأليف لجنة االستالم أو تثبيت أي يوم بعد ذلك 

قاولة التاريخ ترى اللجنة بأن العمل أصبح باإلمكان اشغاله بدون عوائق مع الرجوع الى شروط الم
  : ويفضل أن تتألف لجنة االستالم االولي من . ألعمال الھندسة المدنية التي تشرح ھذه الحالة

  
  ممثلي الجھة المشرفة   :  اوال  

  ممثلي الجھة المنتفعة   :  ًثانيا   

  ممثلي االستشاري   :  ًثالثا  

  ممثلي المقاول   :  ًرابعا  

  

ًال موقعيا بموجب الشروط والمواصفات والمخططات  تقوم لجنة االستالم االولي بتدقيق تنفيذ االعم- د

بعد أن تكون ھذه اللجنة قد قسمت نفسھا الى مجموعات مختصة تقوم كل مجموعة بعملھا حسب 
االختصاص إن أمكن ذلك وعند إنجاز المجموعات لعملية التدقيق تجتمع اللجنة بكامل اعضاءھا 

ًأعاله ، علما ) ج (بالمتطلبات الواردة في لوضع التقرير المشترك عن المشروع وبموجب ما جاء 

بأن تقارير االختصاص التي تخص كل مجموعة توقع من قبل المجموعة المختصة وترفق مع 
  . التقرير الشامل للجنة 

  
  



 

 ٤٤

  
 يرسل التقرير الى الدائرة المختصة للمصادقة عليه ويرسل نسخة منه الى المقاول الكمال النواقص -ھـ 

حديدھا خالل االستالم االولي وبموجب مدة محددة في التقرير وبعد إنجازھا إن وجدت التي تم ت
والتي تسمى شھادة االنجاز ( وتأييد ذلك يطلب من المھندس المقيم امالء استمارة االنجاز االولي 

وترسل الى الدائرة ثانية لتوقيعھا من قبل رئيس الدائرة وكما في نموذج االستمارة المرفقة ) االولي 
  . وفي ھذه الحالة باإلمكان اطالق نصف التأمينات النظامية الخاصة باالنجاز االولي ) ١٢ (رقم

  
 االستالم النھائي  - ٢
  
التي سبق تثبيتھا ) إن وجدت ( تقوم دائرة المھندس المقيم بالتأكد من قيام المقاول بإنجاز النواقص   - أ

 . الصيانة من قبل لجنة االستالم االولي والنواقص التي ظھرت خالل فترة 
 
 . بأعمال الصيانة بصورة جيدة خالل فترة الصيانة يجب مالحظة بأن المقاول قد قام   - ب

 قبل إنتھاء فترة الصيانة بمدة التقل عن االسبوعين يتم إعالم الدائرة المختصة من قبل المھندس المقيم -ج
 لجنة االستالم النھائي ًاو المقاول بأن فترة الصيانة اوشكت على االنتھاء تعاقديا ويتطلب تأليف

  ) . وفق التوجيھات ( ًالستالم المشروع نھائيا 

 عند إنتھاء لجنة االستالم النھائي من إعدادھا تقريرھا النھائي تعلم الدائرة المختصة بذلك حيث يتم - د
إرسال التقرير من قبل المھندس المقيم او رئيس اللجنة الى ھذه الدائرة وفي ضوء ذلك يتم إصدار 

وبذلك تكون عملية ) ١٥(ادة الصيانة واالستالم النھائي كما في نموذج االستمارة المرفقة رقم شھ
 )%. ٢.٥(ًاالستالم النھائي قد إنجزت واستلم المشروع نھائيا وباإلمكان اطالق باقي التأمينات البالغة 

  

  

  

 

  
  

  
  
  
  

  

  

  



 

 ٤٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المالحــــــــــــــــــــق
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٦



 

 ٤٧

  )١(وذج رقم نمـــ

  

  : دائرة المھندس المقيم لمشروع 

  

   موقع العملتسليممحضر تسلم و

  

  : محضر رقم               :أســـم المقاولة 

  : تاريـــــخ                     

  

       تم بتاريخ                                                      الكشف على موقع العمل وقد قام          

ممثل صاحب العمل بتســــليم الموقـــــع الى                                                   ) (  السيد  

  . وتم تثبيت ذلك بموجب المالحق (                                                   ) المقاول 

  

ركان وأية معلومات خارطة الموقع تتضمن الرواقم المعتمدة لتحديد النقاط واأل) ١(ملحق رقم  - ١

أخرى متوفرة تساعد في تحديد الموقع على أن تكون القطعة المخصصة للموقع تتطابق مع 

المخططات التصميمية للمشروع وبعكسه يثبت ذلك في المحضر واتخاذ الالزم لتعديل المخطط في 

 ) . B.M(ضوء ذلك باالضافة الى راقم التسوية 

 

 .  او محرمات ضمن حدود الموقع تعيق المباشرة بالعملتأييد عدم وجود شواغل او تعارضات  - ٢

  

  ممثل دائرة صاحب العمل           ممثــــل المقـــاول 

     بموجب كتاب التخويل المرقم 

  

         

  



 

 ٤٨

  )٢(نمـــوذج رقم 

  : دائرة المھندس المقيم لمشروع 

  

  قبول تخطيط المنشأ رقممحضر 

  

  : محضر رقم               :أســـم المقاولة 

  : تاريـــــخ                     

  : المنشأ 

  : رقم المخططات المعتمدة 

  : االحداثيــــات المعتمــــدة 

بتخطيط المنشــأ                     (                                              )            قام المقاول  

ُممثال عن دائرة المھندس                                 ) (                            اعـاله وقـــام الســــيد 

  . ًالمقيم بتدقيق التخطيط وتم قبوله بموجب المرفق طيا وألجله تم التوقيع  

  : المرفـــق

  . خاص بتدقيق التخطيط ، مثبت عليه المالحظات الموقعية (                                ) مخطط رقم 

  

  

  

  توقيــــــع               ع     توقيــــــ

          المھندس المقيم           ممثــــل المقـــاول 

  

  



 

 ٤٩

  )٣(نموذج رقم 

  المواد والمعدات ذات االدخال الكمركي المؤقت

  :إسم المشــــروع 

  :إســـــم المقاول  
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 ٥٠

  



 

 ٥١

 



 

 ٥٢



 

 ٥٣

 



 

 ٥٤

 



 

 ٥٥



 

 ٥٦



 

 ٥٧

  )٥(نموذج رقم 

  تعھد عن امر التغيير

  

  

      متعــھد تنفيذ مقاولــة           (                                              )    إني الموقع ادناه المقاول  

  المعقـــــــــــودة بيـــــن شــــــــركتنا(                                                             ) 

  (                                            ) .  ووزارة  

ال في  )      (       أتعھد بعدم المطالبة بأية تعويضات او مصاريف ادارية من جراء أمر التغيير رقم  
  . الحال الحاضر وال في المستقبل 

(                      )       لذا وقعت ورقة التعھد ھذه بالطوع والرضا امام المھندس المقيم لمشروع 
  .  . ًلتكون مدارا للعمل عند الحاجة 

  

  

  

    اؤيد صحة توقيع المقاول             اسم  المقاول 

  :                        اسم المھندس المقيم      توقيع المقاول          

  :   توقيع المھندس المقيم           

  :   التاريخ         :    التاريخ 

  

  

  

  

  

       

  



 

 ٥٨



 

 ٥٩

  



 

 ٦٠



 

 ٦١

  



 

 ٦٢



 

 ٦٣

  



 

 ٦٤



 

 ٦٥

  



 

 ٦٦



 

 ٦٧

  



 

 ٦٨



 

 ٦٩

  



 

 ٧٠

  



 

 ٧١

  )٩(نموذج رقم 

  إبراء وتنازل عن الذرعة النھائية

  

متعھد                     مقاولة      ) شركة                                    ( ع ادناه إني الموق           
  المعقـــــودة بين (                                         ) إنشـــــاء مشــــــروع 

  (                                                         ) . شركتنا ووزارة 

  

اله من كافة الحقوق المترتبة بموجب الذرعة اؤيد بأنني قد استوفيت كافة استحقاقاتي عن المقاولة أع
النھائية وال يحق لي المطالبة بأي تعويض في الحاضر والمستقبل ، لذا وقعت ورقة التعھد ھذه بالطوع 

  . ًوالرضا أمام الدائرة المعنية لتكون مدارا للعمل عند الحاجة 

  

  

  اسم ممثل الدائرة القانونية               اسم المقاول 

   العمل بصاحل                

  اؤيد صحة توقيع المقاول             توقيـــــع المقــــــاول 

  التاريخ                 التاريخ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٧٢

  )١٠(نموذج رقم 

  تمديد مدة المقاولةطلب 

 : اسم المشروع  - ١

 : اسم المقاول وجنسيته  - ٢

 :ًتاريخ المباشرة تعاقديا  - ٣

 : ًالمقاولة تعاقديا مدة  - ٤

 : ًديا تاريخ إنتھاء مدة المقاولة تعاق - ٥

 : تاريخ المباشرة الفعلي  - ٦

 : المدد االستثنائية الممنوحة للمقاولة لحد تاريخ تقديم الطلب  - ٧

 ًيوم اعتبارا من         ولغاية (         ) المدة   - أ
    - ب
   -  ج
 
 : المدد لألعمال االضافية الممنوحة للمقاولة لحد تاريخ تقديم الطلب  - ٨

     ولغاية ًيوم اعتبارا من     (         ) المدة   - أ
    - ب
   -  ج
  
 :تاريخ إنتھاء مدة المقاولة مع التمديدات  - ٩

  
 : المدة االضافية التي يطالب بھا المقاول  -١٠

 ًيوم اعتبارا من         ولغاية (         ) المدة   - أ

 :  االسباب والتبريرات   - ب

  :  االثباتات والمستندات الرسمية التي تعزز االسباب والتبريرات -  ج
 

 
  : مھندس المقيم رأي دائرة ال -١١

 
 

  اسم وتوقيع المھندس المقيم 
 التاريخ 

  



 

 ٧٣

  )١١(نموذج رقم 

  المقاولة تعھد عن تمديد مـــــــــدة 

  

متعھد                     ) شركة                                            ( ع ادناه إني الموق           
  المعقـــــودة بيــــــن                                     ) (     مقاولــــــة إنشـــــاء مشــــــروع 

  (                                                         ) . شركتنا ووزارة 

  

اتعھد بعدم المطالبة بأية مدة اضافية اخرى او تعويضات او مصاريف ادارية عن االسباب التي من 
الحال الحاضر وال في المستقبل ، لذا وقعت ورقة التعھد ھذه بالطوع اجلھا منحت ھذه المدة ال في 

ًلتكون مدارا للعمل (                                                 ) والرضا امام المھندس المقيم لمشروع 

  . عند الحاجة  

  

  

  اسم الھندس المقيم            اسم وتوقيع المقاول 

  

   المقـاول    اؤيد صحة توقيع                

     توقيع المھندس المقيم               

    التاريخ   التاريخ 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٧٤

  )١٢(نموذج رقم 

  تقرير لجنة االستالم االولي لمشروع/ م

  المشروع شرح موجز عن   - ١

  

  

  -:توصي اللجنة بما يلي  - ٢
 
ًيعتبر العمل منجزا انجازا اوليا بتاريخ       - أ ً ً /   /٢٠١ 

 
        ًلمدرجة في كشف النواقص المرفق طيا خالل فترة اقصاھا     على المقاول انجاز النواقص ا  - ب

 . يوم (      ) 
  

على امكانية االستفادة من المقاولة للغرض الذي أنشأت من ) ٢(  ال تؤثر النواقص المدرجة في -ج
  . اجله 

  
  .  عليھا  تؤيد اللجنة تنفيذ االعمال بموجب الشروط والمواصفات الفنية والمخططات المتعاقد- د
  

   - : تدرج االعمال التي أنجزت ويتطلب تأجيل استالمھا ألسباب مبينة ازاءھا وكما يلي - ھـ 
  

  االسباب              
  

             - أ
    - ب
   -ج
  

 وفي ضوء العقد عدا ٢٠١/   /   وتنتھي في    ٢٠١/   /  ً تبدأ مدة الصيانة اعتبارا من تاريخ  -و
ً اعتبارا من تاريخ النواقص وبما ال يتناقض مع العقد االعمال التالية والتي تبدأ مدة صيانتھا

  : ولألسباب المبينة إزاءھا 
  
  
  

  

  



 

 ٧٥

  

  تبـــدأ من مدة صــــيانتھا بتـــاريخ                               : ً اوال 

  :  وذلك بسبب ٢٠١/  / وتنتھي بتاريخ   (         )  ولمدة ٢٠١        /   / 

  

  : ًثانيا 

  

  : ًثالثا 

  

  . ة مالحظات او تحفظات أخرى  أي-ز

  

وتم تسليم (                                                                  )  سلم المشروع الى الجھة المنتفعة  - ٣
كافة مرفقات المشروع بما يحتويه من مواد ومعدات وأثاث بموجب العقد على أن يتم إنجاز كل ما تم 

 . كل مجموعة وكذلك بموجب توصيات اللجنة تثبيته من نقاط بموجب محضر 
  
  

  : أسماء أعضاء لجنة االستالم االولي وتواقيعھم 
  
  

أؤيد ما جاء وأتعھد بإنجاز النواقص المثبتة بكشف النواقص لكافة االعمال وفي ضوء ما ھو مبين أعاله 
 .  
  
  
  التوقيع                   
  اسم ممثل المقاول                   
  التاريخ                   

  

  

  



 

 ٧٦

  )١٣(موذج رقم ن

  :شھادة إكمال االعمال لمشروع / م

 لجنة االستالم االولي نؤيد أن االعمال قد أكملت بصورة أساسية ً    نظرا لحصول المصادقة على تقرير
بالدرجة التي يمكن االستفادة منھا للغرض الذي أنشأت من أجله وتم التنفيذ بموجب الشروط 

  : اقد عليھا ونبين لكم المعلومات المدرجة أدناه والمواصفات الفنية والمخططات المتع

 : ًاسم ورقم المقاولة تعھدا  - ١
 :  أسم المقاول وجنسيته  - ٢
 :   ًكلفة المقاول تعھدا  - ٣
 : كلفة االعمال االضافية المصادقة  - ٤
 : كلفة العمل الفعلي بعد إضافة االعمال االضافية  - ٥
 :  ًتاريخ المباشرة تعاقديا  - ٦
 :  تاريخ المباشرة الفعلي  - ٧
 :  ًمدة المقاولة تعاقديا - ٨
 : ً تاريخ االنجاز تعاقديا   - ٩

 :  المدد االستثنائية الممنوحة للمقاول -١٠
 :  مدة االعمال االضافية الممنوحة للمقاول -١١
   : ت تاريخ إنتھاء مدة المقاولة مع التمديدا-١٢
 :ً تاريخ إنجاز المقاولة فعليا -١٣
 :   الجھة المصممة للمشروع -  ١٤
 :  الجھة المشرفة على تنفيذ العمل -١٥
 :  الجھة االستشارية للمشروع -١٦
 :  اسم المھندس المقيم او المشرف -١٧
 :  طريقة التنفيذ -١٨
 :  مجموع المبالغ المسلفة عن ھذه المقاولة -  ١٩
 :  تاريخ إبتداء فترة الصيانة -  ٢٠
 :  مدة الصيانة -٢١
 : ولي  أسماء أعضاء لجنة االستالم اال-  ٢٢

  

  المدير العام                 المھندس المقيم 

  : مالحظة 

أي عمل متبقي خالل مدة الصيانة كمال إعلى المھندس المقيم الطلب من المقاول تقديم تعھد خطي ب

  ) . المھندس  ( بالصورة التي يقرھا 



 

 ٧٧

  )١٤(نموذج رقم 

  تقرير لجنة االستالم النھائي

 -:  شرح موجز عن طبيعة المقاولة  - ١

  

  

  

  

 :  أعمال الصيانة وتوصيات لجنة االستالم النھائي  - ٢

 تم إنجاز كافة النواقص التي ال تؤثر على االشغال المدرجة في كشف النواقص في محضر االستالم   - أ
االولي كما تم إنجاز كافة النواقص االخرى التي ثبتت على المقاول اثناء فترة الصيانة من ذلك فقد 

ً في كشف النواقص المرفق طيا لكل مجموعة حسب إختصاصھا وجدت بعض النواقص المثبتة

  بموجب العقد وعلى ٢٠١/   / والتي ينبغي على المقاول إنجازھا في موعد اقصاه                    
 . حسابه الخاص 

 
 ٢٠١             /   /  على ضوء تقرير لجنة االستالم االولي بدأت فترة الصيانة بتاريخ               - ب

 عدا االعمال التالية التي بدأ مدة صيانتھا ٢٠١/   / وانتھت بتاريخ (                    ) ولمدة 
ًاعتبارا من تاريخ إنجاز النواقص المثبتة بموجب محضر االستالم االولي والكتب والمراسالت 

  -:الالحقة وبما ال يتناقض مع العقد ولألسباب والمالحظات المثبتة ازاءھا 
  

         ٢٠١/   /     بتاريــــخ    ابدأت مـــدة صــــيانتھ (                                   ) – ًاوال
   وذلك بسبب   ٢٠١/   / وانتھت بتاريخ     (                 ) ولمــــدة  

  
   –ًثانيا 

  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 ٧٨

  
ال التي انجزت وتم تأجيل استالمھا   خالل مدة الصيانة وفي االوقات المناسبة تم استالم كافة االعم-ج

   - :اثناء عملية االستالم االولي ألسباب وظروف معينة وكما يلي 
  

  : ًاوال   

  : ًثانيا 

  : ًثالثا 

  : ًرابعا 

  

  :  أية مالحظات أخرى - د

  

  

) ١( ال يتم إصدار شھادة الصيانة واالستالم النھائي إال بعد إنجاز النواقص المشار اليھا في الفقرة -ھـ 
أعاله حيث ينبغي إعادة التدقيق من قبل أعضاء اللجنة كل حسب اختصاصه لغرض رفع التوصية 

  . النھائية 
  
  

  أسماء أعضاء لجنة االستالم النھائي وتواقيعھم 
  
  
  
  

أؤيد ما جاء اعاله وأتعھد بإنجاز النواقص المثبتة بكشف النواقص لكافة االعمال وفي ضوء ما ھو 
ًيوما وبخالفه يحق لصاحب العمل تنفيذھا على حسابي واليحق لي المطالبة      ) (  مبين أعاله خالل 

  . بأي تعويضات من جراء ذلك  
  
  
  
  

  اسم وتوقيع ممثل المقاول                  
  

  التاريخ 
    



 

 ٧٩

  )١٥(نموذج رقم 

  شھادة الصيانة واالستالم النھائي لمشروع

                                            والمصادقة             ًنظرا النتھاء فترة الصيانة لمشروع   

على تقرير لجنة االستالم النھائي ولعدم وجود نواقص في المشروع نبين لكم المعلومات المدرجة ادناه 
:-   

 : ً   رقم المقاولة تعھدا  - ١
 :    اسم المقاول  - ٢
 : ً   كلفة المقاولة تعھدا  - ٣
  :   كلفة االعمال االضافية المصادقة  - ٤
 :    كلفة العمل الفعلي بعد إضافة االعمال االضافية  - ٥
 : ً   تاريخ المباشرة تعاقديا  - ٦
 :    تاريخ المباشرة الفعلي  - ٧
 : ً   مدة المقاولة تعاقديا  - ٨
 :   المدد االستثنائية الممنوحة للمقاول  - ٩
 :  مدد االعمال االضافية الممنوحة للمقاول  -١٠
 : ًتاريخ انتھاء مدة المقاولة تعاقديا  -١١
 :   تاريخ انتھاء مدة المقاولة مع التمديدات  -١٢
 :ًتاريخ إنجاز المقاولة فعليا  -١٣
 : الجھة المصممة للمشروع  -١٤
 : الجھة المشرفة على تنفيذ المشروع  -١٥
 : الجھة االستشارية للمشروع  -١٦
 : إسم المھندس المقيم او المشرف  -١٧
 : طريقة التنفيذ  -١٨
 : ابتداء فترة الصيانة  -١٩
 : مدة الصيانة  -٢٠
 : اء فترة الصيانة إنتھ -٢١

  : أسماء أعضاء لجنة االستالم النھائي 

  

  المدير العام               المھندس المقيم 

  



 

 ٨٠



 

 ٨١

  )١٦(نموذج 

  استماره التدقيق الموقعي

  /العدد:                                                                        اسم المشروع 

  /                                                      التاريخ:                     اسم المقاول

  . تمال من قبل المقاول -:اوال

  مالحظات مھندسي االختصاص
  الفقره المراد تدقيقھا ت

البنايه 
  كھرباء  صحي  ميكانيك  مدني  معماري  والموقع

                

  

  مدير المشروع    وقع                     مدير الم          المھندس المختص                   

  المشروع.م.م.تمال من قبل د:         ثانيا

  مالحظات مھندسي االختصاص
  الفقره المراد تدقيقھا ت

البنايه 
  كھرباء  صحي  ميكانيك  مدني  معماري  والموقع

 

 

 

 

 

 



 

 ٨٢



 

 ٨٣

  )١٧(نموذج 

  استمارة موافقة صب الخرسانة

  /        العدد                                 

  / التاريخ                                           .يمال قبل موعد الصب ) A(       الجزء 

  

       العملصاحب    اسم المشروع

    اسم المقاول

    تسمن

    رمل

    حصى

    ماء

قوة االنضغاط 
المطلوبة وبحسب 

  المخططات

  

الخلطة 
ومواصفاتھا 

) أوزان(
  مواد الخلطة

مواد 
  مضافة

  

طريقة 
  الصب

  

تارخ 
الصب 
  قعالتو

كميه 
  الصب

  

  م.م.مالحظات د  ااالعمال المنفذة المطلوب تدقيقھ

    قالب

    حديد تسليح

    االبعاد

    الشاقولية

    االستقامة

    التنظيف

    االسناد والتدعيم

العمل 
المراد 
  صبة

  الموقع حسب المخططات

    اخرى

مالحظات مھندسي 
  الخدمات

  يذكر االسم والتوقيع/م    .م.مھندسو د       يذكر االسم والتوقيع/ مھندسو الشركة المنفذة 

      كھرباء

      ميكانيك

      صحيات

  المھندس المشرف               المھندس المقيم  المھندس المنفذ                              مدير المشروع

  



 

 ٨٤

  

  

  م.م.يمال بعد الصب ومن قبل  د)  B(الجزء 

  

    المالحظات  التاريخ  

      ازالة القالب

      طريقة المعالجة

      معالجات الكونكريت

      االنضاج

      اخرى

  / توقيع ومالحظات المھندس المشرف                                               التاريخ 

  /                                                       التاريخ المھندس المقيم                

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               



 

 ٨٥

  )١٨(                          نموذج                  

  

  سجــــل الوقائــــع اليومـــي

  

  ألعمــال

  ........................................الھيئة العامة    

  
  ...........................................      لمشروع

  

  .........................                      لسنة



 

 ٨٦

  مالحظه ھامه لكبار الموظفين الذين يزورون العمل

  .قرير الالزم بذلكفي حاله عدم مسك سجل حسب التعليمات المدونه ادناه يرجى تقديم الت

  تعليمات ھامة

  مسك سجل الوقائع اليومي

ان سجل الوقائع وثيقه مھمه وھو المستمسك الوحيد الذي يعول عليه في الوقوف على سير  .١
العمل وما قد ينتابه من عوارض طبيعيه كاالمطار والسيول والفيضانات والنزيز والعواصف 

يستخدم عليه من مھندسين ومراقبين والثلوج مع تسجيل مختلف ادواره ومراحله وما 
ونظارعمال وعمال ونجارين وبنائين وغيره والمواد المستحضره وكميه االعمال المنجزه 
ومواصفاتھا وكذلك كافه التطورات والتغيرات التي تحصل في العمل من بدايته حتى نھايته 

 .يوما بيوم سواء كان جاريا بطريقه االمانه او التعھد
وتشمل االعمال الجديده والتوسيعات وال يمسك العمال الصيانه ،  لكل عمل يمسك ھذا السجل .٢

 . والترميمات 
اذا كان الحبر غير . تدون كافه المعلومات بالحبر وبخط  واضح بصوره كامله وصحيحه  .٣

متوفر في بعض المحالت فيجوز استعمال قلم قوبيه اال انه ال يجوز استعمال قلم الرصاص او 
 .طلقاالقلم الملون م

ال يجوز باي حال من االحوال قلع صحيفه من الدفتر وال يسوغ حك قيد او تشويھه بحيث  .٤
بالقلم والتوقيع عليه ) شطبه واحده(تتعذر قراءته واذا وقع خطا فيقتضي تصحيحه بالشطب 

 .وتدوين المعلومات الصحيحه ازاءه 
 ويكون مسؤوال عن على الموظف المسؤول عن العمل يوقعيوميا في ذيل صحيفه الوقائع .٥

.                                                                                          مسك السجل والمحافظه عليه 
اما اذا تعذر وجود الموظف المسؤول في محل العمل لسبب من االسباب فيجوز لنائبه او 

اال انه يجب . ي يخوله رسميا في السجل التوقيع في ذيل صحيفه الوقائع نيابه عنه معاونه الذ
ان يوقع الموظف المسؤول اصاله في المحل المعد لتوقيعه في كل صحيفه من سجل الوقائع 

  .التي لم يوقعھا في حينه ويدون االيضاحات المبرره لتغيبه 

ه ابراز السجل المذكور الى كبار موظفي على الموظف المسؤول عن العمل او نائبه او معاون .٦
وزاره االسكان والتعمير ومفتشيھا ورؤساء الوحدات االداريه والھيئات التفتيشيه والماليه 

  والتدقيقيه ويستحصل تواقيعھم ومالحضاتھم عن العمل في المحل المعد لذلك
يا لقاء اعتراف على الموظف المسؤول اعاده السجل عند انتھاء العمل الى مركزالمنطقه رسم .٧

باالستالم وعلى محاسب المنطقه االحتفاظ بالسجالت المعاده من االعمال في محل امين 
 .للرجوع اليھا عند الحاجه 

عند تحويل الموظف المسؤول عن مسك السجل الى منطقه او وظيفه اخرى يتحتم عليه تسليم  .٨
تسليم والتسلم وعلى خلفه السجل الى خلفه على ان يدون رقم تسلسل السجل في شھاده دور ال

ان يتاكد من ان الذي استلمه من سلفه منتظم ومطابق لھذه التعليمات او التعليمات التي قد 
 .واذا تبين له وجود ايه مخالفه فعليه اشعار مرجعه بذلك تحريريا . تصدر في المستقبل 

 فقد السجل او اي يجب مسك السجل بقسم واحد او اكثر تبعا للمده التي يستغرقھا العمل واذا .٩
قسم منه فعلى الموظف او المستخدم المسؤول المبادره حاال الى اشعار مرجعه بالكيفيه رسميا 

 . موضحا جميع معلومات والمالبسات التي ادت الى فقدانه 
  



 

 ٨٧

  سجل الوقائع اليومي

  ..............................المنطقة 

  ...........................اسم العمل 

  .............ناحية.............قضاء.............محافظة .............. ع موق

  ............................االعتماد المصدق بالدينار

    )امانه(اوً)تعھدا( القسم االول يقام به

  ر    دينا     القسم الثاني يقام به امانة                                             فلس  

    االحتياط                العمال غير المنظورة للمراقبة 

قسم المقاولة - أ  

  المجموع............                    لسنة.................. رقم المقاولة

    ...................................        اسم المقاولة

  المصادقة

  ...............................           الدائرة

  .................................           الرقم

  ...............................           التاريخ

  
  ...............وتنتھي في............ تبتدئ في....................مدة المقاولة

  ..........................................تاريخ تبليغ المقاول بالمباشرة بالعمل

  ..........................................................تاريخ المباشرة بالعمل

  )......................................اليشمل مدة الصيانة(تاريخ اكمال العمل

  ..........................................................تاريخ اخر شھادة سلفة

  ...........................تاريخ انتھائھا............................انةمدة الصي

  

  

  

  



 

 ٨٨

  

  قسم االمانة - ب

      المصادقة

  ........................       الدائرة

  ...........................      الرقم

  ..........................     التاريخ

  .........     تاريخ المباشرة بالعمل

  توقيع الموظف المسؤول عن العمل.............         تاريخ اكمال العمل

  ................................                                          التاريخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 ٨٩

  )٢(الموظفون والمستخدمون المسؤولون عن ھذا العمل                       صحيفة

  

 اسم مھندس
  المنطقة

اسم المھندس او 
معاون المھندس 
 او المالحظ الفني

اسم المراقب 
المسؤول عن 

  العمل

اسم معاون 
  المراقب 

  المالحظات

          

  -:مالحظة

  .تحت اسمه مباشرة) يقتضي درج تاريخ ابتداء مسؤولية كل موظف او مستخدم  عن العمل وتاريخ انتھائھا(

  

 



 

 ٩٠

  ق عليھامدة المقاولة والتمديدات المصاد

  ........الى.........من).........بااليام(مدة المقاولة االصليــــــــة

  ...........تاريخ..........بكتابھا رقم........بموجب مصادقة........الى.........من).........بااليام(التمديدات المصادق عليھا

  ........تاريخ.........بكتابھا رقم........بموجب مصادقة..... ...الى.........من).........بااليام(التمديدات المصادق عليھا

  .......تاريخ..........بكتابھا رقم........بموجب مصادقة........ الى.........من) .........بااليام(التمديدات المصادق عليھا

  .........تاريخ..........بكتابھا رقم........بموجب مصادقة........ الى.........من) .........بااليام(التمديدات المصادق عليھا

  .........تاريخ..........بكتابھا رقم........بموجب مصادقة........ الى.........من) .........بااليام(التمديدات المصادق عليھا

  

                           مجموع مدة المقاولة والتمديدات المصادق عليھا

 

 

ت المصادقة على منح المدة االضافية المنوه عنھا اعاله بموجب التفاصيل المذكورة   اشھد انه قد تم
اعاله لقاء االعمال االضافية والتأخيرات الحاصلة التي ال تعزى الى تقصير او اھمال من جانب 

  .المقاول والتي لم يكن في استطاعته تفاديھا

  

  

  

  

  . عنه في ذيل ھذه الصحيفة يجب توقيع مھندس المنطقة او من ينوب) ١ (- :مالحظة

تراعى في التمديدات النسب الثابتة ضمن الصالحيات المخولة من مھندس المنطقه ) ٢            (
 ومدير المباني العام وما تجاوزھا الى وزير االسكان والتعمير

                                                                        

  ......................التوقيع                                                                                      

  .............                                                                      عنوان الوظيفة

                                                         .....................               التاريخ

  

  



 

 ٩١

  صحيفة الوقائع

                                                                        التاريخالمقاولة 

  

  ............يوم من مجموع..........اليام المتبقية من مدة المقاولة وبضمنھا التمديد المصدق -أ

  

 م ذكر رقم وتاريخ )تعطي االسباب المبررة فيما اذا توقف العمل(خالل اليوم العمل المنجز  -ب
  استمارة التدقيق

  

   اسم المھندس المشرف من قبل المقاول وعدد العمال المشتغلين لديه-ج

  

  .المواد التي احضرھا المقاول اليوم مع كمياتھا  ـ د

  

  هة الى رقم الكتاب وتاريخالمواد التي اجري الفحص المختبري عليھا مع االشار -ھـ 

  

  )يشار الى االوامر الصادرة بشأنھا(اعمال اضافية او تبديالت او عز بھا اليوم  -و

  

  .الى محل العمل ورقمھا(                    ) ردت خرائط عدد  و-ز

  

  . الطقس ودرجات الحرارة-ح

  

  . الزوار وھيئات التفتيش ومالحظاتھم حول العمل - ط

  

  ......................                التوقيع  اآلليات التي تعمل في الموقعي ـ عدد ونوع 

  .............                                                                       عنوان الوظيفة

  .....................                                                                       التاريخ



 

 ٩٢

  صحيفة الوقائع

                                                                         التاريخاالمانة

  

  المواد التي احضرتھا الدائرة وكمياتھا -أ

  

  تفاصيل العمل المنجز وكلفته -ب

                                    الكلفة                                                                   

  

  فلس      دينار           مجموع اجورھم          عددھم         العمال المشتغلون على العمل -ج

  

   المالحظات      الكلفة المقدرة لھذه المواد  الجھة الموجه اليھا الطلب   كمياتھا  المواد المطلوبه للعمل -د

  

  خرى المترتبة اليوم المصروفات اال-ھـ

  

) بضمنھا مالحظات الزوار وھيئات التفتيش وحالة الطقس والتبديالت في العمل(مالحظات اخرى  -و
  .و التعليمات المستلمةأوالخرائط 

  

و اذا أمانة  أل ھذه الصحيفة سواء كانت  تعود للقسم الثاني من المقاوله الذي ينفذم تستع–ملحوظة 
  .فة اقسامه  بكال أمانةصل العمأكان 

  

  

  

  



 

 ٩٣

  )١٩(نموذج 

   -:  وزاره االعمار واالسكان                                                  اسم المشروع

:                                  الھيئه العامه للمباني                                                       اسم الشركه المنفذه

  لجنه التسعير

  عن مثيالتھا في العقد% ٢٠كشف بالفقرات االضافيه التي تزيد عن نسبه                       

  

مقترح 
الشركه 
  المنفذه

  م.م.مقترح د
قرار لجنه 

  التسعير
  الحظاتالم

  الوحده  ت
الكميه 

بموجب 
  العقد

السعر 
بموجب 

  العقد

الكميه 
االضافيه 

االكثر 
من 
٢٠%  

              

                        

  

                                                 

                                                                                      مقرره اللجنه

                                                     

      عضو       عضو      عضو     عضو        رئيس اللجنهعضو     عضو      عضو   

 

 



 

 ٩٤

  )٢٠(نموذج 

 - :وزاره االعمار واالسكان                                            اسم المشروع

  -:الھيئه العامه للمباني                                                 اسم الشركه المنفذه

 لجنه التسعير

  االعمال المستحدثةكشف 

مقترح الشركه 
  المنفذه

  م.م.مقترح د
قرار لجنه 

  التسعير

  الكميه  الوحده  التفاصيل ت
  السعر

  دينار

  المبلغ

  دينار

  السعر

  دينار

  المبلغ

  دينار

  السعر

  دينار

  المبلغ

  دينار

  المالحظات

                      

المجموع   
  للصفحه

                  

المجموع   
  الكلي

                  

 

                                  لمشروع       المھندس  المقيم         المھندس المدقق في قسم المشاريع                         مقرر اللجنهمدير ا

  يس اللجنه  رئ    ضو         عضو             عضو           عضو                عضو                         ع



 

 ٩٥

  

  
  

  

  الثانيالباب   
  الدليل القياسي الموحد  

  المباني العمالللمسح الكمي   

  والهندسة المدنية  

  

  

  



 

 ٩٦

  



 

 ٩٧

الدليل القياسي الموحد للمسح الكمي العمال المباني : فھرس الباب الثاني 
 والھندسة المدنية  

  المحتويات  رقم الفصل
  

  الصفحة 

  ٩٩  قواعد عامة     الفصل االول 

  ١٠٣  متطلبات عامة وخاصة   الفصل الثاني 

  ١١١  اعمال الموقع واالعمال الترابية    الفصل الثالث 

  ١١٧  الركائز      الفصل الرابع 

  ١٢١  االعمال الخرسانية   الفصل الخامس 

  ١٢٧  اعمال البناء والقواطع    الفصل السادس 

  ١٣١  اعمال العزل الحراري وقطع الرطوبة   الفصل السابع 

  ١٣٣  االعمال المعدنية   الفصل الثامن 

  ١٣٧  االعمال الخشبية      الفصل التاسع 

  ١٤١  االبواب والشبابيك                  الفصل العاشر 

  ١٤٥  اعمال االنھاء والصبغ     الفصل الحادي عشر 

  ١٤٩  االثاث والمعدات     الفصل الثاني عشر 

  ١٥١  اعمال الھندسة الصحية والميكانيكية      الفصل الثالث عشر 

  ١٥٥  اجھزة النقل      الفصل الرابع عشر 

  ١٥٧  التأسيسات الكھربائية                   الفصل الخامس عشر

  ١٦٥  اعمال السكك الحديدية      الفصل السادس عشر

  ١٦٩  االنفاق    الفصل السابع عشر 

  

  



 

 ٩٨



 

 ٩٩

  

  

  

  

  

  
  

  الفصـــل االول

  قواعد عامة

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٠٠

  

 قواعد عامة : لفصل االول ا -١
  : مقدمة ١-١
أن قواعد حساب الكميات يمكن استخدامھا في مرحلة التصاميم واعداد وثائق المقاوالت  ١-١- ١

 . وكذلك في مراحل التنفيذ لتلك االعمال  
  
لمواد واالعمال بصورة منفصلة ليجب أن تزود المخططات والتفاصيل والمواصفات الفنية  ٢-١- ١

 . ت عن جداول الكميا
  
ًيشكل اقتراحا ملزما لشكل وويب المقترح في ھذا الدليل البأن الت ٣-١- ١ جداول الكميات ھيكل ً

 . يمھا متروك لمھندس التخمين ظلمختلف االعمال حيث أن تن
  

  : جداول الكميات ٢-١
لالعمال الواجب انجازھا أضافة الى تحديد ًدقيقا َأن جداول الكميات يجب أن توفر وصفا 

ًتنفيذھا فعال في موقعھا النھائي في المنشأ بموجب المخططات وضوابط ھذا الكميات المطلوب 

الدليل ، كما وان الجداول يجب أن تبين االعمال المطلوب انجازھا في مواقع وتحت ظروف 
ن القاعدة االساسية في جداول الكميات ھي أن إ. معينة والتي قد تؤثر على تسعير الفقرات 

  . ستطاع وأن تكون شاملة لالعمال المطلوبة قدر الموواضحة  ةتكون بسيط
  

 حساب الكميات ٣-١

. ملم بشكلھا الصافي ) ١٠ (برتسجل االبعاد لغرض احتساب كميات االعمال الحقيقية الق١-٣- ١
وأن ھذه القاعدة يجب أن التطبق على االبعاد التي تذكر في شرح فقرات جدول الكميات حيث 

  . لفقرات بموجب الوثائق االخرى للمقاولة يجب إعطاء االبعاد كاملة عند وصف ا

كمياتھا عدا ما يذكر على حساب  تطرح الفراغات الموجودة ضمن او في حدود االعمال عند ٢-٣- ١
  . ًخالفه نصا في فصول ھذا الدليل 

  .  يكون حساب طول االنابيب ومجاري الھواء وغيرھا على اساس طول الخط المركزي لھا ٣-٣- ١

الطول ، العرض السمك : ح الكميات كما يأتي ــاد لغرض مســـاالبعتســجيل ل ــيكون تسلس  ٤-٣- ١
  . او االرتفاع حسب الحالة 

  

  



 

 ١٠١

  

 أسعار الفقرات  ٤-١

ة الفقرات فتكون كل) متطلبات عامة وخاصة (  أضافة الى ما ھو مذكور في الفصل الثاني   ١-٤- ١
قاولة ومطابقة لشروطھا وتعتبر شاملة لكل الواجبات واالعمال الواجب انجازھا بموجب الم

  .حاوية لما يأتي اال اذا نصت الفقرة المعينة على خالف ذلك 

  .  وكل ما يتعلق بھا ة االيدي العاملفة كل١-١-٤- ١

  . تعلق بكلفھا ي المواد والبضائع وكل ما ٢-١-٤- ١

  . ستعمال المكائن والمعدات وبضمنھا فترة عدم التشغيل إ ٣-١-٤- ١

  . ات من المواد  الضائع٤-١-٤- ١

   مستوى او ارتفاع ومن ضمنھا توفير الطرق الالزمة ، تنفيذ العمل في أي وضع ٥-١-٤- ١

  .  االعمال المؤقتة ٦-١-٤- ١

   . والربح التحميالت ، كلفة تھيئة العمل ٧-١-٤- ١

  .  حماية االعمال في كافة مراحل التنفيذ ٨-١-٤- ١

  . ) الخ ٠٠٠المواد االحتياطية ، التدريب ( ب المقاولة  الكلف االخرى التابعة للفقرة بموج٩-١-٤- ١

 شرح الفقرات واالشارة الى المواصفات   ٥-١
 
يجب االشارة الى البنود المعينة في المواصفات او المخططات عند وصف العمل المطلوب ١-٥- ١

ي في الفقرة ، وكما يمكن االشارة الى معلومات تنشر حول بعض المنتجات المنوي استعمالھا ف
  . االعمال 

  
  .  عند احتساب كميات بعض الفقرات بالمساحة يجب ذكر السمك ٢-٥- ١
  
سح كمياتھا بالطول فأن من الضروري ذكر أبعاد المقطع وشكله م بالنسبة للفقرات التي ت٣-٥- ١

  . ومحيطه أوأية معلومات مناسبة اخرى كما يجب ذكر القطر الداخلي او الخارجي لالنابيب 
  
  . طاء معلومات كافية حول الفقرات التي تمسح كمياتھا بالعدد او الجملة  يجب إع٤-٥- ١

  
 يمكن مسح كميات بعض المنتجات الخاصة بموجب تعليمات الجھة المنتجة اذا وجد ذلك ٥-٥- ١

  . ًمناسبا 
  
  
  

  



 

 ١٠٢

   : الكميات    ٦-١
  

كسور يجب  عدد صحيح ، وأن الرب يجب أن تسجل كميات الفقرات في جداول الكميات الق١-٦- ١
  .  وتھمل ان كانت أقل من نصف الوحدة برأن تق

  
  ً اذا لوحظ عند تطبيق الفقرة اعاله أن الكمية تصبح صفرا فأن الفقرة يجب أن تحسب  ٢-٦- ١

  .           بالعدد مع ذكر الحجم او الوزن حسب ما ھو مناسب 
  
يھا في الشروط العامة لمقاوالت اعمال المشار ال( مبالغ الفقرات االحتياطية او الكلف االولية     ٧-١

لبعض الفقرات الخاصة فأن التعاريف تكون ) الھندسة المدنية الصادرة عن وزارة التخطيط 
  : كما يأتي 

  
وتعني المبالغ المخمنة لبعض الفقرات التي اليمكن تقييمھا او :  مبالغ الفقرات االحتياطية ١-٧- ١

ًفي وقت اعداد مستندات التعھد ، علما بأن ھذه الفقرات  تفاصيلھا او سعتھا تقديرتحديدھا او 

  . يتوقع تنفيذھا والتدخل ضمن مبلغ االحتياط للمشروع بكامله عند تحديد كلفته الكلية 
  
وتعني المبالغ المخمنة لبعض ) : الفقرات ضمن الكلفة الكلية للمشروع (  الكلف االولية ٢-٧- ١

 صاحب من قبل مقاولين ثانويين يسمون من قبل الفقرات او الخدمات الخاصة التي تنفذ
العمل او جھة رسمية او المبلغ الالزم لتجھيز مواد وبضائع من قبل مجھزين يسمون من 

 للمقاول الرئيسي ربحأن ھذه الكلف تعتبر كلف صافية التحوي على .  العمل صاحبقبل 
التي تقدم من قبل  وكلفة االتعاب االدارية وغيرھا والربحوتخصص فقرة خاصة لتشمل 
  . المقاول الرئيسي تحسب جملة 

  

  .  العمل تحت ظروف خاصة     ٨-١

  
  .  أعمال التحويرات لالبنية المشيدة يتم حسابھا بصورة منفصلة ١-٨- ١
  
  ) . قناة ، نھر ، مياه جوفية (  االعمال في او تحت سطح الماء ٢-٨- ١
  
ذكر مقدار الضغط وطرق الدخول او  االعمال ضمن محيط ذو ھواء مضغوط على أن ي٣-٨- ١

  . الخروج 
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٠٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  الفصـــــل الثــــــاني
  

  متطلبات عامة وخاصة 
  

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٠٤



 

 ١٠٥

 لغرض إعداد مستند خاص بالمتطلبات العامة او  :متطلبات عامة وخاصة: الفصل الثاني  -٢
  :ين ادناه ـيتبع التبويب المب)  الفنية اضافة الى جداول الكميات والمواصفات(الخاصة للمشروع 

  .  المشروع واطراف العقد واالستشاريين   ١-٢

  .  يذكر اسم وموقع وطبيعة المشروع مع شرح موجز له ١-١- ٢

  ) . إن وجد (  العمل والمكتب االستشاري صاحب يذكر اسم وعنوان ٢-١- ٢

  

  وصف لموقع العمل     ٢-٢

وبوغرافية الموقع وحدوده وطرق الوصول اليه مع تقرير فحص  تعطي معلومات كافية عن ط١-٢- ٢
   .   واية معلومات ضرورية اخرى إن وجدالتربة

  .  يذكر فيما اذا كانت ھناك ابنية مالصقة ٢-٢- ٢

  .  معلومات عن كيفية زيارة الموقع والتعرف على مشاكله ٣-٢- ٢

  . المخططات والمستندات االخرى     ٣-٢

  . جميع المخططات التي استعملت في حساب الكميات واعداد الجداول  تعطى قائمة ب١-٣- ٢

 تعطى عناوين االماكن التي يمكن للمقاول فيھا االطالع على مخططات او وثائق اضافية واية ٢-٣- ٢
  . معلومات اخرى في حالة عدم تزويدھا مع مستندات التعھد 

  . خصائص وشروط العقد    ٤-٢

 ھي الشروط العامة لمقاوالت أعمال الھندسة المدنية الصادرة من وزارة  اذا كانت شروط العقد١-٤- ٢
  . فأنھا تذكر مع إعطاء قائمة بعناوين الفقرات في جداول الكميات ) ١٩٧٣( التخطيط 

فأن نسخة كاملة من الشروط يجب أن ) ١-٤- ٢( اذا كانت شروط العقد تختلف عن ما ذكر في ٢-٤- ٢
  .  قائمة بعناوين فقراتھا في جداول الكميات ىترفق مع مستندات التعھد وتعط

  .  العمل صاحبمتطلبات خاصة من قبل    ٥-٢

  :  العمل وخاصة بالنسبة للنقاط اآلتية صاحبتذكر شروط خاصة يطلبھا   

  .  نوع وشكل المقاولة ١-٥- ٢

  .  الدخول او تسليم موقع العمل للمقاول ٢-٥- ٢

  . ساعات العمل  تحديد سعة الموقع للعمل وكذلك ٣-٥- ٢

  



 

 ١٠٦

  .  تسييج ، شبكات ، سقوف مؤقتة ولوحات اعالنات ٤-٥- ٢

  .  صيانة ومحافظة شبكات الخدمات التي تمر تحت او فوق  الموقع ٥-٥- ٢

  .  القيام بالعمل بطريقة معينة ام بأجزاء معينة ام تسلسل معين ٦-٥- ٢

  .  أي فقرة مماثلة اخرى ٧-٥- ٢

  : أجراءات ادارية عامة    ٦-٢

غطية االجراءات االدارية التي يقوم بھا المقاول والتي تشمل على سبيل ت تخصص فقرات ل١-٦- ٢
  : المثال وليس الحصر ما يأتي 

  .  ادارة الموقع وحراسته ١-١-٦- ٢

   االيدي العاملة والمراقبة ٢-١-٦- ٢

  .  سالمة ، صحة ووفاة االيدي العاملة في الموقع ٣-١-٦- ٢

  . ي العاملة  نقل وسكن االيد٤-١-٦- ٢

 تھيئة تسھيالت واعمال مؤقتة ، تحوير وإعادة بناء كل ما يتطلبه العمل مع دفع الرسوم ٥-١-٦- ٢
  . الالزمة 

  .  العمل او جھازه المشرف صاحب فقرات لتغطية التسھيالت المطلوبة ل٢-٦- ٢

  .  مكاتب مؤقتة في موقع العمل مع تدفئة ، تبريد ، إضاءة ، تأثيث ومراقبة ١-٢-٦- ٢

  . ال اخرى مسموح بھا ص تجھيز تلفون خاص مع كلفة المكالمات أو اية وسيلة ات٢-٢-٦- ٢

  .  سيارات ووسائل نقل اخرى ٣-٢-٦- ٢

  .  االشراف على العاملين ٤-٢-٦- ٢

  .) اجھزة مساحة ، اجھزة فحوص ھندسية وغيرھا (  معدات ٥-٢-٦- ٢

  ) . ة اسماء وغيرھا صور فوتوغرافية للعمل ، لوح(  تسھيالت أخرى ٦-٢-٦- ٢

  :  فقرات لتغطية التسھيالت التالية المطلوبة من قبل المقاول ٣-٦- ٢

  .  اماكن عمل وخزن للعاملين مع المقاول مع مطعم للعمال ١-٣-٦- ٢

  .  سياج مؤقت للموقع مع شبكات ٢-٣-٦- ٢

  .  تزويد الموقع بالماء ٤-٣-٦- ٢

  . مال المقاولين الثانويين كافية للعمل بضمنھا اعربائية  قدرة كھ٥-٣-٦- ٢



 

 ١٠٧

  .  تلفون الستعمال المقاول ٦-٣-٦- ٢

 فقرات لتغطية االعمال المؤقتة المطلوب تھيئتھا من قبل المقاول والتي تشمل على سبيل المثال ٤-٦- ٢
  : وليس الحصر ما يأتي 

  .  تحويل مسار وسائط النقل وخطوط الخدمات العامة ١-٤-٦- ٢

  . وقع  الطرق الموصلة للم٢-٤-٦- ٢

  .  جسور ٣-٤-٦- ٢

  ) . COFFER   DAMS(  حواجز في الماء ٤-٤-٦- ٢

   ضخ الماء ٥-٤-٦- ٢

  .  تخفيض مستوى الماء في االرض ٦-٤-٦- ٢

  .  حالة العمل في ھواء مضغوط ٧-٤-٦- ٢

ً يذكر نوع وطبيعة االعمال المؤقتة الخاصة مع معلومات كافية حولھا اضافة الى ذكر ايا من ٥-٦- ٢

  .  العمل بعد إكمال المشروع صاحبمال المؤقتة ستؤول ملكيتھا الى تلك االع

  : معدات إنشائية      ٧-٢

تخصص فقرة لتغطية المعدات االنشائية  المستعملة في االعمال والتي تشمل كافة المعدات       
  : ومنھا على سبيل المثال وليس الحصر ما يأتي 

  .  معدات وادوات صغيرة ١-٧- ٢

  . ) SCAFFOLDING( سكالت ٢-٧- ٢

  .  معدات رافعة ورافعة برجية ٣-٧- ٢

  .  وسائل نقل في الموقع ٤-٧- ٢

  .  معدات مطلوبة العمال معينة ٥-٧- ٢

  .  أية معدات اخرى ضرورية لتنفيذ االعمال ٦-٧- ٢

  :     فقرات متفرقة ٨-٢

  :  تخصص فقرات لتغطية كلف ما يأتي ١-٨- ٢

  .  فحص المواد ١-١-٨- ٢

  . عمال المنجزة  فحص اال٢-١-٨- ٢



 

 ١٠٨

  .  حماية االعمال المنجزة من ضمنھا الحماية ضد العوامل الجوية ٣-١-٨- ٢

  .  رفع االنقاض الى خارج الموقع وتنظيف الموقع بعد االنتھاء من االعمال ٤-١-٨- ٢

  .  تعليمات المرور ٥-١-٨- ٢

  .  صيانة الطرق العامة والخاصة وحماية المشاة ٦-١-٨- ٢

  . عمال  تجفيف اال٧-١-٨- ٢

  .  السيطرة على الصوت والتلوث ٨-١-٨- ٢

  .  القوانين السارية ٩-١-٨- ٢

  . أعاله ) ١-٨- ٢(  يذكر فيما اذا طلبت ضوابط خاصة بشأن الفقرات المتفرقة المذكورة في ٢-٨- ٢

      االعمال المناطـــة بالمقــــاولين الثانويين المســـمون من قــــبل صـــاحب العــــمل      ٩-٢
(SUB- CONTRACTORS NOMINATED  . )  

 تخصص مبالغ احتياطية او كلف اولية في جداول الكميات لالعمال المناطة بالمقاولين الثانويين ١-٩- ٢
من ) ٧-١(الذين يتم تسميتھم من قبل صاحب العمل بموجب التعاريف المذكورة في الفقرة     

مع شرح ) روفة اثناء اعداد جداول الكميات اذا كانت مع(ماة ـھذا الدليل وتذكر الجھة المس
  . موجز لالعمال 

) ٢- ٧-١( تخصص فقرة لتغطية تكاليف االشراف والتعاون من قبل المقاول وكما ذكر في الفقرة ٢-٩- ٢
من ھذا الدليل لتنفيذ اعمال المقاول الثانوي والتي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر ما يأتي 

 :  

  . ن االجراءات االدارية للمقاول  االستفادة م١-٢-٩- ٢

  .  استعمال جميع التسھيالت واالعمال المؤقتة للمقاول ٢-٢-٩- ٢

  .  استعمال المعدات االنشائية المتوفرة من قبل المقاول ٣-٢-٩- ٢

  .  توفير اماكن للعمل والخزن بالنسبة للمقاول الثانوي ٤-٢-٩- ٢

   . رفع االنقاض ورميھا خارج موقع العمل ٥-٢-٩- ٢

  . مطلوبة من قبل المقاول الثانوي ) SCAFFOLDING( سكالت ٦-٢-٩- ٢

  .  تفريغ ، توزيع ، رفع ووضع معدات المقاول الثانوي في االماكن المطلوبة ٧-٢-٩- ٢

 التعاون مع المقاول الثانوي لتحديد مواقع الفتحات والخسفات في االعمال االخرى والتي ٨-٢-٩- ٢
  . ة الثانوية تكون ضرورية العمال المقاول



 

 ١٠٩

  .  التعويض عن االضرار بسبب تداخل االعمال وتأثيرھا على برمجة عمل المقاول الرئيسي ٩-٢-٩- ٢

 اعمال المقاول االنشائية التي ترتبط مباشرة باعمال المقاول الثانوي تحسب كفقرات منفصلة ٣-٩- ٢
  . بموجب فصول ھذا الدليل او جملة مع ذكر تفاصيلھا  

مون من قبـــــــــل صـــــــاحب العــــــــملـــــواد والبضــــــائع من مجــــــھزين يســــــــــ  الم١٠-٢  
 ( NOMINATED SUPPLIERS  . )  

 تخصص مبالغ احتياطية او كلف اولية في جداول الكميات للمواد والبضائع التي تجھز من قبل ١- ١٠- ٢
  . من ھذا الدليل ) ٧-١(عاريف في الفقرة مجھزين يتم تسميتھم من قبل صاحب العمل بموجب الت

  .  تثبيت المواد والبضائع في اماكنھا يتم بموجب تعليمات ھذا الدليل وكفقرات عمل فقط ٢- ١٠- ٢

  .  يشمل سعر التثبيت كلفة التفريغ ، النقل في الموقع ورفعھا الى االماكن المطلوبة ٣- ١٠- ٢

لمقاول نقل المواد والبضائع من الموانئ الى موقع  تعطى معلومات كافية فيما اذا طلب من ا٤- ١٠- ٢
  . العمل 

  .    اعمال الجھات الرسمية ١١-٢

تخصص فقرات لالعمال التي تنفذ من قبل جھات حكومية متخصصة مثل ربط مجاري     
المشروع بالمجرى الرئيسي او القدرة الكھربائية وغيرھا وتغطى كلھا من مبلغ احتياط الكلفة 

  . ع الكلية للمشرو

  . ة مباشرة بصاحب العمل ط   اعمال الجھات المرتب١٢-٢

  .  تعطى معلومات تفصيلية كافية عن االعمال المناطة بجھات مرتبطة بصاحب العمل ١- ١٢- ٢

  . اعاله ) ١١- ٢( تخصص فقرة لتغطية االشراف والتعاون من قبل المقاول كما في ٢- ١٢- ٢

ط مباشرة باالعمال أعاله تحسب جملة او تحسب كميات  اعمال المقاول االنشائية التي ترتب٣- ١٢- ٢
  .     االعمال بموجب ھذا الدليل معتمدة على طبيعة وسعة االعمال 

  :    االعمال اليومية ١٣-٢

  : تحسب كلفة االعمال التي يتم تنفيذھا بموجب قائمة االعمال اليومية من الكلف اآلتية     

 في جدول بمختلف اصناف االيدي العاملة مع سعر الساعة  كلفة االيدي العاملة التي تعطى١- ١٣- ٢
أن كلفة االيدي العاملة تعتبر شاملة . الواحدة او اليوم الواحد لكل صنف يحدده صاحب العمل 

  . لكافة االجور والمخصصات التي تدفع عادة 

  .  الى الموقع  كلفة المواد التي تعطى ككلفة صافية مبينة في وصل القبض والتي تشمل ايصالھا٢- ١٣- ٢



 

 ١١٠

 كلفة المعدات االنشائية والتي تعطى في جداول بكل المعدات المتوقع استعمالھا وتسعر من قبل ٣- ١٣- ٢
إن كلفة المعدات تشمل الوقود ، االدامة والتصليح ، مع تأمين المعدات . المقاول للساعة الواحدة 

  . ضد الحوادث 

ل فقرة من فقرات االيدي العاملة والمواد والمعدات  لكوالربح تخصص فقرة لتغطية التحميالت ٤- ١٣- ٢
 .  

  :  التحميالت والربح تشمل على سبيل المثال وليس الحصر ما يأتي ٥- ١٣- ٢

  .  كلفة توفير االيدي العاملة واستخدامھا ١-٥- ١٣- ٢

  .  تفريغ المواد وخزنھا وكذلك الضائعات ٢-٥- ١٣- ٢

  .  استعمال السكالت ٣-٥- ١٣- ٢

  .  التسھيالت في الموقع واالعمال المؤقتة  تقديم٤-٥- ١٣- ٢

  .  االشراف على االعمال في الموقع من قبل المقاول ٥-٥- ١٣- ٢

  .  ادوات ومعدات صغيرة وحماية لالعمال ٦-٥- ١٣- ٢

  .  تحميالت المكتب الرئيسي والربح وغيرھا ٧-٥- ١٣- ٢
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  لفصــــــل الثــــالثا

  مال الترابيةأعمال الموقع واالع
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  اعمال الموقع واالعمال الترابية :   الفصل الثالث -٣

  .  التھديم والتحويرات   ١-٣

  .  يذكر موقع كل فقرة ويشار الى الخرائط عند وصف الفقرات في جداول الكميات ١-١- ٣

 مع ذكر الحجم ً تھديم جزء من ھيكل إنشائي او تھديم المنشأ كامال ورفع االنقاض يحسب جملة٢-١- ٣
  . الكلي مع اعمال السناد المنشآت المجاورة 

  . ً المواد القديمة الناتجة عن التھديم تكون ملكا للمقاول ما لم يذكر خالف ذلك ٣-١- ٣

  .  فتح فتحات او سد فتحات تحسب جملة مع ذكر االبعاد وطبيعة البناء ٤-١- ٣

  .  كان عليه نتيجة التحويرات ضمن االسعار للفقرات  يعتبر تصليح او انھاء البناء العادته الى ما٥-١- ٣

تحسب جملة مع ذكر ) عدا الذي له عالقة مباشرة باعمال التھديم والتحويرات (  أعمال االسناد ٦-١- ٣
  . الموقع وسعة العمل 

  . إن االسناد المطلوب تركه في موقعه بصورة دائمية يجب أن يحسب بصورة منفصلة 

  . والحماية الوقتية اثناء التھديم والتحويرات تحسب جملة  أعمال التسييج ٧-١- ٣

     اعمال الموقع ٢-٣

   تعليمات عامة ١-٢- ٣

رفع االنقاض خارج الموقع ، إسناد االعمال الترابية وإعادة الوضع االولي تعتبر مشمولة 
  . بأسعار الفقرات االخرى 

حوصات المختبرية والتقارير كلفة جمع المعلومات عن الموقع ، الفحوصات الموقعية ، الف
وغيرھا التي قد يقوم بھا المقاول الغراضه الخاصة لغرض تنفيذ المقاولة تعتبر داخلة في 

  . اسعار فقرات المقاولة 

  ) TRIAL PITS( حفر االختبار ٢-٢- ٣

او العدد حسب ) الطول  المركزي ( الحفر لغرض االختبار الموقعي يجب أن يحسب بالطول 
  . مع ذكر العمق طبيعة الفحص 

  . اي إسناد للتربة يجب ذكره في وصف الفقرة 

  ) BORE HOLES( جسات ٣-٢- ٣

ًمثال من مستوى االرض (  تحسب حفر الجسات بالطول ، السعر يتغير بعمق متدرج متتالي ١-٣-٢- ٣
 ٠٠٠م  ) ٣٠(م الى ) ٢٠(م ومن ) ٢٠(م الى ) ١٠(م ومن ) ١٠(الطبيعية الى عمق 

  .  ذكر العدد والعمق كما يجب) وھكذا



 

 ١١٣

  

اذا طلبت يجب أن تحسب بصورة منفصلة بالطول الغطاء  : (LINING)التكسية الداخلية 
  . ًيعتبر مشموال ضمن سعر الحفر 

 وكذلك فيما اذا كان (PERCUSSION) أو DRILLING )( ً يجب ذكر طريقة الحفر مثال ٢-٣-٢- ٣
   . (WASH BORING ) او (DRY BORING )الحفر 

 الحفر في طبقة صخرية يجري حسابه بصورة منفصلة او كفقرة زيادة سعر على الحفر ٣-٣-٢- ٣
   . (EXTRA OVER )العام 

  .  يوضع سعر لفقرة نقل معدات الحفر الى ومن موقع العمل ٤-٣-٢- ٣

ً يعتبر سعر الحفر للفحوصات شامال على االنابيب والمعدات الالزمة وكذلك النقل الى ٥-٣-٢- ٣
خلــــة           ــــــتبر واســــــتخدام النمـــــاذج عــــــــدا نمـــــــاذج التربـــة غيرالمخلالمخـــــ

 ( UNDISTURBED SAMPLES) فأنھا تحسب بالعدد   .  

  :  الفحوصات ٤-٢- ٣

  . الفحوصات المختبرية والحقلية يجب أن تحسب بالعدد 

     تھيئة الموقع ٣-٣

ملم ) ٦٠٠(عدا التي يزيد محيطھا على ( ت والكثبان والجذور واالشجار ازالة االعشاب والشجيرا  
  . وغيرھا تحسب بالمساحة ) متر والتي يجب أن تحسب بالعدد ) ١(او ارتفاعھا اكثر من 

      تعليمات عامة لالعمال الترابية ٤-٣

جة المواد المتخلفة  يعني الحفر بأية وسيلة ضرورية لذلك ومعال“ االعمال الترابية “ المصطلح ١-٤- ٣
   . (DREDGING )من الحفر واالمالئيات والحفر اآللي في مناطق مائية 

يشمل الحفر إعادة الدفن ونقل االتربة الفائضة خارج الموقع او فرشھا في الموقع حسب تعليمات   
  . المھندس المقيم 

د الفعلية للمنشأ تحت  إن الكميات التي تحسب العمال الحفر ھي كميات صافية بموجب االبعا٢-٤- ٣
) BULKING(االرض والمبينة في المخططات ، واليضاف اي نوع من التغيير في الحجم 

  . نتيجة الحفر او زيادة الحفر لغرض تكوين مجال لعمل قوالب او اسناد التربة 

  . متر) ١,٥(ً اسناد االعمال الترابية يعتبر مشموال بأسعار الحفر لغاية ٣-٤- ٣

 طبقة صخرية يجب حسابه بصورة منفصلة او يحسب كفقرة فرق سعر على الحفر  الحفر في٤-٤- ٣
  . (EXTRA OVER)العام 

  



 

 ١١٤

الحفر تحت مستوى المياه الجوفية يجب أن يحسب كفقرة فرق سعرعلى الحفر العام ويعتبر  ٥-٤- ٣
 لغرض احتساب الحفر بالرغم (ARBITRARY DATUM )مستوى الماء الجوفي بموجب 

  . ت مستقبلية تحدث عليه أثناء التنفيذ من أية تغيرا

 تشمل اسعار الحفر التصرف باالتربة الناجمة من الحفر كما ھو مبين في ھذا الدليل بالرغم من ٦-٤- ٣
  . تعدد تحويل تلك االتربة من مواقعھا حسب ظروف العمل 

  البدء باالنشاء  تشمل أسعار الحفر اعداد السطوح المطلوبة كالتسوية والحدل وما شابه قبل ٧-٤- ٣

     اعمال الحفر ٥-٣

في الحاالت التي . (  اعمال قشط القشرة االرضية يجب أن تحسب بالمساحة مع ذكر العمق ١-٥- ٣
الحاجة لقشط القشرة مثل حفر الموقع بكامله او دفنه للوصول الى مستوى معين فعندھا تكون ھذه 

  ) . الفقرة ضمن اعمال الحفر او الدفن المذكورة 

) ١.٥(يجب أن تحسب بالحجم الذي يشغله المنشأ بتدرج متتالي لحد ) عدا القشرة (  اعمال الحفر ٢-٥- ٣

) متر ) ٣(متر ولكن اليزيد على ) ١.٥(متر، العمق اكثر من ) ١.٥(العمق لحد : ًمثال ( متر 

  : وتبوب أعمال الحفر كاآلتي 

  ) . االرضية بعد قشط القشرة (  الحفر للوصول الى مستوى معين ١-٢-٥- ٣

  . (CUTTING ) الحفر للتسوية ٢-٢-٥- ٣

  .  حفر السراديب ٣-٢-٥- ٣

  .  حفر الخنادق الطويلة لغرض االسس من ضمنھا قبعات الركائز والجسور االرضية ٤-٢-٥- ٣

 ويذكر عدد القواعد في ( FOUNDATION BASES ) الحفر لقواعد االعمدة مع ذكر القواعد ٥-٢-٥- ٣
  . وصف الفقرة 

   مع ذكر عرض اسس الجدران  (DIAPHRAGM WALLS ) الحفر للجدران الساندة٦-٢-٥- ٣

ملم ) ٢٠٠( الحفريات الترابية لالنابيب ، المجاري ، كيبالت ، وغيرھا والتي اليقل قطرھا عن ٣-٥- ٣
تحسب بالطول مع ذكر معدل العمق ويشمل السعر اعادة الدفن ومعالجة المواد المتخلفة ، أما التي 

  . ملم فتكون مشمولة بسعر وحدة طول االنبوب ) ٢٠٠(ن أقل م

   ( DREDGING )   الحفر اآللي في مناطق مائية ٦-٣

تحسب اعمال الحفر في المناطق المائية بالحجم مع ذكر الموقع واالتساع والعمق وتكون الذرعة   
  . باتباع ما يسمى باالنعكاس الصوتي او اجھزة سبر االغوار 

  

  



 

 ١١٥

  

  ت الترابية  االمالئيا٧-٣

ًآنفا تحسب ) ٤- ٣(اعمال االمالئيات غير المشمولة بأسعار فقرات الحفر الوارد ذكرھا في الفقرة   
السعر يشمل المواد من ( بالحجم للفراغ الصافي الذي يمأل فقط وتقسم االمالئيات الى االنواع التالية 

  ) . داخل الموقع او خارجه 

  ) . ي فراغات او انخفاضات في مستوى سطح االرض ف(  االمالئيات لغرض التسوية ١-٧- ٣

  االمالئيات فوق الموقع لتعلية المستوى مع ذكر تفاصيل العمق او اي تغير في المستوى ٢-٧- ٣
CONTOURING) ( وغيرھا من المعلومات .  

   . (DIAPHRAGM CONNTOURING ) االمالئيات الترابية لالعمال الساندة ٣-٧- ٣

   . (FOUNDING STRATA FILLING )رض تقوية التربة  االمالئيات لغ٤-٧- ٣

   االمالئيات تحسب بالمساحة او بالحجم حسب طبيعة المنشأ ٥-٧- ٣

)HARDCORE FILLING (  

مشمول بأسعاراعمال الحفر ازالة ) عدا التي تحت مستوى المياه الجوفية (  يعتبرازالة المياه العامة ٨-٣
تزويد المضخات وغيرھا من .  جملة كفقرة احتياطية  تحسب(WATER TABLE )المياه الجوفية 

  . ًالمعدات واالشراف يعتبر مشموال بسعر الفقرة 

   . (UNDER PINNING) اعمال دعم وتقوية االسس ٩-٣

  .  اعمال تقوية االسس يجب أن تحسب بصورة منفصلة مع تحديد المكان ١-٩- ٣

لخارجية لالسس القديمة او طول الحافة  اعمال الحفر يجب أن تحسب مع أخذ طول الحافة ا٢-٩- ٣
  . الى مرحلتين الحفروتقسم عملية حساب ) يؤخذ الطول االكبر ( الخارجية لالسس الجديدة 

  .  حفر الخندق االولي الى مستوى االسس القديمة ١-٢-٩- ٣

  .  الحفر تحت مستوى االسس القديمة ٢-٢-٩- ٣

  .  او جملة ، مع ذكر أبعاد مقطع االسس  تكسير بروز االسس القديمة يحسب بالطول٣-٢-٩- ٣

  .  اعمال المجاري تحت االرض وتشمل الحفر والردم والقوالب والتوابع واالمالئيات وغيرھا ١٠-٣

مع ذكر القطر الداخلي ) يحسب الطول مع جميع الملحقات (  انابيب المجاري تحسب بالطول ١- ١٠- ٣
  . ونوعية خرسانة التغليف ونوع المفصل وغيرھا 

تحسب بالعدد مع ذكر القطر كفرق ) مثل عكس ، تقسيم وغيرھا (  ملحقات أنابيب المجاري ٢- ١٠- ٣
  . سعر 

تحسب بالعدد ) TRAP(أنابيب المجاري مثل السيفون ، المصيدة ) ACCESSORIES( توابع ٣- ١٠- ٣
  . مع ذكر النوعية وقطر االنابيب المرتبطة بھا 
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 مع ذكر االبعاد ، طريقة البناء ، عدد السواقي ، االنابيب  احواض التفتيش تحسب بالعدد٤-١٠-٣ 
  . ، العتبات الحديدية إن وجدت ) يذكر نوعيته وابعاده ( المرتبطة بھا ، الغطاء 

ًيحسب بالعدد شامال أعمال الخرسانة واالعمال الضرورية ) GULLY( حوض تجميع ٥- ١٠- ٣
  . االخرى

  . مة يحسب بالعدد مع ذكر نوع المفصل  ربط انبوب المجاري مع انابيب قدي٦- ١٠- ٣

  .  ربط انبوب المجاري الرئيسي بالمجاري العامة يحسب جملة ٧- ١٠- ٣

  .  اعمال التبليط ١١-٣

 اعمال التبليط والتسوية تحسب بالمساحة مع ذكر عدد الطبقات تحتھا والسمك الكلي ونوعية ١- ١١- ٣
  . االنھاء  

) GRATINGS(مشبكات حديدية فوق السواقي ) KERBS(فات  السواقي لتصريف المياه ، الحا٢- ١١- ٣
وغيرھا تحسب بالطول ويشمل السعر أية قاعدة او تغليف بالخرسانة ومونة وحفر وردم وكل 

  . ما يتطلبه العمل لغرض التثبيت 

  .  اعمال التسييج ١٢-٣

يحسب بالطول ) الحجر ل الخرسانية او تعدا الذي تركيبه البنائي من الطابوق او الك(  السياج ١- ١٢- ٣
يشمل السعر الحفر ، القواعد الخرسانية لالعمدة ، االمالئيات ) عبر جميع المساند واالعمدة (

  . وغيرھا 

         ،اعمدة مائلة للتقوية )GATE POSTS(اعمدة االبواب ( االعمدة الخاصة ٢- ١٢- ٣
)STRAINING POSTS ( ،القاعدة واالساس ًوغيرھا تحسب بالعدد كفرق سعر شامال الحفر

  . وغيرھا 

   . نوع القفل االبواب وما شابه تحسب بالعدد مع ذكر االبعاد ، النرمادات ، ٣- ١٢- ٣

  .  صبغ السياج واالبواب تحتسب بموجب التعليمات الواردة في الفصل الحادي عشر ٤- ١٢- ٣

  ) LANDSCAPING( اعمال الحدائق والموقع ١٣-٣

  . تسميد وما شاكلھا بالمساحة مع ذكر العمق  وال والزميج اعمال الحرث١- ١٣- ٣

  .  رش بذور الثيل او شتل الثيل تحسب بالمساحة مع ذكر طريقة الرش ٢- ١٣- ٣

  .  االشجار تحسب بالعدد مع ذكر النوع وان كانت من داخل الموقع او خارجه ٣- ١٣- ٣

  .تحسب بالعدد ) HEDGES( نباتات مثل الياس ٤- ١٣- ٣

  . دامة تعتبر ضمن أسعار النباتات  عملية السقي واال٥- ١٣- ٣

  



 

 ١١٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  الفصل الرابع 
  الركائــــــز 

  
  

  

  



 

 ١١٨



 

 ١١٩

  الركائز :  الفصل الرابع -٤

   تعليمات عامة  ١-٤

 تزويد كافة المعلومات المتوفرة عن طبيعة االرض وطبقاتھا كما ويذكر عما اذا كانت االرض ١-١- ٤
  . مستوية او متعرجة 

  .  كان تصميم الركائز يعد من قبل صاحب العمل او المقاول  يذكر فيما اذا٢-١- ٤

  .  تعطى معلومات كافية عن مواصفات المواد المستعملة ٣-١- ٤

أوطأ من مستوى االرض عندھا تحسب ) CUT OFF LEVEL( في حالة كون مستوى القطع ٤-١- ٤
ولى والى بالطول من مستوى القطع اال) BLIND BORING(فقرة حفر جزء الركيزة المكملة 

  . مستوى العمل

  ) DRIVEN PILES(    الركائز المدفوعة ٢-٤

ًشامال ( تزويد وغرز الركائز الخشبية ، الخرسانية ، الفوالذية وغيرھا تحسب بالطول او بالعدد ١-٢- ٤

مع ذكر التحمل وحجم المقطع وعدد الركائز ويذكر ) السعر أية ملحقات وتوابع ضرورية 
  . تحسب الركائز المائلة بصورة منفصلة . ة التسليح في وصف الفقر

كما يمكن .  تحسب كميات الركائز بالطول من نقطة النھاية السفلى ولغاية مستوى القطع ٢-٢- ٤
  . حسابھا بالعدد لكل تحمل معين 

  .  اختراق الطبقات الصخرية تحسب بالطول كفرق سعر على الركائز ٣-٢- ٤

  . دد  تكسير رؤوس الركائز يحسب بالع٤-٢- ٤

  .  طالء الركائز الجاھزة يحسب بالطول مع ذكر عدد الطبقات ٥-٢- ٤

  ) BORED PILES(    ركائز الحفر المسبق ٣-٤

وصب الخرسانة او اية مادة اخرى يحسب بالطول ) الحفر والتسليح (  عمل الركائز بضمنھا ١-٣- ٤
يشمل السعر ازالة المواد . مع ذكر ابعاد المقطع ، المزج ، التسليح ، التحمل وعدد الركائز 
  . الناتجة عن الحفر والصب كما يمكن حسابھا بالعدد لكل تحمل معين 

  .  يحسب طول الركيزة من مستوى القطع والى نقطة النھاية السفلى ٢-٣- ٤

  .  الحفر في طبقة صخرية يحسب كفرق سعر على الركائز ٣-٣- ٤

  . تكسير رؤوس الركائز يحسب بالعدد ٤-٣- ٤

  

   

  



 

 ١٢٠

  

  ) . PERMANENT SHEET PILES(  ركائز الصفائح الدائمية  ٤-٤

 تجھيز الصفائح وغرزھا تحسب بالمساحة الصافية لالرض المسنودة مع ذكر المقطع والسمك ١-٤- ٤
  . يشمل السعر التقوية الالزمة للصفائح . 

  ) . ١-٤-٤( الركائز الخاصة بالزوايا تحسب بالطول كفرق سعر على ما ذكر في ٢-٤- ٤

  .  تقطيع الصفائح يحسب بالطول كفرق سعر اضافي لفقرة الركائز ٣-٤- ٤

  .    فحص الركائز ٥-٤

  . يحسب بالعدد ) لحد الفشل (  فحص االختبار ١-٥- ٤

  .  فحص التحميل يحسب بالعدد ٢-٥- ٤
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  الفصل الخامس

  االعمال الخرسانية

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٢٢



 

 ١٢٣

   الخرسانية االعمال:  الفصل الخامس -٥

  تعليمات عامة    ١-٥

 تحسب اعمال الخرسانة بصورة منفصلة حسب نوعيتھا كالخرسانة العادية والخرسانة المسلحة ١-١- ٥
والخرسانة المانعة للرطوبة والخرسانة مسبقة الصب والمسبقة الجھد وغيرھا حسب تحملھا 

  . ومواصفاتھا 

والذ االخرى وتطرح الفراغات التي تزيد حجومھا  التطرح حجوم حديد التسليح او مقاطع الف٢-١- ٥
    في حالة احتساب الفقرة بالحجم والفراغات التي تزيد مساحتھا على ٣م) ٠.٠٥(على 

  .  في حالة احتساب الفقرة بالمساحة  ٢م) ٠.١٠(

 تكون الفتحات والتجاويف والخسفات والكالبات وغيرھا واية اعمال مشابھة مشمولة بأسعار ٣-١- ٥
  . رات اعمال الخرسانة فق

 تحسب اعمال الخرسانة بصورة فقرات منفصلة العمال صب الخرسانة عن اعمال القوالب ٤-١- ٥
واعمال حديد التسليح او تحسب الكميات كفقرة واحدة شاملة للصب والقوالب والتسليح ، 

حجم ًويترك أمر اختيار احدى الطريقتين لمھندس التخمين آخذا بنظر االعتبار اھمية و
  . المشروع 

  .    الخرسانة المسلحة والعادية ٢-٥

 عند احتساب الخرسانة شاملة القوالب وحديد التسليح فأنھا تحسب بالحجم وتبوب بموجب ما ١-٢- ٥
  : يأتي 

) COMBINED BASES( االسس بمختلف انواعھا مثل قواعد االعمدة المنفردة والمزدوجة ١-١-٢- ٥
  . وقبعات الركائز وما اشبه ) RAFT(ية والجسورالرابطة واالسس الحصير

  .  ارضيات الطوابق والسقوف وما شابھھا مع ذكر السمك ٢-١-٢- ٥

  .  الستائر والمردات ٣-١-٢- ٥

  ) . في حالة وجود اعمدة متداخلة ضمنھا تطرح كمية االعمدة (  الجدران ٤-١-٢- ٥

زء البارز فقط عن الجدار يحسب  االعمدة ، وفي حالة االعمدة الالصقة بالجدران فأن الج٥-١-٢- ٥
  .  كعمود وفي حالة كون العمود متداخل مع الجدار يحسب كامل مقطع العمود 

  .  تغليف االعمدة المعدنية ٦-١-٢- ٥

  .  الجسور ٧-١-٢- ٥

  .  الجسور فوق الفتحات ٨-١-٢- ٥

  .  تغليف الجسور المعدنية او الفوالذية ٩-١-٢- ٥

   .  الساللم بضمنھا الصحون١٠-١-٢- ٥

  ) RETAINING WALLS( الجدران الساندة ١١-١-٢ - ٥

  .  قواعد المكائن الثقيلة ١٢-١-٢- ٥



 

 ١٢٤

  . وغيرھا ) BRIDGE ABUTEMENTS( تقسيمات اخرى مثل دعامات الجسور ١٣-١-٢- ٥

 أما عند احتساب عمل الخرسانة بصورة منفصلة عن القوالب والتسليح فأنھا تحسب بالحجم -٢-٢- ٥
  : اصفاتھا بموجب االصناف اآلتية مع ذكر تحملھا ومو

  . االسس بمختلف انواعھا ١-٢-٢- ٥

  .  ارضيات الطوابق والسقوف بضمنھا المردات والستائر٢-٢-٢- ٥

   الجدران ٣-٢-٢- ٥

   االعمدة ٤-٢-٢- ٥

  .  تغليف المقاطع المعدنية كاالعمدة وغيرھا ٥-٢-٢- ٥

  .  الجسور بكافة انواعھا ٦-٢-٢- ٥

  . ھا الصحون  الساللم بضمن٧-٢-٢- ٥

  .  الجدران الساندة ٨-٢-٢- ٥

  .  قواعد المكائن وماشابھھا ٩-٢-٢- ٥

  .  تقسيمات اخرى مثل دعامات الجسور وغيرھا ١٠-٢-٢- ٥

وغيرھا تحسب بالمساحة ) BLINDING( خرسانة لصب ارضيات الطرق والمماشي والتعمية ٣-٢- ٥
  . مع ذكر السمك 

         مقاطع الخاصة مثل الصندوقية والمضلعة  ارضيات الطوابق والسقوف ذات ال٤-٢- ٥
)RIBBED SLAB ( وغيرھا تحسب بالمساحة مع ذكر االرتفاع الكلي لالرضيات ذات

  . السواقي تحسب بصورة منفصلة مع اعطاء التفصيالت عن المقاطع 

  .  تحسب االعمدة من نقطة االتصال مع االساس والى الوجه السفلي لسقف الطابق ٥-٢- ٥

 يحسب عمق الجسور من اسفل ارضيات الطوابق الى الوجه السفلي للجسور ويحسب الطول ٦-٢- ٥
للمسافة بين االعمدة ، وفي حالة كون الجسور اعرض من االعمدة فعندھا تحسب كميات 

  . اجزاء الجسور البارزة عن العمود ضمن كميات الجسور 

الجزء المتداخل يحسب ضمن كميات الجسور  في حالة تقاطع الجسور الثانوية مع الرئيسية فأن ٧-٢- ٥
  . الرئيسية 

     حديد التسليح ٣-٥

 عند احتساب وزن الحديد يؤخذ الوزن الصافي فقط والتضاف اسالك الربط والكراسي وما ١-٣- ٥
  . شابه 

نوع                     ــتحمل والـــــــــــقطر والـــــــر الــــــــــوزن مع ذكـــــــيح بالـــــــديد التسلـــــــ يحسب ح٢-٣- ٥
 )MILD OR HIGH TENSILS ( وعما اذا كان املس او محزز)DEFORMED . (  



 

 ١٢٥

 حديد التسليح المشبك يحسب بالمساحة مع ذكر ابعاد الفراغات والقطر واليضاف للمفاصل ٣-٣- ٥
 الصافية للمكان الذي تغطيه اي تحسب المساحة) ( OVERLAP(وخطوط الربط بين الشبكات 

  ) . الشبكة 

     القوالب ٤-٥

  :  القوالب تحسب لوجه المنشأ المالمس للقالب وتبوب بموجب االصناف اآلتية ١-٤- ٥

  .  وجه سفلي افقي الرضية طابق او سقوف بضمنھا مردات الماء وغيرھا ١-١-٤- ٥

  . لم وغيرھا  وجه سفلي مائل الرضية طابق وغيرھا من ضمنھا السال٢-١-٤- ٥

  . درجة عن الخط االفقي ) ١٥( وجه علوي مائل تحسب الوجه يزيد ميلھا على ٣-١-٤- ٥

  .  جوانب االسس من ضمنھا القواعد ، قبعات الركائز والجسور االرضية ٤-١-٤- ٥

  .  جوانب الجدران مع االعمدة الالصقة لھا ، الحافات والنھايات ٥-١-٤- ٥

  . لي للجسور االفقية من ضمنھا الجسور فوق الفتحات  الجوانب والوجه السف٦-١-٤- ٥

درجة عن الخط االفقي ) ١٥(  الجوانب والوجه السفلي للجسور المائلة التي يزيد ميلھا على ٧-١-٤- ٥
 .  

  .  جوانب االعمدة ٨-١-٤- ٥

  ) . مثل تكسية نفق ، دعامات ، جسور وغيرھا (  انواع اخرى ٩-١-٤- ٥

ًالتي ليست جزءا من ارضيات طوابق او سقف واوجه ) KERB( قوالب جوانب حافات ٢-٤- ٥
  . االرتفاع في الساللم وما شاكلھا تحسب بالطول مع ذكر العرض 

وغيرھا تعتبر مشمولة في ) REBATES( عمل فتحات ، خسفات ، زوايا بارزة ، ترجيعات ٣-٤- ٥
  . اسعار القوالب 

  . في موقعھا يجب أن تحسب بصورة منفصلة  القوالب التي تطلب او يستوجب العمل أن تترك ٤-٤- ٥

وما شابه تحسب بصورة منفصلة او كسعر اضافي ) FAIR FACE( القوالب الوجه ناعمة ٥-٤- ٥
)EXTRA OVER . (  

  .  القوالب الوجه مقوسة وغيرھا تحسب بصورة منفصلة ٦-٤- ٥

  .  أية تقسيمات أخرى ٧-٤- ٥

  ) المســــــبقة الصــــــب ( ـــــــزة  أعمـــــــــال الخرســـــــــانة الجاھـ٥-٥

(PREFABRICATED OR  PRECAST UNITS ).  

  .  تعتبر الخرسانة الجاھزة شاملة على القوالب والتسليح الالزم ١-٥- ٥

 ارضيات الطوابق والسقوف ، القواطع والجدران تحسب بالمساحة مع ذكر السمك وتفاصيل ٢-٥- ٥
  . حديد التسليح 



 

 ١٢٦

  

وق الفتحات ، العتبات ، السواقي الخرسانية وغيرھا تحسب بالطول مع ذكر أبعاد  الجسور ف٣-٥- ٥
  . المقطع والتسليح 

مثل الجسور ، االعمدة ، حلقات انفاق ومجاري تحسب بالعدد مع ذكر أبعاد (  القطع االنشائية ٤-٥- ٥
  . المقطع ، الطول ، الشكل التحمل والتسليح 

اء الجدران وما شاكلھا تحسب بالطول مع ذكر أبعاد المقطع  حافات الطرق والمماشي ، غط٥-٥- ٥
  . والشكل 

شاملة للبراغي ، المثبتات ، مونة السمنت ، المفاصل ، وجميع ما ،  أسعار الخرسانة الجاھزة ٦-٥- ٥
  . يتطلبه العمل لتثبيت القطع 

  ) . PRESTRESSED(    الخرسانة المسبقة الجھد ٦-٥

  . عما اذا كان التصميم يعد من قبل صاحب العمل او المقاول  تعطى معلومات كافية ١-٦- ٥

مع إجھاد الشد المطلوب واجھاد ) STEEL WIRES( معلومات كاملة عن االسالك الفوالذية ٢-٦- ٥
مع ذكر نوعية الشد فيما اذا كان الشد قبل صب الخرسانة ) JACK(الشد التي تستعمل 

)PRETENSIONED ( او بعد صبھا)POST TENSIONED ( وفي ھذه الحالة يجب إعطاء
) GROUTING(وكذلك ضخ السمنت ) CONDUIT(معلومات كاملة عن االنابيب المستعملة 

  . وغيرھا من المعلومات 

  .  يذكر في وصف الفقرات تفاصيل تثبيت النھايات وتكوين الخسفات والفتحات وغيرھا ٣-٦- ٥

بالطول او بالعدد حسب طبيعة المنشأ  يجري إحتساب الخرسانة مسبقة الجھد بالحجم او ٤-٦- ٥
 اتـــــًامال الســــــعر االســــــالك والقـــــوالب الالزمـــــــة ، تثبـــــيت النھــــــايــــش
)CONES, WEDGES , SPACERS ( توضح عملية صب الخرسانة فيما اذا كانت . وغيرھا

  . تنفذ باجزاء مع وصف نوعية المفاصل 

  . النشائية بين االجزاء تحسب بالطول او العدد حسب النوعية  المفاصل ا٥-٦- ٥

  :  فقرات متفرقة ٧-٥

تحسب ) مثل ارضيات مع المنحدرات لتسريب المياه ( صب الخرسانة لالنھاء واالرضيات ١-٧- ٥
  . بالمساحة مع ذكر السمك والمزج 

  .  مع ذكر العرض وغيرھا وتحسب بالطول)  WATER STOP( المفاصل ، مانع تسرب الماء ٢-٧- ٥

  . وما شاكلھا تعتبر مشمولة بأسعار الفقرات االخرى ) SINKING( تكوين ھبوط ٣-٧- ٥

  .  تشمل اسعار فقرات الخرسانة عمل فتحات وتجويف البراغي والمثبتات وغيرھا ٤-٧- ٥

  .  عمل وجه خشن للخرسانة قبل اللبخ او البياض يحسب بالمساحة ٥-٧- ٥

لكيمياوية في مزج الخرسانة لتحضير خرسانة مانعة الرطوبة او غيرھا تكون  استعمال المواد ا٦-٧- ٥
  . مشمولة بالعمل 

  



 

 ١٢٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل السادس
  أعمال البناء والقواطع

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٢٨



 

 ١٢٩

  اعمال البناء والقواطع:  الفصل السادس -٦

    MASONERY WORK AND PARTITIONS  

   تعليمات عامة   ١-٦

الفصل تثبيت وتركيب اطارات الشبابيك واالبواب والمحجالت وغيرھا وبناء  تشمل فقرات ھذا ١-١- ٦
  . الجسور فوق الفتحات والدرز والمفاصل والكالبات ومواد التثبيت 

  .  عمل فتحات وتجاويف وغيرھا العمال الخدمات وتعتبر مشمولة بأسعار الفقرات ٢-١- ٦

  .  منفصلة  االعمال للجدران المائلة والمقوسة تحسب بصورة٣-١- ٦

  .  تعطى معلومات عن جودة المواد المستعملة في اعمال البناء والقواطع ٤-١- ٦

 متر مكعب او تقل مساحتھا )٠,٢٠( التطرح من اعمال البناء الفراغات التي يقل حجمھا عن ٥-١- ٦
  .  متر مربع في حالة احتساب الفقرة بالمساحة  )٠,٢٥(عن 

  ) .  طابوق زجاجي ، حجر وغيرھا طابوق ، بلوكات ،(    الجدران ٢-٦

عدا االعمال تحت مســتوى ( تحسب بالمساحة مع ذكر السمك ) PIERS( الجدران ودعاماتھا ١-٢- ٦
   -:وتـبوب بموجب االصناف االتية )  فأنھا تحســـب بالحجم – بادلو –مانع الرطوبة 

   جدران ١-١-٢- ٦

  .  اعمدة ومداخن الصقة بجدران وغيرھا ٢-١-٢- ٦

  .  الجدران التي تبنى الصقة لجدران خرسانية ومرتبطة بھا ٣-١-٢- ٦

يذكر تفاصيل سمك الطبقات مع السمك الكلي ) CAVITY WALLS( الجدران المجوفة ٤-١-٢- ٦
لمجموع الطبقات ، يشمل السعر طابوق الربط والروابط المعدنية مع المواد العازلة إن وجدت 

  . تعتبر مشمولة بسعر الجدران 

  ) . ISOLATED PIERS(  دعامات معزولة ٥-١-٢- ٦

ًالبناء بالطابوق او البلوك مع حديد التسليح افقيا وشاقوليا (  الجدران المسلحة ٦-١-٢- ٦ ً .  (  

تذكر في فقرة الجدران مع ذكر وجه واحد او وجھان ) FACING WORKS( اعمال الواجھات ٢-٢- ٦
 .  

ر للجدران مع ذكر نصف القطر او تفاصيل  االقواس تحسب بالطول او بالعدد كفرق سع٣-٢- ٦
التقوس مع مواصفاته الكاملة ، سمك الجدار وعرض القوس على الواجھة ويشمل السعر 

  . القوالب الالزمة لعمل االقواس 

  .  العتبات وغيرھا ٣-٦

  . تحسب بالطول ويذكر العرض والسمك ) BAND(العتبات ، قبعات الجدران ، بروز شريطي 

  



 

 ١٣٠

  

  . اطع القابلة للتحريك    القو٤-٦

تحسب بالعدد او بالمساحة )  DEMOUNTABLE PARTITIONS(القواطع القابلة للتحريك  ١-٤- ٦
مع ذكر النوعية وطريقة . ويؤخذ الطول عبر جميع االبواب ، الفتحات الزجاجية وغيرھا 

  . بنائھا واالنھاء 

مل من تغيرات في السقوف الثانوية  ربط القواطع الى الجدران والسقوف وكل ما يتطلبه الع٢-٤- ٦
  . ًمثال تعتبر مشمولة بأسعار القواطع 

 االبواب ، الوحدات الزجاجية وما شابھھا من ضمن القواطع الجاھزة تحسب بالعدد كفرق سعر ٣-٤- ٦
مع ذكر االبعاد والسمك ، النرمادات ، الكيلون وغيرھا وفي حالة احتساب القواطع بالعدد فأن 

  . ًتبر شامال لالبواب والوحدات الزجاجية وغيرھا سعر القاطع يع

، وحدات المرافق الصحية وما يشابھھا التي يكون تركيبھا من ) CUBICLES(  وحدات صغيرة ٥-٦
  . اجزاء مصنعة تحسب بالعدد مع ذكر عدد الجدران ، االبواب االنھاء وطريقة التثبيت 

  .   فقرات متفرقة ٦-٦

  . الطول مع ذكر نوع المواد المستعملة واالنھاء  مفاصل التمدد تحسب ب١-٦- ٦

  .  ربط جدران جديدة مع قديمة تحسب بالطول ٢-٦- ٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٣١

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  الفصل السابع
   الرطوبةومانعاعمال العزل الحراري 

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٣٢

  اعمال العزل الحراري ومانع الرطوبة :  الفصل السابع -٧

   تعليمات عامة  ١ -٧

) OVERLAPS(جميع الذرعات لالوجه المغطاة فقط والتضاف أية زيادة للتالبس  تكون ١-١- ٧
  . وغيرھا 

  .  االعمال التي سطوحھا مقوسة ، كروية وما شابه تحسب بصورة منفصلة ٢-١- ٧

  .  تشمل الفقرات العمل حول االنابيب والمقاطع البارزة وما يشابھھا ٣-١- ٧

) ٠,٥٠(مانع الرطوبة الفراغات التي تقل مساحتھا عن  التطرح من اعمال العزل الحراري و٤-١- ٧
  . متر مربع 

  .   اعمال التغطية واالكساء ٢-٧

، مانع رطوبة ) TANKING(ًمثال بين جدار خرساني وطابوق (  صب القير في تجويف ١-٢- ٧
   -:بموجب االنواع التالية  مع ذكر السمكوتغطية وإكساء وجوه وما يشبه تحسب بالمساحة 

درجة عن الخط ) ١٠(التي اليزيد ميلھا أكثر من ) FLAT COVERING( وجوه مستوية ١-١-٢- ٧
  . االفقي 

  ) . عمل التساريح باالتجاھات الالزمة تعتبر مشمولة بالعمل ( 

  . درجة عن الخط االفقي ) ٥٠(واليزيد على ) ١٠( وجوه مائلة اليقل ميلھا على ٢-١-٢- ٧

  .درجة عن الخط االفقي ) ٥٠(جوه يزيد ميلھا على   وجوه عمودية ومن ضمنھا و٣-١-٢- ٧

وتكسية وجھية ) RIDGES(وازارة وقبعات طويلة ) APRONS( أعمال تكسية شريطية ٢-٢- ٧
)FASCIAS ( وما يشبه تحسب بالطول مع ذكر العرض واالرتفاع .  

  .    منافذ ھواء ووحدات اضاءة سقفية ٣-٧

تحسب بالعدد مع ذكر ) SKY LIGHTS(وحدات االضاءة السقفية          منافذ الھواء غير الكھربائية و
  . االبعاد الكلية وطبيعة القاعدة الالزمة للتثبيت 

طبقات مانع الرطوبة تحسب بالمساحة او بالطول مع . للجدران ) DPC(  طبقات مانع الرطوبة ٤-٧
  . زم العمل ذكر العرض ، السمك ، النوعية ، افقية اوعمودية ودرز الطبقات وكل ما يل

 ، طبقات العزل الحراري تحسب بالمساحة مع ذكر ) INSULATION(   أعمال العزل الحراري ٥-٧
  . النوعية والسمك والكثافة 

  

  

  

  



 

 ١٣٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  الفصــــل الثامن 
  االعمال المعدنية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٣٤



 

 ١٣٥

  االعمال المعدنية:  الفصل الثامن -٨

  تعليمات عامة   ١-٨

  . وتحسب بصورة منفصلة ) اللحام او البراغي او الكبس ( ط المقاطع  تبين طريقة رب١-١- ٨

  .  يكون وزن المعدن ھو الوزن الصافي فقط ٢-١- ٨

  .  عمل الفتحات والخسفات وغيرھا العمال الخدمات تعتبر مشمولة بأسعار الفقرات ٣-١- ٨

  . صة لسطوحھا  تعطى معلومات كافية عن نوع وجودة المواد وسمكھا مع أية معاملة خا٤-١- ٨

     اعمال الحديد االنشائية ٢-٨

 جميع اعمال الحديد االنشائية تحسب بالوزن ما لم يطلب عكس ذلك مع ذكر المقطع ، شكله ١-٢- ٨
  : ووزن وحدة الطول وتبوب بموجب االصناف التالية 

  ) . GRILLAGES( شبكة قواعد لالعمدة الحديدية ١-١-٢- ٨

   الجسور ٢-١-٢- ٨

  . مدة  االع٣-١-٢- ٨

ً اعمال اسناد حديدية من ضمنھا اعمال التقوية ، واالسناد الداخلي وغيرھا ويجوز ايضا ٤-١-٢- ٨
  . احتساب ھذه الفقرة جملة 

  .  أية تقسيمات اخرى ٥-١-٢- ٨

يجب أن ) SPACERS(مثل قبعات ، قطع إسناد ، قطع مسافات (  البراغي والملحقات االخرى ٢-٢- ٨
النشائي المحسوبة بالوزن وبعكس ذلك تكون مشمولة بأسعار تضاف الى وزن االجزاء ا

  . الفقرات االخرى 

  . لقواعد االعمدة تحسب بالعدد ) GROUTING( تثبيت وحقن مونة االنھاء ٣-٢- ٨

بالعدد  ) HOLDING DOWNBOLTS(  تحسب البراغي الخاصة لتثبيت قواعد االعمدة ٤-٢- ٨
  . العمل القوالب المؤقتة والمونة تعتبر مشمولة ب

  . تحسب جملة ) عدا صبغ االنھاء (  الصبغ الموقعي ٥-٢- ٨

يحسب بالعدد مع ذكر أبعاد ) TEUSSES(مسنم / ومشبك ) PORTAL FRAME( ھيكل خاص ٦-٢- ٨
  . المقاطع والفضاء 

  .   اعمال الحديد غير االنشائية ٣-٨

حديدية للتغطية ، غطاء سواقي ، صفائح ) FLOOR PLATES( قطع حديدية لالرضيات ١-٣- ٨
  . واالكساء وغيرھا تحسب بالمساحة مع ذكر السمك والنوعية وطريقة التثبيت 

  . وما شابه ) HAND RAILING( أعمال االسناد ، محجل ، قضبان حاملة ، محجالت الساللم ٢-٣- ٨

  



 

 ١٣٦

  

، قاعدة خزان ماء ) MATWELL FRAME( اعمال اطارية مثل مشبك تنظيف االحذية ٣-٣- ٨
  . سب بالعدد مع ذكر حجم االجزاء  واالبعاد الكلية وغيرھا تح

وما يشبه تحسب بالعدد مع ذكر حجم االجزاء والطول )  CAT – LADDER( الساللم والدرج ٤-٣- ٨
  . عدد العتبات وطريقة الصنع والملحقات ، الكلي 

  . دليل  االبواب والشبابيك الحديدية تحسب بموجب القواعد في الفصل العاشر من ھذا ال٥-٣- ٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٣٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  الفصل التاسع 
  االعمال الخشبية 

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٣٨

  االعمال الخشبية: الفصل التاسع  -٩

  تعليمات عامة   ١-٩

  ). اي بعد تصفيتھا ما لم يذكر عكس ذلك (  جميع ابعاد الخشب ھي ابعاد نھائية ١-١- ٩

             منفصلة عن اعمال الخشب المنشور اعمال الخشب المصفاة يجب أن تحسب بصورة ٢-١- ٩
  ) . SAWNغير مصفاة (

 االعمال التي تتطلب مھارة خاصة مثل التقطيع المائل ، الدائري وغيرھا تعتبر مشمولة ٣-١- ٩
  . باالسعار 

  .  عمل فتحات ، خسفات ، تنقير وغيرھا العمال الخدمات تعتبر مشمولة باالسعار ٤-١- ٩

، وصاموالت وغيرھا تعتبر )  CRAMPS( مثل براغي ،ستدات ، ماسكات  أعمال معدنية٥-١- ٩
  . مشمولة باالسعار 

 يذكر أي نوع من المعاملة الخاصة للخشب كالمعالجات الكيمياوية ضد حشرة االرضة ٦-١- ٩
  . والرطوبة قبل االستيراد 

  .    اعمال الخشب االنشائية ٢-٩

نشائية يحسب بالطول مع ذكر ابعاد القطع وتبوب  جميع الخشب المستعمل في االعمال اال١-٢- ٩
  : بموجب االصناف التالية 

  ) . FLOOR JOISTS( روافد ارضيات افقية ١-١-٢- ٩

ً روافد ارضيات محدبة او التي تتطلب شكال خاصا ٢-١-٢- ٩ ً .  

  . وغيرھا ) KERBS(، حافات ) BEARERS( قطع إسناد ٣-١-٢- ٩

  . ال وربط وغيرھا بين الروافد تعتبر مشمولة بالعمل  اعمال تقوية ، إسناد ، إيص٢-٢- ٩

تحسب بالعدد مع ذكر أبعاد مقاطع االجزاء ، الفضاء الصافي ) TRUSSES( مسنمات سقفية ٣-٢- ٩
  . والمثبتات 

  .   اعمال االلواح واالرضيات ٣-٩

ة الربط  أعمال التغليف وتطبيق االرضيات وما شابه تحسب بالمساحة مع ذكر السمك وطريق١-٣- ٩
  : وتحسب بالمساحة الصافية وتبوب بموجب االصناف االتية ) مثل حفر ولسان (

  .  ارضيات وصحون تذكر إن كانت افقية او عمودية حسب الفقرة ١-١-٣- ٩

 جدران من ضمنھا االعمدة المالصقة ، الترجيعات ، البروزات وغيرھا التي ھي جزء من ٢-١-٣- ٩
  . المساحة 

وما يشبه تحسب ضمن فقرات االرضيات كفرق ) GUTTER(قي مياه االمطار  قبعات وسوا٣-١-٣- ٩
  . سعر مع ذكر أبعاد المقطع 

  . قطع التثبيت وغيرھا مشمولة بالعمل 



 

 ١٣٩

ً، قطع إسناد ، إمالء ترايش وغيرھا جميعا ) FIRRING PIECES( قطع خشبية لعمل التساريح ٣-٣- ٩
  . عار الفقرات أعاله ستعتبر مشمولة بأ

  . عمال  الھياكل غير االنشائية  أ٤ -٩

  . أعمال الھياكل الخشبية تحسب بالمساحة مع ذكر حجم االجزاء وطريقة الربط ببعضھا   

  ) . FITTINGS(  اعمال االنھاء واالثاث الثابتة ٥-٩

 االزارات ، ترايش تعليق الصور وما يشبه تحسب بالطول مع ذكر أبعاد المقطع وتشمل ١-٥- ٩
  . ات الزوايا والنھاي

حول االبواب والشبابيك تعتبر ) ARCHITRAVES( ترايش الزجاج ، الحافات ، النھايات ٢-٥- ٩
  . عار الفقرات التي تتواجد فيھا سمشمولة بأ

  :  االثاث الثابتة تحسب بالطول مع ذكر االبعاد الكلية واالنھاء وتبوب بموجب االصناف اآلتية ٣-٥- ٩

  ) . WORK TOPS(الالزمة  مناضد عمل وتشمل المجرات ١-٣-٥- ٩

  .  كاونترات وتشمل ابواب ، مجرات ورفوف ٢-٣-٥- ٩

  .  رفوف وتشمل المساند وغيرھا ٣-٣-٥- ٩

  .  كاونترات خاصة بالمختبرات مع التراكيب الالزمة وغيرھا ٤-٣-٥- ٩

  .  عالقات الستائر وما شابه ٥-٣-٥- ٩

  .  انواع اخرى ٦-٣-٥- ٩

  . ا تحسب بالعدد مع ذكر النوعية واالبعاد والسمك  السبورات ، الساللم وغيرھ٤-٥- ٩

يجب أن تحسب بالعدد بصورة منفصلة مع ذكر )  BUILT IN( االثاث التي تبنى في الجدران ٥-٥- ٩
  . االبعاد الكلية ونوعية االنھاء واالبواب والمجرات والمثبتات 

ي تكسى مع ذكر وجه واحد او  اعمال االكساء البالستيكية يجب أن تذكر في وصف الفقرات الت٦-٥- ٩
  . وجھين ، ويمكن حساب االكساء بصورة منفصلة بالمساحة 

تحسب بالمساحة مع ذكر السمك وطريقة ) خشب معاكس وما يشبه (   أعمال االنھاء الخشبية ٧-٥- ٩
  : التثبيت وتبوب بموجب االصناف االتية 

  . عات وغيرھا  جدران وتشمل االعمدة الالصقة ، البروزات والترجي١-٧-٥- ٩

 السقوف الثانوية وتشمل الجسور الالصقة واسفل الساللم ويذكر اذا كان السطح افقي او ٢-٧-٥- ٩
  . مائل 

ة تحسب بالمساحة مع ذكر ل االنابيب ، االعمدة غير الالصقة بالجدران ، الجسور المعزو٨-٥- ٩
  . يشمل العمل ترايش قطع االسناد والتثبيت . السمك 

  .  تحسب بالعدد مع ذكر االبعاد ، النوعية وطريقة التثبيت  المرايا٩-٥- ٩

  



 

 ١٤٠

   الفقرات الجاھزة ٦-٩

فقرات مثل كراسي ، دواليب ، ساللم متحركة وغيرھا تحسب بالعدد مع إعطاء معلومات كافية   
  . يشمل العمل االعمال المعدنية الالزمة . عن الحجم الكلي ، مجرات ، ابواب ، نرمادات واالنھاء 

مع ذكر ) SET(مفردة او مجموعة ) عدا الفقرات الجاھزة ( النرمادات ، الكيلونات وغيرھا  ٧-٩
النوعية وقياس وموديل الصنع مع طريقة التثبيت إن أمكن تذكر في وصف الفقرة التي تكون فيھا 

  . وتعتبر مشمولة بأسعار الفقرات 

    فقرات متفرقة ٨-٩

ال الطابوق ، الخرسانة وغيرھا يجب أن يذكر في للخشب بأعم) PLUGGING( تثبيت خاص ١-٨- ٩
  . وصف الفقرات 

  .  اعمال الصبغ والطالء تحسب بموجب الفصل الحادي عشر من ھذا الدليل ٢-٨- ٩

  .  االبواب والشبابيك تحسب بموجب الفصل العاشر من ھذا الدليل ٣-٨- ٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٤١

  

  

  

  

  

  

  
  

  الفصل العاشر
  ابيك باالبواب والش

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٤٢



 

 ١٤٣

  االبواب والشبابيك: العاشر  الفصل -١٠

   تعليمات عامة ١-١٠

  . تطبق التعليمات العامة للفصلين الثامن والتاسع على ھذا الفصل 

    االبواب ٢-١٠

 االبواب تحسب بالعدد مع ذكر االبعاد كاملة والسمك وكذلك اذا كانت ابواب كبس ، تعبأة ، ١- ٢-١٠
  . وغيرھا ) MATCH BOARDED(متعددة الصفائح 

وترايش الزوايا وما يشابه والزجاج ) ARCHITRAVES( االطارات والعوارض ، العتبات و٢- ٢-١٠
والصبغ تذكر في وصف الفقرات مع أبعاد ) في حالة االبواب ذات الفراغات الزجاجية ( 

  . مقطع االجزاء 

رة مع ذكر االبعاد يجب أن تذكر وصف الفق) VISION PANELS( فتحة الرؤيا الزجاجية ٣- ٢-١٠
   . وسمكه ونوع الزجاج

من مواد غير مواد االبواب تحسب بالعدد مع ذكر االبعاد ) SUB –FRAME( اطارات ثانوية ٤- ٢-١٠
  . وحجم االجزاء والصبغ 

 النرمادات والكيلونات وغيرھا مفردة او مجموعة تحسب بالعدد مع ذكر النوع واذا أمكن ٥- ٢-١٠
  .طريقة التنفيذ قياس وموديل المصنع مع 

    الشبابيك ٣-١٠

وغيرھا ،تحسب بالعدد )  BORROWED – LIGHT( الشبابيك وفتحات االضاءة الطبيعية ١- ٣-١٠
  . وتشمل االطار مع ذكر االبعاد ، السمك ، عدد الفتحات والشكل 

  .  شبكات منع الحشرات والزجاج والصبغ يجب أن تذكر في وصف الفقرات مع ذكر النوع ٢- ٣-١٠

، العوارض والترايش وغيرھا تذكر في وصف الفقرات مع ذكر االبعاد ) STILES( االعمدة ٣- ٣-١٠
  . ومقطعھا 

  . اعاله  ) ٤-٢- ١٠(من مواد الشبابيك تحسب بالعدد مثل ) SUB – FRAME( اطارات ثانوية ٤- ٣-١٠

  ) . SCREENS(  الحواجز الزجاجية وغيرھا ٤-١٠

جية لغرض االضاءة ، جدران زجاجية وغيرھا تحسب  حواجز زجاجية ، فتحات زجا١- ٤-١٠
بالمساحة مع ذكر الشكل ، االبعاد ، عدد االبواب ضمن الحواجز واالطارات والنوافذ 

  . الزجاجية 

  .  شبكات منع الحشرات ، الزجاج والصبغ يجب أن تذكر في وصف الفقرة مع ذكر النوع ٢- ٤-١٠

د الحواجز تحسب بالعدد مع ذكر االبعاد واالجزاء  االطارات الثانوية من مواد غير موا٣- ٤-١٠
  . والصبغ 

  

  



 

 ١٤٤

     

  ) .LOUVERS(  اللوفرات ٥-١٠

  .  اللوفرات تحسب بالعدد مع ذكر االبعاد وعدد القطــع المتحركة وطريقة التثبيت والصبغ ١- ٥-١٠

قرات تذكر في وصف الف.  اللوفرات التي ھي ضمن الحواجز الزجاجية واالبواب وغيرھا ٢- ٥-١٠
  . المعينة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٤٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  الفصل الحادي عشر
  اعمال االنھاء والصبغ 

  

  

  



 

 ١٤٦

  .اعمال االنھاء والصبغ :  الفصل الحادي عشر -١١

   تعليمات عامة ١ -١١

وما ) OVERLAPS(تحسب االعمال للسطوح المغطاة فقط والتضاف اي زيادة للمفاصل ١- ١-١١
  .  المتعرجة او المزخرفة يجب أن تحسب بصورة منفصلة يشبه أما صبغ السطوح

  .  االعمال للسطوح المقوسة ، الكروية وغيرھا تحسب بصورة منفصلة عن غيرھا ٢- ١-١١

) الواجھات وغيرھا (  تحسب االعمال الداخلية بصورة منفصلة عن االعمال الخارجية ٣- ١-١١
حاطة من جميع جوانبھا وتعتبراالعمال الداخلية في الفضاءات التي ستكون م

)ENCLOSED .(  

 االعمال حول انابيب الخدمات ، السويجات ، وعمل فتحات وتجاويف وغيرھا تعتبر مشمولة ٤- ١-١١
  . باالسعار 

  .  تعطى معلومات عن نوع وجودة المواد المستعملة ٥- ١-١١

  . االسعار  االعمال االضافية في التقطيع المقوس والمائل وغيرھا تعتبر مشمولة ب٦- ١-١١

  . متر مربع ) ٠.٥٠( التطرح الفراغات التي التزيد مساحتھا على ٧- ١-١١

  ....)البياض ، اللبخ ، التطبيق ، صفائح االنھاء وغيرھا ( اعمال االنھاء   ٢-١١

 اعمال االنھاء تحسب بالمساحة مع ذكر عدد الطبقات المطلوبة وتبوب بموجب االصناف ١- ٢-١١
  : اآلتية 

  . الرضيات وبضمنھا الصحون مع ذكر فيما اذا كان السطح مستوي   ا١-١- ٢-١١

  .    الجدران وبضمنھا الترجيعات والحافة والفتحات واالعمدة المالصقة وغير المالصقة٢-١- ٢-١١

   السقوف االعتيادية وبضمنھا الجسور المالصقة وغير المالصقة والسقوف الثانوية ٣-١- ٢-١١

  . لدوسات واالرتفاعات  الساللم وبضمنھا ا٤-١- ٢-١١

  .  اسفل الساللم ٥- ٢-١١

تغطية الحافات وعمل ) CORNICES( االزارة ، زخرفة الزوايا بين الجدران والسقف ٢- ٢-١١
  . سواقي وغيرھا تحسب بالطول 

 الزوايا وحافات الجدران وغيرھا تعتبر مشمولة بالعمل وكل ما يتطلبه العمل من زوايا ٣- ٢-١١
  . ء معدنية قبل االنھا

، اللبخ لغرض النثر ، المونة تحت ) BACKGROUNDS(الطبقات االولى قبل االنھاء   ٣-١١
  . التطبيق ، مشبكات السقف الثانوي وغيرھا 

  

  



 

 ١٤٧

 ان اعمال الطبقات االولى قبل االنھاء يجب أن تذكر في وصف فقرات االنھاء مع ذكر السمك ١- ٣-١١
  . والمزج وغيرھا 

يجب أن يعطى في وصف ) مثل التطبيق بالكاشي ( رضيات والجدران  المونة النھاء اال٢- ٣-١١
  . فقرات االنھاء 

التي تستعمل في الجدران الخشبية قبل البياض يجب أن ) مثل بالستر بورد (  طبقات انھاء ٣- ٣-١١
  . تذكر في وصف البياض 

    فقرات متفرقة ٤-١١

  . لفة تحسب بالطول  شرائط التقسيم بين انواع اعمال االنھاء المخت١- ٤-١١

  .  تنعيم السطوح قبل او بعد االنھاء تعتبر مشمولة باالسعار ٢- ٤-١١

    السقوف الثانوية ٥-١١

 السقوف الثانوية تحسب بالمساحة مع كافة الھياكل الحاملة ، المثبتات وغيرھا           ١- ٥-١١
  : نواع التالية وطريقة العمل وتبوب بموجب اال) اليشمل العمل ھنا طبقات االنھاء (

  ) . تحسب المساحة االفقية فقط (  سقوف ثانوية مستوية مع ذكر الخسفات والبروزات ١-١- ٥-١١

  ). BULK HEADS(  جوانب واسفل الجسور أو ٢-١- ٥-١١

  .  عمل فتحات لتثبيت وحدات االضاءة ، التھوية او التكييف وغيرھا تعتبر مشمولة بالعمل  ٢- ٥-١١

مع ذكر النوعية والسمك وعدد الغرزات في ) FITTED CARPET(د الثابت   اعمال السجا٦-١١
  . وحدة المساحة 

 اعمال السجاد الثابت تحسب بالمساحة ويشمل التقطيع والتثبيت حول االعمدة والبروزات مع ١- ٦-١١
  . ذكر النوعية ، طريقة التثبيت ونوعية المساحة المغطاة 

  . تحت السجاد تعتبر مشمولة بعمل فرش السجاد ) UNDER LAY( الطبقات االولى ٢- ٦-١١

    اعمال الصبغ والطالء ٧-١١

مثل بياض ، طابوق ، وجه ناعم خرساني   (  اعمال الصبغ والطالء للسطوح المختلفة ١- ٧-١١
  ) . وجدران قديمة وغيرھا تحسب بصورة منفصلة وتحت عناوين خاصة 

  ) . SPRAYمثل الرش ( لصبغ تطلب  تعطى معلومات كافية عن اي طريقة خاصة ل٢- ٧-١١

 اعمال الصبغ والطالء وغيرھا تحسب بالمساحة مع ذكر عدد طبقات الطلس والطبقات ٣- ٧-١١
  : االولى ، الوسطية والنھائية ، نوعية وطبيعة العمل وتبوب بموجب االصناف اآلتية 

  .  ارضيات الطوابق وبضمنھا الصحون ١-٣- ٧-١١

  . االعمدة الالصقة وغير الالصقة  الجدران وبضمنھا ٢-٣- ٧-١١

  



 

 ١٤٨

  .  السقوف وبضمنھا الجسور الالصقة وغير الالصقة والساللم ٣-٣- ٧-١١

  .  سطوح عامة منھا سياج من الصفائح الخشبية وغيرھا ، القواطع الزجاجية ٤-٣- ٧-١١

  ) . RADIATORS( وحدات التدفئة ٥-٣- ٧-١١

  .  اعمال الحديد االنشائية ٦-٣- ٧-١١

وغيرھا تحسب بالطول مع ذكر ) HANDRAILS(ارة ، ترايش تعليق الصور ، محجالت  از٤- ٧-١١
  . المحيط 

  .  حماالت ومثبتات وغيرھا تعتبر مشمولة بأسعار الفقرات ٥- ٧-١١

  .  صبغ وطالء االبواب والشبابيك مشمول بسعر الفقرات لالبواب والشبابيك ٦- ٧-١١

 مع ذكر – بالمساحة –ير ، سقوف وغيرھا تحسب  اعمال التغليف الورقي للجدران وازا٧- ٧-١١
يجب أن تذكر في ) BORDER STRIPS(النوعية ،تھيئة السطوح وغيرھا ، شرائط الفصل 

  . وصف الفقرات 

  ) .  COMPOSITE PANELS(   تغليف الواجھات بألواح االلمنيوم المركبة ٨-١١

    .واجھات الزجاج المزدوج المفرغ من الھواء    ٩-١١

  ) . SIGN WRITTING( كتابة العناوين واللوحات ١٠-١١

 كتابة او عمل حروف وارقام اشارات ، اسھم وما يشبه تحسب بالعدد مع ذكر نوعية المواد ١-١٠-١١
  . والشكل 

 قاعدة الكتابة وغيرھا مع االطارات إن طلبت والتثبيت يجب أن تذكر في وصف فقرة ٢-١٠-١١
  . الكتابة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٤٩

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  الفصل الثاني عشر
   االثاث والمعدات

  

  

  

  

  

  



 

 ١٥٠

  االثاث والمعدات:   الفصل الثاني عشر -١٢

    االثاث ١-١٢

، الطاوالت ، مثل الستائر ( االثاث غير الثابتة التي تجلب للمنشأ لغرض اشغال البناية   
  ) . الكراسي ، اعمال الفنانين وغيرھا 

   المعدات ٢-١٢

معدات تحضير (  الخاصة التي لھا عالقة مباشرة باستعمال المنشأ  المعدات تعني المعدات١- ٢-١٢
  ) . الطعام ، معدات مختبرية ، معدات مسرح ، معدات مكتب وغيرھا 

 تحسب فقرات االثاث والمعدات جملة او بالعدد ويشمل ذلك التثبيت في الموقع وكل ما يتطلبه ٢- ٢-١٢
  . بي وغيرھا العمل من ربط تأسيسات الخدمات والتشغيل التجري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٥١

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  الفصل الثالث عشر
  اعمال الھندسة الصحية والميكانيكية 

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٥٢

  اعمال الھندسة الصحية والميكانيكية :  الفصل الثالث عشر -١٣

   تعليمات عامة ١ -١٣

  :  التأسيسات يجب أن تدرج بالفقرات تحت التبويب اآلتي ١- ١-١٣

  . ياه االمطار  تأسيسات م١-١- ١-١٣

  ) . WASTE WATER PIPES( التأسيسات الداخلية للمياه القذرة ٢-١- ١-١٣

  .  تأسيسات الماء البارد والحار ٣-١- ١-١٣

  .  تأسيسات انابيب الماء للتدفئة والتبريد ٤-١- ١-١٣

مثل رغوة ، ثاني اوكسيد الكاربون منظومة (  تأسيسات مكافحة الحريق مع ذكر النوع ٥-١- ١-١٣
  ) . افة ، منظومة رطبة ج

  .  تأسيسات زيت الوقود ٦-١- ١-١٣

  .  تأسيسات غاز الوقود ٧-١- ١-١٣

  ) . تھوية ، تزويد ھواء ، تكييف الھواء : مثل (  تاسيسات التھوية مع ذكر النوع ٨-١- ١-١٣

  ) . منظومة تجميد ، غاز طبي وغيره : مثل (  تأسيسات خاصة ٩-١- ١-١٣

  . طرة االوتوماتيكية  تاسيسات السي١٠-١- ١-١٣

  .  تأسيسات اخرى ١١-١- ١-١٣

  .  التأسيسات تحسب بالتفصيل بموجب القواعد المبينة في الفقرات ادناه ٢- ١-١٣

  .  االعمال التي ھي في غرف المكائن الرئيســية او خارج المنشأ تحسب بصورة منفصلة ٣- ١-١٣

  . عملة  تعطى معلومات كافية عن نوع وجودة المواد المست٤- ١-١٣

  ) . GUTTERS(  اعمال انابيب وسواقي مياه المطر ٢-١٣

يؤخذ (  االنابيب وسواقي مياه المطر تحسب بالطول ، ويذكر القطر ، الشكل وطريقة التثبيت  ١- ٢-١٣
مثل موصل ، بوشة ، مصغر ( وتكون الملحقات مشمولة بالعمل ) الطول عبر جميع الملحقات 

  ) . رھا ي، عكس ، مفصل وغ

، مشبك سلكي حول االنابيب البارزة ) ROOF OUTLETS( نھاية انابيب المطر في السقف ٢- ٢-١٣
وما يشبه تحسب بالعدد مع ذكر قطر االنبوب الذي تربط ) EXHAUST HEAD(في السقف و

  . به 

تحسب بصورة منفصلة بالطول ويذكر القطر ، عمق ) داخل المنشأ(  االنابيب تحت االرض ٣- ٢-١٣
  . زم بموجب المخططات وكل اعمال االمالئيات واالنھاء الخندق الال

  . صمام ، صنبور ، تحسب بالعدد مع ذكر القطر والنوعية :  ملحقات مثل ٤- ٢-١٣



 

 ١٥٣

  .  توابع مثل كلي ، مصيدة دھون ، وغيرھا تحسب بالعدد مع ذكر التفاصيل كاملة ٥- ٢-١٣

رضيات والسقوف تعتبر مشمولة توضع في الجدران واال) SLEEVES( انابيب محافظة ٦- ٢-١٣
  . بأسعار االنابيب 

  . فتحات التفتيش وغيرھا تعتبر مشمولة بالعمل ٧- ٢-١٣

 المفاصل بين االنابيب بكافة انواعھا تذكرفي وصف فقرات االنابيب مع ذكر طريقة المفصل ٨-٢- ١٣ 
 .  

  .  ربط نھاية االنابيب الى انبوب االسالة العام يحسب جملة ٩- ٢-١٣

   . )DUCT WORK( اعمال مجاري الھواء - ٣-١٣

تحسب بالطول ) مستطيل ، دائري ، بيضوي: مثل (  اعمال مجاري الھواء لجميع المقاطع ١- ٣-١٣
ولكل مجموعة مقاطع متساوية في السمك بصورة منفصلة مع ذكر نوعية ) الطول الصافي (

اصل ، النھايات ، ابواب اعمال المجاري تحسب عبر جميع المف. المواد والسمك ووزن الوحدة 
التفتيش وغيرھا والتضاف اي زيادة للعالقات والمثبتات وغيرھا التي تعتبر ضمن سعر 

  . المجاري 

تعتبر ) مثل عكس ، فروع ، مصغر ومنافذ تفتيش وغيرھا (  الملحقات لمجاري الھواء ٢- ٣-١٣
  . مشمولة بسعر المجاري 

تحسب بالعدد مع ذكر االبعاد ) GRILLES(ھواء ومشبكات ) DAMPERS( توابع مثل مخمد ٣- ٣-١٣
  . ، النوع وطريقة التثبيت ، عمل الفتحات لھذه التوابع ، يعتبر مشمول بسعر المجاري 

تحسب بالعدد مع ذكر حجم المجاري المربوطة وطريقة ) FLEXIBLE( نقاط الربط المرنة ٤- ٣-١٣
  . التثبيت ، نوع المواد المستعملة وعدد الطبقات 

تحسب بالعدد مع ذكر االبعاد والشكل اما ناشرات الھواء ) DIFFUSERS( ناشرات ھواء ٥- ٣-١٣
  . وطريقة التثبيت العرض تحسب بالطول ويذكر ) LINEAR DIFFUSERS(الطويلة 

  .  المعدات واالجھزة ٤-١٣

 مثل تراكيب صحية ، خزانات ، مراوح ، مضخات ، كابسات ، اجھزة(  المعدات واالجھزة ١- ٤-١٣
تجميد ، وحدات مناوالت الھواء ، معدات معالجة المياه ، مراجل ، ساحبات ھواء وغيرھا 

تحسب بالعدد مع ذكر النوع ، الربط ، الطاقة ، ملحقات االسناد الالزم ، التغطية  ) ٠٠٠
  . الالزمة للعزل الحراري وغيرھا من االعمال الضرورية تعتبر مشمولة بالسعر 

  . ب او االسالك الكھربائية وغيرھا تعتبر مشمولة بسعر المعدات واالجھزة الربط باالنابي٢- ٤-١٣

  

  .  توابع منع وتحديد االھتزاز للمعدات تحسب جملة ويذكر النوع ٣- ٤-١٣

  .  اجھزة القياس والمؤشرات واالنابيب بين المعدات تعتبر مشمولة بسعر المعدات ٤- ٤-١٣

، االقفال ، السيطرة وغيرھا بضمنھا اجھزة القياس  الملحقات مثل الصمامات ، الحنفيات ٥- ٤-١٣
  .والمؤشرات تعتبر مشمولة بسعر المعدات 
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  .  وحدات التكييف الجاھزة والمبردات تحسب بالعدد مع ذكر النوع والحجم والقدرة والتثبيت ٦- ٤-١٣

   العزل الحراري ٥-١٣

كر قطر االنبوب ونوع المواد مع ذ) عبر جميع الملحقات (  إكساء االنابيب يحسب بالطول ١- ٥-١٣
  . العازلة وكثافة المادة العازلة وسمكھا 

يحسب الطول الصافي والمحيط الصافي البعاد (  إكساء مجاري الھواء يحسب بالمساحة ٢- ٥-١٣
  . تحسب عبر جميع الملحقات وفتحات التفتيش وغيرھا ) . المجاري 

  ) .  المجاري  اليضاف للملحقات التي تعتبر مشمولة بسعر إكساء(   

  . يذكر في وصف فقرة المعدات ) بويلر ، كيزر ، خزانات ، وغيرھا (  إكساء المعدات ٣- ٥-١٣

 صناديق عزل خاصة حول بعض المعدات تحسب بالعدد مع ذكر الحجم الكلي ، سمك المواد ٤- ٥-١٣
  . والفتحات الالزمة 

   فقرات متفرقة ٦-١٣

  : ا يأتي  تحسب فقرة خاصة جملة لتغطية م١- ٦-١٣

  .  وضع عالمات ، رموز وغيرھا على التأسيسات ١-١- ٦-١٣

  .  الفحوصات الالزمة وموازنة منظومة التكييف بموجب التصميم ٢-١- ٦-١٣

  .  مستندات مفصلة تشمل مخططات ، تعليمات التشغيل واالدامة وغيرھا ٣-١- ٦-١٣

  ) . إن وجدت (  تدريب واشراف خاص ٤-١- ٦-١٣

اطيم المطاطية للحريق تحسب بالعدد مع ذكر طول الخرطوم المسلح وقطره مع  وحدة الخر٣- ٦-١٣
  . ابعاد الدوالب الالزم والتثبيت مع ملحقات ربطھا بمنظومات الحريق 

  .  اعمال انشائية ٧-١٣

 االعمال االنشائية التي لھا عالقة باالعمال الميكانيكية مثل عمل فتحات ، تأشير االماكن ١- ٧-١٣
دمات ، التنسيق بين التأسيسات ، إدخال اجزاء ميكانيكية في البناء او تكســير وبناء العمال الخ

  . االجزاء ، وضع كتيفات وغيرھا تعتبر مشمولة باسعار المواد االنشائية 

 االعمال االنشائية التي تطلب خاصة لالعمال الميكانيكية مثل بناء غالف خاص او غرفة ٢ - ٧-١٣
  . يرھا تحسب كل على حدة جملة وتعطى معلومات كافية للتسعيرخاصة ، اعمال حماية وغ
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  الفصل الرابع عشر

  اجھزة النقل 
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  اجھزة النقل :  الفصل الرابع عشر -١٤

   تعليمات عامة   ١-١٤

  .  االجھزة يجب أن تحسب منفصلة وتظھر في جداول الكميات تحت عناوين خاصة ١- ١-١٤

  . معلومات كافية عن الموقع والمتطلبات الخاصة بالعمل  تعطى ٢- ١-١٤

  .    اجھزة النقل ٢-١٤

وما يشبه تحسب بالعدد كوحدة جاھزة مع ) ESCALATORS(  المصاعد ، الساللم المتحركة ١- ٢-١٤
ذكر النوع ، القابلية ، السعة ، السرعة ، االرتفاع ، االبعاد الكلية وكذلك معدات التشغيل 

  . معلومات المتوفرة االخرى والسيطرة وال

يحسب بالطول مع ذكر العرض والمعلومات االخرى ) CONVEYORS( ناقل افقي متحرك ٢- ٢-١٤
  . اعاله ) ١-١٤(كما في   

مثل السيطرة والنقل ( مع اجھزة ) سكك ومثبتات ، كالبات وغيرھا : مثل (  توابع مكملة ٣- ٢-١٤
   .تعتبر مشمولة بسعر جھاز النقل ) وغيرھا 

   الربط بالقوة الكھربائية يعتبر مشمول بسعر فقرة جھاز النقل ٤- ٢-١٤

  . تھوية غرفة المكائن تحسب مع اعمال الخدمات الھندسية ٥- ٢-١٤

    الفحوصات ٣-١٤

  : تحسب فقرة خاصة جملة لتغطية ما يأتي 

  .  وضع عالمات ، رموز وغيرھا ١- ٣-١٤

  .  فحص وتشغيل االجھزة ٢- ٣-١٤

  . ات االحتياطية ، المفاتيح وغيرھا  االدو٣- ٣-١٤

  .  التدريب والمستندات بضمنھا مخططات وتعليمات التشغيل واالدامة ٤- ٣-١٤

  .   اعمال انشائية ٤-١٤

 االعمال االنشائية مثل عمل فتحات ، تأشير اماكن العمل الجھزة التنسيق ، وادخال اجزاء في ١- ٤-١٤
  . ا تعتبر مشمولة بأسعار االعمال االنشائية البناء ، وضع مثبتات وعمل تجاويف وغيرھ

تحسب بموجب قواعد ھذا الدليل .  اعمال خاصة مثل الحفر وبناء منشأ للساللم المتحركة ٢- ٤-١٤
  . وتحت عنوان خاص 
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  الفصل الخامس عشر
  التأسيسات الكھربائية 
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  التأسيسات الكھربائية :  الفصل الخامس عشر -١٥

  تعليمات خاصة    ١-١٥

  :  التأسيسات يجب أن تحسب وتدرج بفقرات تحت التبويب التالي ١- ١-١٥

القنوات الصندوقية ) CABLE TRAYS( االسالك ، االنابيب ، حوامل الكيبالت ١-١- ١-١٥
)TRUNKING . (  

  .  لوحات التوزيع ٢-١- ١-١٥

  .  نقاط انارة ، ومأخذ القدرة وغيرھا ٣-١- ١-١٥

مثل الھواتف ، الساعات ، منبھات الحريق ، منبھات السرقة ( يسات ومنظومات ثانوية  تأس٤-١- ١-١٥
  ) . ، االجراس وغيرھا 

  .  منظومات توزيع الصوت ٥-١- ١-١٥

  .  منظومات التلفزيون المركزية ٦-١- ١-١٥

  .  منظومات المراقبة التلفزيونية ٧-١- ١-١٥

   ) . مثل التأريض وغيرھا(  تأسيسات السالمة ٨-١- ١-١٥

  .  تأسيسات اخرى مثل المحطات الثانوية وشبكات التوزيع وغيرھا ٩-١- ١-١٥

  .   تحسب التأسيسات بالتفصيل وبموجب القواعد ادناه ٢- ١-١٥

 تعطى معلومات كافية عن مواصفات وانواع وجودة المواد المستعملة وعما اذا كان العمل ٣- ١-١٥
ًالمطلوب ظاھرا او مخفيا  ً .  

  .  التوزيع والمفاتيح    لوحات٢-١٥

لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية ، مراكز السيطرة ، لوحات المفاتيح وغيرھا تحسب بالعدد   
مع ذكر القدرة والسعة مع جميع الملحقات وتوصيل الكيبالت الداخلية والخارجية التأريض 

  . وغيرھا 

  :   النقاط الكھربائية ٣-١٥

مثل نقطة انارة ، مأخذ قدرة ( ب بالعدد وتبوب كفقرات النقاط في الدورات النھائية تحس  
  : وغيرھا بموجب الضوابط االتية ) ومراوح ، ساعات ، منظم شدة االضاءة 

   نقطة االنارة ١- ٣-١٥

 تشمل نقطة االنارة كافة االسالك واالنابيب والمفاتيح الالزمة وبضمنھا االسالك الثانوية ١-١- ٣-١٥
او من لوحات التوزيع او الدوائر ) CONTACTOR COIL(ماس مثل التي من ملف قاطع الت

  . ومنھا الى نقطة االنارة )  واط ٦٠٠لحد ( الى المفاتيح او منظم شدة االنارة 
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 عند ربط عدة نقاط انارة بمفتاح واحد والتبعد المسافة بين أي منھما واول نقطة انارة في ٢-١- ٣-١٥
متر ) ٢(لنقاط كنقطة واحدة وعند زيادة المسافة عن  متر فتحسب كافة ا) ٢( تلك الدائرة عن 

  . فتحسب كنقطة إنارة مستقلة 

        نقاط االنارة او مجاميع االنارة التي يسيطر عليھا بواسطة مفاتيح ذات طريقين ٣-١- ٣-١٥
)TWO WAY SWITCHES (  او بواسطة السيطرة البعيدة)REMOTE CONTROLLED (

  ) . عر لكل نقطة اي س( تحسب بصورة منفصلة 

او محولة صغيرة )  واط ٦٠٠اكثر من (  التوابع مثل قاطع التماس او منظم شدة االضاءة ٤-١- ٣-١٥
    الخ٠٠٠او مشغل 

 CONTACTOR , DIMMER ABOVE      WATT, TRANSFORMER   , STARTER ... 
ETC   

  

توزيع وبعكسه تذكر في وصف اللوحة فصلة اذا كانت خارج لوحة التحسب بالعدد بصورة من             
  . وتعطى تفاصيل ذلك

   نقطة مروحة وتھوية ٢- ٣-١٥

 وفي حالة استعمال منظم سرعة االنارةنقطة المروحة تشمل االسالك واالنابيب مثل نقطة   
واحدة لعدة نقاط مراوح فسوف تعتبر كل واحدة نقطة منفصلة مھما كانت طبيعة منظم 

  . السرعة

  ) . SOCKET- OUTLETS(خذ القدرة  نقاط مأ٣- ٣-١٥

أمبير وغيرھا وتشمل ) ١٥(أمبير ، ) ١٣(نقطة مأخذ القدرة يجب أن تبوب بالنسبة لقوتھا مثل   
كل االسالك واالنابيب من لوحات التوزيع او الدوائر الكھربائية مع كل التوابع مثل السويج 

  . والمأخذ وغيرھا 

   ) .CALL SYSTEMS( منظومات النداء ٤-١٥

  .  جميع المكونات تحسب بالعدد ١- ٤-١٥

 نقطة النداء تشمل االسالك واالنابيب اما من محولة الفولتية الواطئة والى الجرس او لوحة ٢- ٤-١٥
مع كافة االسالك في حالة النوع ( االشارة وتشمل مفتاح النداء او مأخذ النداء او مأخذ الربط 

  ) . المعلق 

 تشمل محول الفولتية الواطئة والسعة المطلوبة مع كافة االسالك من  محوالت النداء يجب أن٣- ٤-١٥
  . لوحات التوزيع وبموجب الطريقة المطلوبة لالسالك 

   منظومات الھاتف ٥-١٥

  .  ماخذ الھاتف يحسب بالعدد ويشمل ذلك االسالك الالزمة واالنابيب والربط الالزم ١- ٥-١٥

السعة بالنسبة لعدد ( بالعدد ويبوب بموجب السعة يحسب ) TTB( صندوق النھاية للھاتف ٢- ٥-١٥
  . الداخلية ويشمل العمل الربط ) PAIRS(االسالك المزدوجة 

تبوب بموجب عدد االسالك المزدوجة ) المتعددة االسالك المزدوجة (  قابلوات الھاتف ٣- ٥-١٥
 . وتحسب بالطول من والى مركز االلواح 
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) بالجدران او الطاولة (  وتبوب بموجب طريقة التثبيت  الھواتف الفرعية تحسب بالعدد٤- ٥-١٥
  . وكذلك طريقة التشغيل 

٥- ٥-١٥) ATTENDENT TELEPHON UNIT ( يحسب بالعدد مع االسالك الالزمة ووصف موجز
  . للمواصفات 

تحسب بالعدد مع ) PABX(او بدالة اوتوماتيكية فرعية خاصة ) PBX( بدالة فرعية خاصة ٦- ٥-١٥
مع ذكر الفولتية ، نوعية النضائد ، شاحن ) DC(ائية ربع الرئيسية ، القوة الكھلوحة التوزي

  . النضائد مع جميع اعمال الربط وغيرھا 

  .  منظومة  االتصاالت الداخلية ٦-١٥

 عند استعمال بدالة الكترونية الجھزة االتصاالت الداخلية تحسب جميع ملحقاتھا مثل اجھزة ١- ٦-١٥
  : التلفون أي 

    نقاط المأخذ ١-١- ٦-١٥

   قابلوات متعددة االسالك المزدوجة ٢-١- ٦-١٥

   لوحة التوزيع ٣-١- ٦-١٥

   اجھزة االتصاالت ٤-١- ٦-١٥

   البدالة االلكترونية ٥-١- ٦-١٥

 في حالة وجود قابلو متعدد االسالك يسير ضمن او موازي لنقاط االجھزة يحسب العمل ٢- ٦-١٥
  . اعاله ) ١-٦-١٥( بموجب 

) SLAVES(او ثانوية ) MASTER(اميع االجھزة تحسب بالعدد وتبوب كأجھزة رئيسية  مج٣- ٦-١٥
او بدون / وتذكر طريقة التثبيت بالجدران او الطاولة مع االسالك الالزمة واالنابيب ويذكر مع 

  . حسب الحالة ) PLUG(اصبع التوصيل 

  ب بالعدد  تحسة كارتات خاصة بالدورات لالستعمال مع االجھزة الرئيسي٤- ٦-١٥

  . وما شابه تحسب بالعدد ) POWER UNIT( وحدات القوة ٥- ٦-١٥

  :  منظومة تنبيه الحريق ٧-١٥

 محطات الحريق اليدوية تحسب بالعدد ويشمل ذلك االسالك الالزمة من مركز السيطرة ١- ٧-١٥
  . والى المحطة ) او من دورة حريق يدوية قريبة ( ولوحة العالمات 

   االتوماتيكية يجب ان تبوب الى  محطات الكشف٢- ٧-١٥

  .  كاشف درجة حرارة ثابتة ١-٢- ٧-١٥

  .  كاشف درجة حرارة معينة مع تغير الدرجة بالدرجات ٢-٢- ٧-١٥

  .  كاشف دخان الحريق ٣-٢- ٧-١٥

  .  كاشف اللھب وغيرھا ٤-٢- ٧-١٥
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رة لكل ًآنفا والمحطة االخي) ١-٧-١٥(وھذه المحطات مع كافة االسالك تحسب بالعدد مثل   
  . تشمل مقاوم مناسب لجھاز المراقبة االوتوماتيكية للحرائق ) ZONE(منطقة 

 محطة تنبيه الحريق تشمل كل االسالك الالزمة باالضافة الى مجموعة االجراس الالزمة ٣- ٧-١٥
  . والفولتية 

 مركز السيطرة ولوحة العالمات تشمل كل اعمال الربط لجميع مناطق الكشف ودورات ٤- ٧-١٥
  . لتنبيه وتحسب بالعدد كمجموعة مع ذكر السعة بالنسبة لعدد مناطق كشف الحريق ا

تحسب بالعدد كمجموعة مع كافة ) REPEATER( لوحة االشارة بالنسبة لمعيد التقوية ٥- ٧-١٥
القابلوات من مركز السيطرة ولوحة االشارة او لوحة قريبة وكذلك كل اعمال الربط / االسالك 
  . الالزمة 

وغيرھا ) FIRE – DAMPER( معدات السيطرة البواب الحريق الكھربائية او مخمد الحريق ٦- ٧-١٥
  . التي يتم السيطرة عليھا من لوحة السيطرة تحسب بالعدد ويشمل االسالك واالنابيب وغيرھا 

تحسب بالعدد مع ذكر النوعية ، الفولتية ، السعة ، شاحن النضائد وجميع /  مجموعة النضائد ٧- ٧-١٥
  . عمال الربط للوحة المركزية ولوحة االشارة ولوحة التوزيع الرئيسية للقوة الكھربائية ا

  ) . INTRUDER( اجھزة التنبيه المتداخلة ٨-١٥

  . ًآنفا ) ٧-١٥( تحسب اجھزة التنبيه المتداخلة بموجب ملحقاتھا مثل ١- ٨-١٥

تنبيه تبوب بصورة منفصلة  قابلوات الكشف وذات المقطع المتعدد وقابلوات اشارات ال٢- ٨-١٥
  . وتحسب بالطول 

  .  وحدات التنبيه االلكترونية تحسب بالعدد مع جميع اعمال الربط الالزم ٣- ٨-١٥

  .  مركز السيطرة مع لوحات توضيح تحسب بالعدد مع جميع اعمال الربط ٤- ٨-١٥

  . اعاله ) ٧- ٧-١٥(  مجموعة النضائد تحسب مثل ٥- ٨-١٥

  :  اجھزة الساعات ٩-١٥

تحسب بالعدد كنقطة ويشمل ذلك من لوحة التوزيع للساعة الرئيسية :  نقاط الساعات ١- ٩-١٥
)MASTER ( او معيد التقوية او من نقطة ساعة اخرى ويشمل كذلك نھاية معزولة مناسبة
)INSULATED TERMINAL . (  

بائية او النضائد او  الساعة الرئيسية تحسب بالعدد ويشمل ذلك اللوحة الرئيسية للقوة الكھر٢- ٩-١٥
  . القوة االحتياطية مع ذكر النوعية 

تبوب كوجه واحد او وجھان مع ذكر نوع النبضات والنوعية ) SLAVE( الساعات الثانوية ٣- ٩-١٥
  . وتحسب بالعدد مع جميع اعمال الربط الالزمة ) SYNCHRONOUS(مع او بدون 

  . ثانوية تحسب بالعدد او بدون الساعات ال/  محطات تقوية النبض مع ٤- ٩-١٥
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  . اعاله ) ٧- ٧-١٥( مجموعة النضائد تحسب مثل ٥- ٩-١٥

  :   أجھزة ھوائي التلفزيون المركزية  ١٠ -١٥

  .  ھوائي مركزي يحسب بالعدد مع ذكر الموجة والقنوات مع التثبيت الالزم ١-١٠-١٥

  . القوة يحسب بالعدد للموجة وكفاءة ) AMPLIFIER( جھاز تقوية الھوائي ٢-١٠-١٥

مع االسالك والقابلوات من مقوي الھوائي او من ) SPLITER OUTLET( مأخذ مجزأ ٣-١٠-١٥
ًمجزء آخر ويحسب بالعدد والمأخذ يجب أن يبوب ظاھريا او مخفيا  ً .  

  .  مأخذ ھوائي التلفزيون يحسب بالعدد مع جميع االسالك من المأخذ المجزأ ٤-١٠-١٥

  . از تلفزيوني يحسب بالعدد مع ذكر الطول  السلك الھوائي لكل جھ٥-١٠-١٥

  .  جھاز ھوائي البث االذاعي المركزي ١١-١٥

  . اعاله )  ١٠- ١٥(يحسب بموجب الطريقة في   

  :  دائرة التلفزيون المقفلة ١٢-١٥

 كاميرات التلفزيون تحسب بالعدد ويشمل ذلك العدسات ، التثبيت وجھاز السيطرة الضوئية ١-١٢-١٥
  . وربط القابلوات ) FOCUSING(حركة ، جھاز التركيزالبؤري والعدسات المت

 القابلوات بين الكاميرات واجھزة المراقبة تحسب بالطول وتشمل تلك المتعددة االسالك ٢-١٢-١٥
  . وتبوب بموجب انواع الكاميرات وطريقة التأسيس وتشمل كذلك الربط الكامل 

تحسب بالعدد مع ذكر عدد وحجم جھاز ) MONITERING CONSELES( جھاز المراقية ٣-١٢-١٥
  . المراقبة 

 جھاز المراقبة المستقل يبوب بموجب حجم الشاشة وبعدد النقاط لالحتياط والمفاتيح وتحسب ٤-١٢-١٥
  . بالعدد 

  . يحسب بالعدد ) VIDEO( جھاز تسجيل فيديو٥-١٢-١٥

  :  اجھزة توزيع الصوت ١٣-١٥

تحسب بالعدد كنقطة مأخذ مع ذكر نوعية القابلو ) MICROPHONE( نقاط القطات الصوت ١-١٣-١٥
  . المستعمل 

تحسب بالطول وتبوب بموجب حجم ) LOUDSPEAKERS( قابلوات لمكبرات الصوت ٢-١٣-١٥
عبر ) AMPLIFIER(المقطع وعدد االسالك المزدوجة فيھا وتحسب مع لوحة مضخم الصوت 

  . جميع الملحقات 

  . ل ـتحسب بالعدد مع جميع المفاص) MATCHING TRANSFORMERS( المحوالت ٣-١٣-١٥

 مكبرات الصوت تحسب بالعدد وتبوب بموجب النوع والمواصفات االخرى ويشمل السعر ٤-١٣-١٥
  .  متر ينتھي بأصبع توصيل مناسب ) ٢(سلك بطول 



 

 ١٦٣

 مفاتيح اختبار الصوت تحسب بالعدد مع ذكر السعة بالنسبة لعدد القنوات ويشمل كذلك ٥-١٣-١٥
  .  سيطرة الصوت والمفاصل مفتاح

  . تحسب بالعدد مع االسالك الالزمة ) EAR PLUGS( اصابع الصوت االذنية ٦-١٣-١٥

 اجھزة تقوية الصوت تحسب بالعدد وتبوب بموجب السعة مع اسالك مناسبة للربط لنقاط ٧-١٣-١٥
  . المأخذ 

تحسب ) MICROPHONE SWITCHING PANELS( لوحة مفاتيح القطات الصوت ٨-١٣-١٥
  . ط رببالعدد ويشمل ذلك ال

يحسب بالعدد وتبوب بموجب السعة مع جميع اعمال ) ATTENUATOR( ملطف الصوت ٩-١٣-١٥
  . الربط الالزمة 

متر ) ٢( القطات الصوت تحسب بالعدد وتبوب بموجب النوعية ويشمل سلك بطول ١٠-١٣-١٥
  . ينتھي بأصبع توصيل مناسب 

  : ة االحتياطية  مولدات القوة الكھربائي١٤-١٥

مولدات القوة الكھربائية تحسب بالعدد وتشمل ماكنة ديزل ، مولد التيار المتناوب ، لوحة   
السيطرة على العطل ، خزان الوقود وغيرھا ويشمل كذلك االنابيب والقابلوات الالزمة لغاية 

  . لوحات التوزيع وغيرھا 

  :  معدات االضاءة ، المراوح وغيرھا ١٥-١٥

ضاءة ، المراوح وغيرھا تحسب بالعدد وتبوب بموجب النوعية وطريقة التثبيت معدات إ  
  . ويشمل الربط للنقطة 

  )  LIGHTENING PROTECTION( تأسيسات االرضي ومانعة الصواعق ١٦-١٥

  .  تحسب ھذه بموجب الملحقات التابعة لالجھزة ١-١٦-١٥

لمقطع ومكان التثبيت ويشمل  شريط نحاسي للتوصيل يحسب بالطول وتبوب بموجب ا٢-١٦-١٥
  . بط ، الكبس ، اللحام وكل ما يتطلبه العمل رالماسكات ، ال

 النھايات العمودية او الموصالت النازلة او النھايات االيونية تحسب بالعدد ويشمل ذلك ٣-١٦-١٥
  . الربط بالموصالت العمودية او االفقية 

  .  حجم التوصيل النحاسي  مجموعة االرضي تحسب بالعدد وتبوب بموجب٤-١٦-١٥

  :  مبردات الھواء وساحبات الھواء السقفية ١٧-١٥

تحسب نقاط مبردات الھواء وساحبات الھواء بالعدد ويشمل ذلك االسالك من لوحة التوزيع او   
  . نقطة قريبة وكذلك المفتاح 

  :  تأسيسات االنارة الخارجية ١٨-١٥

داخل التربة ، ( ب النوعية والمقطع وطريقة المد  تحسب القابلوات بالطول وتبوب بموج١-١٨-١٥
  ) . خالل انابيب او خندق او تثبيت بالجدران او السقوف 
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 مفاصل القابلوات او صناديق المفاصل تحسب بالعدد وتبوب بموجب قطع القابلو ويشمل ٢-١٨-١٥
  . المواد الالزمة وكذلك االسالك الالزمة لعملية الربط 

ة في الشوارع والمماشي تحسب بالعدد مع ذكر النوع ، مع او بدون القابلو  اعمدة االنار٣-١٨-١٥
  . الداخلي والمثبتات وغيرھا 

  .  صندوق قابلو الدورة والمقاطع يحسب بالعدد ٤-١٨-١٥

  .  معدات االنارة تحسب بالعدد ويشمل ذلك االسالك الالزمة والتثبيت ٥-١٨-١٥

ھين لغرض مرور القابلوات من خاللھا تحت الطرق تحسب  انابيب اسبستية او من حديد اال٦-١٨-١٥
  . بالطول مع ذكر القطر ويشمل ذلك ما يتطلبه العمل من مفاصل ومواد 

  :  محطات ثانوية وتوزيع القوة الكھربائية ١٩-١٥

  .  لوحات الضغط العالي تحسب بالعدد مع وصف كامل للملحقات ١-١٩-١٥

  . اعاله ) ١٨-١٥(ة  تحسب القابلوات بموجب الفقر٢-١٩-١٥

  .  المحوالت تحسب بالعدد ويشمل ذلك ربط قابلوات الضغط الواطئ والعالي ٣-١٩-١٥

  . ًآنفا ) ٢- ١٥( لوحات التوزيع للضغط الواطئ تحسب بموجب الفقرة ٤-١٩-١٥

تحسب بالعدد وتبوب بموجب السعة ) FEEDER PILLARS( نقاط التغذية للضغط الواطئ ٥-١٩-١٥
وعدد الصمامات يشمل العمل ، االسس والقواعد ) BUS BARS(عد التوصيل بالنسبة لقوا

  . الالزمة وربط القابلوات 

  :  فقرات متفرقة ٢٠-١٥

  .  توصيل نھاية القابلوات بالقدرة الكھربائية العامة تحسب جملة ١-٢٠-١٥

زمة  وضع عالمات وصيغ الرموز وجداول في االماكن الالزمة وكذلك الفحوصات الال٢-٢٠-١٥
  . يجب أن تذكر في وصف الفقرات 

 تخصص فقرة لتغطية تزويد المقاول باالدوات االحتياطية والمفاتيح وغيرھا وتحسب جملة ٣-٢٠-١٥
 .  

  :  اعمال انشائية ٢١-١٥

 االعمال االنشائية مثل عمل فتحات ، تجاويف ، تأشير االماكن لالعمال الكھربائية ،  ١-٢١-١٥
 كھربائية في البناء ومثبتات للمعدات الكھربائية وغيرھا تعتبر مشمولة التعاون ، إدخال اجزاء

  . بأسعار االعمال االنشائية 

 االعمال االنشائية التي تطلب خاصة لالعمال الكھربائية مثل بناء غالف واقي خاص او ٢- ٢-١٥
غرفة خاصة ، اعمال حماية وصبغ ، تحسب كل على حدة جملة وتعطى معلومات كافية 

  . عير للتس
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  الفصل السادس عشر
  اعمال السكك الحديدية 
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  اعمال السكك الحديدية :  الفصل السادس عشر -١٦ 

  تعليمات عامة    ١-١٦

  .  تعطى معلومات عن نوع وجودة المواد المستعملة ١- ١-١٦

  . التي تحسب بالطول  اعمال التخطيط لكل محطة تحسب جملة وتفصل عن تخطيط الخطوط ٢- ١-١٦

  .  تفصل االعمال التي تنفذ في المحطات عن تلك التي خارجھا ٣- ١-١٦

  :    السكك وملحقاتھا ٢-١٦

ويؤخذ الطول عبر جميع الملحقات والمفاصل مع ) الطول المركزي (  السكك تحسب بالطول ١- ٢-١٦
وزن للمتر الطولي ، ، ابعاد المقطع وال) مدور السطح او مستوي : مثل ( ذكر نوع السكة 

  . االعمال التي تخطط على قوس تحسب بصورة منفصلة 

  . وما يشبه تحسب بالمتر الطولي مع ذكر التفاصيل ) GUARD RAILS( اسـيجة الحماية ٢- ٢-١٦

  .  اسس السكك تحسب بموجب الفصل الخامس ٣- ٢-١٦

ة جاھزة ، خشبية حديدية خرساني(  العوارض تحسب بالعدد بضمنھا الكراسي مع ذكر النوع ٤- ٢-١٦
  . وتفصل عوارض المحطات عن عوارض الخطوط الخارجية ) وغيرھا 

   -:تبوب بموجب االنواع التالية ) BALLAST( مواد الترصين الحجرية ٥- ٢-١٦

الطبقات السفلى توضع قبل وضع السكك وتحسب كحجم مع ذكر التدرج والطبقات العليا   
  . حة مع ذكر السمك والتدرج توضع بعد وضع السكك وتحسب بالمسا

  ) : SWITCHES(   المفاتيح ٣-١٦

المفاتيح الالزمة لتغيير اتجاه القطارات والتقاطع تحسب بالعدد بضمنھا العتالت واالسالك   
   - : وغيرھا وتفصل مسالك الخطوط الرئيسية عن الفرعية وتبوب بموجب االنواع التالية 

  ) . TUMONTS(  مفاتيح و ١- ٣-١٦

  ) . DIMOND CROSSING( تقاطعات معينية ٢- ٣-١٦

  ) . SINGLE SLIP( تقاطع احادي ٣- ٣-١٦

  ) .  DOUBLE SLIP( تقاطع مزدوج ٤- ٣-١٦

  .  مفاتيح وتقاطعات اخرى ٥- ٣-١٦
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  .    االعمال الترابية ٤-١٦

لث من  االمالئيات الترابية لغرض التسوية ، التعلية وعمل السدود تحسب بموجب الفصل الثا١- ٤-١٦
  . ھذا الدليل 

 عمل خنادق جانبية بمحاذاة خط السكة لغرض تصريف المياه تحسب بالطول مع ذكر العمق ٢- ٤-١٦
  . ومعدل العرض 

  :    فقرات متفرقة ٥-١٦

  .  حواجز الوقوف ، موقف العجالت في نھاية السكك وغيرھا تحسب بالعدد ١- ٥-١٦

  .  كالبات وغيرھا تعتبر مشمولة بسعر السكك)FISH PLATES( براغي الكراسي ، آصرات ٢- ٥-١٦

  :  الفحوصات ٦-١٦

  . تخصص فقرة لتغطية كلف الفحوصات الالزمة للعوارض ، السكك وغيرھا تحسب جملة   
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  الفصل السابع عشر

  االنفـــــــاق 
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  االنفاق :  الفصل السابع عشر -١٧

  مات عامة تعلي   ١-١٧

  .  تعطى معلومات كافية عن نوع وجودة المواد المستعملة ١- ١-١٧

 تعطى فقرات خاصة لتغطية اعمال التخطيط ، اعمال المساحة وغيرھا وتحسب كل منھا ٢- ١-١٧
  . جملة 

  :    الحفريات ٢-١٧

) ة الدائميةتؤخذ أبعاد المقطع الخارجي حسب التكسي( اعمال الحفر في االنفاق تحسب بالحجم ١- ٢-١٧
ويشمل العمل معالجة وازالة المواد الناتجة عن الحفر مع ذكر طبيعة التربة شكل المقطع 
واالنحدار الطولي للنفق ، اعمال الحفر يجب أن تجمع سوية لمختلف المقاطع واالطوال 

   -:وتبوب بموجب االصناف اآلتية 

  .  نفق مستقيم ١-١- ٢-١٧

  ). SHAFT( بئر التھوية مستقيم ٢-١- ٢-١٧

   نفق مقوس ٣-١- ٢-١٧

   بئر تھوية مقوس ٤-١- ٢-١٧

  ) . TAPERED( نفق متغير المقطع بتدرج ٥-١- ٢-١٧

   بئر تھوية متغير المقطع بتدرج ٦-١- ٢-١٧

واليذكر ھنا االنحدار او (  تجاويف اخرى منھا مناطق انتقال ، تقاطع االنفاق وغيرھا ٧-١- ٢-١٧
  ) . االبعاد

ضافية في البقع الضعيفة تحسب بالمساحة ويشمل ذلك ملئ التجويف وتقوية  اعمال الحفر اال٢- ٢-١٧
  . الجوانب 

     إكساء االنفاق ٣-١٧

 إكساء االنفاق بالخرسانة تحسب بالمساحة مع ذكر السمك ، المزج ، التسليح وتبوب بموجب ١- ٣-١٧
  : االصناف اآلتية 

   االكساء االولي ١-١- ٣-١٧

   االكساء النھائي ٢-١- ٣-١٧

  .  القطع الجاھزة الكساء النفق تحسب بالعدد مع ذكر للشكل واالبعاد وطريقة تثبيتھا ٢- ٣-١٧

ة اخرى ٣-٣-١٧ اق بطريق ساء االنف ل الطابوق (  إك سليح   ) مث سمك واي ت ذكر ال ساحة وي يحسب بالم
  ) .إن وجد(

  



 

 ١٧٢

  

  :  إسناد النفق وتقوية التربة ٤-١٧

  ) . المساحة المالمسة للوجه المسنود  (  اعمال االسناد تحسب بالمساحة١-٤- ١٧ 

  .  االسناد بواسطة النثر الخرساني والتسليح يحسب بالمساحة ٢- ٤-١٧

  .  براغي صخرية تحسب بالطول ٣- ٤-١٧

  . تحسب بالعدد ) FACE PACKERS( حشو وجه الجوانب ٤- ٤-١٧

  .  االقواس المعدنية الداخلية وتحسب بالعدد مع ذكر شكل المقطع ٥- ٤-١٧

  . مثل مونة السمنت او مواد كيمياوية تحسب بالوزن ) GROUTING( حقن التربة ٦- ٤-١٧

  :  تصريف المياه ٥-١٧

إبقاء النفق خال من المياه االرضية اثناء التنفيذ يحسب  جملة ، ويشمل ذلك المضخات   
  . الخراطيم المطاطية والتراكيب الالزمة وغيرھا 

  :  التھوية ٦-١٧

ھزة تھوية داخل النفق كاملة تحسب جملة ويشمل ذلك الساحبات مجاري تزويد وتثبيت اج  
  . وجميع ما يتطلبه العمل ) DUCT(الھواء 

  :  الفحوصات ٧-١٧

تخصص فقرة لتغطية كلف الفحوصات ، وحدات االسناد ، وحدات االكساء والخرسانة   
  . رھا وتحسب جملة يوغ

  

  



 

 

  
  

١٧٣

  
  
  

  
  الباب الثالث 

  شروط المقـاولة العمال 
   الهندسة المدنية
 بقسميھا االول والثاني 

 ) صادرة عن وزارة التخطيط ( 
 
 



 

 

  
  

١٧٤



 

 

  
  

١٧٥

  شروط المقاولة العمال الھندسة المدنية : فھرس الباب الثالث 
  

  الصفحة   المحتويات  رقم المادة 
  ١٨١  تعليمات الى مقدمي العطاءات   
  ١٨٤  اء استمارة تقديم العط  

  ١٨٥  الشروط العامة  القسم االول 
  ١٨٥  التعاريف والتفسير  المادة االولى 

  ١٨٥   التعاريف - ١  

  ١٨٧   التفسير - ٢  
  ١٨٧  " ممثل المھندس " واجبات وصالحيات   المادة الثانية 
  ١٨٨  التنازل   المادة الثالثة 
  ١٨٨  التعاقد من الباطن  المادة الرابعة 

  ١٨٨  " المقاولة " نطاق    الخامسةالمادة 
  ١٨٨  " مستندات المقاولة "  المادة السادسة 
  ١٨٩  " الخرائط "   المادة السابعة 
  ١٨٩  سالمة اساليب العمل   المادة الثامنة 
  ١٨٩  " المقاولة " صيغة التعاقد وتاريخ نفاذ   المادة التاسعة 
  ١٩٠  ضمان التنفيذ  المادة العاشرة 

  ١٩٠  " الموقع " الكشف على   المادة الحادية عشرة 
  ١٩٠  االحوال الطبيعية االستثنائية والعوائق االصطناعية   المادة الثانية عشرة 

  ١٩١  " االعمال " عن " المھندس " رضاء   ثالثة عشرة الالمادة 
  ١٩١  تقديم منھاج العمل   المادة الرابعة عشرة 
  ١٩١  " المقاول " ادارة واشراف   المادة الخامسة عشرة 

  ١٩٢  التزامات عامة    السادسة عشرة المادة 
  ١٩٢   استعمال المواد المحلية - ١  
  ١٩٢   االدخال الكمركي المؤقت - ٢  
  ١٩٢   النقل البحري - ٣  
  ١٩٣   النقل الجوي - ٤  
  ١٩٣   النقل البري - ٥  
  ١٩٣   المتفجرات - ٦  
  ١٩٣   الخدمات العامة - ٧  
  ١٩٣   التزامات اخرى  - ٨  
  ١٩٤   " المقاول " لتزامات على حساب اال - ٩  

  ١٩٤  " الموقع " في " االعمال " تخطيط   المادة السابعة عشرة 
  ١٩٤  الحفر االختبارية وحفريات التحري   المادة الثامنة عشرة 
  ١٩٤  الحراسة واالنارة   المادة التاسعة عشرة 



 

 

  
  

١٧٦

  
 ة فحالص   المحتويات  رقم المادة 

  ١٩٥  باالعمال والمخاطر المستثناة العناية   المادة العشرون 
  ١٩٥  " باالعمال "  العناية - ١  
  ١٩٥   المخاطر المستثناة - ٢  

  ١٩٦  وغيرھا " االعمال " التأمين على  المادة الحادية والعشرون 
  ١٩٦  االضرار التي تصيب االشخاص واالموال   المادة الثانية والعشرون 
  ١٩٧   على مسؤولية عن الغير  التأمين- ١  المادة الثالثة والعشرون 

  ١٩٨   الحد االدنى لمبلغ التأمين على المسؤولية عن الغير - ٢  
  ١٩٨  الحوادث واصابات العمال  المادة الرابعة والعشرون 
  ١٩٨  بالتأمين " المقاول " عدم قيام  المادة الخامسة والعشرون

  ١٩٩  الضرائب والرسوم المادة السادسة والعشرون 
  ١٩٩   الخ ٠٠٠االمتثال الحكام القوانين واالنظمة  لسابعة والعشرون المادة ا

  ٢٠٠  المتحجرات وغيرھا  المادة الثامنة والعشرون 
  ٢٠٠  حقوق براءات االختراع وعوائد االمتياز  المادة التاسعة والعشرون 

  ٢٠١  التعرض للمرور واالمالك المجاورة   المادة الثالثون 
  ٢٠١  النقل  ثون المادة الحادية والثال

  ٢٠١   ظروف التحميل والتفريغ - ١  

  ٢٠١   النقل - ٢  

  ٢٠١   الحموالت الخاصة - ٣  

  ٢٠٢   النقل المائي - ٤  
  ٢٠٢  التسھيالت للمقاولين االخرين   المادة الثانية والثالثون 
  ٢٠٢  تجھيز المعدات والمواد وااليدي العاملة   المادة الثالثة والثالثون 

  ٢٠٢  " الموقع " تنظيف  بعة والثالثون المادة الرا
  ٢٠٣  " المقاول " مستخدمو  المادة الخامسة والثالثون 

  ٢٠٣   توفير المستخدمين - ١  
  ٢٠٣  في االعتراض " المھندس "  حق - ٢  
  ٢٠٣   إجراءات اضافية  - ٣  
  ٢٠٣   سجالت االجور وغيرھا - ٤  
  ٢٠٣   الكشوفات الدورية للعاملين - ٥  
  ٢٠٤  ت االستخدام االخرى  متطلبا- ٦  

  ٢٠٥  المعلومات االحصائية   المادة السادسة والثالثون
  ٢٠٥  الفحوص واالختبارات  المادة السابعة والثالثون 

  ٢٠٥   نوعية المواد ومھارة العمل والفحوص - ١  
  ٢٠٦   كلفة النماذج - ٢  
  ٢٠٦   كلفة الفحوص - ٣  

  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

١٧٧

 

 الصفحة   المحتويات  رقم المادة
  ٢٠٦   كلفة الفحوص غير المنصوص عليھا وغيرھا - ٤  

  ٢٠٦  ومصادر المواد " االعمال " الدخول الى موقع   المادة الثامنة والثالثون 
  ٢٠٧  وكشفھا " االعمال " فحص  المادة التاسعة والثالثون 

  ٢٠٧  قبل تغطيتھا " االعمال "  فحص - ١  
  ٢٠٧  واحداث الفتحات " االعمال "  كشف - ٢  

  ٢٠٧  الرفض   دة االربعون الما
  ٢٠٧   رفع االعمال المعيبة والمواد غير الصالحة - ١  
  ٢٠٨  في ايقاف العمل " المھندس "  حق - ٢  
المر رفع االعمال المعيبة او " المقاول "  عدم امتثال - ٣  

  المواد غير الصالحة 
٢٠٨  

  ٢٠٨  االيقاف الوقتي للعمل  المادة الحادية واالربعون 
  ٢٠٨  قاف الوقتي للعمل  االي- ١  
  ٢٠٩  ً التوقف الذي يستمر أكثر من تسعين يوما - ٢  

  ٢٠٩  " باالعمال " المباشرة  المادة الثانية واالربعون 
  ٢٠٩  " الموقع " تسليم   المادة الثالثة واالربعون 

  ٢٠٩  " الموقع "  تسليم - ١  
  ٢٠٩    نفقات حق المرور وغيرھا - ٢  

  ٢٠٩  " مدة إكمال االعمال "  عون المادة الرابعة واالرب
  ٢١٠  " مدة إكمال االعمال " تمديد  المادة الخامسة واالربعون 
  ٢١٠  ًعدم جواز االشتغال ليال وفي ايام الجمع المادة السادسة واالربعون 
  ٢١٠  " االعمال " تقدم  المادة السابعة واالربعون 
  ٢١١  ية الغرامات التأخير المادة الثامنة واالربعون 

  ٢١١   الغرامات - ١  
  ٢١١   تخفيض الغرامات التأخيرية - ٢  

  ٢١١  شھادة االستالم  المادة التاسعة واالربعون 
  ٢١٢  الصيانة   المادة الخمسون 

  ٢١٢   مدة الصيانة - ١  
  ٢١٢   تنفيذ اعمال الصيانة - ٢  
  ٢١٣  عن تنفيذ أعمال الصيانة " المقاول "  عجز - ٣  
  ٢١٣  بالتحري " المقاول" قيام  والخمسون المادة الحادية 

  ٢١٣  التغييرات واوامر التغيير  المادة الثانية والخمسون 
  ٢١٣   التغييرات - ١  
  ٢١٤   اوامر التغيير - ٢  

  ٢١٤  احتساب قيمة التغييرات   المادة الثالثة والخمسون 
  ٢١٤   احتساب قيمة التغييرات - ١  



 

 

  
  

١٧٨

 
   ةفحالص   المحتويات  رقم المادة 

  ٢١٤  " جدول الكميات المسعر "  التغييرات في فقرات - ٢  
  ٢١٥   عدم االتفاق على االسعار - ٣  
  ٢١٥   العمل اليومي - ٤  
  ٢١٥   مطالبات التعويض - ٥  

  ٢١٦  " االعمال المؤقتة " و " معدات االنشاء "  المادة الرابعة والخمسون 
    وغيرھا في   " معدات االنشاء "  حصر استعمال - ١  

  " االعمال " 
٢١٦  

  ٢١٦  وغيرھا " معدات االنشاء "  رفع - ٢  
عن الضرر الذي " صاحب العمل "  عدم مسؤولية - ٣  

  وغيرھا " معدات االنشاء " يصيب 
٢١٦  

  ٢١٦   االخراج من حوزة الكمارك - ٤  
  ٢١٦  وغيرھا " معدات االنشاء "  إعادة تصدير - ٥  

  ٢١٧   على المواد وغيرھا التكون بصورة ضمنية المصادقةالمادة الخامسة والخمسون 
  ٢١٧  الكميات واالسعار المادة السادسة والخمسون 
  ٢١٧  " االعمال ) " ذرعة ( وجوب مقايسة  المادة السابعة والخمسون 
  ٢١٨  ) الذرعة ( طريقة المقايسة  المادة الثامنة والخمسون 

  ٢١٨   المبالغ االحتياطية  والخمسون التاسعةالمادة 
 المبالغ االحتياطية المثبتة في                              - ١  

  " جدول الكميات المسعر " 
٢١٨  

  ٢١٨   ابراز المستندات وغيرھا - ٢  
  ٢١٨  " للمقاولة "  مبلغ االحتياط العام - ٣  

  ٢١٩  المقاول الثانوي المسمى   المادة الستون 
  ٢١٩  " المقاول الثانوي المسمى"  تعريف - ١  
  ٢١٩  " المقاول الثانوي المسمى "  استحقاقات - ٢  
  ٢١٩  " المقاول الثانوي المسمى"  دفع المبالغ الى - ٣  

  ٢٢٠  " المقاول الثانوي المسمى " تحويل التزامات   المادة الحادية والستون 
  ٢٢٠  شروط الدفع   المادة الثانية والستون 

  ٢٢٠   التسليف على االعمال المنجزة - ١  
  ٢٢٢   التسليف عن المواد والمكائن والمعدات - ٢  
  ٢٢٢   المدفوعات بالعمالت االجنبية - ٣  

  ٢٢٢  المصادقة   المادة الثالثة والستون 
  ٢٢٢  القبول النھائي   المادة الرابعة والستون

  ٢٢٢   شھادة القبول النھائي - ١  
  ٢٢٣  " صاحب العمل "  انتھاء مسؤولية - ٢  
  ٢٢٣   المنفذة  االلتزامات غير- ٣  

  
  
  
  
  



 

 

  
  

١٧٩

 

  ة فحالص   المحتويات  المادة رقم 
  ٢٢٣  " االعمال "  الوصول الى - ٤  
  ٢٢٣   شھادة القبول النھائي دليل قاطع - ٥  

  ٢٢٤  سحب العمل  المادة الخامسة والستون 
  ٢٢٤   سحب العمل - ١  
  ٢٢٥   احتساب القيمة عند تاريخ سحب العمل - ٢  
  ٢٢٥  بعد سحب العمل  " المقاولة"  تسوية حساب - ٣  

  ٢٢٦  التصليحات المستعجلة  المادة السادسة والستون 
  ٢٢٦  " المقاولة " انھاء   المادة السابعة والستون 
  ٢٢٧  " المقاولة " دفع المبالغ في حالة انھاء   المادة الثامنة والستون

  ٢٢٨   التحكيم –تسوية النزاعات   المادة التاسعة والستون 
  ٢٢٩  االشعارات   عون المادة السب
  ٢٢٩  " المقاول "  تبليغ االشعارات الى - ١  
او             " صاحب العمل "  تبليغ االشعارات الى - ٢  

  " المھندس " 
٢٢٩  

  ٢٢٩  تحصيل الديون  المادة الحادية والسبعون 
  ٢٢٩  " المقاولة " القانون الواجب التطبيق على   المادة الثانية والسبعون 

  ٢٣٠  م الثانيالقس   
  ٢٣٠   التعاريف - ١  
  ٢٣٠   مقدار ضمان التنفيذ - ٢  
  ٢٣٠   تقديم منھاج العمل - ٣  
  ٢٣٠   الحد االدنى للتأمين على المسؤولية عن الغير - ٤  
  ٢٣٠   الغرامات التأخيرية والحد االعلى لھا - ٥  
 الحد االدنى لقيمة االعمال المنجزة والمواد - ٦  

  المطروحة لغرض السلف 
٢٣٠  

  ٢٣٠   نسبة التحميالت االدارية - ٧  
 التسليف على المواد والمكائن والمعدات التي تدخل - ٨  

  " االعمال الدائمة " في 
٢٣٠  

  ٢٣١   المدفوعات بالعملة االجنبية - ٩  
  ٢٣٢  صيغة التعاقد   

  
                            



 

 

  
  

١٨٠



 

 

  
  

١٨١

                           شروط المقاولة العمال الھندسة المدنية              
  )تعليمات الى مقدمي العطاءات ( 

   
  : اسم المناقصة  -١
  ............ المطلوب تقديم عطاءات لالعمال المبينه تفاصيلھا تحت وصف االعمال بأسم     
  
 : تقديم العطاءات  -٢

  ملئھا بعد داخل غالف مختوم يكتب عليه اسم المناقصة ورقم........... تقدم العطاءات الى     
استمارة تقديم العطاء والتوقيع عليھا من قبل مقدم العطاء وبعد تدوين االسعار بالمداد رقمأ وكتابة 

ئ الفراغات الالزمة ويجب ان تكون الكتابة والتوقيع على جميع صفحات مستندات المناقصة ومل
ن بتوقيع مقدم وجميع االرقام واضحة وخالية من الحك وان اي تصحيح او شطب يجب ان يقتر

العطاء واليجوز اھمال االرقام او الكتابات المطلوبة في المناقصة ، كذلك اليجوز اضافة اية 
  . شروط او تحفظات اال بكتاب مستقل يرفق مع العطاء ويشار اليه في العطاء نفسه 

  
  : المستندات والوثائق المرفقة مع العطاء  -٣

قصة ، كذلك يجب على مقدم العطاء ان يرفق مع يجب ان ترفق مع العطاء جميع مستندات المنا
  : عطائه الوثائق االتية 

  
  ) . اذا كان عراقيأ (   ھوية اتحاد المقاولين العراقيين النافذة وقت تقديم العطاء -أ
 . ادناه  ) ٤(  الوثائق الخاصة بتكوين الشركة وغير ذلك مما ذكر في الفقرة -ب
  .   التي قام بتنفيذھا مع ذكر الجھة التي قام بالعمل لحسابھا  قائمة مفصلة باالعمال المماثلة -ج
  .   قائمة مفصلة باالعمال التي يقوم بتنفيذھا عند تقديم العطاء والجھة التي يقوم بالعمل لحسابھا - د
  . ادناه  ) ٧(  التأمينات االولية المشار اليھا في الفقرة -ھـ
  . ئب  شھادة التسجيل لدى الھيئة العامة للضرا-و
  . تسجيل المقاولين ) ھوية (  شھادة او -ز
توفيرھا في العراق ) اذا كان غير عراقي (  تفاصيل وسائل المعيشة التي يزمع المقاول -ح

لمنتسبيه من غير العراقيين مع سعرين بديلين على اساس رفعھا بعد اكمال االعمال واالخر 
  ) . صاحب العمل ( على اساس تسليمھا الى 

  
  : ت عن مقدمي العطاءات معلوما -٤

العطاءات التي تقدمھا الشركات يجب ان ترفق بھا المستندات والوثائق الخاصة بتكوين الشركة 
والوثائق الخاصة بسلطة وصالحية وجنسيات ممثليھا المسؤولين واعضاء مجلس االدارة 

قة من وجنسياتھم للشركات المساھمة ومالكي راس المال للشركات االخرى ، مع صورة مصد
  . عقد الشركة او المشاركة والحسابات الختامية للسنة االخيرة 

  



 

 

  
  

١٨٢

  
  : منھج العمل  -٥

على مقدمي العطاءات ان يبينوا في عطاءاتھم طريقة ومنھج تقدم  العمل وتفاصيل ونوع 
  . المعدات التي يعتزمون استعمالھا في تنفيذ العمل 

  
  : مدة اكمال االعمال -٦

اكمال االعمال في مستندات المناقصة فعلى مقدمي العطاءات ان مالم يحدد صاحب العمل مدة 
يذكروا في عطاءاتھم المدة الالزمة الكمال االعمال وسوف يكون مقدم العطاء الذي ترسو 

  . المناقصة عليه ملزما بأكمال االعمال ضمن تلك المدة 
  

 : التأمينات االولية  -٧
ويجوز (                        ) لية قدرھا على مقدمي العطاءات ان يقدموا تأمينات نقدية او

االستعاضة عنھا بخطاب ضمان او شيك مصدق صادر من احد المصارف الحكومية في العراق 
  . او بسندات القروض التي تصدرھا الحكومة العراقية بما يعادل مبلغ التأمينات 

ادناه ولمقدم العطاء طلب )  ٨( يحتفظ بالتأمينات طوال مدة نفاذ العطاءات المبينة في الفقرة 
  . اعادة ھذه التأمينات عند انتھاء المدة المذكورة او عند توقيع صيغة التعاقد ايھما اسبق 

  
  : مدة نفاذ العطاءات  -٨

يوما اعتبارا من تاريخ غلق .......... تبقى العطاءات نافذة وملزمة لمقدمي العطاءات لمدة 
  . المناقصة 

  
  :  على المعلومات الالزمة وجوب حصول مقدمي العطاءات -٩

على مقدمي العطاءات قبل تقديم عطاءاتھم وبالرغم من المعلومات التي يمكن ان تتضمنھا 
مستندات المناقصة ان يجروا بأنفسھم التحريات عن طبيعة العمل والظروف المحيطة به وعليھم 

أخرى ان تؤثر بصفة عامة الحصول على المعلومات عن جميع االمور التي يمكن بصورة او ب
على التزامات مقدم العطاء الذي ترسو المناقصة عليه بموجب المقاولة او على التوازن المالي 

ان اي اھمال او تأخير او عجز من مقدم . للمقاولة او بسبب ماقد يعترض العمل من مخاطر 
ة مسائل العطاء في الحصول على معلومات يمكن االعتماد عليھا بشأن ما ذكر انفا او بشأن اي

اخرى ، اليعفي مقدم العطاء الذي ترسو المناقصة عليه من المخاطر وااللتزامات او من 
  . مسؤولية اكمال االعمال ضمن المدة المحددة وباالسعار المدونة في العطاء 

  
  : العمل ككل  -١٠

تقبل العطاءات لالعمال بأجمعھا وال يقبل اي عطاء لجزء معين من االعمال اال اذا نص على 
  . ير ذلك في مستندات المناقصة غ
  
  
  
  
  



 

 

  
  

١٨٣

  : اخر موعد لقبول العطاءات  -١١
تقدم العطاءات بموجب استمارة تقديم العطاء في او قبل الساعة الثانية عشرة من ظھر يوم 

 وعلى مقدمي العطاءات ان يراعوا ارسال عطاءاتھم ٢٠/       /     المصادف     ............. 
 المسجل قبل الميعاد المشار اليه بوقت كاف وال يقبل اي عطاء في وقت يسمح بوصول البريد

يسلم بعد الميعاد المحدد مھما كان السبب في تأخير ارساله وكذلك سوف اليقبل اي تعديل مھما 
  . كان نوعه او تخفيض في االسعار اذا قدم بعد الوقت المحدد لقبول العطاءات 

      
  : تنفيذ المقاولة  -١٢

ه (             ) بل صاحب العمل عطاءه الحضور خالل على المقاول الذي يق اريخ تبلغ يوما من ت
ع  ة واذا امتن روط المقاول ذ بموجب ش ديم ضمان التنفي د وتق يغة التعاق ع ص ة لتوقي رار االحال بق
اول  ى حساب المق ذ العمل عل ة وتنفي ات االولي اظ بالتأمين المقاول عن ذلك فلصاحب العمل االحتف

  . ولة وذلك بدون حاجة الى توجيه انذار او اتخاذ اي اجراء قانوني اخر وفقا الحكام المقا
    

  : توجيه المراسالت  -١٣
ذا  يعتبر عنوان مقدم العطاء المثبت لدى صاحب العمل عند الحصول على مستندات المناقصة ناف

  . الغراض المراسلة اثناء مدة نفاذ العطاءات 
  
  : قبول العطاءات  -١٤

ول او رفض اي ان صاحب العمل غير ملزم ديره في قب ا لتق  بقبول اوطأ العطاءات وله الحق تبع
  . عطاء او في الغاء المناقصة دون ان يكون لمقدم العطاء حق المطالبة بأية تعويضات 

  
ك  -١٥ ة تل ة تعتبركلف ذه الحال اذا وردت فقرة او فقرات لم يدون سعر ازاءھا في العطاء المقدم ففي ھ

  مشمولة بأسعار الفقرات االخرى –الكميات المدونة ازاءھا وبحدود –الفقرة او الفقرات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

١٨٤

  استمارة تقديم العطاء
  
  

  : ......................................................................................اسم المناقصة 
  المحترم .....................................................................................السيد 
  ............................................................. الواقع مكتبنا في............................... نحن 

ى  ات ال ان التعليم نا بأمع ضرورية ودرس ات ال ع المعلوم ى جمي ل وحصلنا عل ع العم ا موق د ان زرن بع
ز مقدمي العطاءات وجميع ال وتجھي ذ وصيانة االعم ذا لتنفي  مستندات المناقصة االخرى نتقدم بعطائنا ھ

ز  ة وتجھي ال المطلوب ع االعم جميع المكائن والمعدات واية امور اخرى للقيام بالعمل ونتعھد بالقيام بجمي
ستندات  سعر وم ات الم دول الكمي فات وج رائط والمواص ة والخ روط المقاول سب ش ة ح واد الالزم الم

ذة (                       ) ولة االخرى وذلك لقاء مبلغ قدره المقا ام ھ أ الحك ه وفق دينار عراقي يجري دفع
  . يوما (                ) المقاولة كما نتعھد باكمال وتسليم االعمال خالل مدة 

  
رة  ا بموجب الفق ن قبلن ة م ة المدفوع ات االولي أن التامين ذلك ب ر ك ات ا ) ٧( ونق ن التعليم دمي م ى مق ل

د  ع صيغة التعاق ة عدم حضورنا لتوقي ا وفي حال العطاءات ستبقى في حوزتكم كضمان عن حسن نيتن
رة  ات  ) ١٢( خالل المدة المحددة في الفق م سحب التأمين دمي العطاءات يحق لك ى مق من التعليمات ال

ة" المذكورة واكمال العمل على حسابنا وفقا لالحكام المنصوص عليھا في  دون حاجة  " المقاول ك ب وذل
  . الى انذار او اتخاذ اي اجراء قانوني اخر 

  
  
  
  
  
  
  

  
  :التوقيع 
  :االسم 

  :العنوان 
   

                                                                      
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

١٨٥

  شروط المقاولة العمال الھندسة المدنية
  القسم االول
  الشروط العامة

  
   التعاريف والتفسير :  المادة االولى 

  
   : التعاريف  -١

اال اذا نص " المقاولة "  يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائھا الغراض ھذه 
  : على غير ذلك 

  
يقصد به الطرف المسمى في القسم الثاني من شروط المقاولة الذي يتعاقد " :  صاحب العمل "  - أ

 . قانونا " لعمل صاحب ا" ومن يخلف " المقاول " مع 
  

  يقصد به الشخص اواالشخاص او المؤسسة او الشركة الذي قبل      " :المقـــاول  " - ب
المخولين ومن يخلفونه قانونا ، " المقاول " عطاءه تحريريا ويشمل ممثلي" صاحب العمل "

  . بالتنازل لھم " صاحب العمل " ومن يسمح 
 
مسمى في " المقاول " ص او مؤسسة او شركة غير  يقصد به اي شخ":المقاول الثانوي " - ج

او اي شخص يتم التعاقد معه من الباطن لتنفيذ  " االعمال " لتنفيذ اي جزء من " المقاولة "
" المقاول الثانوي" التحريرية ويشمل ممثلي " المھندس " وبموافقة " المقاولة " اي جزء من 

  . بالتنازل لھم "     العمل صاحب" المخولين ومن يخلفونه قانونا ومن يسمح 
  
يقصد به الشخص او االشخاص او المؤسسة او الشركة المسمى في القسم   :  "المھندس  " -د

من وقت الخر ليمارس سلطات " صاحب العمل " الثاني من شروط المقاولة او من يعينه 
  " . المقاول " والذي يجب ابالغ اسمه تحريريا الى " المقاولة "في "  المھندس "
  
يعين من وقت  " للمھندس " ويقصد به اي مھندس مقيم او مساعد  : "ممثل المھندس  " - ھـ

" المقاولة"الداء الواجبات المنصوص عليھا في " المھندس " او "  صاحب العمل "الخر من قبل 
  ". المھندس "من قبل " المقاول "والذي يجب ابالغ صالحياته تحريريا الى 

  
وبذلك تكون شاملة " االعمال المؤقتة " و " االعمال الدائمة " يقصد بھا    : "االعمـــال  " -و

  ". المقاولة"بموجب  " المقاول " لجميع المواد التي يراد تجھيزھا والعمل الذي يراد تنفيذه من قبل 
  
يقصد بھا جميع االعمال الدائمة التي يجب تنفيذھا وفقا الحكام      : "االعمال الدائمة "-ز
بما في ذلك التصميم واالنشاء والتجھيز والنصب والتشغيل والصيانة حسب مقتضى " المقاولة"

  . الحال 
  



 

 

  
  

١٨٦

يقصد بھا جميع االعمال المؤقتة من اي نوع كان المطلوبة لتنفيذ او  : "االعمال المؤقتة  " - ح
  " . االعمال " صيانة 

  
جدول "و " الخرائط " و " واصفات الم"يقصد بھا شروط المقاولة و :   "المقـــاولــة  " -ط

 وعطاء) ان وجــد ( وجدول اسعار مفردات المواد واجور العمل والمعدات " الكميات المسعر
وصيغة التعاقد وكتاب االحالة واية مستندات اخرى مدرجة في صيغة التعاقد وتشكل " المقاول "

  " . مستندات المقاولة " بمجموعھا 
  

قصد به المبلغ المثبت في صيغة التعاقد والخاضع للزيادة او النقصان ي : "مبلغ المقاولة  " -ي
  " . المقاولة " بموجب االحكام الواردة في 

  
او اي قسم منھا كما محدد في " االعمال " يقصد بھا مدة اكمال  : "مدة اكمال االعمال  " -ك
  . عين من ھذه الشروط او المدة التي جرى تمديدھا بموجب المادة الخامسة واالرب" المقاولة "
  
يقصد بھا جميع المعدات واالجھزة واالشياء مھما كانت طبيعتھا     :  معدات االنشـــاء-ل

والتشمل المواد اواالشياء االخرى التي تدخل في          " االعمال " المطلوبة لتنفيذ او صيانة 
  " االعمال الدائمة"
      
دول الذي يتضمن اوصاف وكميات واسعار  فقرات يقصد به الج : "جدول الكميات المسعر"-م
  " . المقاولة " المطلوب تنفيذھا بموجب " االعمال "
  

بموجبھا " االعمال " التي تمت تجزئة  يقصد به اي من االقسام " :قسم من االعمال  " - ن  
  " . مستندات المقاولة " الغراض االستالم الجزئي او كما قد يوصف ويثبت بشكل اخر في 

  
واية تعديالت فيھا " المقاولة "  يقصد بھا الخرائط المشار اليھا في مستندات " :الخرائط  " -س

بتجھيزھا او تصديقھا " المھندس " تحريريا واية خرائط اخرى يقوم " المھندس " يصادق عليھا 
  . تحريريا من وقت الخر 

  
واية اضافات " تندات المقاولة مس" يقصد بھا المواصفات المشار اليھا في  : "المواصفات  " -ع

  . بتجھيزھا او تصديقھا  تحريريأ من وقت الخر " المھندس " او تعديالت يقوم 
  

   يقصد به االراضي واالماكن ضـــمن حدود جمھورية العراق التي تنفــذ " :الموقع  " -ف
ى يخصصھا فيھا او تجري عليھا او تحتھا او خاللھا واية اراضي او اماكن اخر" االعمال " 
باعتبارھا " المقاولة " او تلك التي قد تحدد بالذات في " المقاولة " الغراض " صاحب العمل "

  " . الموقع " جزءا من 
  



 

 

  
  

١٨٧

  : التفسير  -٢
الكلمات الواردة بصيغة المفرد فقط تشمل صفة الجمع ايضا والعكس بالعكس : المفرد والجمع   - أ

 . حيثما يقتضي سياق النص
  
التعتبر العناوين او المالحظات الھامشية في شروط المقاولة جزءا منھا : ھوامش العناوين وال-ب

  . او ترتيب اثار ذلك التفسير عليھا " المقاولة " وال تؤخذ بنظر االعتبار عند تفسيرھا او تفسير 
 
يقصد بھا المصادقة التحريرية بما في ذلك التأييد التحريري الالحق لموافقة    :  المصادقة -ج

  . فھية سابقة ش
  
  .  الكلمات التي تدل على االشخاص او االطراف تشمل المؤسسات والشركات - د

  
  " ممثل المھندس " واجبات وصالحيات : المادة الثانية 

  
المراقبة واالشراف على االعمال وفحص واختبار اية مواد يراد " ممثل المھندس " تكون واجبات  - ١

من " المقاول " وليس له صالحية اعفاء " االعمال " امھا في استعمالھا او مھارة عمل يراد استخد
عدا ماھو منصوص " لممثل المھندس " وليس " المقاولة " اي من واجباته او التزاماته بموجب 

او بما " االعمال " عليه صراحة في شروط المقاولة ان يأمر بما ينطوي على تأخير في انجاز 
او " لالعمال "او ان يقوم بأي تغيير " المقاولة " او في  " ة مبلغ المقاول" يؤدي الى زيادة في 

 . فيھا
 

تحريريا من وقت الخر ايا من السلطات والصالحيات " ممثل المھندس " ان يخول " للمھندس "  - ٢
 . بنسخة من ذلك التخويل " المقاول " في ھذه الحالة ان يزود " المھندس " المنوطة به وعلى 

 
في حدود " المقاول " الى " ممثل المھندس " رية او المصادقة التي تعطى من ان التعليمات التحري - ٣

" لصاحب العمل  "  و" للمقاول " من ھذة المادة تكون ملزمة  ) ٢( التخويل المذكور في الفقرة 
   : على ان يراعى على الدوام ما يأتي" المھندس " كما لو كانت قد اعطيت من 

    
اق   - أ دس"  ان اخف ل المھن لطة          " ممث ى س د عل ا بع ؤثر فيم ن ي واد ل ل او م ض اي عم ي رف ف

ة او تكسير " المھندس " دم او ازال ك بھ ى ذل اء عل واد واالمر بن ك الم في رفض ذلك العمل او تل
 . ذلك العمل او تلك المواد 

  
ع -ب م يقتن اول "  اذا ل رار " المق أي ق دس " ب ل المھن ى    " لممث ر ال ة االم ق باحال ه الح         فل
  . الذي عليه بناء على ذلك تأييد او نقض او تعديل مثل ھذا القرار " المھندس "

  
  



 

 

  
  

١٨٨

  التنازل :  المادة الثالثة 
  

او اي " المقاولة " التنازل عن " صاحب العمل " بدون موافقة تحريرية مسبقة من " للمقاول "  اليحق 
عدا مايترتب من التزام لصالح ( و بموجبھا جزء منھا او اية منفعة او التزام او مصلحة له فيھا ا

  " ). المقاولة " باية مبالغ مستحقة او ستصبح مستحقة بموجب " المقاول " المصارف التي يتعامل معھا 
  

  التعاقد من الباطن : المادة الرابعة 
  

اول "  اليحق  ى " للمق اطن عل ن الب د م ال " التعاق ا " االعم اول " واليحق . باجمعھ دا " ( للمق ا ع فيم
ال" ان يتعاقد من الباطن على اي جزء من " ) المقاولة " االحوال المنصوص عليھا بخالفه في  " االعم

دس " بدون موافقة تحريرية مسبقة من  ول " ( المھن دون سبب معق ى ) والتي يجب ان ال تحجب ب ومت
ى  ا ال تعف ة فانھ ذه الموافق ل ھ اول " اعطيت مث سؤولية او ال" المق ة م ن اي زام بموجب م ة " ت " المقاول

اول "مسؤوال عن اي عمل او امتناع عن القيام بعمل او اي تقصير صادر عن اي " المقاول " ويبقى  مق
او وكالئه او مستخدميه او عماله كما لو كان ھذا العمل او االمتناع عن القيام بعمل او التقصير " ثانوي 

  و عماله او وكالئه او مستخدميه ا" المقاول " صادرا عن 
  

  " المقاولة " نطاق : المادة الخامسة 
  

ع " االعمال " جميع " المقاولة " تشمل  وفير جمي شمل ت ا ت ا انھ ه صراحة ، كم ى خالف اينص عل دا م ع
وكل شي سواء كان ذا طبيعة مؤقتة او دائمة مما ھو مطلوب " معدات االنشاء "االيدي العاملة والمواد و

  " االعمال " في او الجل 
  
   "مستندات المقاولة : " لمادة السادسة ا 
  
ھي اللغة العربية عدا ما يخص                     " المقاولة "  ان اللغة المعول عليھا في تفسير وترتيب اثار - ١

والوثائق الفنية االخرى فيعول في حالة االختالف على اللغة " الخرائط " و " المواصفات "
  . االنكليزية 

  
بق احكام شروط المقاولة بقسميھا االول والثاني عند تعارضھا مع احكام اية وثيقة اخرى تشكل تط - ٢

 . اال اذا نص على غير ذلك في صيغة التعاقد " المقاولة " ًجزءا من 
 

او اي منھا مع بعض " جدول الكميات المسعر " او " المواصفات " مع " الخرائط " اذا تعارضت  - ٣
البداء رأيه في ھذا التعارض ويكون قراره ملزما بموجب " مھندس ال" فيعرض االمر على 

نفقات اضافية لم يكن لمقاول ذي " المھندس " شروط المقاولة على انه اذا ترتبت على تنفيذ قرار 
 . تعويضا معقوال عن تلك النفقات " المقاول " تعويض " صاحب العمل " خبرة ان يتوقعھا فعلى 
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  " الخرائط : "   المادة السابعة 
  
بدون " المقاول " على انه يجب ان تجھز نسختان منھا الى " المھندس " بعھدة " الخرائط " تبقى  - ١

. ان يستحصل ويستنسخ على نفقته الخاصة اية نسخ اضافية يحتاج اليھا " المقاول " مقابل وعلى 
 " . الخرائط " تلك جميع " المھندس " ان يعيد الى " المقاول " على " المقاولة " وعند اكمال 

  
لغرض المصادقة وحسب " المھندس " تقديم خرائط التصنيع التفصيلية الى " المقاول " على  - ٢

 " . المقاولة " متطلبات 
  

اشعارا تحريريا عن اية خرائط " ممثل المھندس " او " المھندس " ان يقدم الى " المقاول " على  - ٣
 " . المقاولة " او اي غرض اخر بموجب " عمال اال" او مواصفات اضافية مما قد يتطلبه تنفيذ 

 
التي يجب ان تكون " الخرائط " بنسخة واحدة من " الموقع " ان يحتفظ في " المقاول " على  - ٤

او " ممثل المھندس " او " المھندس " جاھزة لالطالع واالستعمال في جميع االوقات المناسبة من 
  " .المھندس " اي شخص اخر مخول تحريريا من 

 
فافة من " صاحب العمل " ان يقوم بتجھيز " المقاول " على  - ٥ سخة ش ل صدور شھادة االستالم بن قب

رائط  ة " خ ال الدائم ات " االعم سب متطلب صيانة ح شغيل وال ات الت ع تعليم ال م ذت فع ا نف كم
 . "المقاولة"
  

         من وقت الخر اثناء سير" المقاول " كامل السلطة والصالحية بتجھيز " للمھندس "  - ٦
باية خرائط وتعليمات اضافية بقدر ما يكون ذلك ضروريا لتنفيذ وصيانة          " االعمال "
 الخرائط والتعليمات ويكون هان ينفذ مثل ھذ" المقاول " بصورة صحيحة ووافية وعلى "  االعمال"

  ملزما بھا 
  
  سالمة اساليب العمل : المادة الثامنة  

  
المسؤولية عن كفاية ومتانة وسالمة اساليب العمل وطرق االنشاء المستخدمة كامل " المقاول " يتحمل 

  " . االعمال " من قبله في تنفيذ 
  

  " المقاولة " صيغة التعاقد وتاريخ نفاذ : المادة التاسعة 
  
 . بعد اشعاره تحريريا بقبول عطائه ان يوقع صيغة التعاقد " المقاول " على  - ١

  
باالحالة او من تاريخ توقيع الطرفين " المقاول " اعتبارا من تاريخ تبلغ نافذة " المقاولة " تعتبر  - ٢

 . على صيغة التعاقد ايھما أسبق مالم ينص على خالفه في صيغة التعاقد 
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   ضمان التنفيذ: المادة العاشرة 
  
بصورة مرضية على شكل " المقاولة " بتقديم كفالة مصرفية لضمان تنفيذ " المقاول " يلتزم  - ١

 ضمان غير مشروط صادر عن مصرف في العراق بالمقدار المبين في القسم الثاني من خطاب
ويجوز االستعاضة عن خطاب الضمان " المقاولة " شروط المقاولة وبنفس عملة الدفع المحددة في 

 .لجزء العملة المحلية بالسندات لحامله التي تصدرھا الحكومة العراقية 
  

بجميع " المقاول " طلق اال بعد اصدار شھادة القبول النھائي وايفاء يبقى خطاب الضمان نافذأ وال ي - ٢
 . واليجوز حبس خطاب الضمان لغير الغرض الذي صدر من اجله " المقاولة " التزاماته بموجب 

  
   "الموقع " الكشف على : المادة الحادية عشر  
  

وانه قد اقتنع بنفسه بحالة " ع الموق" قد قام قبل تقديم عطائه بكشف وتحري " المقاول " يعتبر ان 
وما يحيط به وسبل الوصول اليه ووسائل المعيشة التي قد يحتاج اليھا وكميات " الموقع " وطبيعة 

وانه قد حصل على جميع المعلومات الضرورية " االعمال " وطبيعة العمل والمواد الالزمة لتنفيذ 
  . تؤثر او تمس عطاءه الخاصة بالمخاطر والتحوطات والظروف االخرى التي قد 

  
  االحوال الطبيعية االستثنائية والعوائق االصطناعية : المادة الثانية عشرة 

  
ومفردات " لالعمال " قد اقتنع قبل تقديم العطاء بصحة وشمولية عطائه " المقاول "  يعتبر ان  - ١

وتعتبر ) ان وجد  ( وجدول االسعار والمبالغ" جدول الكميات المسعر " االسعار والمبالغ المدونة في 
شاملة لجميع التزامات " المقاولة " تلك االسعار والمبالغ باستثناء ماھو منصوص على خالفه في 

االعمال " وكذلك جميع االمور واالشياء الالزمة لتنفيذ وصيانة " المقاولة " بموجب " المقاول "
الحوال طبيعية استثنائية " العمال ا" اثناء تنفيذ  " المقاول " على انه اذا تعرض . بصورة مرضية "
او عوائق اصطناعية وكانت ھذه االحوال او العوائق مما اليمكن لمقاول ) عدا الظروف المناخية ( 

المبادرة بدون تأخير الى تقديم اشعار " المقاول " قعھا من الناحية العملية ، فعلى ذي خبرة ان يتو
بأن مثل ھذه االحوال االستثنائية او العوائق " المھندس " واذا اقتنع   " المھندس " تحريري بذلك الى 

االصطناعية لم يكن بمستطاع مقاول ذي خبرة ان يتوقعھا من الناحية العملية فعندئذ يتعين على 
التكاليف االضافية المعقولة التي يتحتم على " المھندس " ان يدفع بعد تأييد " صاحب العمل "
ھذه االحوال او العوائق بما في ذلك المصاريف المناسبة والمعقولة انفاقھا بسبب مثل " المقاول "

 : كنتيجة لمواجھة تلك االحوال او العوائق المترتبة عن 
  

 . مما له عالقة بذلك " المقاول " الى " المھندس " العمل بموجب اية تعليمات قد تصدر عن   - أ
  
في حالة عدم " المقاول " قد يتخذھا مما " المھندس "  اية تدابير مناسبة ومعقولة يصادق عليھا   - ب

 " المھندس " توفر تعليمات محددة من 
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  . فقط " االعمال الدائمة " من ھذه المادة على موقع  ) ١(تطبق احكام الفقرة  - ٢
  
   "االعمال " عن " المھندس   " ءرضا: المادة الثالثة عشرة  
  

وعليه " المھندس" تماما وبما ينال رضاء " ولة للمقا" وفقا " االعمال " تنفيذ وصيانة " المقاول " على 
او تمسھا وعلى " باالعمال " في اية قضية تتعلق " المھندس " االمتثال وااللتزام بدقة بتعليمات واوامر 

مع مراعاة  القيود " ممثل المھندس" او " المھندس " ان يتلقى التعليمات واالوامر من  " المقاول " 
  .  الثانية من ھذه الشروط المشار اليھا في المادة

  
   تقديم منھاج العمل: المادة الرابعة عشرة  
  
خالل المدة المحددة في القسم الثاني من شروط المقاولة " المھندس " ان يقدم الى " المقاول "  على - ١

وذلك لغرض " االعمال " منھاجا يبين فيه ترتيب المراحل واالسلوب الذي يعتزم اتباعه في تنفيذ 
ان يقدم " ممثل المھندس" او " المھندس " كلما طلب منه " المقاول " وعلى " المھندس " دقة مصا

التي يزمع " معدات االنشاء " وعن " االعمال " لالطالع تفاصيل تحريرية عن تدابير تنفيذ 
ى ان تقديم مثل ھذا المنھاج ال. تجھيزھا او استعمالھا او انشاءھا حسب مقتضى الحال " المقاول "
من اي من واجباته او " المقاول " ومصادقته عليه او تقديم مثل ھذه التفاصيل ال يعفى " المھندس "

  " المقاولة " مسؤولياته بموجب 
  
  

االلتزام بما ورد فيه اال اذا حصل " المقاول " على منھاج العمل ، على " المھندس "  بعد مصادقة - ٢
  . خالف ذلك على " المھندس " على موافقة تحريرية من 

  
  " المقاول " ادارة واشراف : المادة الخامسة عشرة  
  

وطيلة " االعمال " ويوفر االشراف واالدارة الضرورية والكاملة اثناء تنفيذ يھيئ ان " المقاول " على 
بالتزاماته بصورة مرضية " المقاول " ضرورية لوفاء " المھندس " الفترة الالحقة التي قد يراھا 

او وكيله او ممثله الكفوء والمخول الذي يوافق " المقاول " ويجب ان يكون " لمقاولة  ا"بموجب 
بصورة " الموقع " موجودا في ) تلك الموافقة التي قد تسحب في اي وقت ( عليه تحريريا " المھندس "

ة من واالشراف عليھا واذا سحبت الموافق" االعمال " دائمة ومستمرة وان يكرس وقته باجمعه الدارة 
بعد تسلمه االشعار التحريري بذلك ان يبعد الوكيل او الممثل عن " المقاول " فعلى "  المھندس " قبل 

باية صفة كانت وفي " الموقع " بالسرعة الممكنة وعليه ان ال يستخدمه بعد ذلك ثانية في " الموقع "
وعلى الوكيل او " المھندس " بتنسيب وكيل او ممثل اخر يوافق عليه " المقاول " ھذه الحالة يقوم 

ممثل " او " المھندس " االوامر والتعليمات الصادرة من " المقاول " الممثل ان يتلقى نيابة عن 
وتعتبر تلك االوامر ) مع مراعاة القيود المشار اليھا في المادة الثانية من ھذه الشروط " ( المھندس 

   . "المقاول " والتعليمات كما لو انھا قد اعطيت الى 
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  التزامات عامة : المادة السادسة عشرة  
  
  : استعمال المواد المحلية  - ١

تلك المواد او المعدات التي توجد بشكل " االعمال " ان يستعمل بخصوص " المقاول " على 
وان " للمواصفات "طبيعي او تصنع في العراق بشرط ان تكون تلك المواد والمعدات مطابقة   

جمة مع منھاج العمل المقدم بموجب المادة الرابعة عشرة من ھذه الشروط ، تكون فترة التسليم منس
ان يقرر فيھا اذا كانت مواصفات او فترة تسليم تلك المواد او المعدات مطابقة " المھندس " وعلى 

تحريريا بأن المواد او " المھندس " او المنھاج المذكور اما اذا ايد " المواصفات " لمتطلبات 
  :  فة الذكر المعدات ان

  
  . او " للمواصفات " غير مطابقة  -
 . ان فترة التسليم ال تتفق مع المنھاج المذكور  -
 

  . باستيراد تلك المواد او المعدات الى العراق " للمقاول "   عندئذ وفي مثل ھذه الحالة يجب ان يسمح 
  
  االدخال الكمركي المؤقت  - ٢

" االعمال المؤقتة " و " معدات االنشاء " يراد باست) اذا كان غير عراقي " ( للمقاول " يسمح 
الى العراق على سبيل االدخال الكمركي المؤقت بشرط ان تكون تلك المعدات واالعمال ضرورية 

وفي " . المھندس " وحسب موافقة السلطات العراقية المعنية وتأييد " االعمال " لتنفيذ وصيانة 
ان ال يعيد تصدير او يبيع او يؤجر او يقايض او " المقاول " حالة الموافقة والتأييد كما تقدم فعلى 

يتصرف بشكل اخر بأي من تلك المعدات او االعمال التي تم استيرادھا على السبيل الموقت ، بما 
، بدون " االعمال " في ذلك الحاجات الفائضة والسلع والمواد والمعدات المستوردة الستعمالھا في 

وبعد دفع رسوم االستيراد والكمارك المترتبة حيثما " المھندس " موافقة تحريرية مسبقة من 
  . ينطبق ذلك 

  
  : النقل البحري  - ٣

وفي ) العراقية ( االستفادة بقدر االمكان من خدمات المنشأة العامة للنقل المائي " المقاول " على 
لى العراق او اجزائھا ا" المعدات " حالة استخدام شركات نقل بحري اخرى ان يضمن بأن نقل 

  بحرا يتم بموجب الشروط التالية التي تنطبق على البواخر المستعملة لذلك النقل 
  
  . ان ال يكون عمر الباخرة اكثر من خمس عشرة سنة  -

 . ان ال تكون الباخرة ھي الباخرة الوحيدة التي يملكھا اصحابھا او الشركة الناقلة  -
دم تلك الباخرة سفرات وخطوط مالحة منظمة ان يكون للمالكين او الشركة الناقلة التي تستخ -

 . 
ان تكون الباخرة حاصلة على شھادة تأھيل لالبحار مقبولة لدى شركة التأمين الوطنية  في  -

 . العراق  
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تيجة " المعدات " المسؤولية الكاملة عن اي فقدان او ضرر يصيب " المقاول " وتقع على عاتق 
  . وجب ھذه الفقرة بالتزاماته بم" المقاول " لعدم وفاء 

  
  النقل الجوي  - ٤

االستفادة بقدر االمكان من خدمات الخطوط الجوية العراقية لنقل جميع " المقاول " على 
وفي نطاق ما توفره الخطوط الجوية العراقية من " المقاولة " الحموالت واالشخاص ضمن ھذه 

م تلك الخدمات على خطوط وخدمات وفي حالة عدم تمكن الخطوط الجوية العراقية من تقدي
عندئذ استخدامھا بحدود االمكان كوسيط لترتيب الحجوزات وغيرھا من الخدمات مع " المقاول "

  . الخطوط الجوية االخرى 
  

  النقل البري  - ٥
  ) .العراقية ( ان يستخدم قدر االمكان خدمات المنشأة العامة لنقل البضائع " المقاول " على 

  
  المتفجرات  - ٦

مسؤوال عن " المقاول " فعندئذ يكون " االعمال " واد متفجرة يقتضيھا تنفيذ في حالة استخدام م
تجھيزھا ونقلھا وخزنھا وحفظھا واستعمالھا وذلك وفق القوانين واالنظمة والتعليمات النافذة 

االعمال " على ان تحفظ تلك المواد على مسافة معقولة من موقع       " المھندس " وبمصادقة 
  " . الدائمة 

  
  الخدمات العامة  - ٧

االستفادة ، على حسابه الخاص ، من الخدمات العامة كالكھرباء والماء والھاتف " للمقاول " 
او بجواره من الشبكات العامة حسب موافقة الجھات المعنية " الموقع " والتلكس حسب توفرھا في 

وصيالت ان يجھز على حسابه الخاص اية ت" المقاول " وعلى " االعمال " وذلك لغرض 
واجھزة ضرورية الستخدام تلك الخدمات وعليه ان يمتثل لجميع متطلبات وتعليمات السلطات 

من االستفادة من تلك الخدمات كما تقدم " المقاول " وفي حالة عدم تمكن . العامة بھذا الخصوص 
" ھندس الم" ان يھئ على حسابه الخاص الترتيبات البديلة التي يوافق عليھا " المقاول " فعلى 

  . لتجھيز مثل تلك الخدمات 
  

  التزامات اخرى  - ٨
  : ايضا " المقاول " وعلى 

بما في ذلك االجزاء " االعمال " القيام باالشراف والفحص والمتابعة والسيطرة على جميع مراحل   - أ
 " . مقاولون ثانويون " التي يقوم بتنفيذھا 

  
 " . باالعمال " ما يتعلق استحصال جميع التخويالت والرخص واالجازات الضرورية في  - ب

 
 التخلص من جميع المواد الفائضة والمعدات واالدوات عند اكمال العمل الحقلي وبعد استحصال -ج

ان يدفع الى السلطات الحكومية " المقاول " التحريرية المسبقة ، وعلى  " صاحب العمل " موافقة 
شابه في حال تصريف تلك المواد او العراقية المعنية ما يترتب من رسوم استيراد وعموالت وما 

  .  المعدات او االدوات داخل العراق 
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  " . االعمال "  االمتثال النظمة وتعليمات حماية البيئة والسيطرة على التلوث طيلة مدة تنفيذ - د
   

  " المقاول " االلتزامات على حساب  - ٩
ذة المادة وتعتبر تلك الكلف جميع الكلف والنفقات التي قد يتكبدھا بموجب ھ" المقاول " يتحمل 

  " بمبلغ المقاولة " والنفقات مشمولة ومغطاة 
  

  " الموقع " في " االعمال " تخطيط :  المادة السابعة عشرة 
  

بصورة صحيحة ومرضية طبقا " الموقع " في " االعمال " مسؤوال عن تخطيط " المقاول " يكون 
" ًتحريريا وكذلك يكون " المھندس "  يزوده بھا للنقاط والخطوط والمناسيب االصلية المؤشرة التي

عن صحة موضع ومناسيب وابعاد واستقامة جميع ) مع مراعاة ما ورد اعاله ( مسؤوال " المقاول 
واذا . وعن تجھيز كل ماھو ضروري من اجھزة وعدد وعمال بھذا الخصوص " االعمال " اجزاء 

 خطا في موضع او مناسيب او ابعاد او استقامة اي اي" االعمال " ظھر او نشأ في اي وقت اثناء سير 
ان يقوم على " ممثل المھندس " او " المھندس" عند طلب " المقاول " فعلى " االعمال " جزء من 

مالم يكن " ممثل المھندس " او " للمھندس " نفقته الخاصة بتصحيح مثل ھذا الخطأ على نحو مرض 
" ممثل المھندس " او " المھندس " حيحة جھزت تحريريا من مثل ھذا الخطأ متأتيا عن بيانات غير ص

ممثل "او " المھندس " ان قيام " . صاحب العمل " اذ تكون نفقات التصحيح في ھذه الحالة على حساب 
" المقاول "او اي خط او منسوب ال يعفى " الموقع " في " لالعمال " بتدقيق اي تخطيط " المھندس 

ة على جميع رواقم التسوية ان يحافظ بعناي" المقاول " صحة ذلك وعلى بأي حال من مسؤوليته عن 
  " . الموقع "في " االعمال " واالوتاد واالشياء االخرى التي استعملت في تخطيط " الموقع " وخطوط 

  
  الحفر االختبارية وحفريات التحري :  المادة الثامنة عشرة 

  
القيام بحفر اختبارية او تنفيذ " االعمال " قت اثناء تنفيذ في اي و" المقاول " من " المھندس " اذا طلب 

حفريات للتحري فأن مثل ھذا الطلب يجب ان يتم بصورة تحريرية ويعتبر عمال اضافيا طلب القيام به 
وتكون كلفة الحفر االختبارية وحفريات . بموجب احكام المادة الثانية والخمسين من ھذه الشروط 

على خالف " المقاولة " اال اذا نص في " صاحب العمل " ي ھذه المادة على نفقة التحري المشار اليھا ف
  . ذلك 

  
  الحراسة واالنارة : المادة التاسعة عشرة 

  
ان يجھز ويديم على حسابه الخاص جميع وسائل االنارة والمراقبة والتسييج " المقاول "  على 

بموجب المادة التاسعة واالربعين "  االستالم شھادة" ولحين صدور " باالعمال " والحراسة المتعلقة 
" ممثل المھندس " او   " المھندس " من ھذه الشروط عندما وحيثما يكون ذلك ضروريا او التي يطلبھا 

او لسالمة الجمھور او غيره او لتأمين احتياجاتھم " االعمال " او اية جھة مخولة قانونأ وذلك لحماية 
  . الضرورية 
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  والمخاطر المستثناة " باالعمال " العناية : ون  المادة العشر
  
  " باالعمال " العناية  - ١
ولغاية صدور شھادة " باالعمال " المسؤولية الكاملة ، ابتداء من المباشرة " المقاول "  يتحمل -أ

 ".معدات االنشاء " و " باالعمال " االستالم وفق المادة التاسعة واالربعين من ھذه الشروط عن العناية 
" معدات االنشاء " او بأي جزء منھا او بأي من   " باالعمال " واذا لحق اي ضرر او خسارة او عطل 

فعلى ) من ھذه المادة  ) ٢(عدا المخاطر المستثناة المنصوص عليھا في الفقرة ( الي سبب كان 
الة جيدة عند استالمھا في ح" االعمال " ان يصلح ذلك على حسابه الخاص بحيث تكون " المقاول "

وفي حالة ما اذا نجم مثل ھذا " المھندس " وتعليمات " المقاولة " تتفق من جميع الوجوه مع متطلبات 
مع مراعاة احكام المادة " المقاول " الضرر او الخسارة او العطل عن اي من المخاطر المستثناة فعلى  

وفي " المھندس " اذا طلب منه " صاحب العمل " الثامنة والستين من ھذه الشروط ان يقوم على نفقة 
  . حدود ھذا الطلب بتصليح ذلك وجعله صالحا على النحو المذكور انفأ 

  
اثناء قيامه بأي من العمليات " االعمال " مسؤوال عن الضرر الذي يحدث في " المقاول "  يكون -ب 

ادية والخمسين من لغرض اكمال اي عمل متبق او الوفاء بالتزاماته بموجب المادتين الخمسين والح
  . ھذه الشروط 

  
  المخاطر المستثناة  - ٢

  : تنحصر المخاطر المستثناة بما يلي وضمن حدود جمھورية العراق 
  
او اعمال الغزو من عدو اجنبي او التمرد او ) سواء اعلنت الحرب ام لم تعلن ( االعمال الحربية   - أ

 . الثورة او العصيان او الحرب االھلية او اغتصاب السلطة 
  
  او  " المقاول " حوداث الشغب او الھياج او االخالل بالنظام عدا مايحدث بين مستخدمي    - ب

  " . المقاول الثانوي "
  
  .  مخاطر الطاقة الذرية واالشعاعات النووية -ج
  
  . الذي صدرت بشأنه شھادة استالم " االعمال " الي قسم من " صاحب العمل "  استعمال او اشغال -د
  
  . وفق احكام ھذه الشروط " لالعمال " المھندس "  تصميم -ھـ
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  وغيرھا " االعمال " التأمين على : المادة الحادية والعشرون 
  
دون انتقاص من التزاماته ومسوؤلياته بموجب المادة العشرين من ھذه الشروط " المقاول " على  - ١

معا ضد جميع الخسائر " مقاول ال" واسم " صاحب العمل " ان يؤمن على ماھو مذكور ادناه بأسم 
والتي يكون مسؤوال عنھا بموجب ) عدا المخاطر المستثناة ( او االضرار مھما كان سبب وقوعھا 

مدة  اكمال " مضمونأ خالل " المقاول " و " صاحب العمل " بما يجعل حق " المقاولة " نصوص 
مدة " سارة او ضرر يقع خالل وان يؤمن عن اية خ" شھادة االستالم " ولحين اصدار " االعمال 
وكذلك عن اية خسارة او ضرر يسببه " مدة الصيانة " لسبب يعود الى ماقبل بدء " الصيانة 

اثناء العمليات التي يقوم بھا لغرض الوفاء بالتزاماته بموجب المادتين الخمسين " المقاول "
 :  والحادية والخمسين من ھذه الشروط 

  
 . ملة بالقيمة الكا" االعمال "   - أ

  
 بالقيمة الكاملة " الموقع " الى " المقاول " واالشياء االخرى التي يجلبھا " معدات االنشاء "   - ب

  
معا ضد اخطار النقل       " المقاول " و " صاحب العمل " ان يؤمن بأسم " المقاول " على  - ٢

حتى وصولھا من المنشأ و" االعمال " على المواد والمعدات التي تدخل في ) التأمين البحري (
 . بوثيقة جميع المخاطر بضمنھا اخطار الحرب واالضراب والشغب والھياج " الموقع "
  

من ھذه المادة لدى شركة التأمين  ) ٢( و  ) ١( يجب ان يتم التأمين المذكور في الفقرتين -٣ *

للمھندس " ان يقدم  " المقاول " وعلى " صاحب العمل " الوطنية في العراق وبشروط يصادق عليھا 
  . وثيقة او وثائق التأمين ووصوالت دفع اقساط التأمين " ممثل المھندس "او " 

  
  االضرار التي تصيب االشخاص واالموال :  الثانية والعشرون المادة

  
عن جميع " صاحب العمل " بتعويض " المقاول " على خالفه ، يلتزم " المقاولة " باستثناء ما تنص 

طالبات التعويض ونفقات التقاضي عن االضرار والتكاليف والغرامات الخسائر وما يتحقق من م
والمصاريف مھما كان نوعھا الناجمة عن االذى او الضرر الذي يلحق بأي شخص او اية اموال مھما 

ويستثنى من ذلك االضرار التي " االعمال " كانت والتي قد تنشأ من جراء او نتيجة تنفيذ وصيانة 
" الموقع" الضرار االخرى التي تلحق باالراضي او المحاصيل الموجودة في تصيب وجه االرض او ا

مسؤوال " المقاول " على انه ليس في ھذه المادة ما يجعل . مما قد يتكبده المستأجرون او الشاغلون 
  : عن اية تعويضات او اضرار ناشئة عن ما يأتي " صاحب العمل " عن تعويض 

  
  
  

   ) ٢٢٩/  الصفحة  فيالمالحظة راجع(  تعديل على الفقرة *
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او بأي جزء منھا او االضرار التي " االعمال " استعمال او اشغال االراضي بصورة دائمية بـ  - ١
 . تصيب وجه االرض او المحاصيل على النحو المذكور انفا 

  
او اي جزء منھا على اية ارض او فوقھا او تحتھا " االعمال " في تنفيذ " صاحب العمل " حق  - ٢

 . يھا او خاللھا او ف
 

التعرض الوقتي او الدائمي الي حق من حقوق النور او التھوية او المرور او الماء او اية حقوق  - ٣
 " . المقاولة " بموجب " االعمال " ارتفاق مما يكون نتيجة حتمية لتنفيذ 

 
 اثناء االذى او الضرر الذي يلحق باالشخاص او باالموال نتيجة اي عمل او اھمال يقع او يقترف - ٤

غير الذين ( او وكالئه او مستخدميه او مقاوليه االخرين " صاحب العمل " من " المقاولة " نفاذ 
او عن اية مطالبات تعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن " ) المقاول " يستخدمھم 

 . االضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف بخصوص ذلك 
 

الخرائط "والمبينة على  " المقاولة "  المادة المنطقة المحددة في الغراض ھذه" بالموقع " ويراد 
  " . االعمال " التي تتأثر او تتضرر اراضيھا ومحاصيلھا كنتيجة حتمية لتنفيذ " 

عما يتحقق من مطالبات التعويض ونفقات " المقاول " ان يعوض " صاحب العمل " وعلى 
مصاريف فيما يخص االمور المذكورة في التقاضي عن االضرار والتكاليف والغرامات وال

  . من ھذه المادة  ) ٤(و  ) ٣( و ) ٢(و ) ١(الفقرات 
  

  التأمين على المسؤولية عن الغير : المادة الثالثة والعشرون 
  
  التأمين على المسؤولية عن الغير  - ١

لياته ودون انتقاص من التزاماته ومسؤو" ( االعمال " قبل المباشرة بتنفيذ " المقاول " على
ان يؤمن ضد اي ضرر او خسارة او اذى قد ) بموجب المادة الثانية والعشرين من ھذه الشروط 

باستثناء تلك التي " المقاولة " او القيام بتنفيذ   " االعمال " يلحق بما يلي بسبب او نتيجة تنفيذ 
ية والعشرين من من المادة الثان ) ٣( و   ) ٢( و  ) ١(تنشأ عن االمور المذكورة في الفقرات 

  : ھذه الشروط 
  
 . المسؤولية المدنية تجاه الشخص الثالث   - أ

  
التي تم استالمھا " االعمال " ولكن بضمنھا اجزاء " االعمال " عدا " صاحب العمل " اموال   - ب

 " . المقاولة " بموجب " صاحب العمل " من قبل 
 

  " . صاحب العمل "  مستخدمي -    ج
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  : غ التأمين على المسؤولية عن الغير  الحد االدنى لمبل-٢ 
يجب ان يتم مثل ھذا التأمين لدى شركة التأمين الوطنية في العراق بموجب شروط يوافق عليھا 

وبمبلغ اليقل عن المبلغ المدون في القسم الثاني من شروط المقاولة ، وعلى " صاحب العمل " 
وثيقة او وثائق التأمين ووصوالت دفع " ممثل المھندس " او  " للمھندس " ان يقدم " المقاول "

  . اقساط التأمين 
 

  الحوادث واصابات العمال :  المادة الرابعة والعشرون 
  

مسؤوال عن اية اضرار او تعويضات واجبة الدفع قانونا بشأن او كنتيجة " صاحب العمل " ال يكون 
مقاول " او لدى اي " قاول الم" اي حادث او اصابة تلحق بأي عامل او اي شخص اخر مستخدم لدى 

وذلك باستثناء الحوادث واالصابات الناجمة عن اي عمل او امتناع عن عمل صادر من " ثانوي 
عن جميع " صاحب العمل " ان يضمن " المقاول " وعلى . او وكالئه او مستخدميه " صاحب العمل "

 والتكاليف والغرامات ھذه االضرار والتعويضات وعن جميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضي
والمصاريف المتعلقة بذلك مھما كان نوعھا ، كل ذلك دون اخالل بااللتزامات المنصوص عليھا في 

  .القوانين النافذة 
  

  بالتأمين " المقاول " عدم قيام : المادة الخامسة والعشرون 
  
ية والعشرين والثالثة بالتأمين او االستمرار فيه بمقتضى المادتين الحاد" المقاول " اذا لم يقم  - ١

والعشرين من ھذه الشروط او اذا لم يقم بأي تأمين اخر قد يطلب منه القيام به بموجب احكام 
في مثل ھذه الحالة القيام بھذا التأمين واالستمرار فيه " صاحب العمل " فعندئذ على " المقاولة "

بلغ الذي دفعه مضافأ اليه ودفع قسط او اقساط التأمين الالزمة لھذا الغرض ، واستقطاع الم
او استحصال مثل ھذا " للمقاول " التحميالت االدارية من اية مبالغ مستحقة او ستصبح مستحقة 

 " . المقاول " المبلغ على اساس انه دين بذمة 
 

توفير الغطاء التأميني الكامل على المخاطر التي يلتزم بالتأمين عنھا " المقاول " اذا تعذر على  - ٢
فعليه بذل العناية في سبيل التشبث بتوفير افضل غطاء تأميني ممكن ، " المقاولة " ام بموجب احك

وفي حالة توصله اليجاد غطاء تأميني اوسع مما يمكن توفيره لدى شركة التأمين الوطنية في 
التحريرية عليه " صاحب العمل " فينبغي مع ذلك ان يتم اجراء ھذا التامين بعد موافقة، العراق 
 . يق شركة التأمين الوطنية في العراق او بواسطتھا عن طر

 
بتنفيذ شرط التأمين او عدم شمول التأمين لالخطار كافة او لجميع المبالغ ال " المقاول " ان قيام  - ٣

 " . المقاولة " من اي من مسؤولياته والتزاماته بموجب " المقاول " يعفى 
 

 التأمين الوطنية في العراق عن اية قضية او وشركة" صاحب العمل " ان يخبر " المقاول " على  - ٤
القيام باالخبار عنھا ويتحمل " المقاولة " حادثة تتطلب شروط وثائق التأمين المطلوبة بموجب 

المسؤولية عن اية خسائر ومطالبات ودعاوي قضائية ونفقات ومصاريف وتكاليف " المقاول "



 

 

  
  

١٩٩

في االستجابة للمتطلبات المذكورة " مقاول ال" مھما كانت ناجمة عن او بسبب اي تقصير من قبل 
 . اعاله

 
فان اية مبالغ تستلم بموجب " المقاولة " اثناء استمرار نفاذ اي من وثائق التأمين المطلوبة بموجب  - ٥

" صاحب العمل " ومن ثم تدفع من قبل  " صاحب العمل " الوثائق المذكورة يجب ان تدفع الى 
بأنھا عادلة ومعقولة وذلك وفق " ممثل المھندس " قات التي يؤيد بالمقادير واالو" المقاول " الى 

في اصالح الضرر او الخسارة طالما ان الخسارة او الضرر حسب " المقاول " التقدم الذي يحرزه 
او تنفيذ " لالعمال " البد من القيام باصالحه وذلك من اجل االداء المناسب " المھندس " رأي 

 كانت المبالغ المستلمة من شركة التأمين الوطنية في العراق غير كافية واذا" االعمال " وصيانة 
 . يتحمل الفرق " المقاول " لالغراض المذكورة انفا فأن 

  
  الضرائب والرسوم :  المادة السادسة والعشرون 

  
ان يسدد جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسم الطابع والرسوم االخرى مما " المقاول "  على - ١

والواجب تسديدھا بموجب اي من القوانين او االنظمة او المراسيم او " المقاولة " ه عالقة بـ ل
عدا رسوم اجازة ( شاملة لكل تلك الضرائب والرسوم " المقاولة " االوامر النافذة وتعتبر اسعار 

  ) . البناء 
  
اية زيادة او تخفيض في " ل مدة اكمال االعما" واثناء " المقاولة "  اذا طرأت بعد تأريخ احالة - ٢ 

الحق في " للمقاول " من ھذه المادة فعندئذ يكون  ) ١(الضرائب والرسوم المشار اليھا في الفقرة 
الحق في المطالبة او استقطاع فرق التخفيض " لصاحب العمل " المطالبة بفرق الزيادة ويكون 

 قانون او نظام او بيان صادر ويسري ذلك على اي تغيير في ضمانات العمال الذي يتقرر بموجب
  . ًبناءا على قانون 

  
جميع اجور الخدمات التي تقدمھا الدوائر الحكومية العراقية مھما كانت تسميتھا " المقاول "  يتحمل - ٣

والتي تشمل على سبيل المثال ، رسوم الميناء او الرصيف ، نفقات االرشاد ، نفقات االخراج ، 
  . لتفريغ ونفقات االنتفاع من مرافق الخدمات العامة نفقات االكتظاظ والتحميل وا

  
  الخ ..... االمتثال الحكام القوانين واالنظمة :  المادة السابعة والعشرون 

  
ملم بجميع المتطلبات والممارسات القانونية للعمل في " المقاولة " بتعاقده في " المقاول " يعتبر ان  - ١

 . فيھا " االعمال " العراق والمنطقة التي تقع 
  

ان يمتثل من جميع الوجوه الحكام القوانين او االنظمة او المراسيم او االوامر " المقاول " على  - ٢
وكذلك التعليمات والبيانات او القرارات الصادرة من االدارات المحلية او الجھات االخرى 

 . المخولة قانونأ 
 



 

 

  
  

٢٠٠

ا في مواجھة جميع التعويض" صاحب العمل " " المقاول " ويضمن  ان نوعھ ا ك ات والمسؤوليات مھم
  . الناجمة عن خرق اي من تلك القوانين او االنظمة او المراسيم او االوامر وغيرھا مما سبق ذكره 

ان يعطي جميع االشعارات ويدفع جميع المصاريف التي ينبغي اعطاؤھا او دفعھا " المقاول " على 
  . غيرھا مما سبق ذكره بموجب تلك القوانين واالنظمة والمراسيم واالوامر و

  
ان يمتثل ويتقيد من جميع الوجوه بالقواعد " المقاولة " طيلة فترة استمرار " المقاول " على  - ٣

  . والتعليمات الصادرة من وقت الخر عن مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق 
  

  المتحجرات وغيرھا :  المادة الثامنة والعشرون 
  

في القوانين ذات العالقة ، تعتبر حميع المتحجرات والمسكوكات مع مراعاة االحكام المنصوص عليھا 
والمواد الثمينة او االثرية والمنشأت او المخلفات االخرى او االشياء ذات االھمية الجيولوجية او 

اتخاذ " المقاول " وحده ويتعين على " لصاحب العمل " ملكا " الموقع " االثارية المكتشفة في 
 لمنع عماله او اي اشخاص اخرين من رفع او االضرار بأي من مثل ھذه المواد االحتياطات المناسبة

بھذا االكتشاف وان ينفذ " ممثل    المھندس " او االشياء وعليه فور العثور عليھا وقبل رفعھا ابالغ 
  . بخصوص التدابير الالزمة بشأنھا " صاحب العمل " على نفقة " المھندس " اوامر 

  

   حقوق براءات االختراع وعوائد االمتياز: والعشرون المادة التاسعة  
  
عن جميع االدعاءات واالجراءات " صاحب العمل " ان يحمي ويعوض " المقاول " على  - ١

القضائية بخصوص او بسبب اي اعتداء على اي من حقوق براءة االختراع او النموذج او 
ون وذلك فيما يتعلق بأي من     العالمة التجارية او االسم او اية حقوق اخرى يحميھا القان

وعلى " االعمال " او المكائن او العمل او المواد المستعملة في او بخصوص " معدات االنشاء "
عن جميع مطالبات التعويض ونفقات " صاحب العمل " كذلك ان يحمي ويعوض " المقاول " 

 مھما كان نوعھا التقاضي ومبالغ التعويض عن االضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف
باستثناء ماينص على خالفه ان يدفع جميع اجور " المقاول " وعلى . الناشئة عنھا والمتعلقة بھا 

مقابل ) ان وجد ( الشحن وعوائد االمتياز وبدالت االيجار والمدفوعات االخرى او التعويض 
 ". االعمال" طلبھا الحصول على الحجر او الرمل او الحصى او الطين او المواد االخرى التي تت

  
بالحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بـ " صاحب العمل " و " المقاول " يلتزم كل من   - ٢

المقاول " و " المقاول " وعدم افشائھا الي طرف ثالث وعلى " االعمال " و بـ " المقاولة "
عدم " االعمال "     ومجھزي المواد والمعدات واية جھة اخرى قد تشارك في تنفيذ " الثانوي 

نشر او توزيع اية مقاالت او افالم او تصاوير او القاء محاضرات او تجھيز اية معلومات تخص 
على ذلك تحريريا " المھندس " مالم يوافق " للموقع " او المنشأت المجاورة " االعمال " 

  . وبموجب الشروط التي قد يفرضھا 



 

 

  
  

٢٠١

  الك المجاورة التعرض للمرور واالم: المادة الثالثون 
  

بالقدر الذي تقتضيه متطلبات تنفيذ      " االعمال " يجب ان تتم جميع العمليات الالزمة لتنفيذ 
وبالقدر الذي ال يتعرض بصورة غير ضرورية او غير سليمة لراحة الجمھور او يعرقل " المقاولة "

وصول الى االمالك الوصول لغرض استعمال واشغال الطرق العامة والخاصة والممرات الجل ال
ان يحمي " المقاول " او في حيازة اي شخص اخر وعلى " صاحب العمل " سواء كانت في حيازة 

بخصوص جميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض " صاحب العمل " ويعوض 
مور عن االضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف الناشئة عن والمتعلقة بمثل اي من ھذه اال

  . مسؤوال عن ذلك " المقاول " وبالقدر الذي يكون فيه 
  

  النقل : المادة الحادية والثالثون 
  
  ظروف التحميل والتفريغ  - ١

ان يقوم باجراءاته واستفساراته الخاصة حول تحميل وتفريغ ونقل جميع " المقاول " على 
وعليه ان يقوم بالتحريات " مال لالع" والمواد الالزمة " االعمال المؤقتة " و " معدات االنشاء "

الضرورية حول اقصى حمولة يمكن التعامل بھا في الموانيء او نقلھا الى الموقع بواسطة طريق 
او سكة حديد او نھر وبصورة خاصة حول ما يتعلق بطاقات تحمل جميع الجسور والقناطر 

  . التقيد بالتعليمات النافذة بھذا الخصوص " المقاول " وعلى 
  
   النقل - ٢

اتخاذ جميع االحتياطات المعقولة لمنع الحاق الضرر او االذى بأي من الطرق " المقاول " على 
او الجسور الواقعة على المسالك المؤدية اليه من جراء مرور وسائط " الموقع " الموصلة الى 

لمسالك بوجه خاص ان يختار ا" المقاول " النقل العائدة له او الي من مقاوليه الثانويين ، وعلى 
وينتقي ويستعمل وسائط النقل ويحدد ويوزع الحموالت من اجل ان يكون نقل المعدات والمواد 

قد حدد بالقدر الممكن المناسب لتجنب ماقد يقع من ضرر او اذى ال موجب " الموقع " من والى 
  . له بتلك الطرق والجسور 

  
  الحموالت الخاصة  - ٣

او المكائن " معدات االنشاء " قل حمولة او اكثر من بن" المقاول " اذا وجد من الضروري قيام 
او الوحدات مسبقة الصنع او اجزاء من وحدات العمل عبر طريق او جسر وانه من المحتمل ان 
يلحق القيام بھذا النقل ضررا بذلك الطريق او الجسر مالم تتخذ بصدده حماية خاصة او تقوية لھا 

لشروع بنقل الحمولة عبر ھذا الطريق او الجسران يقدم قبل ا" المقاول " ، فعندئذ يتعين على 
بمقدار الوزن والتفاصيل االخرى عن الحمولة " ممثل المھندس " او " المھندس " اشعارا الى 

خالل " المھندس" المزمع نقلھا مع مقترحاته لحماية او تقوية ذلك الطريق او الجسر واذا لم يبين 
االشعار بأن مثل ھذه الحماية او التقوية ال موجب لھا ، فعندئذ ثالثين يوما من تاريخ تسلمه لھذا 

واذا خال " المھندس " بتنفيذ تلك المقترحات او اية تعديالت عليھا يطلبھا " المقاول " يقوم 
االخرى من فقرة او فقرات لتسعير االعمال " مستندات المقاولة " او " جدول الكميات المسعر"



 

 

  
  

٢٠٢

صاحب " ية المذكورة انفا فان التكاليف المترتبة على ذلك يتحملھا الخاصة بالحماية او التقو
  " .  العمل 

 
  النقل المائي  - ٤

باستعمال وسائط النقل المائية فان االحكام " المقاول " تتطلب قيام " االعمال " اذا كانت طبيعة 
" طريق العام ال" المذكورة سابقا في ھذه المادة يجب ترتيب اثارھا القانونية بحيث يشمل تعبير 

ھوبس المالحة ورصيف الميناء والجدار البحري او المنشأت االخرى المتعلقة بالممر المائي وان 
  . السفينة او الجنيبة او غيرھا ) واسطة النقل ( يشمل تعبير 

  
  التسھيالت للمقاولين االخرين :  المادة الثانية والثالثون 

  
من تسھيالت مناسبة الي مقاولين اخرين يستخدمھم " ندس المھ" ان يوفر مايطلبه " المقاول "  على 

وعمال اية جھة اخرى مخولة قانونا ممن قد " صاحب العمل " وعمالھم وعمال " صاحب العمل "
او اية مقاولة " المقاولة " ولتنفيذ اي عمل غير مشمول بـ " الموقع " يستخدمون في او على مقربة من 

بناء " المقاول " او ملحقة بھا ولكن اذا وضع " االعمال " عالقة بـ ذات " صاحب العمل " قد يعقدھا 
صاحب العمل " في متناول يد اي من مثل ھذا المقاول االخر او " المھندس " على طلب تحريري من 

مسؤوال عن ادامتھا او سمح له باستعمال اي من " المقاول " او ھذه الجھة اية طرق او مسالك يكون " 
او قدم اية خدمة اخرى اليھم مھما كانت طبيعتھا فعندئذ يجب على " الموقع " في " ول المقا" معدات 

" عن مثل ھذا االستعمال او الخدمة المبلغ الذي يراه " المقاول " ان يدفع الى  " صاحب العمل " 
  . مناسبأ " المھندس 

  

   تجھيز المعدات والمواد وااليدي العاملة: المادة الثالثة والثالثون  
  

ان يقوم على نفقته الخاصة بتوفير وادامة جميع " المقاول " باستثناء ماينص على خالفه ، يجب على 
وااليدي العاملة " لالعمال " والمواد والمكائن واالدوات " االعمال المؤقتة " و " معدات االنشاء " 

االخرى مھما كان نوعھا وحولھا واالشياء " االعمال " وكذلك النقل في " الموقع " والنقل من والى 
  " . االعمال " التي يتطلبھا تنفيذ وصيانة 

  
  تنظيف الموقع : المادة الرابعة والثالثون 

  
وان يخزن او " الموقع " ان يحافظ باستمرار على نظافة " االعمال " اثناء سير " المقاول " على  - ١

جميع العوائق التي " لموقع ا" والمواد الفائضة ويرفع ويزيل من " معدات االنشاء " يتخلص من 
عند انتفاء الحاجة اليھا وحسب موافقة " االعمال المؤقتة " ال موجب لھا واالوساخ واالنقاض و 

 " . المھندس "
  

معدات االنشاء " جميع " الموقع " ان يرفع ويزيل من " االعمال " عند اكمال " المقاول " على  - ٢
و " الموقع " من اي نوع كانت وترك " مؤقتة االعمال ال" والمواد الفائضة واالوساخ و "
 .بأجمعھا نظيفة وبحالة الئقة على نحو يرضي المھندس " االعمال الدائمة "
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   "المقاول " مستخدمو : المادة الخامسة والثالثون 
  
 توفير المستخدمين  - ١

ض تنفيذ لغر" الموقع " ان يستخدم في " المقاول "  باستثناء ما يتم االتفاق على خالفه على 
  : ما يأتي " االعمال " وصيانة 

  
مھندسين وفنيين ومشرفين ورؤساء عمل من ذوي الخبرة والمھارة في العمل الذي استخدموا   - أ

 . من اجله 
  
في " االعمال " عمال ماھرين وشبه ماھرين وغير ماھرين بالقدر الالزم لتنفيذ وصيانة   - ب

  . الوقت المناسب وبصورة مرضية 
  
  في االعتراض " المھندس " حق  - ٢

ابعاده عن           " المقاول " ان يعترض على استخدام اي شخص ويطلب من " للمھندس     " 
بدون تأخير اذا ارتأى ان مثل ھذا الشخص يسئ التصرف او غير كفوء او مھمل في " االعمال "

"  االعمال " القيام بواجباته على الوجه الصحيح وال يجوز اعادة استخدام مثل ھذا الشخص في 
ان يستبدله بأخر تتوفر فيه " المقاول " وعلى " المھندس " ثانية بدون ترخيص تحريري من 

  . المھارة المطلوبة وبأسرع وقت ممكن 
  
  اجراءات اضافية  - ٣

اتخاذ " المقاول " اليتم بالمستوى المطلوب فعلى " المھندس " برأي " االعمال " متى ماكان تنفيذ 
بما في ذلك " المھندس " لى حسابه الخاص لتحسين العمل بشكل يرضي االجراءات الالزمة ع

  . استخدام كادر اشرافي اضافي مؤھل بصورة الئقة 
  

  سجالت االجور وغيرھا  - ٤
فيما يتعلق بعمله في العراق ، ان يمسك بصورة صحيحة سجالت لالجور " المقاول " على 

ان يبرز " المھندس "  حسب طلب والدوام مع السجالت الحسابية االصولية االخرى وعليه
المستمسكات المشار اليھا اعاله والتي تبين االجور المدفوعة ، وبقدر االمكان ، الساعات التي 

  " . المھندس " للكشف عليھا من قبل " المقاول " اشتغلھا مستخدمو 
  

  الكشوفات الدورية للعاملين  - ٥
يبين " المھندس " فاصيل التي قد يحددھا شھريا كشفا بالت" المھندس " تسليم " المقاول " على 

من وقت الى اخر " المقاول " الكادر االشرافي وعدد العمال باصنافھم المختلفة الذين يستخدمھم 
  " . الموقع " في " المقاولين الثانويين " بما في ذلك 

  
  
  
  



 

 

  
  

٢٠٤

  متطلبات االستخدام االخرى  - ٦
كل ما يتعلق بالعمال وكذلك يراعى بوجه   تراعى احكام قوانين العمل والضمان االجتماعي في 

  : خاص ما يأتي 
  
  استخدام العمال   - أ

ان يتخذ جميع التدابير الخاصة به الستخدام جميع العمال المحليين او غيرھم " المقاول " على 
بما في ذلك تجھيز وادامة كل ماھو مالئم وضروري من وسائط نقل " االعمال " الالزمين لتنفيذ 

  .مكاتب ومطاعم ومرافق صحية ووحدات سكنية و
   

  تجھيز الماء   - ب
بقدر ما يكون ذلك معقوال من الناحية العملية بعد االخذ " الموقع " ان يجھز في " المقاول " على 

موردأ كافيا من ماء الشرب " ممثل المھندس " بنظر االعتبار الظروف المحلية وبشكل يرضي 
   . وعماله" المقاول " وغيره الستعمال مستخدمي 

  
   التصرف السليم -ج

مسؤول عن ان يكون تصرف جميع مستخدميه وعماله وغيرھم من المتواجدين في " المقاول " ان 
جميع االحتياطات الالزمة " االعمال " تصرفا سليمأ وعليه ان يتخذ طيلة فترة تقدم " الموقع " 

 بين مستخدميه ويبذل كل ما في وسعه لمنع اي شغب او تصرف غير شرعي من قبل او فيما
او فيما يتعلق بھا وللحفاظ على االمان وحماية السكان " لالعمال " وعماله وغيرھم ممن يستخدم 

ان " للمقاول " او بجواره ، اال انه اليحق " الموقع " وعن امن وسالمة الممتلكات والمالكين في 
 مطلق الحرية في جميع يشكل قوة شرطة خاصة به او ان يتدخل باعمال الشرطة الرسمية التي لھا

 . ضمن تنفيذ واجباتھا " الموقع " االوقات للدخول الى اي جزء من         
  

   المشروبات الكحولية والمخدرات -د
باستثناء ماھو مطابق الحكام القوانين واالنظمة والتعليمات واالوامر النافذة " ( المقاول "  على 

او يقايض او يتصرف بأي شكل كان بأية مشروبات ان ال يستورد او يبيع او يھب )  في حينه 
كحولية او مخدرات او يسمح او يتغاضى عن اي من مثل ھذا االستيراد او البيع او الھبة او 

  المقايضة او التصرف بذلك من مقاوليه الثانويين او وكالئه او مستخدميه 
  
   االسلحة والذخيرة -ھـ

ان ال يعطي او يقايض او يتصرف بأي شكل كان " ل المقاو" مع مراعاة احكام القوانين ، على 
بأية اسلحة او ذخيرة مھما كان نوعھا الي شخص او اشخاص او يسمح به او يتغاضى عنه على 

  . النحو  المذكور انفا 
  
   االعياد والعادات الدينية -و

 بھا في جميع مراعاة جميع االعياد وايام االستراحة والعادات الدينية المعترف" المقاول "  على 
  . عالقاته مع العمال المستخدمين لديه 

  
  



 

 

  
  

٢٠٥

   االوبئة -ز
في حالة انتشار اي مرض ذي طبيعة وبائية ان يطبق وينفذ اية انظمة واوامر " المقاول " على 

ومتطلبات قد تفرضھا الحكومة العراقية والجھات الطبية او الصحية او المحلية لغرض معالجة 
   . ومكافحة مثل ھذه االمراض

  
   مراعاة المقاولين الثانويين الحكام القوانين واالنظمة -ح

  . مسؤوال عن مراعاة مقاوليه الثانويين لالحكام المذكورة انفا " المقاول "     يكون 
  

  المعلومات االحصائية : المادة السادسة والثالثون 
  
 : بما يأتي " ممثل المھندس " ان يزود " المقاول " على  - ١

 
يبين فيه عدد المشرفين على    " المھندس " بالشكل والمحتويات التي يعينھا جدول مفصل   - أ

 . من وقت الخر " المقاول " وعدد وصنف مختلف العمال والمستخدمين لدى " االعمال "
  
 " . ممثل المھندس " على النحو الذي يطلبه " بمعدات االنشاء " المعلومات المتعلقة   - ب

 
شائية والوقود وغيرھا من المواد المنتجة من قبل القطاع االشتراكي  احتياجاته من المواد االن-ج

وذلك قبل مدة مناسبة من الحاجة اليھا بموجب برنامج " االعمال " العراقي والتي يتطلبھا تنفيذ 
  .العمل المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من ھذه الشروط 

   
وتقدمھا واية معلومات " االعمال " ي تخص تنفيذ  تقارير دورية متضمنة المعلومات والوقائع الت- د

  " . ممثل المھندس " اخرى يطلبھا 
  
تزويد الجھاز المركزي لالحصاء بالمعلومات االحصائية الالزمة وفق قانون " المقاول " على  - ٢

  . االحصاء 
  

  الفحوص واالختبارات : المادة السابعة والثالثون 
  
  نوعية المواد ومھارة العمل والفحوص    - ١

  يجب ان تكون جميع المواد ومھارة العمل من االصناف المحددة والموصوفة في              
ويجب ان تكون خاضعة من وقت الخر للفحوص التي يأمر " المھندس " ووفقا لتعليمات " المقاولة "

او في اي محالت اخرى تحدد في " الموقع " في محل الصنع او التركيب او في " المھندس " بھا   
ان يقدم المساعدة " المقاول " وعلى . او في اي من ھذه المحالت او في جميعھا " المقاولة " 

واالدوات والمكائن والعمال والمواد كلما تطلب االمر ذلك الختبار وقياس وفحص اي عمل او نوعية 
" االعمال " جھز نماذج من المواد قبل استعمالھا في او وزن او كمية اية مادة استعملت وعليه ان ي

  " . المھندس " وذلك لغرض الفحص على النحو الذي يختاره ويطلبه 



 

 

  
  

٢٠٦

  
  كلفة النماذج  - ٢

ان يجھز جميع النماذج على نفقته الخاصة مالم ينص على خالفه في          " المقاول " على 
  " . المقاولة "

  
  كلفة الفحوص  - ٣

تنص على ذلك " مستندات المقاولة "  ان يتحمل كلفة اجراء اي فحص اذا كانت "المقاول "   على 
وان يتحمل ايضا كلفة الفحص في حاالت الفحص تحت الحمولة او الفحص الذي . صراحة 

يستھدف التأكد من مالئمة تصميم اي عمل منجز كال او جزءأ لالغراض التي صمم من اجلھا اذا 
من تسعيره او اخذه بنظر " المقاول " د بينت ذلك بتفصيل كاف يمكن ق" مستندات المقاولة " كانت 

  . االعتبار في عطائه 
  
  كلفة الفحوص غير المنصوص عليھا وغيرھا  - ٤

كلفة الفحص اذا ظھر بنتيجة الفحص ان مھارة العمل او جودة المواد لم تكن " المقاول " يتحمل 
  : في الحالتين االتيتين " س المھند" او تعليمات " المقاولة " متفقة مع احكام 

  
او غير مبين بتفصيل كاف كما " مستندات المقاولة " اذا كان الفحص غير منصوص عليه في   - أ

 . من ھذه المادة  ) ٣(اشير اليه في الفقرة 
  
امر بالقيام به من " المھندس " اال ان " مستندات المقاولة " اذا كان الفحص منصوصا عليه في   - ب

 . او محل صنع او تركيب المواد المفحوصة " الموقع " اي مكان عدا قبل شخص مستقل في 
 

ة الفحوص في " صاحب العمل " ويتحمل  ا ان ) ب (و ) أ ( كلف ين من نتيجتھ رة اذا تب ذه الفق من ھ
  " . المھندس " او تعليمات " المقاولة " مھارة العمل او جودة المواد متفقة مع 

  
  ومصادر المواد " االعمال " خول الى موقع الد: المادة الثامنة والثالثون 

  
وجميع " االعمال " و " الموقع " والي شخص يخوله حق الدخول في اي وقت الى " للمھندس "  - ١

معامل التصنيع والمحالت التي يجري اعداد العمل فيھا او التي يتم الحصول منھا على المواد او 
ان يقدم المساعدات " المقاول "   عليھا ،وعلىوالكشف" لالعمال " المواد المصنوعة او المكائن 

 . ويستحصل الموافقات الخاصة الالزمة لذلك 
  

ومستخدميه والمقاولين الثانويين " المقاول " اليسمح الي شخص عدا " االعمال " اثناء تنفيذ  - ٢
 " . المھندس " اال بترخيص تحريري من " الموقع " ومستخدميھم بالتواجد في 

  
  
  
  
  



 

 

  
  

٢٠٧

  وكشفھا " االعمال " فحص  : اسعة والثالثون المادة الت
  
  قبل تغطيتھا " االعمال " فحص  - ١

ممثل المھندس " او " المھندس " يجب ان ال يغطى اي عمل او يحجب عن االنظار بدون موافقة 
لفحص وقياس اي عمل " ممثل المھندس " ان يھئ الفرصة الكافية لـ " المقاول " ويجب على " 

  .  يحجب عن االنظار ولفحص االسس قبل وضع االعمال الدائمية عليھا على وشك ان يغطى او
  

عندما يكون اي من " ممثل المھندس " ان يعطي االشعار الالزم تحريريا الى " المقاول " وعلى 
ممثل " مثل ذلك العمل او تلك االسس جاھزة او على وشك ان تكون جاھزة للفحص وعلى 

ل القيام بفحص وقياس ذلك العمل او تلك االسس اال اذا ارتأى  دونما تأخير غير معقو" المھندس 
  . ًبذلك تحريريا" المقاول " ان مثل ھذا الفحص غير ضروري وابلغ " ممثل المھندس " 

 
  كشف االعمال واحداث الفتحات  - ٢

او ان يحدث " االعمال الدائمة " ان يكشف للعيان اي جزء او اجزاء من " المقاول " على 
من وقت الخر ، وعلى       " المھندس "  او خاللھا على النحو الذي يأمر به فتحات فيھا

واذا " المھندس " ان يعيد ويجعل صالحأ ذلك الجزء او تلك االجزاء بشكل يرضي " المقاول "
تبين ان ذلك الجزء او تلك االجزاء التي غطيت او حجبت عن االنظار بعد االمتثال لمتطلبات 

فإن مصروفات الكشف للعيان واحداث " المقاولة " ه المادة قد نفذت بموجب من ھذ ) ١( الفقرة 
او خاللھا واعادتھا الى ماكانت عليه وجعلھا صالحة يجب ان " االعمال الدائمة " الفتحات في 

  " . المقاول " وبخالفه فإن جميع ھذه التكاليف يجب ان يتحملھا " صاحب العمل " يتحملھا 
  

   الرفض : المادة االربعون 
  
 رفع االعمال المعيبة والمواد غير الصالحة  - ١

صالحية اصدار االوامر التحريرية من وقت الخر فيما " االعمال " اثناء سير " للمھندس " 
  : يخص 

  
وذلك خالل المدة " المقاولة " انھا التطابق احكام " المھندس " يرى " الموقع " رفع اية مواد من   - أ

 . واستبدالھا بمواد صالحة ومالئمة "  المھندس "او المدد المبينة في امر 
  
واعادة " للمقاولة " مطابقة " المھندس " رفع اي عمل ال تكون مواده او مھارة عمله في رأي   - ب

بصرف النظر عن اي فحص سابق جرى عليه او اية دفعة على الحساب ( تنفيذه بصورة مالئمة 
 ) . بشأنه 

  
  



 

 

  
  

٢٠٨

  
  في ايقاف العمل " المھندس " حق  - ٢

بأن ھناك عمل يجري تنفيذه بطريقة خاطئة او بمواد غير صالحة او " للمھندس " اذا ظھر 
بعمال غير ماھرين عندما يستوجب العمل استخدام عمال ماھرين او بأية وسيلة او طريقة ال 

ان يأمر بااليقاف الفوري لمثل ھذا العمل المعيب وذلك " للمھندس " فـ " المقاولة " تتفق مع 
او مالحظ العمال او رئيس مجموعة العمل مع اعطاء " المقاول " باشر الى مشرف عمل بأمر م

االجراءات التصحيحية التي يرضي " المقاول " ويستمر مثل ھذا التوقف الى ان يتخذ . مبرراته 
بايقاف العمل كما تقدم يجب ان يطبق فورا وال " المھندس " ان اي امر من " . المھندس " بھا 

  ". مدة اكمال االعمال " عن ذلك اية زيادة او تعويض مادي او اي تمديد في " المقاول " يستحق 
  

  : المر رفع االعمال المعيبة او المواد غير الصالحة " المقاول " عدم امتثال  - ٣
لتنفيذ امر رفع االعمال المعيبة او المعدات او المواد غير الصالحة " المقاول " اذا لم يمتثل 
واستحصال " المقاول " الحق في تنفيذ ذلك االمر على نفقة "  لصاحب العمل "فعندئذ يكون 

او مطالبته بتلك " للمقاول " جميع المصروفات الناجمة عن ذلك من اية مبالغ مستحقة 
المصروفات باعتبارھا دينا بذمته على ان ال يؤثر ما ورد في ھذه الفقرة على اي من مطالبات 

  دة الثامنة واالربعين من ھذه الشروط بموجب الما" صاحب العمل "
  

  االيقاف الوقتي للعمل :  المادة الحادية واالربعون 
  
 االيقاف الوقتي  - ١

بأمر "الذي يشار اليه في ھذه المادة    " المھندس " بناء على امر تحريري من " المقاول " على 
للمدد وعلى النحو الذي او اي جزء منھا للمدة او " االعمال " ان يوقف مؤقتأ سير " التوقف 
اثناء ھذا التوقف ان يحافظ ويحمي العمل " المقاول " ضروريأ وعلى " المھندس " يعتبره 

  ضروريأ " المھندس " بصورة مالئمة وبالقدر الذي يراه 
  

بموجب ھذه " امر التوقف " نتيجة تنفيذ " المقاول " ان النفقات االضافية المباشرة التي يتكبدھا 
اال اذا كان مثل ھذا التوقف الموقت قد نص " صاحب العمل "  ان يتحملھا ويدفعھا المادة يجب
بصورة صحيحة او بسبب االحوال " االعمال " او كان ضروريا لتنفيذ " المقاولة " عليه في 

" . المقاول " او ناتجا عن اخفاق من جانب " االعمال " المناخية التي تؤثرعلى سالمة وجودة 
ًاشعارا تحريريا بعزمه على " المقاول " اد اي من تلك النفقات االضافية ان يقدم ويشترط السترد ً

وعلى  " امر التوقف " خالل ثالثين يوما من تاريخ " المھندس " المطالبة بالتعويض الى 
" المقاول " ان يعين ويحدد مقدار المبالغ االضافية التي يجب ان تدفع الى " المھندس "

  . عادلة ومعقولة " المھندس " ة كما يراھا   بخصوص ھذه المطالب
  
  
  



 

 

  
  

٢٠٩

  
  التوقف الذي يستمر اكثر من تسعين يوما  - ٢

لمدة متصلة تتجاوزتسعين يومأ " بأمر التوقف " او اي جزء منھا " االعمال "   اذا اوقف سير 
ببحث جميع السبل والطرق الممكنة الستئناف العمل في " المقاول " و " صاحب العمل " يقوم 

  . او تبني صيغة جديدة للعمل " االعمال "
  

  " االعمال " المباشرة بـ : المادة الثانية واالربعون 
  

مالم ينص على خالفه في " االعمال " بـ " المقاول " تاريخا لمباشرة " المقاولة " يعتبر تاريخ نفاذ 
بالسرعة الالزمة وبدون واالستمرار فيھا " االعمال " المباشرة بـ " المقاول " صيغة التعاقد وعلى 

صراحة او التأخير الذي يكون سببه خارجا " المھندس " تأخير عدا التأخير الذي قد يقره او يأمر به 
  " . المقاول " عن ارادة 

  
  " الموقع " تسليم : المادة الثالثة واالربعون 

  
  " الموقع " تسليم  - ١

ان يضع تحت تصرف " ) المقاولة " باستثناء ما ينص على خالفه في " ( صاحب العمل "  على 
من المباشرة والسير في تنفيذ " المقاول " الذي يتطلبه تمكين " الموقع " ذلك الجزء من " المقاول "
طبقأ للمنھاج المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من ھذه الشروط او بموجب المقترحات " االعمال "

من " صاحب العمل " وعلى " المھندس " ريري الى باشعار تح" المقاول " المناسبة التي يقدمھا 
االجزاء االخرى من " المقاول " ان يضع تحت تصرف " االعمال " وقت الخر حسب تقدم 

بالسرعة الالزمة " االعمال " من السير في تنفيذ " المقاول " على النحو المطلوب لتمكين " الموقع"
لتأخير " المقاول " واذا تعرض ) حسب مقتضى الحال ( طبقأ للمنھاج او المقترحات المذكورة        

وفقأ الحكام ھذه المادة ، " الموقع " في السماح له بتسلم " صاحب العمل " بسبب اخفاق من جانب 
  " . االعمال " ان يمنح مدة اضافية الكمال " المھندس " فعلى 

  
  نفقات حق المرور وغيرھا  - ٢

ف والرسوم التي يتطلبھا حق المرور الجل الوصول الى ان يتحمل جميع التكالي" المقاول " على 
ايضا ان يوفر على نفقته الخاصة اية وسائل اضافية للمعيشة التي قد " المقاول " وعلى " الموقع "

  " . الموقع " خارج " لالعمال " يحتاجھا 
  

  " مدة اكمال االعمال : "  المادة الرابعة واالربعون 
   

بأجمعھا خالل المدة المتعاقد عليھا على ان تحتسب تلك المدة من " االعمال " اكمال " المقاول " على 
المحدد بموجب المادة الثانية واالربعين من ھذه الشروط او المدة التي " االعمال " تاريخ المباشرة بـ 

يجري تمديدھا على النحو المسموح به بموجب المادة الخامسة واالربعين من ھذه الشروط على ان 
  .    قبل اكمالھا بأجمعھا "  االعمال " حول اكمال اي قسم من  " المقاولة " ى اية متطلبات في تراع

   



 

 

  
  

٢١٠

   "مدة اكمال االعمال " تمديد : المادة الخامسة واالربعون  
  
 : في الحاالت االتية " مدة اكمال االعمال " ان يطالب بتمديد " للمقاول "  - ١

 
كما او نوعأ وكان من شأن ذلك ان يؤثر على "  االعمال "اذا طرأت اية زيادة او تغيير في   - أ

 " . مــدة اكمــال االعمــا ل " بحــيث ال يمكن اكمــالھا ضمــن " االعمــال "سيــر 
  
او الية جھة " لصاحب العمل " السباب او اجراءات تعود " االعمال "  اذا كان تأخير اكمال -ب

 " . صاحب العمل "  اخرين يستخدمھم مخولة قانونا او السباب تعود لمقاولين
 
ا " للمقاول "  اذا جدت بعد التعاقد ظروف استثنائية اليد -ج ا او تفاديھ فيھا ولم يكن بالوسع توقعھ

  " .مدة اكمال االعمال " ضمن " االعمال " وترتب عليھا تأخير اكمال 
   
ممثل " بطلب الى " لمقاول ا" من ھذه المادة ان يتقدم  ) ١(  ويشترط لتطبيق احكام الفقرة - ٢

خالل ثالثين يوما من تاريخ نشوء السبب الذي من اجله يطالب بالتمديد مبينا فيه " المھندس 
النظر في الطلب خالل " المھندس " التفاصيل الكاملة والدقيقة عن اي طلب لتمديد المدة وعلى 

بات للتمديد بعد صدور شھادة مدة التتجاوز ستين يوما من تاريخ استالمه الطلب والتقبل اية طل
  . االستالم المشار اليھا في المادة التاسعة واالربعين من ھذه الشروط 

  

  عدم جواز االشتغال ليال او في ايام الجمع : المادة السادسة واالربعون 
  

 في ايام اثناء الليل او" االعمال الدائمة " مع مراعاة احكام قوانين العمل النافذة اليسمح القيام بأي من 
ويستثنى من ذلك الحاالت " ممثل المھندس " الجمع او العطل الرسمية بدون ترخيص تحريري من 

التي يكون العمل فيھا مما اليمكن تفاديه او يكون ضروريا النقاذ الحياة او لحماية االموال او لتحقيق 
بذلك على " ل المھندس ممث" ابالغ    " المقاول " وفي ھذه الحالة يجب على " االعمال " سالمة 
  . والتطبق ھذه المادة في حالة االعمال التي يجري القيام بھا عادة بالمناوبة . الفور 

  
  " االعمال " تقدم : المادة السابعة واالربعون 

  
" المقاولة " بموجب  " المقاول " ان جميع المواد والمعدات وااليدي العاملة الواجب توفيرھا من 

يجب ان تكون من حيث النوع " االعمال " ة والسرعة في تنفيذ وصيانة واالسلوب والطريق
واالسلوب مطابقة لمنھاج العمل المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من ھذه الشروط وعلى نحو 

او اي جزء منھا " االعمال " في اي وقت بأن تقدم  " المھندس " واذا ارتأى " المھندس " يرضي 
في الوقت المحدد لھا او في الوقت الذي جرى تمديده فعلى " االعمال " مال بطيء بما ال يضمن اك

بناء على ذلك اتخاذ الخطوات " المقاول " بذلك تحريريا وعلى  " المقاول " ان يبلغ " المھندس "
على النحو الذي تكمل " االعمال " لالسراع في تقدم " المھندس " الضرورية بعد ان يصادق عليھا 

واذا كان العمل يجري اثناء النھار فقط وطلب . قت المحدد او في الوقت الذي جرى تمديده فيه في الو
ترخيصا للعمل اثناء الليل اضافة الى العمل اثناء النھار او في ايام الجمع او العطل " المقاول " 



 

 

  
  

٢١١

 فأن على ذلك اال لسبب معقول وفي حالة الموافقة" المھندس " الرسمية فيجب ان التحجب موافقة 
  . اليستحق اية مبالغ اضافية عن ذلك " المقاول "
  

  الغرامات التأخيرية : المادة الثامنة واالربعون 
  
  الغرامات  - ١

خالل المدة المحددة بموجب المادة الرابعة " االعمال " عن اكمال " المقاول " اذا عجز 
ان " المقاول"  على واالربعين من ھذه الشروط او خالل المدة التي جرى تمديدھا فعندئذ يجب

المبلغ المحدد في القسم الثاني من شروط المقاولة باعتباره غرامة " صاحب العمل " يدفع الى 
وبدون المساس بأية طريقة اخرى من طرق " لصاحب العمل " تأخيرية عن ھذا التأخير و 

للمقاول " حقة التحصيل ان يستقطع مبلغ الغرامات التأخيرية من اية ضمانات تنفيذ او مبالغ مست
من " المقاول " ان دفع اواستقطاع الغرامات التأخيرية ال يعفى . او قد تصبح مستحقة له " 

  " . المقاولة " او من اي من التزاماته ومسؤولياته بموجب  " االعمال " التزامه بأكمال 
  
  . تخفيض الغرامات التأخيرية  - ٢

وجب المادة الثانية والثالثين من ھذه الشروط بم" لقسم من االعمال " اذا صدرت شھادة االستالم 
بأجمعھا فأن الغرامات التأخيرية عن مدة تأخير بعد " لالعمال " " شھادة االستالم " قبل صدور 

  " . مبلغ المقاولة " تاريخ االكمال المثبت في ذلك الشھادة تخفض بنسبة قيمة ذلك القسم الى 
  

  تالم شھادة االس: المادة التاسعة واالربعون 
  
اي اكملت ( قد اكملت بصورة اساسية " االعمال الدائمة " ان " المھندس " حالما يكون في رأي  - ١

وانھا اجتازت بنجاح اي ) بالدرجة التي يمكن معھا االستفادة منھا للغرض الذي أنشأت من اجله 
" من عند تسلمه تعھدأ تحريريا " المھندس " فعلى " المقاولة " فحص نھائي قد تنص عليه 

" المھندس" وبالصورة التي يقررھا " مدة الصيانة " باكمال اي عمل متبق خالل " المقاول 
" مدة الصيانة " وبدء " االعمال " متضمنة تاريخ اكمال " لالعمال " اصدار شھادة االستالم 

اعتبارا من تاريخ صدور ھذه " المقاول " من " االعمال " قد استلم " صاحب العمل " ويعتبر 
اكمل كما تقدم قبل " قسم من االعمال "  اصدار مثل ھذه الشھادة الي" المھندس " الشھادة وعلى 

كذلك الي جزء اساسي من " المقاول " بأجمعھا  وبناء على طلب تحريري من " االعمال " اكمال 
 " . صاحب العمل " واشغل او استعمل من  " المھندس " قد اكمل على نحو يرضي " االعمال " 
  
  
  
  



 

 

  
  

٢١٢

  
من ھذه ) ١(المثبت في شھادة االستالم المشار اليھا في الفقرة " االعمال " يعتبر تاريخ اكمال  - ٢

المشار اليھا في ) ان وجدت ( المادة ھو التاريخ الذي يتوقف عنده استقطاع الغرامات التأخيرية 
 . المادة الثامنة واالربعين من ھذه الشروط 

 
التي اشغلت او " االعمال " قا لالحكام المذكورة انفا الي قسم من ان شھادة االستالم الممنوحة طب - ٣

ًاستعملت كما سبق ذكره ال تعتبر تأييدا الكمال اية اعمال تتعلق باعمال الموقع او المظاھر 

 . الخارجية مما يتطلب اعادتھا الى وضعھا السابق اال اذا ذكر ذلك صراحة في تلك الشھادة 
  

  نة الصيا:  المادة الخمسون 
  
  مدة الصيانة  - ١

االاذا نص على ( الوارد في ھذه الشروط مدة االثنى عشر شھرا " مدة الصيانة "  يقصد بتعبير 
المثبت في شھادة االستالم الصادرة " االعمال " التالية لتاريخ اكمال " ) المقاولة " خالفه في 

باصدار اكثر " المھندس " م اما في حالة قيا. بموجب المادة التاسعة واالربعين من ھذه الشروط 
تحتسب من التواريخ المثبتة بتلك " مدة الصيانة " من شھادة واحدة بموجب المادة المذكورة فإن 

في حالة تعدد الشھادات الى " مدة الصيانة " فيما يخص" االعمال " الشھادات وينصرف تعبير 
  . القسم الذي تعنيه تلك الشھادة 

  
  تنفيذ اعمال الصيانة  - ٢
باستثناء "  ( المقاولة " مطابقة من جميع النواحي لمتطلبات " االعمال " ن اجل ان تكون  م-أ

يجب " المھندس " وبحالة جيدة وكاملة تحوز رضا  ) فقط " مدة الصيانة " االندثار المعقول اثناء 
" انة مدة الصي" او من ينوب عنه قبل انتھاء " المھندس " بناء على كشف يجريه " المقاول " على 

ان يقوم بجميع التصليحات والتعديالت واعادة االنشاء ومالفاة واكمال النواقص والعيوب والشقوق 
مدة " اثناء " المقاول " اصالحھا تحريريا من " المھندس " او اية عيوب اخرى قد يطلب 

  . او خالل اربعة عشر يوما من تاريخ انتھائھا " الصــيانة 
  

من ھذه )  أ -٢( وم بجميع اعمال الصيانة المنصوص عليھا في الفقرة ان يق" المقاول "  على -ب
ان ھذه االعمال كانت نتيجة استعمال مواد او " المھندس " المادة على حسابه الخاص اذا رأى 

او عجز عن مراعاة اية " المقاول " او نتيجة اھمال " المقاولة " مھارة عمل التتفق واحكام 
  " . المقاولة " احة او ضمنا في التزامات منصوص عليھا صر

  
ان ھذه االعمال نشأت عن اية اسباب اخرى فأن قيمتھا يجب دفعھا على " المھندس " اما اذا رائ 

  . اساس انھا اعمال اضافية بعد التحقق منھا 
  

  
  



 

 

  
  

٢١٣

  
  عن تنفيذ اعمال الصيانة " المقاول " عجز  - ٣

كما مبين في الفقرات السابقة " المھندس " ا بأي من االعمال التي يطلبھ" المقاول "   اذا لم يقم 
دون الرجوع الى المحكمة الستحصال اذن خاص بذلك " صاحب العمل " من ھذه المادة فلـ 

دون االنتقاض ( ،القيام بتلك االعمال بنفسه او بواسطة مقاولين اخرين على مسؤولية  المقاول 
واذا كانت مثل ھذه االعمال مما  " )  المقاولة" بموجب " لصاحب العمل " من اية حقوق اخرى 

" فلصاحب العمل " " المقاولة " القيام بھا على حسابه الخاص بموجب   " المقاول " يجب على 
للمقاول " بمصاريف تلك االعمال او استقطاع مبالغھا من اية مبالغ مستحقة " المقاول " مطالبة 

  . او قد تستحق له " 
  

  بالتحري " المقاول " قيام : المادة الحادية والخمسون 
  

ووفق توجيھاته ان يتحرى عن اسباب اي " المھندس " بناء على طلب تحريري من " المقاول " على 
واذا لم يكن ھذا العيب " مدة الصيانة " او " مدة اكمال االعمال " عيب او نقص او خطأ يظھر اثناء 

" صاحب العمل " يتحمل " المقاولة " بموجب " المقاول " او النقص او الخطأ مما تقع مسؤوليته على 
ولكن اذا كان مثل ھذا العيب او النقص او الخطأ مما تقع " المقاول " كلفة اعمال التحري التي قام بھا 

فعليه ان يتحمل كلفة اعمال التحري وان يقوم باصالح وتصحيح ذلك " المقاول " مسؤوليته على 
من جميع " للمقاولة " مطابقة " االعمال " لخاص لتكون العيب او النقص او الخطأ على حسابه ا

  . النواحي 
  

  التغييرات واوامر التغيير : المادة الثانية والخمسون 
  
  التغييرات  - ١

ا اذا رأى " االعمال " اجراء اي تغيير في شكل ونوعية وكمية " للمھندس "  او في اي جزء منھ
أمر ان ذلك ضروريأ او مرغوبا فيه وله من اجل ذلك ا اول " لحق في ان ي أي من " المق ام ب القي

  : ان يقوم بتنفيذ ذلك " المقاول " االعمال التالية وعلى 
  
  " المقاولة " زيادة او انقاص الكمية الي عمل تضمنته   - أ
 " . االعمال " حذف اي جزء من   - ب
 " . االعمال " تبديل صفة او نوعية او صنف اي من   - ج
  " االعمال "  والموضع واالبعاد الي جزء من   تبديل المناسيب واالستقامات-  د
  " . االعمال "   تنفيذ عمل اضافي من اي نوع ضروري الكمال - ھـ
  

او مبطال لھا ولكن قيمة جميع تلك " المقاولة " واليعتبر اي تغيير كھذا بأية حال معطال لنفاذ 
ومدتھا "  مبلغ المقاولة "يجب ان تؤخذ بنظر االعتبار في تحديد مقدار ) ان وجدت ( التغييرات 

 .  
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  : اوامر التغيير  - ٢
من ھذه المادة بدون امر  ) ١( بأية تغييرات طبقا الحكام الفقرة " المقاول " يجب ان اليقوم   - أ

 " . المھندس " تحريري صادر من 
  

جدول الكميات " بأية زيادة محتملة على اية فقرة من فقرات " المھندس " ابالغ " المقاول " على   - ب
) من ھذه المادة )  أ - ٢( عدا الزيادة الناجمة عن امر تغيير صادر بموجب الفقرة " ( لمسعر ا

في حالة اقرار ذلك اصدار " المھندس " قبل مدة مناسبة من المباشرة بتنفيذ تلك الزيادة وعلى 
دة كما تقدم بالزيا" المھندس " بابالغ " المقاول "  على انه في حالة عدم قيام ،امر التغيير الالزم 

" االعمال " اصدار امر التغيير اذا وجد ان تلك الزيادة كانت ضرورية لتنفيذ " المھندس " فلـ 
  " . المقاولة " بموجب 

  
  احتساب قيمة التغييرات : المادة الثالثة والخمسون 

  
 احتساب قيمة التغييرات  - ١

مبلغ " او انقاصه من الذي يرى وجوب اضافته الى ) ان وجد ( المبلغ " المھندس " يحدد 
" المھندس" بخصوص اية زيادة او نقصان عن اعمال نفذت او اعمال حذفت بأمر من " المقاولة 

جدول الكميات " وفي حالة كون ھذه الزيادة او النقصان تتعلق باعمال وردت فقرة لھا ضمن 
ما التغييرات التي من ھذه المادة ا ) ٢(فيتم احتساب قيمة ھذه التغييرات وفق الفقرة " المسعر 

يمكن تطبيقھا " جدول الكميات المسعر " تتعلق باعمال التوجد لھا فقرات مشابھة او مقاربة  في 
وفي حالة " المقاول " " و " المھندس " على التغييرات فعندئذ يتم االتفاق على اسعار مناسبة بين 

ار على النحو الذي يراه ان يحدد مثل ھذه االسع" المھندس " عدم التوصل الى اتفاق فعلى 
  . معتدال ومناسبأ 

  
  " جدول الكميات المسعر " التغييرات في فقرات  - ٢

عندئذ تتخذ اسعار " جدول الكميات المسعر " اذا كان التغيير يتعلق بجزء من فقرة في   - أ
للفقرة االصلية المطلوب تغييرھا اساسا للتسعير على ان يطرح او يضاف اليھا " المقاولة "

 .  المواد او العمل فرق كلفة
  
يجري احتساب سعر " جدول الكميات المسعر "  في حالة تغيير فقرة او فقرات واردة في -ب

الفقرة او الفقرات البديلة على اساس الكلفة الحقيقية مع االخذ بنظر االعتبار ربح وخسارة   
  . من كل فقرة تقرر تغييرھا " المقاول "

 
يطبق " جدول الكميات المسعر "  تطرأ على كمية اي فقرة في  فيما يتعلق بالتغييرات التي-ج

من الكميات الواردة ازائھا ) بالزيادة او النقصان  % ( ٢٠لحد " المقاولة " عليھا سعرھا في 
على " المقاول " و  " المھندس " على ان يتم االتفاق بين " جدول الكميات المسعر " في 

 . رة سعر جديد لما يتجاوز النسبة المذكو
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من  %) ٢٠( بنسبة تتجاوز  " جدول الكميات المسعر "  اذا طرأ تخفيض على كميات فقرات - د

عما " المقاول " فينبغي عندئذ تعويض " جدول الكميات المسعر " الكميات الوارده ازائھا في 
ا فاته من ربح متوقع عن التخفيض الذي تجاوز النسبة المذكورة وفي الحالة التي يؤدي فيھ

  " لصاحب العمل " خسارة متوقعة فيجب مراعاة نفس المبدا " المقاول " التخفيض الى تفادي 
  
  عدم االتفاق على االسعار  - ٣

على اي من االسعار على النحو المذكور في " المقاول " و " المھندس " في حالة عدم اتفاق 
باالسعار " االعمال " ر بتنفيذ االستمرا" المقاول " من ھذه المادة فعلى  ) ٢( و  ) ١( الفقرتين 

مبينا " المھندس " وله ان يثبت اعتراضه بأشعار تحريري يوجھه الى  " المھندس " التي يحددھا 
  . فيه عزمه على المطالبة بزيادة االسعار على ان اليؤثر ذلك على سير العمل 

  
  العمل اليومي  - ٤

يل على اساس العمل اليومي اذا رأئ أن يأمر تحريريا بتنفيذ اي عمل اضافي او بد" للمھندس "
عن مثل ھذا العمل بموجب " للمقاول " وفي ھذه الحالة يجب ان يدفع . ذلك ضروريا او مفيدا 

ان " المقاول " وعلى " المقاولة " الشروط واالسعار المدونة في جدول العمل اليومي الوارد في 
ال لتأييد المبالغ المدفوعة ، وعليه بالوصوالت والمستندات حسب مقتضى الح" المھندس " يزود 

  . اسعار المواد قبل شرائھا للمصادقة عليھا " المھندس " ان يقدم الى
  

في كل ماله عالقة بجميع االعمال المنفذة على اساس العمل اليومي وطيلة " المقاول " يجب على 
 بنسختين موقعتين تشتمل قائمة دقيقة" ممثل المھندس " استمرار مثل ذلك العمل ان يسلم يوميا الى 

على اسماء وحرف ومدة العمل واجرة العمال الذين استخدموا في ذلك العمل وكذلك عليه ان يسلم 
بيانا بنسختين موقعتين مبينا فيھا اوصاف وكمية جميع المواد والمعدات المستعملة في او من اجل 

نسخة واحدة من كل قائمة " قاول الم" وتعاد الى " ممثل المھندس " ذلك العمل ويجب ان توقع من 
  . ومن كل بيان اذا كان صحيحا او عندما تتم الموافقة عليه 

  
في نھاية كل شھر بيانأ مسعرأ بااليدي العاملة " ممثل المھندس " ان يسلم الى " المقاول " على 

القوائم اية مبالغ مالم يتم تقديم تلك " المقاول " والمواد والمعدات التي استخدمت واليستحق 
الي " المھندس " ويشترط ان يراعى على الدوام انه اذا رأئ  . والبيانات بصورة كاملة وبانتظام 

بارسال مثل تلك القوائم او البيانات وفقا لالحكام المذكورة انفا غير " المقاول " سبب كان بأن قيام 
لمثل ذلك العمل على اساس الحق على الرغم من ذلك ان يأذن بالدفع " المھندس " ممكن عمليأ فلـ 
بعد حصول القناعة بخصوص الوقت الذي استغرقه ذلك العمل والمعدات والمواد ( العمل اليومي 
  . او على اساس قيمة مثلھا على النحو الذي يراه عادال ومناسبا ) المستخدمة فيه 

  
  مطالبات التعويض  - ٥

بأكثر مايمكن (  ثالثين يوما كشفأ مرة في كل" ممثل المھندس " ان يقدم الى " المقاول " على 
مبينا فيه مفردات جميع مطالبات التعويض عن اية مصروفات اضافية ) من شمول وتفصيل 

نفسه محقأ فيھا السباب نشأت اثناء الثالثين يوما السابقة وكذلك عن جميع " المقاول " يعتبر 



 

 

  
  

٢١٦

م تنفيذھا اثناء الثالثين يوما التي امر بھا المھندس وت" االعمال " الزيادات أواالضافات على 
السابقة وال يؤخذ بنظر االعتبار اية مطالبات بالتعويض عن مثل تلك االعمال اذا لم تكن مشمولة 

  . بتلك المفردات 
  

من " المقاول" عليھا ال يعفى  " المھندس "  ان تقديم مطالبات التعويض كما تقدم او عدم موافقة 
  " مال االع" مسؤوليته باالستمرار بـ 

  
  " االعمال المؤقتة " و " معدات االنشاء : " المادة الرابعة والخمسون 

  
 " االعمال " وغيرھا في " معدات االنشاء " حصر استعمال  - ١

عند " المقاول " والمواد المجھزة من " االعمال المؤقتة " و " معدات االنشاء " تعتبر جميع 
ان اليرفعھا " المقاول " وعلى " االعمال " فيذ مخصصة بصورة كلية لتن" الموقع " جلبھا الى 

بدون موافقة تحريرية من " الموقع " او يرفع اي قسم منھا عدا نقلھا من قسم الى اخر في 
  . التي يجب ان التحجب بدون سبب معقول " المھندس "
  

  وغيرھا " معدات االنشاء " رفع  - ٢
" معدات االنشاء " جميع "  الموقع "ان يرفع من " االعمال " عند اكمال " المقاول " على 

والتي لم تنص شروط المقاولة على عائديتھا الى " الموقع " التي التزال في " االعمال المؤقتة "و
  " . المقاول " وان يرفع اية مواد فائضة جھزت من قبل " صاحب العمل " 
  

يرھا اليكون وغ" معدات االنشاء " عن الضرر الذي يصيب " صاحب العمل " عدم مسؤولية  - ٣
او " معدات االنشاء " مسؤوال في اي وقت عن ضياع او تلف اي من " صاحب العمل "
 . عدا مانص على خالفه في المادة العشرين من ھذه الشروط " االعمال المؤقتة "
  

  االخراج من حوزة الكمارك  - ٤
كية عند طلب الحصول على التصريحات الكمر" المقاول " مساعدة " صاحب العمل " على 

  . من حوزة الكمارك " االعمال " التي تتطلبھا " االعمال المؤقته " و " معدات االنشاء " الخراج 
  
  وغيرھا " معدات االنشاء " اعادة تصدير  - ٥

عند طلب الحصول على اية مصادقة من جھة " المقاول " مساعدة " صاحب العمل " على 
او           " معدات االنشاء "  اي من باعادة تصدير" المقاول " حكومية في العراق لقيام 

على سبيل االدخال الكمركي الموقت الغراض " المقاول " التي استوردھا " االعمال المؤقته "
  " . االعمال "

  



 

 

  
  

٢١٧

  المصادقة على المواد وغيرھا التكون بصورة ضمنية : المادة الخامسة والخمسون 
  

قد وافق ضمنا على " المھندس " ه الشروط اليعني ان ان تطبيق احكام المادة الرابعة والخمسين من ھذ
ذكورة و  ادة الم ا في الم دس " المواد او غيرھا من االمور المشار اليھ ك " للمھن رفض اي من تل ان ي

  . المواد وغيرھا في اي وقت 
  

  الكميات واالسعار" المادة السادسة والخمسون 
  

كميات تقديرية للعمل والتعتبر الكميات " سعر جدول الكميات الم"  تعتبر الكميات المدونة في - ١
لغرض الوفاء بالتزاماته " المقاول " الواجب تنفيذھا من " لالعمال " الحقيقية والصحيحة 

 " . المقاولة " بموجب 
 
شامال لكل ما يتطلبه تنفيذ تلك الفقرة " جدول الكميات المسعر "  يعتبر سعر كل فقرة من فقرات - ٢

وربح " االعمال المؤقته" و " لمعدات االنشاء " من مواد وعمل واستعمال " للمقاولة " وفقا 
واية تكاليف او نفقات اخرى مھما كان نوعھا مالم تنص الفقرة ذات العالقة على " المقاول "

 . خالف ذلك 
  

  " االعمال ) " ذرعة ( وجوب مقايسة :  المادة السابعة والخمسون 
  
ان يعين ويحدد قيمة العمل المنجز بموجب ) اينص على خالفه باستثناء م" ( المھندس " على  - ١

 " . المقاولة " بطريقة المقايسة بالشكل الوارد في " المقاولة "
 

ان يعطي " الموقع " في " االعمال " عندما يطلب مقايسة اي قسم او جزء من " المھندس " على  - ٢
دد او ارسال وكيل مخول لمساعدة الذي عليه الحضور في الموعد المح" المقاول " اشعارا الى 

في القيام بتلك المقايسة وتھيئة جميع ما يستلزمه اجراء المقايسة " ممثل المھندس " او " المھندس "
او اھمل او تقاعس عن ارسال ذلك الوكيل فعندئذ تعتبر المقايسة " المقاول " ، واذا لم يحضر 

لمقايسة الصحيحة لذلك القسم او الجزء من او المصادق عليھا منه ھي ا" المھندس " المعدة من 
 "  . االعمال "
 

لغرض قياس العمل المنجز الذي تستلزم مقايسته اللجوء الى السجالت والخرائط ، على   - ٣
اعداد سجالت وخرائط العمل المنجز شھرا فشھرا وفق المراحل والمنھاج والشكل الذي " المقاول"

ممثل " تقديم تلك السجالت والخرائط الى " المقاول " وعلى " المھندس " يقرره او يصادق عليه 
في اي  حال انجاز كل مايتطلبه اكمال " المقاول " واالتفاق معه على المقايسة وعلى " المھندس 

 " . االعمال " كما تقدم قبل اكمال   " لالعمال " المقايســة النھائيـة 



 

 

  
  

٢١٨

 
على المقايسة المشار اليھا في الفقرتين " ول المقا" و " ممثل المھندس " في حالة االختالف بين  - ٤

 . ويكون قراره نھائيا بھذا الشأن " المھندس " من ھذه المادة فيعرض االمر على  ) ٣( و  ) ٢(
  

  ) الذرعة ( طريقة المقايسة : المادة الثامنة والخمسون 
  

 الكمي العمال المباني وفق االسس المبينة بالدليل القياسي الموحد للمسح" االعمال " تجري مقايسة 
  . والھندسة المدنية الصادر عن وزارة التخطيط 

  

  المبالغ االحتياطية : المادة التاسعة والخمسون  
  
  " : جدول الكميات المسعر " المبالغ االحتياطية المثبتة في  - ١

ة وثبتت بھذه الصف" صاحب العمل " حددت من قبل " المقاولة " يقصد بھا اية مبالغ مشمولة بـ 
لتنفيذ عمل او لتجھيز مواد او خدمات او كاحتياط لتنفيذ فقرة معينة " جدول الكميات المسعر " في 

ويعدل " المھندس " والتي قد تستعمل كليأ او جزئيأ او ال تستعمل بتاتا وفقا لتوجيھات واختيارات 
  :  ان يأمر بما يأتيفي سبيل ذلك" للمھندس " بموجب المبالغ المصروفة فعال و  " مبلغ المقاولة " 

  
بتنفيذ عمل او تجھيزمواد او خدمات ويجري تسعير ذلك بموجب المادة الثالثة " المقاول " قيام   - أ

 . والخمسين من ھذه الشروط 
 
بتنفيذ عمل او تجھيز مواد او خدمات ويجري تسعير ذلك " المقاول الثانوي المسمى " قيام   - ب

 . بموجب المادة الستين من ھذه الشروط 
 

  براز المستندات وغيرھا ا - ٢
ان يبرز جميع العروض والقوائم والمستندات " المھندس " حينما يطلب منه " المقاول " على 

والحسابات او الوصوالت المتعلقة بالمصروفات الخاصة بالمبالغ االحتياطية المشار اليھا في ھذه 
  . المادة 

  
  " للمقاولة " مبلغ االحتياط العام  - ٣

ويعتبر غير مشمول " المقاولة " الغراض " صاحب العمل " الذي يخصصه ويقصد به المبلغ 
وبأمر تحريري من  " المقاولة " االبالقدر الذي يصرف منه بموجب " بمبلغ المقاولة "
  " . المھندس"

  
  
  



 

 

  
  

٢١٩

  المقاول الثانوي المسمى : المادة الستون 
  
  تعريف المقاول الثانوي المسمى  - ١

جميع االختصاصيين والتجار واصحاب الحرف وغيرھم " ثانوي المسمى المقاول ال"        يقصد بـ 
والمنفذين الي عمل او المجھزين الية بضائع او خدمات خصصت لھا المبالغ االحتياطية المشار 

صاحب " من المادة التاسعة والخمسين من ھذه الشروط ممن يسميھم  ) ١( اليھا في الفقرة 
في التعاقد معھم بالشروط واالسعار التي وافق عليھا " المقاول " ويلزم " المھندس " او " العمل

ًمقاوال ثانويا مستخدما " المقاول الثانوي المسمى " ويعتبر " المھندس " او " صاحب العمل "

" المقاول " ان يلزم " المھندس " او " لصاحب العمل " اال انه اليجوز " المقاول " لدى 
الذي رفض االرتباط من الباطن بمقاولة ثانوية مع " مسمى المقاول الثانوي ال" باستخدام 

  : تتضمن مايأتي " المقاول "
  
بخصوص العمل او البضائع موضوع المقاولة الثانوية من " المقاول الثانوي المسمى " تعھد   - أ

تجاه " المقاول " بنفس االلتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتق " المقاول " الباطن تجاه 
عن تلك االلتزامات " المقاول " وحماية وتعويض " المقاولة " بموجب احكام " لعمل صاحب ا"

والمسؤوليات وعن جميع مطالبات التعويض والطلبات ونفقات التقاضي واالضرار والتكاليف 
والغرامات والمصاريف مھما كان نوعھا الناشئة عن ذلك والمتعلقة بھا وعن اي اخفاق في تنفيذ 

 .  او االيفاء بتلك المسؤوليات تلك االلتزامات
 
المقاول " عن اي اھمال يقع من  " المقاول " بحماية وتعويض " المقاول الثانوي المسمى "  قيام   - ب

ومن وكالئه وعماله ومستخدميه وعن اي سوء استعمال منه او منھم الي من " الثانوي المسمى 
وعن " المقاولة " الغراض "  المقاول "المجھزة من " االعمال المؤقتة " او " معدات االنشاء "

 . من ھذه المادة )  أ – ١( جميع مطالبات التعويض كما ذكر في الفقرة 
 
 " المقاول الثانوي المسمى "   استحقاقات -٢

عن العمل المنفذ او البضائع او الخدمات المجھزة من قبل " المقاول " ان المبالغ التي تدفع الى 
  : تنحصر بما يأتي " ى المقاول الثانوي المسم"
  

وبموجب " المھندس " وحسب قرار " المقاول " السعر الفعلي المدفوع او المستحق دفعه من قبل   - أ
 . المقاولة الثانوية 

  
من ھذه المادة المثبتة من قبل )  أ -٢( النسبة المئوية من السعر الفعلي المشار اليه في الفقرة   - ب

وتعتبر ھذه النسبة شاملة الرباحه ومسؤولياته والنفقات " جدول الكميات المسعر " في " المقاول"
المقاول الثانوي " الى " المقاول " والمصروفات التي يتحملھا والتسھيالت والخدمات التي يقدمھا 

 " . المسمى 
 
  " المقاول الثانوي المسمى " دفع المبالغ الى   -٣

ن من ھذه الشروط تتضمن دفع اي مبلغ قبل اصدار اية شھادة دفع بموجب المادة الثانية والستي
" مقاول ثانوي مسمى" يتعلق بالعمل المنجز او البضاعة او الخدمات المجھزة من اي 



 

 

  
  

٢٢٠

ًناقصا ( الدليل الكافي بان جميع المبالغ " المقاول " الحق في ان يطلب من " للمھندس"

ق بالعمل او البضائع او التي تضمنتھا شھادات الدفع السابقة فيما يتعل) االستقطاعات النقدية 
وفي " المقاول " قد دفعت او سددت من " المقاول الثانوي المسمى " الخدمات الخاصة بمثل ھذا 

المقاول الثانوي " الحق في ان يدفع الى " صاحب العمل " حالة عدم دفعھا او تسديدھا فلـ 
) ًا االستقطاعات النقديةناقص( جميع المبالغ   " المھندس " مباشرة بموجب شھادة من " المسمى 

وان ينزل " المقاول الثانوي المسمى " الى   " المقاول " بموجب المقاولة الثانوية التي لم يدفعھا 
كل ذلك مالم يقم " للمقاول " المبالغ المدفوعة من اية مبالغ مستحقة او ستصبح مستحقة 

ة في حبس او رفض دفع تلك تحريريا بأن لديه اسبابا معقول" المھندس " بأبالغ " المقاول"
  . بذلك تحريريا " المقاول الثانوي المسمى " الدليل الكافي بأنه قد ابلغ " للمھندس " المبالغ ويقدم 

د  ه اذا اي ى ان دس " عل ع " المھن ل " ودف ى " صاحب العم رة ال سمى " مباش انوي الم اول الث المق
صالح عند اصداره" المھندس " ًعلى النحو المذكور انفا فعلى " اول "  اية شھادة الحقة ل ان " المق

ؤخر " للمھندس " يستقطع من مبالغھا المبلغ المدفوع مباشرة وليس  ة ان يوقف او ي في ھذه الحال
  . اصدار الشھادة نفسھا عندما يحين موعد اصدارھا بموجب شروط المقاولة 

  
  " ى المقاول الثانوي المسم" تحويل التزامات : المادة الحادية والستون 

  
وفق احكام المادة الستين من ھذه الشروط تجاه     " المقاول الثانوي المسمى "  في حالة التزام 

بخصوص العمل المنفذ او البضائع او الخدمات المجھزة من                   " المقاول"
ًالتزاما مستمرا لمدة تتعدى " المقاول الثانوي المسمى " المنصوص عليھا في     " مدة الصيانة " ً
بناء على طلب  " مدة الصيانة "ان ينقل الى صاحب العمل  قبل انتھاء " المقاول " فعلى " المقاولة "
اية " صاحب العمل " منافع ذلك االلتزام طوال المدة المتبقية منه دون ان يتحمل " صاحب العمل "

  . تكاليف او مصروفات عن ذلك 
  

   شروط الدفع :المادة الثانية والستون 
  
 التسليف على االعمال المنجزة  - ١
ًعلى الحساب شھريا بالقيمة الكاملة لالعمال المنجزة وفقا لالسعار " المقاول "  يجري تسليف -أ

المصدقة لالعمال المنجزة " الخرائط " وحسب " جدول الكميات المسعر " المدرجة في 
العمل المنجز وتستمر ھذه من قيمة  % ) ١٠( بصورة مرضية على ان تستقطع نسبة 

 " . مبلغ المقاولة " من  % ) ٥( االستقطاعات الى ان يصل مجموعھا 
 

بالقيمة الكاملة " ممثل المھندس " مرة كل شھر بتقديم تقرير مفصل الى " المقاول "  يقوم -ب
دقة تدقيق التقرير والمصا" المھندس " وعلى " الموقع " للعمل المنجز وبالمواد المطروحة في 

ًعلى ھذه القيمة او القيمة المعدلة من قبله مطروحا منھا اية سلفة سابقة ومبلغ االستقطاعات 

ويجب ان تستند " المقاول " النقدية والغرامات التاخيرية او اية مبالغ اخرى مستحقة على 
وعلى " جدول الكميات المسعر " جميع الدفعات على ذرعة العمل واالسعار المثبتة في 

خالل مدة التزيد " المقاولة " بموجب " للمقاول " المصادقة على السلفة المستحقة " ندس المھ"
  " . ممثل المھندس " على ثالثين يوما من تاريخ استالم تقرير السلفة من قبل 



 

 

  
  

٢٢١

  
عن المواد المطروحة في " المقاول " ملزما بالمصادقة على اية سلفة الى " المھندس "  اليكون -ج

" للمواصفات "  الم يتم التأكد من نوعية وكمية وقيمة ھذه المواد ومطابقتھام" الموقع " 
  . بصورة جيدة " الموقع " وخزنھا وحمايتھا في 

  
" المھندس"او   " صاحب العمل " اقرارا من " المقاول "  التعتبر السلف التي يجري دفعھا الى - د

  . بقبول االعمال او المواد المشمولة بتلك السلف 
 
به او بالنسبة الي مبلغ يراد استقطاعه " المقاول "  اذا نشأ اي نزاع بالنسبة الي مبلغ يطالب -ھـ

ودون االنتظار ) ان وجدت ( جميع المبالغ غير المتنازع عليھا " للمقاول " فيجب ان تصرف 
  . لحين تسوية النزاع والتحقق من القيمة الواجب دفعھا 

 
ستحقة " م شھادة االستال"  اليمنع صدور - و الغ م ة مب ع اي اول " من دف ال اكملت " للمق عن اعم

ذھا  ى تنفي اق عل تم االتف دة التي ي ال الجدي سبة لالعم ذلك بالن ذكورة وك شھادة الم قبل صدور ال
  " . مدة الصيانة " خالل  

 
من ھذه المادة عند )  أ -١(  يطلق نصف االستقطاعات النقدية المنصوص عليھا في الفقرة - ز

  : شريطة ماياتي "  شھادة االستالم "صدور 
 

  .  ان تكون الذرعة النھائية قد اجريت - 
ديون وطلبات للمقاولين الثانويين او غيرھم مسجلة رسميا لدى " المقاول "  ان التكون على - 

  . او بعد تنزيل تلك الديون " صاحب العمل "
  

" لالعمال "  "  القبول النھائيشھادة"  يطلق المتبقى من االستقطاعات النقدية عند صدور-ح
شھادات " المقاول " وبعد ان يقدم ) وفي حالة تعدد تلك الشھادات فمن اخر شھادة ( باجمعھا 

براءة الذمة الصادرة عن الھيئة العامة للكمارك والھيئة العامة للضرائب ودائرة التقاعد 
  . والضمان االجتماعي للعمال ومحكمة العمل المختصة 

  
. اية فوائد او تعويضات عن المبالغ المستقطعة او المؤجلة من دفعاته " المقاول " حق  اليست- ط

" صاحب العمل " وفي حالة تأخر الدفع لفترة تزيد على ثالثين يوما السباب تعزى الى 
التباحث حول الموضوع بھدف االتفاق " المقاول " و " صاحب العمل " فعلى " المھندس "او

  . على صيغة حل 
  

الحق بتصحيح او تغير اية شھادة دفع سابقة صدرت عنه وله الحق في منع " للمھندس  " -ي
او جزء منھا الينال رضاه او استقطاع قيمة المواد " االعمال " اصدار اي شھادة اذا كانت 

" االعمال " الغراض " المقاول " الى " صاحب العمل " والمكائن المتضررة مما قد جھزه 
  " . المقاول " رر المذكور ناتج عن اھــمال او سوء اســتعمال من في حالة كون الض

  



 

 

  
  

٢٢٢

  التسليف عن المواد والمكائن والمعدات  - ٢
يتم " االعمال الدائمة " ان منح واسترداد السلف عن المواد والمكائن والمعدات التي تدخل في 

  . وفقا للشروط المدونة في القسم الثاني من شروط المقاولة 
 
  لعمالت االجنبية المدفوعات با - ٣

يتطلب استيراد مواد او معدات او اجھزة من خارج العراق او اذا كان " االعمال " اذا كان تنفيذ 
او اي جزء منھا يستلزم استخدام ايد عاملة اجنبية ، ففي مثل ھذه االحوال يتم " االعمال " تنفيذ 

الت االجنبية المعينة وفق بالعم" المقاولة " دفع نسبة من المدفوعات الواجب دفعھا بموجب 
  . الشروط المدونة في القسم الثاني من شروط المقاولة 

  
  المصادقة :  المادة الثالثة والستون 

  
المشار اليھا في المادة الرابعة والستين من ھذه " شھادة القبول النھائي " التعتبر اية شھادة عدا 

" المقاولة " اعتراف بالوفاء المطلوب في  الشروط بمثابة مصادقة على عمل او اية قضية اخرى او 
او عن اي عمل اضافي او " المقاول " او في اي قسم منھا او في صحة اي ادعاء او طلب مقدم من 

  ". المھندس" وليس الية شھادة اخرى ان تنھي او تمس اي من سلطات " المھندس " تغيير مما امر به 
  

   القبول النھائي: المادة الرابعة والستون 
  
 شھادة القبول النھائي  - ١

وانه قد اكمل جميع " مدة الصيانة " تحريريا بانتھاء " المھندس " اشعار " المقاول "      على 
شھادة " وتصدر " المقاولة " النحو المطلوب بموجب على " االعمال " النواقص وتمت صيانة 

واذا طبقت " (مدة الصيانة " ء خالل ثالثين يوما من انتھا" صاحب العمل " من " القبول النھائي 
او بعد ) فبعدانتھاء كل من تلك المدد " االعمال " مدد صيانة مختلفة بالنسبة القسام مختلفة من 

ايھما ابعد عمال بالمادتين " مدة الصيانة " اثناء  " المھندس " ان يتم اكمال اية اعمال امر بھا 
ويعمل بھذه " . المھندس " نحو يرضي الخمسين والحادية والخمسين من ھذه الشروط وعلى 

او صيانتھا او تشغيلھا او استعمالھا " االعمال " بتسلم " صاحب العمل " المادة بالرغم من قيام 
  . كال او جزءا 

  
من قبل  " شھادة القبول النھائي " قد اوفى بالتزاماته اال بعد اصدار " المقاول " وال يعتبر 

  . قد اكملت وتمت صيانتھا على نحو يرضيه " االعمال " مبينا فيھا ان " صاحب العمل "
  
  



 

 

  
  

٢٢٣

  
  " صاحب العمل " انتھاء مسؤولية  - ٢

" المقاولة" عن اية قضية او امر ناشئ عن  " المقاول " مسؤوال تجاه " صاحب العمل " اليكون 
براءا ا" صاحب العمل " قد ابرأ    " المقاول " ويعتبر " االعمال " او له عالقة بھا او بتنفيذ 

قد طالب تحريريا " المقاول " مالم يكن " بالمقاولة " عاما مسقطا الي حق او ادعاء له عالقة 
  . بموجب ھذه المادة " شھادة القبول النھائي " بتعويض عن اي امر او قضية قبل اصدار   

  
  االلتزامات غير المنفذة  - ٣

 النھائي واطالق خطاب وتسديد الحساب" شھادة القبول النھائي " على الرغم من صدور 
صاحب " و ) من ھذه المادة  ) ٢( مع مراعاة الفقرة " ( المقاول " يبقى كل من ، الضمان 

شھادة " قبل اصدار " المقاولة " مسؤوال عن تنفيذ اية التزامات ترتبت بموجب احكام " العمل 
ديد طبيعة ونطاق اي وبقيت غير منفذة بعد اصدار تلك الشھادة ، والغراض تح" القبول النھائي 

  . سارية المفعول بين الطرفين بھذا الخصوص " المقاولة " من تلك االلتزامات تعتبر 
  

  " االعمال " الوصول الى  - ٤
في اوقات العمل المناسبة وعلى " للمقاول " يحق " شھادة القبول النھائي " لحين اصدار 

سواء بنفسه ام من قبل ممثله  " االعمال" مسؤوليته وحسابه الخاص الوصول الى جميع اجزاء 
تحريريا وذلك لغرض الكشف على اشتغالھا " المھندس " المخول الذي سبق اعطاء اسمه الى 

واالطالع على سجالت عملھا وادائھا واخذ المالحظات منھا بعد الحصول على موافقة 
 يجري على ان" للمقاول " و . التحريرية والتي اليجوز حجبھا دون سبب معقول " المھندس"

  . مسؤوليته وحسابه الخاص اي فحص يراه ضروريا 
  

  شھادة القبول النھائي دليل قاطع  - ٥
" المقاولة " دليال قاطعا في اية دعوى قضائية تنشأ عن ھذه  " شھادة القبول النھائي " تكون 

قد نفذت بصورة صحيحة واكملت " االعمال " على ان ) سواء عن طريق التحكيم ام غيره (
قد تمت تلبيته " المقاولة " وان كل اجراء ضروري حسب شروط   " المقاولة " ب شروط بموج

  : اال اذا كانت تلك الشھادة غير صحيحة بسبب ما يلي 
  
او اي جزء منھا او باية قضية " االعمال " احتيال او غش او اخفاء متعمد فيما يتعلق بـ   - أ

 :  مشمولة بالشھادة المذكورة او 
  
او اي جزء منھا ماكان باالمكان كشفه " االعمال " في )  فيه اي نقص بما(  اي عيب   - ب

او قبل صدور " االعمال " بالفحص او االختبار المعقول في اي وقت مناسب اثناء تنفيذ 
 :  الشھادة المذكورة ، او 

  
 اي تضمين عفوي الي عمل او مواد او سلع او ارقام في اية حسابات او اي خطأ حسابي في -ج

  . حسابات اية 
   



 

 

  
  

٢٢٤

  : المادة الخامسة والستون 
  
  سحب العمل  - ١
انذارا او اشعارا تحريريا لمدة اربعة عشر يوما ان " المقاول " بعد اعطاء " صاحب العمل " لـ 

منھا في اي من " المقاول " ويخرج " االعمال " و " الموقع " يسحب العمل ويضع اليد على 
  : كمة الحاالت التالية دون الرجوع الى المح

  
  . او اشھر اعساره " المقاول "  اذا افلس -أ

 
  . بطلب الشھار افالسه او اعساره " المقاول "  اذا تقدم -ب 
  
في يد امين التفليسة          " المقاول "  اذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع اموال -ج

  ) . السنديك (
  
  . تنازل عن حقوقه لصالح دائنيه صلحا يقيه االفالس او " المقاول "   اذا عقد - د
  
  . تحت اشراف ھيئة مراقبة مؤلفة من دائنيه " المقاولة " على تنفيذ " المقاول "  اذا وافق -ھـ
  
شركة اعلنت تصفيتھا عدا التصفية االختيارية الغراض االندماج او اعادة " المقاول "  اذا كان -و

  . التكوين 
  
  " . صاحب العمل " بدون موافقة تحريرية مسبقة من " مقاولة ال" عن " المقاول "  اذا تنازل -ز
  
ذا الحجز ان " المقاول "  اذا وقع الحجز على اموال -ح ان من شأن ھ من محكمة ذات اختصاص وك

  . عن االيفاء بالتزاماته " المقاول " يؤدي الى عجز 
  
  : التالية ان من رأيه في اي من الحاالت " لصاحب العمل " تحريريا " المھندس "  اذا ايد -ط
  
  . او انه امتنع عن التوقيع على صيغة التعاقد " المقاولة " قد تخلى عن " المقاول "  ان -
  
او اوقف تقدم       " االعمال " قد عجز بدون عذر مشروع عن االستمرار بـ " المقاول "  ان -

حريريا بلزوم االستمرار       اشعارأ ت" المھندس " لمدة ثالثين يوما بعد تسلمه من " االعمال "
  " . باالعمال "
  
او في ھدم االعمال او في استبدالھا خالل " الموقع " قد اخفق في رفع المواد من " المقاول "  ان -

اشعارا تحريريا بان المواد او االعمال المذكورة قد تقرر " المھندس " ثالثين يوما بعد تسلمه من 
  " . ة المقاول" رفضھا بمقتضى احكام 

  
  



 

 

  
  

٢٢٥

او انه متعمد االھمال وعدم المباالة في " للمقاولة " طبقا " االعمال " غير قائم بتنفيذ " المقاول "  ان -
  " . المقاولة " تنفيذ التزاماته بموجب 

  
شكل يضر بجودة العمل او " المقاولة " قد تعاقد من الباطن بخصوص اي قسم من " المقاول "  ان - ب

  " . مھندس ال" يخالف تعليمات 
  

واخراج " االعمال " و " الموقع " بسحب العمل ووضع اليد على " صاحب العمل "  وال يعتبر قيام 
من اي من التزاماته او " للمقاول " او اعفاء " للمقاولة " منھا في الحاالت المتقدمة فسخا " المقاول "

" المھندس " او " ب العمل صاح" او مساسا بحقوق او سلطات  " المقاولة " مسؤولياته بموجب 
بنفسه او استخدام اي مقاول اخر " االعمال " اكمال  " لصاحب العمل " و " المقاولة " بموجب 
معدات " وله او لذلك المقاول االخر الحق في ان يستعمل لھذا االكمال القدر من " االعمال " الكمال 
االعمال " مخصصة بصورة تامة لتنفيذ والمواد التي اعتبرت " االعمال المؤقته " و " االنشاء 

او المقاولون االخرون مناسبا و " صاحب العمل " على الوجه الذي يراه " المقاولة " بموجب احكام "
والمواد الفائضة " االعمال المؤقته " و " معدات االنشاء " في اي وقت بيع اي من " لصاحب العمل " 

على " لصاحب العمل " مبالغ مستحقة او قد تصبح مستحقة وان يضع بدالت البيع من اجل الوفاء بأية 
  " . المقاولة " بموجب  " المقاول " 
  
  احتساب القيمة عند تاريخ سحب العمل  - ٢

على النحو المذكور انفا " المقاول " واخراج " االعمال " اليد على " صاحب العمل "   بعد وضع 
وبعد قيامه بالتحريات واالستفسارات المناسبة " ندس المھ" على " االعمال " وقبل البدء باكمال تنفيذ 

او بواسطة المحكمة المختصة في حالة عدم اتفاقه او حضوره ( ان يحدد ويعين باالتفاق مع المقاول 
الموقع " بصورة معقولة عند وضع اليد واالخراج من " المقاول " مقدار ما يستحقه ) رغم اشعاره 

ال من قبله مضافا اليه قيمة المواد الصالحة غير المستعملة والمستعمل المنجزة فع" االعمال " مقابل "
وذلك الخذھا بنظر االعتبار عند تسوية " االعمال المؤقته " و  " معدات االنشاء " منھا جزئيا و 

  . من ھذه المادة ) ٣(على النحو المذكور في الفقرة " المقاول " حساب 
  
  لعمل بعد سحب ا" المقاولة " تسوية حساب  - ٣

واخرج                   " االعمال " و " الموقع " بوضع اليد على " صاحب العمل " اذا قام 
اي مبلغ على حساب             " المقاول " بموجب ھذه المادة ، فال يدفع الى " المقاول "
دفوعة الى بتحديد المبالغ الم" المھندس " وقيام " مدة الصيانة " اال بعد انتھاء "   المقاولة"
          والصيانه والغرامات التأخيرية " االعمال " قبل سحب العمل وتكاليف اكمال " المقاول "

بما في ذلك النفقات " صاحب العمل " وجميع المصروفات االخرى التي تكبدھا ) ان وجدت ( 
المبالغ االدارية المنصوص عليھا في القسم الثاني من شروط المقاولة ومتى ماتم ذلك تنزل 

والمصروفة على حسابه على النحو المذكور انفا من المبالغ التي يؤيد " المقاول " المدفوعة الى 
من قبله بصورة اصولية " االعمال " في حالة تنفيذ " للمقاول " انھا كانت ستستحق " المھندس " 

ا وجد ان المبالغ دائن ال يستحق الفرق بين المبلغين ، اما اذ" المقاول " واذا وجد ان  حساب 
والمصروفة على حسابه اكثر مما كان سيتوجب دفعه اليه في حالة " المقاول " المدفوعة الى 



 

 

  
  

٢٢٦

عند الطلب مبلغ " لصاحب العمل " ان يدفع " المقاول " فعلى  " لالعمال " االكمال االصولي 
  .  طبقا لذلك ويجب استحصالھا منه" المقاول " تلك الزيادة والتي تعتبر دينا مستحقا بذمة 

  

  التصليحات المستعجلة : المادة السادسة والستون 
  

دس " اذا رأى  دس " او " المھن ل المھن سالمة او " ممث أمين ال شكل عاجل لت زم ب ا يل اذ م ضرورة اتخ
ا او " االعمال " ًلتدارك ما ينجم عن أي حادث او اھمال او اية واقعة سببت ضررا بـ  او فيما يتعلق بھ

سم او  أي ق ذ ب اء تنفي ا سواء اثن ال " جزء منھ اء " االعم صيانة " ام اثن دة ال م يكن " م اول " ول " المق
ًقادرا او راغبا في القيام بذلك العمل او التصليح فورا فلـ  ً أما بنفسه او بواسطة غيره " صاحب العمل " ً

ره  ذي يعتب ى النحو ال صليح عل دس " القيام بمثل ھذا العمل او الت ان العمل او ًضروريا" المھن  واذا ك
ه  ام ب ذي ق صليح ال ل " الت احب العم رأي " ص ل ب و عم صورة ھ ذه ال دس " بھ سأل " المھن ا ي " مم

اول ب " المق ه الخاصة بموج ى نفقت ه عل ام ب ن القي ة " ع ستحقة " المقاول صروفات الم ع الم أن جمي ف
ن   دفع م ب أن ت د الطل ذلك يجب عن ام ب ن اجل القي اول " ًاصوليا م ى " المق ل " ال او " صاحب العم

  . او التي ستصبح مستحقة له " للمقاول" من أية مبالغ مستحقة " صاحب العمل "يستقطعھا 
وال أن " ممثل المھندس " او " المھندس " ويراعى على الدوام أن على  ا ومعق ك ممكن ًوحالما يكون ذل ً

  . ًتحريريا بما اتخذ من اجراءات وفق ما تقدم " المقاول " يبلغ 
  

  " المقاولة " انھاء : مادة السابعة والستون  ال
  
ضمن حدود ) سواء اعلنت الحرب ام لم تعلن " ( مدة اكمال االعمال "  اذا نشبت حرب اثناء - ١

جمھورية العراق او كان العراق طرفا فيھا بحيث تؤثر بصورة ھامة من الناحية المالية او من 
بموجب ھذه " المقاولة " ما لم تنھى " المقاول " فعلى " االعمال " النواحي االخرى على تنفيذ 

الحق في اي وقت بعد " لصاحب العمل " و " االعمال " المادة ان يبذل اقصى جھد الكمال تنفيذ 
وتعتبر " المقاول " وذلك باعطاء اشعار تحريري الى " المقاولة " نشوب الحرب ان ينھي 

باالشعار دون المساس بحقوق اي من " المقاول " قد انھيت اعتبارا من تاريخ تبليغ " المقاولة "
في ھذه الحالة اي " المقاولة " وال يكون النھاء " المقاولة " الطرفين بشأن اي خرق سابق النھاء 

  . اثر على حقوق الطرفين بموجب المادة التاسعة والستين من ھذه الشروط 
  
و               " صاحب العمل " تفق الي سبب او اسباب ي" المقاولة " في حالة استحالة تنفيذ  - ٢

على انھا خارجة عن ارادة الطرفين وادت الى استحالة التنفيذ فتعتـــبر           " المقاول "
  . في ھذه الحالة منھية " المقاولة "

  
  
  
  



 

 

  
  

٢٢٧

وم ان يق" المقاول " من ھذه المادة فعلى ) ٢(و ) ١(بموجب احكام الفقرتين " المقاولة "  اذا انھيت - ٣
وان " الموقع " من   " االعمال المؤقتة " و " معدات االنشاء " وبالسرعة المعقولة بسحب جميع 

  . يقدم تسھيالت لمقاوليه الثانويين للقيام بالشيء ذاته 
  

  " المقاولة " دفع المبالغ في حالة انھاء : المادة الثامنة والستون 
  

ان " صاحب العمل " والستين من ھذه الشروط فعلى بموجب المادة السابعة " المقاولة " اذا انھيت 
عن جميع العمل المنجز قبل تاريخ االنھاء استنادا الى االجور واالسعار المنصوص " للمقاول " يدفع 

  : وباالضافة الى ذلك ما يأتي " المقاولة " عليھا في 
  
فقرات                   المبلغ الواجب الدفع عن الكلف غير المباشرة والمسعرة بصورة منفصلة عن  - ١

وبالقدر الذي تم تنفيذه او انجازه من العمل او " جدول الكميات المسعر " في " االعمال الدائمة " 
 " . المھندس " الخدمة التي تشملھا تلك الكلف وحسب تأييد 

  
لھا فيما من اجل استعما" لالعمال " كلفة المواد او السلع التي تم االيصاء عليھا بصورة مناسبة  - ٢

مسؤوال " المقاول " او تلك التي يكون  " المقاول " والتي كانت ستسلم الى " االعمال " يتعلق بـ 
بعد " لصاحب العمل " تصبح ھذه المواد او السلع ملكا   ( بصورة قانونية عن قبول تسلمھا 

 ) . قيامه بدفع كلفتھا 
 

بصورة معتدلة وذلك عن "  المقاول "لتغطية اية مصاريف تكبدھا " المھندس " مبلغ يقرره  - ٣
شريطة ان مثل ھذه المصاريف لم تشملھا الدفعات المذكورة " االعمال " توقعاته النجاز جميع 

 . من ھذه المادة ) ٢(و ) ١(في الفقرتين 
 

. من المادة السابعة والستين من ھذه الشروط ) ٣(الكلف المعقولة لسحب المعدات بموجب الفقرة  - ٤
او الى اية جھة " المقاول " المعقولة العادة تلك المعدات الى البلد المسجل فيه وكذلك الكلف 

اذا طلب المقاول ذلك وبشرط ان تتم االعادة بعد سحب المعدات ) اي االثنين اقل كلفة ( اخرى 
 . مباشرة 

 
لق بـ وعماله المستخدمين من اجل او فيما يتع" المقاول " الكلفة المعقولة العادة جميع منتسبي  - ٥

 . في وقت االنھاء الى اوطانھم " االعمال "
 

بموجب ھذه المادة ان يكون " صاحب العمل " ويشترط دائما مقابل اية دفعات تستحق على 
وذلك عن " المقاول " الحق في ان يسترجع منھا اية ارصدة موقوفة مستحقة بذمة " لصاحب العمل "

الى " صاحب العمل " بلغ مدفوع سابقا من قبل السلف المتعلقة بالمعدات والمواد وكذلك اي م
وال يتم الدفع عن االعمال او المواد المرفوضة بموجب " االعمال " فيما يتعلق بتنفيذ " المقاول "

  " . المقاولة " شروط 
  
  



 

 

  
  

٢٢٨

   التحكيم –تسوية النزاعات : المادة التاسعة والستون 
  

" المقاولة"له عالقة   بـ " المقاول " و " عمل صاحب ال" اذا نشأ نزاع او خالف من اي نوع كان بين 
او بعد اكمالھا وسواء " االعمال " سواء كان ذلك اثناء سير " ( االعمال " او ناجم عنھا او عن تنفيذ 

فيحال مثل ھذا النزاع او الخالف الى ) او تركھا او االخالل بھا " المقاولة " كان قبل ام بعد انھاء 
 " . المقاول " و " صاحب العمل " ته من قبله وعليه ان يبلغ قراره الى وتجري تسوي" المھندس "
  

و " لصاحب العمل "  ان مثل ھذا القرار بخصوص كل قضية احيلت بھذه الصورة يكون ملزما 
بكل مايلزم " االعمال " ان يعمل به دونما تأخير وعليه االستمرار بتنفيذ " المقاول " وعلى " المقاول "

اشعارا بعدم قبول القرار على النحو المذكور " صاحب العمل " او " المقاول "  سواء قدم من المثابرة
  . فيما بعد ام لم يقدم 

  
ھذا فعندئذ وفي اية حالة كھذه يكون " المھندس " بقرار " المقاول " او " صاحب العمل " واذا لم يقبل 

ليوم التالي لتاريخ التبليغ بالقرار في غضون ثالثين يوما من ا" المقاول " او " لصاحب العمل " 
  : المذكور ان يطلب احالة القضية الى التحكيم على الوجه االتي 

  
محكما وعلى المحكمين المعينين بھذه الصورة ان يتقفا " المقاول "و " صاحب العمل " يعين كل من 

ل اربعة عشر يوما وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق خال. على محكم ثالث ليتولى رئاسة المحكمين 
الحق في مراجعة المحكمة " المقاول " او " لصاحب العمل " من اخر تاريخ لتعيينھما فعندئذ يكون 

المختصة لتعيين المحكم الثالث وفق االجراءات المنصوص عليھا في قانون المرافعات المدنية او وفق 
  . اية اجراءات ينص عليھا قانون خاص بأمور التحكيم 

  
كمين السلطة الكاملة في اعادة النظر وتنقيح وتعديل اي قرار او رأي او امر او شھادة او يكون للمح

مما له عالقة بموضوع النزاع ويكون الحكم الذي يصدره المحكمون " المھندس " تثمين صدر عن 
ملزما للطرفين مالم يتمسك احدھما ببطالنه وفقا لالحكام المنصوص عليھا في قانون المرافعات 

  . دنية الم
  

او االدعاء بأكمالھا مالم يوافق " االعمال " ان االحالة الى التحكيم يجب ان اليباشر بھا االبعد اكمال 
على غير ذلك بصورة تحريرية على ان يراعى على الدوام ان تأجيل " المقاول " و " صاحب العمل "

تدفع االتعاب وجميع التكاليف . البت في الخالف اليلحق ضررا بأي من الطرفين او يعيق سير العمل 
االخرى الى المحكمين من قبل الطرف الذي يطلب التحكيم على ان يتحمل تلك االتعاب والتكاليف 

 . الطرف الذي يصدر حكم المحكمين ضده ويكون التحكيم في العراق ووفق القوانين العراقية 
 
 
 
 



 

 

  
  

٢٢٩

  االشعارات : المادة السبعون 
  
  " المقاول "  تبليغ االشعارات الى - ١

اذا     " المقاولة " صحيحة بموجب " الماقول "     تكون االشعارات واالنذارات الموجھة الى 
شركة غير " المقاول " ارسلت اليه بالبريد المسجل او اودعت في محل عمله ، على أنه اذا كان 

  . عراقية فترسل الى مكتبه المسجل في العراق او مكتبه الرئيسي 
  
  " : المھندس " او " صاحب العمل " شعارات الى  تبليغ اال- ٢

صحيحة بموجب " المھندس " او " صاحب العمل " تكون االشعارات واالنذارات الموجھة الى   
  . اذا ارسلت بالبريد المسجل او اودعت في دائرته " المقاولة "

  

  تحصيل الديون : المادة الحادية والسبعون 
  

بموجب "  المقاولة " باحكام " المقاول " الناشئة عن إخالل "  المقاول"تستحصل الديون المترتبة بذمة 
  . قانون تحصيل الديون الحكومية 

  

  " المقاولة " القانون الواجب التطبيق على : المادة الثانية والسبعون 
  

ية ًوترتب اثارھا وفقا للقوانين والتعليمات العراقية وتكون لمحاكم العراق الوال" المقاولة " تخضع 
  " .المقاولة " القضائية للنظر والبت في جميع القضايا والدعاوي الناشئة عن 

   
  
 

  :مالحظة 
   :٣١/٣/٢٠١٠ في ٤/٥/٤٢٩٣ادناه إعمام وزارة التخطيط والتعاون االنمائي بكتابھا ذي العدد 

  
الحادية ( لمادة  المتضمن االلتزام بتطبيق أحكام ا١٦/٤/٢٠٠٦في ) ٤/٥/١١٣(يلغى مضمون كتابنا المرقم ( 

من شروط ) ٥فقرة / السادسة عشر ( من شروط المقاولة العمال الھندسة المدنية والمادة ) ٣الفقرة /والعشرون 
يجب أن يتم التأمين لدى شركة التأمين ( المقاولة العمال الھندسة الكھربائية والميكانيكية والكيمياوية والتي نصت على 

أن ) المقاول( وعلى ) صاحب العمل ( و شركة التأمين العراقية بشروط يصادق عليھا الوطنية العراقية في العراق ا
  ) . وثيقة او وثائق التأمين ووصوالت دفع اقساط التأمين ) ممثل المھندس(او ) للمھندس( يقدم 

  
لمنشور  ا٢٠٠٥لسنة ) ١٠(من قانون تنظيم اعمال التأمين الصادر باالمر رقم ) ٨١(ويعمل باحكام نص المادة 

 والتي تقضي بعدم حصر اعمال التأمين بشركة محددة ويجوز الي ٣/٣/٢٠٠٥في ) ٣٩٩٥(بالجريدة الرسمية بالعدد 
شخص طبيعي او معنوي عام او خاص الحق في االختيار بشراء منتجات التأمين او خدمات التأمين من مؤمن او معيد 

  ). الخ ما لم ينص على خالف ذلك .. ..تأمين او وكيل او وسيط او مقدم خدمات تأمين محدد 



 

 

  
  

٢٣٠

  

  شروط المقاولة العمال الھندسة المدنية
  القسم الثاني

  شروط التطبيق الخاص
    التعاريف- ١

   ....................................................................." صاحب العمل "اسم  - أ
  ................................................. ........................" المھندس " اسم -ب 
   ........................................................... "االعمال"  اقسام أسماء -ج 
  ....................................................... اية تعاريف اخرى يراد اضافتھا -د 
  

  
وفقا الحكام المادة العاشرة من القسم االول من شروط المقاولة وبنسبة  يكون مقدار ضمان التنفيذ - ٢

) للمقاولة ( المثبت في صيغة التعاقد مضافا اليه مبلغ االحتياط العام        ) خمسة من المئة % ( ٥
من (    % ) المشار اليه في المادة التاسعة والثالثين من القسم االول من شروط المقاولة والبالغ 

 .غ المقاولة مبل
  
 يكون تقديم منھاج العمل المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من القسم االول من شروط المقاولة - ٣

 .يوما من تاريخ نفاذ المقاولة (                ) خالل 
  
من المادة الثالثة ) ٢( يكون الحد االدنى للتامين على المسؤولية عن الغير وفقا الحكام الفقرة - ٤

 (                    ) .لعشرين من القسم االول من شروط المقاولة وا
  
من المادة الثامنة ) ١( عن كل يوم وفقا الحكام الفقرة (                )  تكون الغرامة التاخيرية - ٥

واالربعين من القسم االول من شروط المقاولة ويكون الحد االعلى لمجموع الغرامات التاخيرية      
 . من مبلغ المقاولة ما لم يتم االتفاق على خالفه في صيغة التعاقد      % ) (  

  
 يكون الحد االدنى لقيمة االعمال المنجزة والمواد المطروحة شھريا لغرض منح السلف                - ٦

. (            )  
  
 اي من التزامات المقاول  تكون نسبة التحميالت االدارية عند قيام صاحب العمل او بواسطته بتنفيذ- ٧

من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك االلتزام دون االنتقاص من مسؤوليات (     %) بموجب المقاولة 
  .المقاول بموجب المقاولة 

 
  " االعمال الدائمة "  التسليف على المواد والمكائن والمعدات التي تدخل في - ٨

ية والستين من القسم االول من شروط المقاولة من المادة الثان) ٢(يجري التسليف بموجب الفقرة 
 : وفق االسس االتية 

  
  



 

 

  
  

٢٣١

  :  المواد والمكائن والمعدات المستوردة من الخارج -أ
من قيمتھا بضمنھا % ٧٥   يجري التسليف على ھذا النوع من المواد والمكائن والمعدات بنسبة 

من % ٧٥او " الموقع " ا الى عند وصولھ) إن وجدت ( الرسوم الكمركية والمصاريف االخرى 
ًاذا كان عراقيا " للمقاول " ايھما اقل مع مراعاة ما جاء اعاله يتم التسليف " المقاولة  " سعرھا في 

حسب االقساط التي يستوفيھا منه مصرف الرافدين لغرض الدفع الى مجھزي تلك المواد والمكائن 
  . والمعدات 

  
  : عد ما يأتي  واليجوز أن تتم عملية التسليف اال ب

  
بمصادقة " االعمال الدائمة " أن تكون كمية ھذه المواد والمكائن والمعدات ضرورية لتنفيذ : ًاوال 

  " . ممثل المھندس "
ممثل " بمصادقة " للمواصفات " ًأن تكون نوعية واوصاف المواد والمكائن والمعدات وفقا : ًثانيا 

  " . المھندس 
ًد والمكائن والمعدات وفقا لقوائم المجھز على أن التتجاوز سعرھا في أن تكون قيمة الموا: ًثالثا 

  " . المقاولة "
  
  : المواد والمكائن والمعدات المستوردة بواسطة دوائر الحكومية العراقية والقطاع االشتراكي-ب

حكومة ًسلفا بالمقادير والنسب التي تطلبھا دوائر ال" ممثل المھندس " بتأييد من " المقاول " يمنح 
على أن التزيد السلف " المقاول " العراقية والقطاع االشتراكي التي تقوم باالستيراد لحساب 

ًمن قيمة المواد والمكائن او المعدات وفقا لقوائم المجھز المؤيدة من  % ٧٥المدفوعة بأي حال على 

  . ايھما أقل " المقاولة " من سعرھا في % ٧٥الجھة المستوردة او 
  
  " : الموقع " والمكائن والمعدات المطروحة في  المواد -ج

التي لم يتم التسليف عليھا " الموقع "     يجري التسليف على المواد والمكائن والمعدات المطروحة في 
من سعرھا في % ٧٥من قيمتھا وقت التسليف او % ٧٥اعاله بنسبة ) أ و ب( وفق الفقرتين 

ًاوال ، ثانيا ، ثالثا  ( ايھما اقل مع مراعاة الشروط" المقاولة " ً   . اعاله ) أ ( من الفقرة ) ً
  
  من المادة الثانية والستين ) ٣( تكون المدفوعات بالعملة االجنبية المنصوص عليھا في الفقرة - ٩

من القسم االول من شروط المقاولة وفق الشروط المدرجة ادناه مع مراعاة عدم تجاوز تحويالت 
بضمنھا الرواتب (  بما فيھا تحويالت العاملين لديه من غير العراقيين  المقاول من العملة االجنبية

  . لنسبة العملة االجنبية المتفق عليھا في المقاولة ) واالجور 
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٢٣٢

  )صيغة التعاقد ( 
  
  

ين             المعرف  ان و            وب عقدت ھذه المقاولة في اليوم             من شھر            سنة الف
  في المقاولة 

  
  
  ) .المقاول ( وبين                                 المعرف في المقاولة بـ ) صاحب العمل ( بـ 
  
  

  تم االتفاق بين صاحب العمل والمقاول على قيام المقاول بتنفيذ وصيانة االعمال الخاصة بمقاولة            
طبقا لمستندات المقاولة واحكامھا وذلك لقاء ) ر اسم المقاولة يذك                                          ( 

  .                 ًمبلغ قدره                      واكمال وتسليم االعمال خالل مدة                 يوما 
  
  

بموجب االسعار ) للمقاول ( على دفع المبالغ المستحقة ) صاحب العمل  (ومن الجھة االخرى فقد وافق 
  .والشروط والمواعيد المدونة في المقاولة  

  
من المادة )  ب-٢(المشار اليھا في الفقرة ) المقاول الثانوي المسمى ( ان النسبة المئوية من استحقاقات 

  ) . من المئة (        %) (        الستين من القسم االول من شروط المقاولة ھي 
ًا لالخر وتكون جميعھا مستندات المقاولة التي سيجري تنفيذ ان المستندات التالية يعتبر كل منھا متمم

  : االعمال طبقا لما ورد فيھا او بشكل منقح او معدل وفق ما تسمح به المستندات المذكورة 
  

  المواصفات - ٥         صيغة التعاقد- ١
   كتاب االحالة - ٦       شروط المقاولة بقسميھا - ٢

  ديم العطاء  استمارة تق- ٧              االول والثاني 
   عطاء المقاول - ٨       جدول الكميات المسعرة - ٣
   تعليمات الى مقدمي العطاءات - ٩           الخرائط - ٤
 

  . بناء عليه فقد تم التوقيع على ھذه المقاولة من قبل الطرفين المتعاقدين المذكورين في أعاله 
  
  

  ) ته اضافة الى وظيف(        صاحب العمل                  المقاول     
                                                            

  :االسم :                                              االسم 
  

  : العنوان :                                            العنوان 

                                                                                                                     
 



 

 

  
  

٢٣٣

  
  

  
  
  
  

  
  

   الرابعالباب 
  شروط المقـاولة العمال 
  الهندسة الكهربائية 

    والكيمياوية والميكانيكية
  بقسميھا االول والثاني 

  ) صادرة عن وزارة التخطيط ( 
 



 

 

  
  

٢٣٤



 

 

  
  

٢٣٥

شروط المقاولة العمال الھندسة الكھربائية والميكانيكية : فھرس الباب الرابع 
  والكيمياوية 

  فحةالص  المحتويات   رقم المادة
  ٢٤١  تعليمات الى مقدمي العطاءات   
  ٢٤١  استمارة تقديم العطاء   

  ٢٤٥  : الشروط العامة   القسم االول 
  ٢٤٥  التعاريف والتفسير   المادة االولى 

  ٢٤٥   التعاريف - ١  

  ٢٤٧   التفسير - ٢  
  ٢٤٧   "  ممثل المھندس"   واجبات وصالحيات  المادة الثانية 
  ٢٤٨  ازل والتعاقد من الباطن التن  المادة الثالثة 

  ٢٤٩   "   المقاولة" نطاق  المادة الرابعة 
  ٢٤٩    "مستندات المقاولة"   المادة الخامسة 
  ٢٥٠   "  الخرائط"  المادة السادسة 

  ٢٥٠   تقديم الخرائط - ١  

  ٢٥٠  المصدقة  " الخرائط"   - ٢  

  ٢٥٠    " الخرائط " تدقيق- ٣  

  ٢٥٠   خرائط االسس وغيرھا - ٤  

  ٢٥٠   "  الخرائط"  االخطاء في- ٥  

  ٢٥٠   تعليمات التشغيل والصيانة - ٦  

  ٢٥١   وغيرھا  " الخرائط " ملكية- ٧  

  ٢٥١   والمعلومات "   الخرائط"   التناقضات وغيرھا في- ٨  
  ٢٥٢  "   المقاول"  اقرارات  المادة السابعة
  ٢٥٣  التزامات عامة   المادة الثامنة 

  ٢٥٣  د المحلية  استعمال الموا- ١  
  ٢٥٣   االدخال الكمركي المؤقت - ٢  
  ٢٥٣   المتحجرات وغيرھا - ٣  
  ٢٥٤    "الموقع " في " االعمال"    تخطيط- ٤  
  ٢٥٤    " االعمال " بيانات تقدم- ٥  
  ٢٥٤   النقل البحري - ٦  
  ٢٥٥   النقل الجوي - ٧  
  ٢٥٥   النقل البري - ٨  
  ٢٥٥   تحصيل الديون - ٩  
  ٢٥٥  بيئة  حماية ال-١٠  
  ٢٥٥   المتفجرات -١١  
  ٢٥٥   االدوات االحتياطية -١٢  

  
  
  
 



 

 

  
  

٢٣٦

 
  

  الصفحة  رقم المادة  المحتويات
  ٢٥٥     الحراسة واالنارة وغيرھا -١٣

  ٢٥٦     الخدمات العامة -١٤

  ٢٥٦      " صاحب العمل"   رافعات-١٥

  ٢٥٦     التدريب -١٦

  ٢٥٦     التزامات اخرى -١٧

  ٢٥٧      "المقاول"   اب االلتزامات على حس-١٨

  ٢٥٧  المادة التاسعة    "   المقاولة "صيغة التعاقد وتاريخ نفاذ

 ٢٥٧  المادة العاشرة   ضمان التنفيذ 

 ٢٥٧  المادة الحادية عشرة     " االعمال المؤقتة " و " معدات االنشاء"

  ٢٥٧     تجھيز المعدات وغيرھا - ١

  ٢٥٨     تكون المعدات بحالة جيدة - ٢

 ٢٥٨      " المقاول"  ؤولية مس- ٣

 ٢٥٨     االجراءات في حالة التضرر - ٤

 ٢٥٨     كفاية االدوات االحتياطية - ٥

 ٢٥٨     ظروف التحميل والتفريغ - ٦

 ٢٥٨     النقل - ٧

 ٢٥٨     الحموالت الخاصة - ٨

  ٢٥٩     النقل المائي - ٩

  ٢٥٩      " المھندس"   مصادقة-١٠

  ٢٥٩  المادة الثانية عشرة    "   المقاول "ادارة واشراف

  ٢٦٠  المادة الثالثة عشرة     "االعمال"  عن   " المھندس "رضاء

  ٢٦٠  المادة الرابعة عشرة   تقديم منھاج العمل 

  ٢٦٠  المادة الخامسة عشرة    الخ ٠٠٠االمتثال الحكام القوانين واالنظمة 

  ٢٦١  المادة السادسة عشرة    والتأمين والتعويضات  " باالعمال "العناية

  ٢٦١      " باالعمال  " العناية- ١

  ٢٦١     المخاطر المستثناة - ٢

  ٢٦٢     وغيرھا  " االعمال"   التأمين على- ٣

 ٢٦٢     التأمين البحري - ٤

 ٢٦٢     التأمين لدى شركة التأمين الوطنية - ٥

 ٢٦٢     االضرار التي تصيب االشخاص واالموال - ٦

  ٢٦٣     التأمين على المسؤولية عن الغير - ٧

  ٢٦٣     الحد االدنى لمبلغ التأمين على المسؤولية عن الغير - ٨

  ٢٦٣   الحوادث واصابات العمال - ٩  

  
  
  
  
 



 

 

  
  

٢٣٧

  
  الصفحة  المحتويات  رقم المادة

  ٢٦٤   بالتأمين " المقاول "   عدم قيام -١٠  

 ٢٦٤   غطاء التأمين -١١  

 ٢٦٤  " المقاول "  التأمين اليعفي -١٢  

 ٢٦٤  تأمين  اشعارات ال-١٣  

 ٢٦٤   تسليم مبالغ التأمين -١٤  

  ٢٦٥  الضرائب والرسوم   المادة السابعة عشرة 

  ٢٦٥  حقوق براءات االختراع   المادة الثامنة عشرة 

  ٢٦٦  والوصول اليه وغيرھا " الموقع "  تسلم   المادة التاسعة عشرة 

  ٢٦٦  " الموقع "   تسليم - ١  

  ٢٦٦   نفقات حق المرور وغيرھا - ٢  

 ٢٦٧  " الموقع "  العاملون في - ٣  

 ٢٦٧  " الموقع "  الوصول الى - ٤  

 ٢٦٧  " الموقع "  تنظيف - ٥  

 ٢٦٧  " االعمال "  ساعات العمل وتقدم   المادة العشرون 

  ٢٦٧   ساعات العمل - ١  

  ٢٦٧  ً عدم جواز االشتغال ليال او في ايام الجمع - ٢  

 ٢٣٨  " االعمال "   تقدم - ٣  

 ٢٦٨  " المقاول " مستخدمو  الحادية والعشرون المادة 

 ٢٦٨   توفير المستخدمين - ١  

  ٢٦٨  في االعتراض "  المھندس"  حق - ٢  

 ٢٦٨   اجراءات اضافية - ٣  

 ٢٦٩   سجالت االجور وغيرھا - ٤  

 ٢٦٩   الكشوفات الدورية للعاملين - ٥  

 ٢٦٩   متطلبات االستخدام االخرى - ٦  

 ٢٧٠  المعلومات االحصائية   ن المادة الثانية والعشرو

  ٢٧١  االحوال الطبيعية االستثنائية والعوائق االصطناعية   المادة الثالثة والعشرون 

  ٢٧١  الفحص واالختبار والرفض  المادة الرابعة والعشرون 

  ٢٧١   الفحص واالختبار - ١  

 ٢٧١  بالفحص " المھندس "  حق - ٢  

 ٢٧٢  باالشعار " المقاول "  قيام - ٣  

 ٢٧٢   مستلزمات االختبار - ٤  

 ٢٧٢   شھادة االختبار - ٥  

  ٢٧٢  " المقاول "  الفحص اليعفي - ٦  

  
  
  
  
  
  
 



 

 

  
  

٢٣٨

  الصفحة  المحتويات  رقم المادة
 ٢٧٢   الجھة الفاحصة - ٧  

 ٢٧٣  " المعدات "  خزن - ٨  

 ٢٧٣  قبل تغطيتھا "  االعمال "  فحص - ٩  

  ٢٧٣  واحداث فتحات " االعمال "  كشف -١٠  

 ٢٧٤  المعيبة والمعدات غير الصالحة " االعمال "  رفع -١١  

المر رفع االعمال المعيبة " المقاول "  عدم امتثال -١٢  
  او المعدات غير الصالحة

٢٧٤ 

  ٢٧٤  في ايقاف العمل " المھندس "  حق -١٣  

 ٢٧٤  " المقاول "  النماذج واالختبارات على حساب -١٤  

 ٢٧٥   االختبارات االضافية -١٥  

 ٢٧٥  التسلم المادة الخامسة والعشرون 

  ٢٧٥  المتأخرة "  المعدات" المادة السادسة والعشرون 

 ٢٧٦  االيقاف الوقتي للعمل  المادة السابعة والعشرون 

 ٢٧٦   االيقاف الوقتي - ١  

 ٢٧٦  ً التوقف الذي يستمر اكثر من تسعين يوما - ٢  

 ٢٧٧  االت الضمانات والكف  المادة الثامنة والعشرون

  ٢٧٧  " مدة إكمال االعمال "  المادة التاسعة والعشرون 

  ٢٧٧  " باالعمال "   المباشرة - ١  

  ٢٧٨  " مدة إكمال االعمال "   - ٢  

  ٢٧٨  " مدة إكمال االعمال "  تمديد - ٣  

  ٢٧٨   طلب التمديد - ٤  

  ٢٧٨  الغرامات التأخيرية   المادة الثالثون 

  ٢٧٨   الغرامات - ١  

  ٢٧٩  خفيض الغرامات التأخيرية  ت- ٢  

  ٢٧٩  الفحوصات النھائية   المادة الحادية والثالثون 

  ٢٧٩   االستعداد للتشغيل التجريبي - ١  

  ٢٨٠   التشغيل التجريبي - ٢  

  ٢٨٠  ) فحص القبول (  الفحص النھائي - ٣  

  ٢٨٢   استالم اعمال الھندسة المدنية - ٤  

  ٢٨٢  " االستالم شھادة "   المادة الثانية والثالثون 

  ٢٨٢   االستالم - ١  

  ٢٨٢   تاريخ االكمال - ٢  

  ٢٨  قبل استالمھا " االعمال "   استعمال - ٣  

  ٢٨٣   التعارض مع الفحوصات - ٤  

  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٢٣٩

 

  الصفحة  المحتويات  رقم المادة
  ٢٨٤  الصيانة   المادة الثالثة والثالثون

  ٢٨٤   مدة الصيانة - ١  

  ٢٨٤   تنفيذ اعمال الصيانة - ٢  

  ٢٨٤  عن تنفيذ اعمال الصيانة " المقاول "  عجز - ٣  

  ٢٨٥   االستبدال او التجديد - ٤  

  ٢٨٥   تمديد مدة الصيانة - ٥  

  ٢٨٥  القبول النھائي    المادة الرابعة والثالثون 

  ٢٨٥   شھادة القبول النھائي - ١  

  ٢٨٥  " صاحب العمل "   انتھاء مسؤولية - ٢  

  ٢٨٥   تداخل مدد الصيانة - ٣  

  ٢٨٦   االلتزامات غير المنفذة - ٤  

  ٢٨٦  " االعمال "   الوصول الى - ٥  

  ٢٨٦   شھادة القبول النھائي دليل قاطع - ٦  

  ٢٨٦   شھادة القبول النھائي تعتبر مصادقة - ٧  

  ٢٨٧  بالتحري " المقاول "  قيام - ٨  

  ٢٨٧  التغييرات واوامر التغيير  المادة الخامسة والثالثون 

  ٢٨٧  ييرات  التغ- ١  

  ٢٨٧   اشعارات وتأكيدات التغييرات - ٢  

  ٢٨٨   سير العمل بالتغييرات - ٣  

  ٢٨٨   مطالبات التعويض - ٤  

  ٢٨٨  % ١٥ التغييرات التي تتجاوز - ٥  

  ٢٨٨   شروط االستحقاق - ٦  

  ٢٨٩  " المقاول "   التقديم من قبل- ٧  

و " معدات االنشاء " عمال وحصر است" المعدات " ملكية   المادة السادسة والثالثون 
  " االعمال المؤقتة " 

٢٨٩  

  ٢٨٩  " المعدات "  ملكية - ١  

  ٢٨٩  " المعدات "  وسم - ٢  

  ٢٨٩  وغيرھا في االعمال " معدات االنشاء "  حصر استعمال - ٣  

  ٢٩٠  وغيرھا " معدات االنشاء "  رفع - ٤  

يب عن الضرر الذي يص" صاحب العمل "  عدم مسؤولية - ٥  
  وغيرھا " معدات االنشاء " 

٢٩٠  

  ٢٩٠   االخراج من حوزة الكمارك - ٦  

  ٢٩٠  وغيرھا " معدات االنشاء "  إعادة تصدير - ٧  

  ٢٩٠  " مبلغ المقاولة "   المادة السابعة والثالثون 

  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٢٤٠

 

  الصفحة  المحتويات  رقم المادة
  ٢٩١  شروط الدفع  المادة الثامنة والثالثون

  ٢٩١  المنجزة " االعمال " سليف على  الت- ١       

  ٢٩٣  " المعدات "  التسليف على - ٢  

  ٢٩٣   مستندات التسليف - ٣  

  ٢٩٣   المدفوعات بالعمالت االجنبية - ٤  

  ٢٩٤  المبالغ االحتياطية   المادة التاسعة والثالثون 

  ٢٩٤  " المقاولة "  المبالغ االحتياطية المثبتة في - ١  

  ٢٩٤   وغيرھا  ابراز المستندات- ٢  

  ٢٩٤  " للمقاولة "   مبلغ االحتياط العام - ٣  

  ٢٩٤  المقاول الثانوني المسمى   المادة االربعون 

  ٢٩٤  " المقاول الثانوي المسمى "   تعريف - ١  

  ٢٩٥  "  المقاول الثانوي المسمى"  استحقاقات - ٢  

  ٢٩٥  " المقاول الثانوي المسمى "  دفع المبالغ الى - ٣  

المقاول الثانوي " اد تصاميم ومواصفات من قبل اعد- ٤  
  " المسمى

٢٩٦  

  ٢٩٦  " المقاول الثانوي المسمى "  تحويل التزامات - ٥  

  ٢٩٦  سحب العمل   المادة الحادية واالربعون 

  ٢٩٦   سحب العمل - ١  

  ٢٩٨   احتساب القيمة عند تاريخ سحب العمل - ٢  

  ٢٩٨  عمل بعد سحب ال" المقاولة "  تسوية حساب - ٣  

  ٢٩٨  التصليحات المستعجلة   المادة الثانية واالربعون 

  ٢٩٩  " المقاولة " إنھاء   المادة الثالثة واالربعون 

  ٢٩٩  " المقاولة " دفع المبالغ في حالة إنھاء   المادة الرابعة واالربعون 

  ٣٠٠   التحكيم –تسوية النزاعات  المادة الخامسة واالربعون 

  ٣٠١  االشعارات  واالربعون المادة السادسة 

  ٣٠١  "المقاولة  " القانون الواجب التطبيق على   المادة السابعة واالربعون 

  ٣٠٢  شروط التطبيق الخاص   القسم الثاني 

  ٣٠٢   التعاريف - ١  

  ٣٠٢   االدوات االحتياطية - ٢  

  ٣٠٢   مقدار ضمان التنفيذ - ٣  

  ٣٠٢   تقديم منھاج العمل - ٤  

  ٣٠٢  نى للتأمين على المسؤولية عن الغير  الحد االد- ٥  

  ٣٠٢   الغرامات التأخيرية - ٦  

  ٣٠٢   فترة التشغيل التجريبي - ٧  

  ٣٠٢   الحد االدنى للسلف الشھرية - ٨  

  ٣٠٣   التحميالت االدارية - ٩  

  ٣٠٣  " المعدات "  التسليف على -١٠  

  ٣٠٣   المدفوعات بالعملة االجنبية -١١  

  ٣٠٤  صيغة التعاقد   

  



 

 

  
  

٢٤١

  

  شروط المقاولة
       الكھربائية والميكانيكية والكيمياوية              العمال الھندسة                   

  )تعليمات الى مقدمي العطاءات ( 
  

  : اسم المناقصة  -١
  ............ المطلوب تقديم عطاءات لالعمال المبينه تفاصيلھا تحت وصف االعمال بأسم     
  
  : تقديم العطاءات -٢

  ملئداخل غالف مختوم يكتب عليه اسم المناقصة ورقمھا بعد ........... تقدم العطاءات الى     
استمارة تقديم العطاء والتوقيع عليھا من قبل مقدم العطاء وبعد تدوين االسعار بالمداد رقمأ وكتابة 

ن تكون الكتابة ئ الفراغات الالزمة ويجب اوالتوقيع على جميع صفحات مستندات المناقصة ومل
وجميع االرقام واضحة وخالية من الحك وان اي تصحيح او شطب يجب ان يقترن بتوقيع مقدم 
العطاء واليجوز اھمال االرقام او الكتابات المطلوبة في المناقصة ، كذلك اليجوز اضافة اية 

  . شروط او تحفظات اال بكتاب مستقل مرافق للعطاء ويشار اليه في العطاء نفسه 
  
  : لعطاء لفقة المستندات والوثائق المرا -٣

يجب ان ترفق مع العطاء جميع مستندات المناقصة ، كذلك يجب على مقدم العطاء ان يرفق مع 
  : عطائه الوثائق االتية 

  
  ) . اذا كان عراقيأ (   ھوية اتحاد المقاولين العراقيين النافذة وقت تقديم العطاء -أ
 . ادناه  ) ٤( ة وغير ذلك مما ذكر في الفقرة  الوثائق الخاصة بتكوين الشرك-ب
  .    قائمة مفصلة باالعمال المماثلة التي قام بتنفيذھا مع ذكر الجھة التي قام بالعمل لحسابھا -ج
  .   قائمة مفصلة باالعمال التي يقوم بتنفيذھا عند تقديم العطاء والجھة التي يقوم بالعمل لحسابھا - د
  . ادناه  ) ٧( لمشار اليھا في الفقرة  التأمينات االولية ا-ھـ
  .  شھادة التسجيل لدى الھيئة العامة للضرائب -و
  . تسجيل المقاولين ) ھوية (  شھادة او -ز
توفيرھا في العراق ) اذا كان غير عراقي (  تفاصيل وسائل المعيشة التي يزمع المقاول -ح

رفعھا بعد اكمال االعمال واالخر لمنتسبيه من غير العراقيين مع سعرين بديلين على اساس 
  ) . صاحب العمل ( على اساس تسليمھا الى 

  
  : معلومات عن مقدمي العطاءات  -٤

العطاءات التي تقدمھا الشركات يجب ان يرفق بھا المستندات والوثائق الخاصة بتكوين الشركة 
دارة والوثائق الخاصة بسلطة وصالحية وجنسيات ممثليھا المسؤولين واعضاء مجلس اال

وجنسياتھم للشركات المساھمة ومالكي راس المال للشركات االخرى ، مع صورة مصدقة من 
  . عقد الشركة او المشاركة والحسابات الختامية للسنة االخيرة 

 
 



 

 

  
  

٢٤٢

  : منھج العمل  -٥
على مقدمي العطاءات ان يبينوا في عطاءاتھم طريقة ومنھج تقدم  العمل وتفاصيل ونوع 

  . زمون استعمالھا في تنفيذ العمل المعدات التي يعت

  
  : كمال االعمالإمدة  -٦

مالم يحدد صاحب العمل مدة اكمال االعمال في مستندات المناقصة فعلى مقدمي العطاءات ان 
يذكروا في عطاءاتھم المدة الالزمة الكمال االعمال وسوف يكون مقدم العطاء الذي ترسو عليه 

  . من تلك المدة المناقصة ملزما بأكمال االعمال ض
  

 : التأمينات االولية  -٧
ويجوز (                        ) على مقدمي العطاءات ان يقدموا تأمينات نقدية اولية قدرھا 

االستعاضة عنھا بخطاب ضمان اوصك مصدق صادر من احد المصارف الحكومية في العراق 
  . ادل مبلغ التأمينات او بسندات القروض التي تصدرھا الحكومة العراقية بما يع

ادناه ولمقدم العطاء طلب  ) ٨( يحتفظ بالتأمينات طوال مدة نفاذ العطاءات المبينة في الفقرة 
  . اعادة ھذه التأمينات عند انتھاء المدة المذكورة او عند توقيع صيغة التعاقد ايھما اسبق 

  
  : مدة نفاذ العطاءات  -٨

ًيوما بدءا من تاريخ غلق المناقصة .......... لعطاءات لمدة تبقى العطاءات نافذة وملزمة لمقدمي ا

 .  
  

  : وجوب حصول مقدمي العطاءات على المعلومات الالزمة  -٩
على مقدمي العطاءات قبل تقديم عطاءاتھم وبالرغم من المعلومات التي يمكن ان تتضمنھا 

روف المحيطة به وعليھم مستندات المناقصة ان يجروا بأنفسھم التحريات عن طبيعة العمل والظ
بصفة عامة الحصول على المعلومات عن جميع االمور التي يمكن بصورة او بأخرى ان تؤثر 
على التزامات مقدم العطاء الذي ترسو المناقصة عليه بموجب المقاولة او على التوازن المالي 

عجز من مقدم ان اي اھمال او تأخير او . للمقاولة او بسبب ماقد يعترض العمل من مخاطر 
العطاء في الحصول على معلومات يمكن االعتماد عليھا بشأن ما ذكر انفا او بشأن اية مسائل 
اخرى ، اليعفي مقدم العطاء الذي ترسو المناقصة عليه من المخاطر وااللتزامات او من 

  . مسؤولية اكمال االعمال ضمن المدة المحددة وباالسعار المدونة في العطاء 
  

  :  ككل العمل -١٠
تقبل العطاءات لالعمال بأجمعھا وال يقبل اي عطاء لجزء معين من االعمال اال اذا نص على 

  . غير ذلك في مستندات المناقصة 
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٢٤٣

  : اخر موعد لقبول العطاءات  -١١
تقدم العطاءات بموجب استمارة تقديم العطاء في او قبل الساعة الثانية عشرة من ظھر يوم 

 وعلى مقدمي العطاءات ان يراعوا ارسال عطاءاتھم ٢٠/       /     لمصادف     ا............. 
في وقت يسمح بوصول البريد المسجل قبل الميعاد المشار اليه بوقت كاف وال يقبل اي عطاء 
يستلم بعد الميعاد المحدد مھما كان السبب في تأخير ارساله وكذلك سوف اليقبل اي تعديل مھما 

  . فيض في االسعار اذا قدم بعد الوقت المحدد لقبول العطاءات كان نوعه او تخ

      
  : تنفيذ المقاولة  -١٢

يوما من تاريخ تبلغه (             ) على المقاول الذي يقبل صاحب العمل عطاءه الحضور خالل 
بقرار االحالة لتوقيع صيغة التعاقد وتقديم ضمان التنفيذ بموجب شروط المقاولة واذا امتنع 

لمقاول عن ذلك فلصاحب العمل االحتفاظ بالتأمينات االولية وتنفيذ العمل على حساب المقاول ا
  . وفقا الحكام المقاولة وذلك بدون حاجة الى توجيه إنذار او إتخاذ اي إجراء قانوني اخر 

    
  : توجيه المراسالت  -١٣

مستندات المناقصة نافذا يعتبر عنوان مقدم العطاء المثبت لدى صاحب العمل عند الحصول على 
  . الغراض المراسلة اثناء مدة نفاذ العطاءات 

  
  : قبول العطاءات  -١٤

ان صاحب العمل غير ملزم بقبول اوطأ العطاءات وله الحق تبعا لتقديره في قبول او رفض اي 
  . عطاء او في الغاء المناقصة دون ان يكون لمقدم العطاء حق المطالبة بأية تعويضات 

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٢٤٤

  أستمارة تقديم العطاء
  
  

  .................................................................................أسم المناقصة 
  المحترم ...............................................................................السيد 
  ..........................................واقع مكتبنا في ال............................ نحن 

  
بعد أن زرنا موقع العمل وحصلنا على جميع المعلومات الضرورية ودرسنا بإمعان التعليمات     

االعمال "  العطاءات وجميع مستندات المناقصة االخرى نتقدم بعطائنا ھذا لتنفيذ وصيانة الى مقدمي
ن والمعدات وأية أمور أخرى للقيام بالعمل ونتعھد بالقيام بجميع االعمال وتجھيز جميع المكائ "

" و " الخرائط "المطلوبة وتجھيز المواد الالزمة حسب شروط المقاولة                    و
دينار عراقي (             ) االخرى وذلك لقاء مبلـغ قدره " ومستندات المقاولة "  " المواصفات 

               خالل مدة   " االعمال " ًقا الحكام ھذه المقاولة كما نتعھد بأكمال وتسـليم يجري دفعه وف
  . ًيوما )     (
  

من المادة )  ب- ٢( إن النسبة المئوية من أستحقاقات المقاول الثانوي المسمى المشار اليھا في الفقرة 
ونقر كذلك بأن ) النسبة كتابة         (        % ) ( االربعين من القسم االول من شروط المقاولة ھي 

من التعليمات الى مقدمي العطاءات ستبقى  ) ٧( التأمينات االولية المدفوعة من قبلنا بموجب الفقرة 
في حوزتكم كضمان عن حسن نيتنا وفي حالة عدم حضورنا لتوقيع صيغة التعاقد خالل المدة 

ي العطاءات يحق لكم سحب التأمينات المذكورة من التعليمات الى مقدم ) ١٢( المحددة في الفقرة 
وذلك بدون حاجة الى " المقاولة   "  ًوإكمال العمل على حسابنا وفقا لالحكام المنصوص عليھا فــي 

  . إنذار أو إتخاذ أي إجراء قانوني أخر 
  
  

  :       التوقيع 
       

  :      االسم 
  

  :     العنوان 
  

  :    التاريخ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٢٤٥

  
   المقاولة العمال الھندسة الكھربائية والميكانيكية والكيمياويةشروط

  القســم االول
  الشــروط العامـــة

  
  

  التعاريف والتفسير : المادة االولى 
  

  : التعاريف  -١
  

اال اذا نص " المقاولة "  يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائھا الغراض ھذه 
  : على غير ذلك 

  
يقصد به الطرف المسمى في القسم الثاني من شروط المقاولة الذي  :   "صاحب العمل   "  - أ

 . قانونا " صاحب العمل " ومن يخلف  " المقاول " يتعاقد مع  
  

  يقصد به الشخص اواالشخاص او المؤسسة او الشركة الذي قبل                      :" المقـــاول   " - ب
المخولين ومن يخلفونه قانونا ، " المقاول " ًعطاءه تحريريا ويشمل ممثلي "  صاحب العمل "

  . بالتنازل لھم " صاحب العمل " ومن يسمح  
 
مسمى في " المقاول "  يقصد به اي شخص او مؤسسة او شركة غير : " المقاول الثانوي  " - ج

خص يتم التعاقد معه من الباطن لتنفيذ  او اي ش" االعمال " لتنفيذ اي جزء من " المقاولة " 
المقاول الثانوي " التحريرية ويشمل ممثلي " المھندس " وبموافقة " المقاولة " اي جزء من 

  . بالتنازل لھم " صاحب    العمل " المخولين ومن يخلفونه قانونا ومن يسمح  "
  
لشركة المسمى في القسم يقصد به الشخص او االشخاص او المؤسسة او ا  :  " المھندس   " -د

" من وقت الخر ليمارس سلطات " صاحب العمل " الثاني من شروط المقاولة او من يعينه 
  " . المقاول " ًوالذي يجب ابالغ اسمه تحريريا الى " المقاولة " في   " المھندس 

  
  يعين من وقت" للمھندس " ويقصد به اي مھندس مقيم او مساعد : " ممثل المھندس " -  ھـ

الداء الواجبات المنصوص عليھا في " المھندس " او "  صاحب العمل " الخر من قبل  
  " . المھندس "من قبل  " المقاول " ًوالذي يجب ابالغ صالحياته تحريريا الى   "المقاولة"
  
وبذلك تكون شاملة " االعمال المؤقتة " و" االعمال الدائمة " يقصد بھا : " االعمـــال  " -و

  ". المقاولة" بموجب " المقاول " المواد التي يراد تجھيزھا والعمل الذي يراد تنفيذه من قبل لجميع 
  



 

 

  
  

٢٤٦

يقصد بھا جميع االعمال الدائمة التي يجب تنفيذھا وفقا الحكام   :  "االعمال الدائمة "  -ز
تضى بما في ذلك التصميم واالنشاء والتجھيز والنصب والتشغيل والصيانة حسب مق" المقاولة "

  . الحال 
  
يقصد بھا جميع االعمال المؤقتة من اي نوع كان المطلوبة لتنفيذ او  : " االعمال المؤقتة   " - ح

  " . االعمال " صيانة  
  
"         الخرائط " و" المواصفات " يقصد بھا شروط المقاولة  و :  "  المقـــاولــة  " -ط

وصيغة التعاقد وكتاب االحالة " المقاول " وعطاء ) ان وجــد ( وجدول مفردات االسعار والمبالغ 
  " . مستندات المقاولة " واية مستندات اخرى مدرجة في صيغة التعاقد وتشكل بمجموعھا 

  
يقصد به المبلغ المثبت في صيغة التعاقد والخاضع للزيادة او النقصان : " مبلغ المقاولة " -ي

  " . المقاولة " بموجب االحكام الواردة في 
  
او اي قسم منھا كما محدد في " االعمال " يقصد بھا مدة اكمال : "مدة اكمال االعمال " -ك
  او المدة التي جرى تمديدھا بموجب المادة التاسعة والعشرين من ھذه الشروط " المقاولة "
  
يقصد بھا جميع المعدات واالجھزة واالشياء مھما كانت طبيعتھا المطلوبة  :  معدات االنشـــاء-ل
  " .  االعمال الدائمة " تنفيذ او صيانة االعمال والتشمل المواد اواالشياء االخرى التي تدخل في  ل

      
يقصد بھا المكائن والمعدات واالجھزة والمواد والسلع واالشياء من جميع : " المعدات  "-م

  " . معدات االنشاء " عدا  " المقاولة " االنواع التي يراد تجھيزھا بموجب 
  

بموجبھا " االعمال " التي تمت تجزئة   يقصد به اي من االقسام  :"قسم من االعمال  "- ن  
  " . مستندات المقاولة "الغراض االستالم الجزئي او كما قد يوصف ويثبت بشكل اخر في  

  
واية تعديالت فيھا " المقاولة "  يقصد بھا الخرائط المشار اليھا في مستندات :" الخرائط  " -س

بتجھيزھا او تصديقھا " المھندس " ًتحريريا واية خرائط اخرى يقوم " المھندس "ليھا يصادق ع
  . ًتحريريا من وقت الخر 

  
واية اضافات " مستندات المقاولة " يقصد بھا المواصفات المشار اليھا في : " المواصفات "  -ع

  . لى آخر ًبتجھيزھا او تصديقھا  تحريريا من وقت ا" المھندس " او تعديالت يقوم 
  

 يقصد به االراضي واالماكن ضمن حدود جمھورية العراق التي تنفذ      :"الموقع  " -ف
فيھا او تجري عليھا او تحتھا او خاللھا واية اراضي او اماكن اخرى يخصصھا   " االعمال "
رھا باعتبا" المقاولة " او تلك التي قد تحدد بالذات في " المقاولة " الغراض " صاحب العمل "

  " . الموقع " جزءا من 
  



 

 

  
  

٢٤٧

  : التفسيــــر  . ٢
   

ًالكلمات الواردة بصيغة المفرد فقط تشمل صيغة الجمع أيضا والعكس : المفرد والجمع . آ 

  .  بالعكس حيثما يقتضي سياق النص 
  
ًال تعتبر العناوين أو المالحظات الھامشية في شروط المقاولة جزءا : العناوين والھوامش . ب 

المقاولة  أو ترتيب أثار ذلك التفسير "  وال تؤخذ بنظر االعتبار عند تفسيرھا أو تفسيرمنھا
  . عليھا 

  
يقصد بھا المصادقة التحريرية بما في ذلك التأييد التحريري الالحق لموافقة :المصادقة . ج 

  . شفھية سابقة 
  
  . كات الكلمات التي تدل على االشخاص أو االطراف تشمل المؤسسات والشر. د 

  
   " ممثل المھندس " واجبات وصالحيات : المادة الثانية  
  
وفحص وأختيار اية   "االعمال "واالشراف على  المراقبة "ممثل المھندس " كون واجباتت . ١

وليس له صالحية أعفاء " االعمال " مواد يراد استعمالھا أو مھارة عمل يراد أستخدامھا في 
" لممثل المھندس " وليس "  المقاولة "  أو التزاماته بموجـب من أي من واجباته" المقاول "

عدا ما ھو منصوص عليه صراحة في شروط المقاولة ان يأمر بما ينطوي على تأخير في 
أو أن " المقاولة " أو في  "مبلغ المقاولة " أو بما يؤدي الى زيادة فـي مبالغ " االعمال " أنجاز 

  يھا أو ف" لالعمال " يقوم بأي تغيير
  
ًتحريريا من وقت الى أخر أيا من السلطات " ممثل المھندس " أن يخول " للمھندس  . " ٢ ً

بنسخة من " المقاول " في ھذه الحالة أن يزود "  المھندس" والصالحيات المنوطة به وعلى 
  .ذلك التخويل 

  
      ــى        ال" ممثل المھندس " أن التعليمات التحريريـة أو المصادقة التي تعطى من  . ٣

       من ھذه المادة تكون ملزمة  ) ٢( في حدود التخويل المذكور في الفقرة " المقاول "
على أن يراعي  "المھندس " كما لو كانت  قد أعطيت من " صاحب العمل "  و " للمقاول "

  -: على الدوام ما يلي 
  

لن يؤثر فيما بعد على سلطة في رفض أي أعمال أو مواد "  ممثل المھندس" ان اخفاق . آ 
في رفض ذلك العمل وتلك المواد واالمر بناء على ذلك بتفكيك أو رفع أو " المھندس "

  .تصحيح أو أستبدال ذلك العمل أو تلك المواد 
  

 فله الحق بأحالة االمر الى  "  لممثل المھندس"  بأي قرار"  المقاول" اذا لم يقتنع .  ب 
  . ًءا على ذلك تأييد أو نقض أو تعديل مثل ھذا القرار الذي عليه بنا" المھندس "

  



 

 

  
  

٢٤٨

  التنازل والتعاقد من الباطن : المادة الثالثة 
  
 التنازل عن    "  صاحب العمل "تحريرية مسبقة من  بدون موافقة "  للمقاول " ال يحق- ١

عدا ما ( ا  أو أي جزء منھا أو آية منفعة أوالتزام أو مصلحة له فيھا أو بموجبھ" المقاولة "
بأية مبالغ مستحقة أو ستصبح " المقاول " يترتب من التزام لصالح المصارف التي يتعامل معھا 

  " ) .  المقاولة "  مستحقة بموجب 
  
فيما " ( للمقاول " وال يحـق . باجمعھا " االعمال " التعاقد من الباطن على " للمقاول "  ال يحق - ٢

أن يتعاقد من الباطن على أي جزء مـن " المقاولة " فه في عدا االحوال المنصوص عليھا بخال
والتي يجب ان ال تحجب بدون سبب   "المھندس " بدون موافقة تحريرية مسبقة من " االعمال "

من أية مسؤولية أو التزام " المقاول " ومتى أعطيت مثل ھذه الموافقة فانھا ال تعفي ) معقول 
ًمسؤوال عن أي عمل أو أمتناع عن القيام بعمل أو أي " ول المقا"  ويبقى" المقاولة " بموجب 

أو وكالئه أو مستخدميه أو عماله كما لو كان ھذا العمل " مقاول ثانوي " تقصير صادر عن أي 
أو وكالئه أو مستخدميه أو " المقاول " ًاو االمتناع عن القيام بعمل او التقصير صادرا عن 

  . عماله 
  
   على قائمة بأسماء مجھزي  " المقاولة " ة من صاحب العمل في   أن أية موافقة صريح- ٣

    ليس لھا أي تأثير على االحكام االخرى في ھذه المادة وال تحد من حق    " المعدات "
ًالحقا في المصادقة على تفاصيل العمل المشمول بأي تعاقد ثانوي مع أولئك " صاحب العمل "

  . المجھزين 
  
من تسھيالت مناسبة الي مقاولين أخرين " المھندس " ان يوفر ما يطلبه " المقاول "  على - ٤

وعمال اية جھة أخرى " صاحب العمل " وعمالھم وعمال " صاحب العمل "  يستخدمھم 
 لتنفيذ أي عمل مشمول " الموقع " ًمخولة قانونا ممن قد يستخدمون في أو على مقربة من 

أو ملحقة بھا " االعمال " ذات عالقة  بـ "  صاحب العمل "أو أي مقاولة قد يعقدھا " بالمقاولة "
في متناول يد أي من " المھندس " ًبناءا على طلب تحريري من " المقاول "  ولكن اذا وضع

المقاول " أو ھذه الجھة أية طرق أو مسالك يكون " صاحب العمل " مثل ھذا المقاول االخر أو 
او قدم " الموقع " في "  المقاول"  ال أي من معدات ًمسؤوال عن ادامتھا او سمح له بأستعم" 

ان يدفع الى " صاحب العمل " اية خدمة أخرى اليھم مھما كانت طبيعتھا فعندئذ يجب على 
 . ًمناسبا " المھندس " عن مثل ھذا االستعمال أو الخدمة المبلغ الذي يراه " المقاول "

  
  
 



 

 

  
  

٢٤٩

  " نطاق المقاولة : " المادة الرابعة  
  
كما أنھا تشمل ) عدا ما ينص على خالفه صراحة " ( االعمال  " جميع" المقاولة "  تشمل  .١

وكل شيء سواء كان ذا طبيعة "  معدات االنشاء" و "  المعدات " توفير جميع االيدي العاملة و 
  " .االعمال " مؤقتة او دائمة مما ھو مطلوب في أو ألجل 

  
تكون " المقاولة " فان " المقاولة " ود ذلك النص في ما لم ينص على خالفه صراحة وبحد . ٢

أضافة الى ما ورد ( وتعتبر شاملة  " االعمال " وتعتبر مقاولة ذات مبلغ اجمالي ثابت ، تغطي 
ًلتلك الخدمات واالجراءات واالشياء التي قد تكون محددة نصا ) من ھذه المادة  ) ١( في الفقرة 

من " االعمال " او قد تكون ضرورية لتنفيذ وتشغيل وصيانة  المقاولة " ًاو مشمولة ضمنا في 
  . جميع النواحي بصورة الئقة 

      
" صاحب العمل " بأن المخططات او المواصفات او البيانات المزودة اليه من "  المقاول" يقر . ٣

فأن قد ال تكون متكاملة وعليه ) أو غيرھا " مستندات المقاولة " سواء في " (  المھندس" أو 
بحيث يمكن " االعمال " ھي ان يصمم وينفذ " المقاولة " يقر بأن التزاماته في " المقاول "

بالرغم من اي نقص او حذف او "  المھندس" وتعليمات  " مستندات المقاولة " تشغيلھا بموجب 
  . سوء وصف في أي من تلك المخططات او المواصفات او البيانات 

  

  "ت المقاولة مستندا: " المادة الخامسة 
  
 ھي اللغة العربية عدا ما يخص" المقاولة "  ان اللغة المعمول عليھا في تفسير وترتيب اثار . ١

والوثائق الفنية االخرى فيعول في حالة االختالف على اللغة "  الخرائط " و" المواصفات "
  . االنكليزية 

  
تعارضھا مع احكام آية وثيقة أخرى تطبق أحكام شروط المقاولة بقسميھا االول والثاني عند  . ٢

  .اال اذا نص على غير ذلك في صيغة التعاقد " المقاولة "  ًتشكل جزءا من 
  
 أو المذكور فـي      " المواصفات " دون ان يذكر في " الخرائط "   ان العمل المبين في . ٣

               ًيعتبر بالرغم من ذلك مشموال " الخرائط " دون ان يبين في " المواصفات "
ًكما لو كان فعال مبينا في " بالمقاولة "   " .  المواصفات "  ًومذكورا في" الخرائط " ً
      
البداء رايه " المھندس " فيعرض االمر على "  المواصفات "  مع " الخرائط " اذا تعارضت  . ٤

بت على تنفيذ ًفي ھذا  التعارض ويكون قراره ملزما بموجب شروط المقاولة على انه اذا ترت
" صاحب العمل " نفقات أضافية لم يكن لمقاول ذي خبرة ان يتوقعھا فعلى " المھندس " قرار 

ًتعويضا معقوال عن تلك النفقات " المقاول " تعويض  ً .  
    
    



 

 

  
  

٢٥٠

  " الخرائط "  : المادة السادسة 
  
  " :الخرائط "  تقديم  . ١

" المھندس " ، أن يقدم لمصادقة  " لمقاولة ا" خالل االوقات المحددة في " المقاول "    على 
أو حسب ما يطلبه " المقاولة " الخرائط والعينات والتصاميم  والنماذج حسب متطلبات 

خالل فترة مناسبة من تسلم تلك الخرائط او " المھندس " بصورة معقولة وعلى " المھندس "
 أن “ المقاول “ أو عدمھا ، وعلى العينات او التصاميم او النماذج ، أن يتخذ قراره بالمصادقة

يقدم ثالث نسخ من جميع الخرائط والوثائق االخرى التي تتطلب المصادقة وان يقوم بتجھيز 
  " . المواصفات " المصدقة وذلك بموجب التفاصيل الواردة في "  الخرائط " نسخ أضافية من 

  
  :المصدقة " الخرائط "     . ٢

المصدقة كما تقدم " الخرائط " من ھذه المادة ال يجوز الحيد عن  ) ٨ (     مع مراعاة أحكام الفقرة 
  . اال بموجب احكام المادة الخامسة والثالثين من ھذه الشروط 

  
  " : الخرائط " تدقيق  . ٣

 جميع " للمقاول " في االوقات المناسبة ان يدقق ، في االماكن العائدة "  للمھندس "     يحق 
  " . االعمال "  من الي جزء"   الخرائط"

  
  :خرائط االسس وغيرھا  . ٤

التي تبين " الخرائط " ان يقوم بتزويد "  المقاولة "  خالل االوقات المبينة في " المقاول "     على 
لتھيئة االسس " باالعمال " مع كل المعلومات المتعلقة "  المعدات "  كيفية تركيب ونصب

واالليات الضرورية الى ذلك المكان من " المعدات " المناسبة والسبل المالئمة اليصال 
" فيه ، وكذلك لتنفيذ أعمال الربط الضرورية على "  المعدات "  الذي سيتم نصب " الموقع"

) ام على غيره " المقاول " على " المقاولة "  سواء كان تنفيذ اعمال الربط في" ( المعدات 
  .نيع التفصيلية ًايضا تجھيز جميع خرائط التص" المقاول"وعلى 

    
  " :الخرائط "  االخطاء في  . ٥

او عن تأخير في " الخرائط " أية مصاريف ناجمة عن خطأ أو نقص في " المقاول "     يتحمل 
  . والمعلومات الوارد ذكرھا في ھذه المادة " الخرائط " تجھيز 

  
  
  تعليمات التشغيل والصيانة  . ٦

باثنتي عشرة نسخة من " االعمال " قبل أستالم "  العمل صاحب " تزويد " المقاول "     على 
خرائط التنفيذ ( ًكما انجزت فعال " لالعمال "  " الخرائط " تعليمات التشغيل والصيانة مع 

من تشغيل وصيانة وتفكيك واعادة " صاحب العمل " وبالتفاصيل الكافية لتمكين ) الفعلي 
قد أكملت الغراض " االعمال " ف ال تعتبروسو" االعمال " تركيب وتنظيم جميع اجزاء 

االستالم بموجب أحكام المادة الثانية والثالثين من ھذه الشروط الى ان يتم تجھيز تلك التعليمات 
  " .صاحب العمل " الى " الخرائط "  و

  



 

 

  
  

٢٥١

  :وغيرھا " الخرائط "  ملكية  . ٧
   بموجـب           " المقاول " او الوثائق الفنية االخرى التي يقوم " الخرائط " ان جميع . آ 

   ًتصبح ملكا    "  المھندس "  أو" صاحب العمل " باعدادھا وتقديمھا الى " المقاولة "
الذي بامكانه ان يستعملھا الغراض انشاء وتشغيل وصيانة وتحوير واستبدال " لصاحب العمل "

  " .  االعمال " وتصليح 
  

لغرض تصميم " المقاول " الى " صاحب العمل " تي يزودھا والوثائق ال" الخرائط " ان جميع . ب 
ًتبقى ملكا "  المقاولة"  او اي جزء منھا سواء قبل او بعد تاريخ احـالة  "االعمال " او تنفيذ 

" صاحب العمل " بدون موافقة تحريرية مسبقة من " للمقاول " وال يجوز " لصاحب العمل "
عھا او احالتھا او ايصالھا الى طرف ثالث الي غرض أخر أستعمالھا او استنساخھا او اعادة طب

 عند استالم "  صاحب العمل" والوثائق الى "الخرائط " أعادة تلك   " المقاول " وعلى 
  " .االعمال "

  
الستعمالھا " المقاول " او الوثائق الفنية االخرى التي تم اعدادھا من قبل "  الخرائط " ان جميع . ج 

من ھذه المادة يجوز ان )  آ – ٧( كما ھو مشار اليه في الفقرة "  االعمال "فيما يتعلق بـ 
مباشرة لمشاريع أخرى يراد أنشاؤھا ضمن جمھورية " صاحب العمل " تستعمل من قبل 

  -: العراق فقط مع مراعاة ما يأتي 
  

  . او لجھة رسمية عراقية أخرى " لصاحب العمل "  ً ان تكون تلك المشاريع ملكا -
  
والوثائق الفنية بعقد اتفاقية حفاظ " الخرائط " على تلك " المقاول " ان يقترن اطالع منافسي  -

  .حيثما يكون ذلك قابال للتطبيق " المقاول "  على السرية مقبولة من 
  
فرصة متساوية مع بقية المقاولين في تقديم عطاء لعمل اخر تستخدم فيه " للمقاول "  ان تكون -

  . والوثائق "  الخرائط "  تلك 
  
من أية مسؤولية قد تنجم عن أستعمال " المقاول " على حماية "  صاحب العمل"  ان يوافق -

  ".  المقاول"والوثائق المذكورة في مشاريع أخرى تم أنشاؤھا من قبل آخرين غير " الخرائط "
  
  والمعلومات " الخرائط " التناقضات وغيرھا في  . ٨

والمفردات " الخرائط " ًال عن أية تناقضات أو أخطاء أو نواقص في مسؤو" المقاول "    يكون 
أم " المھندس "    والمفردات مصدقة من " الخرائط "  ًاالخرى المزودة من قبله سواءا كانت تلك 

والبيانات والمعلومات " الخرائط " ًمسؤوال عن التحقق من صحة جميع " المقاول " ال، ويكون 
" صاحب العمل " أو المشمولة في مستندات " المھندس " أو من " عمل صاحب ال" المزودة من 

ًمسؤوال " المقاول " ويكون ) عدا بيانات االنواء الجوية ( التي يصـدرھا الغراض المناقصـة 

  . ًايضا عن تحمل كل التبعات المترتبة على ذلك التدقيق أو التحقق 
  



 

 

  
  

٢٥٢

  "المقاول "   إقرارات: المادة السابعة 
  
  -:  يقر بما يأتي  " المقاولة "تعاقده فيب  " المقاول "أن
  
 وانه قد أقتنع بنفسه  " الموقع " يعتبر قد قام قبل تقديم عطائه بكشف وتحري " المقاول"  أن.  ١

 وما يحيط به وسبل الوصول اليه ووسائل المعيشة التي قد يحتاج اليھا  " الموقع "بحالة وطبيعة
 وأنه قد حصل على جميع  " االعمال "لالزمة لتنفيذاتطلبات وكميات وطبيعة العمل والم

المعلومات الضرورية الخاصة بالمخاطر والتحوطات والظروف االخرى التي قد تؤثر أو تمس 
 قد ثبت أسعاره حسب رأيــه الخاص فيما تقدم اذ سوف ال يكون ھناك  " المقاول "عطاءه وان

  فيما بعد ويكون " مبلغ المقاولة "على) ه صراحة بأستثناء ما ينص على خالف( أية أضافـات 
  . عن اي سوء فھم أو معلومات خاطئة كيفما تم الحصول عليھا ً مسؤوال  "المقاول"

  
التي يصدرھا الغراض " صاحب العمل "  ال يحد من متطلبات مستندات " المقاول "  ان عطاء . ٢

كخبير ان يصمم " المقاول " ن مسؤولية   المناقصة بأي شكل سواء بالنطاق او بالنوعية ، وتكو
وينفذ منشآت مأمونة وكفوءة النتاج المطلوب من المنتوجات بالمعدالت المطلوبة وبطريقة سھلة 
التشغيل وبموجب المواصفات والقواعد والممارسات المقررة والمعمول بھا والمبادىء الھندسية 

  . الثابتة 
  
خصوص مسؤوليته عن دفع جميع الرسوم والضرائب المتعلقة قد أطلع واقتنع ب" المقاول " أن  . ٣

  " . االعمال "  بتنفيذ 
  
وقد حصل على معلوماته " المقاولة " قد دقق جميع المستندات التي تتألف منھا " المقاول "  ان  . ٤

وقد أقتنع بكفاية " االعمال "  عن كل االمور مھما كانت التي يحتمل ان تؤثر على القيام بـ 
في الحصول على معلومات ضرورية " المقاول " وأن أي اھمال او اخفاق من جانب . ئه عطا

من اية مخاطر " المقاول "    ال يعفي "  المقاولة" يعتمد عليھا بخصوص اي امر له تأثير على 
 مبلغ المقاولة " لقاء "  االعمال "  او التزامات مالية او من مسؤوليته الكاملة عن  أكمال

  " . المقاولة " ًتماما بأستثناء ما ينص على خالفه صراحة في " المقاولة "   وبموجب"
  
مدة أكمال " و  " االعمال " بموجب منھاج " االعمال " قادر على االستمرار بـ " المقاول " ان  . ٥

  . المحددة في المقاولة " االعمال 
  
أسبقية عليھا " المقاول "  من اعمال لھا االولوية القصوى وليس الي عمل اخر " االعمال " ان  . ٦

 .  
 ملم بجميع المتطلبات والممارسات القانونية للعمل في العراق والمنطقة التي تقع " المقاول " ان  . ٧

  . فيھا " االعمال " 
  



 

 

  
  

٢٥٣

    التزامـــات عامـة : المادة الثامنة 
  
  أستعمال المواد المحلية  . ١
  

تلك المواد او المعدات التي توجد بشكل " االعمال " وص ان يستعمل بخص" المقاول "     على 
وان " للمواصفات "  طبيعي او تصنع في العراق بشرط أن تكون تلك المواد والمعدات مطابقة 

تكون فترة التسليم منسجمة مع منھاج العمل المقدم بموجب المادة الثانية عشرة من ھذه الشروط، 
 كانت مواصفات او فترة تسليم تلك المواد او المعدات ان يقرر فيما اذا" المھندس " وعلى 

ًتحريريا بان "  المھندس " او المنھاج المذكور اما اذا ايد " المواصفات " مطابقة لمتطلبات 

  : المواد او المعدات آنفة الذكر 
  

  أو "  للمواصفات "  غير مطابقة  -
 . ان فترة التسليم ال تتفق مع المنھاج المذكور  -

باستيراد تلك المواد او المعدات الى " للمقاول "   مثل ھذه الحالة يجب ان يسمح عندئذ وفي
  . العراق 

  
  . االدخال الكمركي المؤقت  . ٢

الى " االعمال المؤقتة " و" معدات االنشاء " باستيراد ) اذا كان غيرعراقي " ( للمقاول "     يسمح 
ن تكون تلك المعدات واالعمال ضرورية العراق على سبيل االدخال الكمركي المؤقت بشرط ا

وفي " . المھندس " وحسب موافقة السلطات العراقية المعنية وتأييد " االعمال " لتنفيذ وصيانة 
ان ال يعيد تصدير أو يبيع او يؤجر او يقايض او " المقاول " حالة الموافقة والتأييد كما تقدم فعلى 

عمال التي تم أستيرادھا  على السبيل المؤقت ، يتصرف بشكل آخر بأي من تلك المعدات او اال
"  االعمال " بما في ذلك الحاجات الفائضة والسلع والمواد والمعدات المستوردة الستعمالھا في 

وبعد دفع رسوم االستيراد والكمارك المترتبة " المھندس "  بدون موافقة تحريرية مسبقة من 
  . حيثما ينطبق ذلك 

   
  . ھا المتحجرات وغير . ٣

    مع مراعاة االحكام المنصوص عليھا في القوانين ذات العالقة ، تعتبر جميع المتحجرات 
والمسكوكات والمواد الثمينة او االثرية والمنشآت أو المخلفات االخرى او االشياء ذات االھمية 

 على وحده ويتعين" لصاحب العمل " ًملكا " الموقع " الجيولوجية او االثارية المكتشفة في
اتخاذ االحتياطات المناسبة لمنع عماله أو أي اشخاص اخرين من رفع او االضرار " المقاول "

" ممثل المھندس"  بأي من مثل ھذه المواد او االشياء وعليه فور العثور عليھا وقبل رفعھا ابالغ 
دابير بخصوص الت" صاحب العمل "    على نفقة " المھندس "  بھذا االكتشاف وان ينفذ اوامر

  . الالزمة بشأنھما 
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   في الموقع "العمال ا " تخطيط  . ٤
بصورة صحيحة ومرضية " الموقع " في " االعمال " ًمسؤوال عن تخطيط " المقاول "     يكون 

ًطبقا للنقاط والخطوط والمناسيب المطلوبة وعن صحة موضع ومناسيب وابعاد واستقامة جميع 

. ل ما ھو ضروري من أجھزة وعدد وعمال بھذا الخصوص وعن تجھيز ك" االعمال " أجزاء 
أي خطأ في موضع أو مناسيب أو ابعاد أو " االعمال " واذا ظھر أو نشأ في أي وقت أثناء سير 

ممثل " او " المھندس " عند طلب " المقاول " فعلى " االعمال " أستقامة أي جزء من 
"  للمھندس "  ذا الخطأ على نحو مرض ان يقوم على نفقته الخاصة بتصحيح مثل ھ" المھندس

  " . ممثل المھندس "أو 
أو أي " الموقع " لالعمال  في " بتدقيق أي تخطيط " ممثل المھندس " أو " المھندس "      ان قيام 

" المقاول " بأي حال من مسؤوليته على صحة ذلك  وعلى " المقاول " خط أومنسوب ال يعفي 
واالوتاد واالشياء االخرى التي " الموقع " واقم التسوية وخطوط ان يحافظ بعناية على جميع ر

  " . الموقع " في " االعمال " أستعملت في تخطيط  

      
   . " االعمال " ت تقدم ابيان . ٥

بالبيانات االحصائية الغراض المسح والتحري عن " المقاول " ان يطالب "  للمھندس"       يحق 
بجميع تلك " المھندس " ان يـزود " المقاول " كلفة وعلى ومفردات ال" االعمال " موقف 

ان يدون " المقاول " البيانات المطلوبة بما فيھا تقارير العمل والمخططات والجداول وعلى 
في سجل الوقائع اليومية العائد " االعمال "  ويحتفـظ بجميع البيانات والوقائع التي تخص تنفـيذ

  . بنسخة منه حسب الطلب  " المھندس"  له والذي يجب تزويد 

  
  .النقـــل البحــري  . ٦

وفي ) العراقية(االستفادة بقدر االمكان من خدمات المنشآة العامة للنقل المائي " المقاول "     على 
حالة أستخدام شركات نقل بحري أخرى فعليه ان يضمن بان نقل المعدات او اجزائھا الى 

  : تالية التي تنطبق على البواخر المستعملة لذلك النقل ًالعراق بحرا يتم بموجب الشروط ال
  

  .ان ال يكون عمر الباخرة أكثر من خمس عشرة سنة  -
 .ان ال تكون الباخرة ھي الباخرة الوحيدة التي يملكھا أصحابھا او الشركة الناقلة  -
نظمة أن يكون للمالكين أو الشركة الناقلة التي تستخدم تلك الباخرة سفرات وخطوط مالحة م -

  . 
ان تكون الباخرة حاصلة على شھادة تأھيل لالبحار مقبولة لدى شركة التأمين الوطنية أو  -

 . شركة التأمين العراقية في العراق 
"  المعدات "المسؤولية الكاملة عن أي فقدان أو ضرر يصـيب " المقاول " وتقع على عاتق 

  . الفقرة بالتزاماته بموجب ھذه " المقاول "  نتيجة لعدم وفاء 
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  .النقل الجوي  . ٧
 جميع  االستفادة بقدر االمكان من خدمات الخطوط الجوية العراقية لنقل " المقاول "على    

وفي نطاق ما توفره الخطوط الجوية العراقية من " المقاولة " الحموالت واالشخاص ضمن ھذه 
تقديم تلك الخدمات ، على وفي حالة عدم تمكن الخطوط الجوية العراقية من . خطوط وخدمات 

عندئذ أستخدامھا ، بحدود االمكان ، كوسيط لترتيب الحجوزات وغيرھا من الخدمات " المقاول "
  . مع الخطوط الجوية االخرى 

  
  . النقل البري  . ٨

أن يستخدم بقدر االمكان، خدمات المنشآة العامة لنقــل البضائع           " المقاول "     على 
  ) . العراقية (

  
  . تحصيل الديون  . ٩

        بأحكــام " المقاول" الناشئة عن اخالل " المقاول "     تستحصل الديون المترتبة بذمة 
  . بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية " المقاولة "

  
  . البيئة حماية . ١٠

ت دائرة حماية البيئة االمتثال النظمة وتعليما" االعمال "  طيلة مدة تنفيذ" المقاول "      على 
  .والسيطرة على التلوث 

  
   . المتفجرات . ١١

ًمسؤوال عن " المقاول "  فعندئذ يكون" االعمال "      في حالة أستخدام مواد متفجرة يقتضيھا تنفيذ 

تجھيزھا ونقلھا وخزنھا وحفظھا واستعمالھا وذلك وفق القوانين واالنظمة والتعليمات النافذة 
االعمال "  على أن تحفظ تلك المواد على مسافة معقولة من موقع " مھندس ال"  وبمصادقة 

  " . الدائمة 

  
  . االدوات االحتياطية  . ١٢

عند طلب شراء آية معدات قد تحتاج الى أدوات احتياطية ، ان يطلب من " المقاول "      على 
من التشغيل االعتيادي، المجھز تضمين عرضه أسعار االدوات االحتياطية المقترحة لمدة سنتين 

أوأية مدة أخرى قد ينص عليھا في القسم الثاني من شروط المقاولة  ان االدوات االحتياطية 
المتشابھة المشتراة من مجھز واحد يجب ان تدمج وتوحد لكي ال تكون مكررة دون " للمعدات "

  . داع او يكون ھناك خزين فائض منھا 
قبل ما اليقل عن " صاحب العمل " حتياطية باجمعھا الى      ترسل عروض تجھيز االدوات اال

ما لم يتم االتفاق على " لالعمال " ًأثني عشر شھرا من التاريخ المخطط لبدء التشغيل التجريبي 
من أقتناء تلك االدوات االحتياطية بصورة مباشرة أو " صاحب العمل " خالفه وذلك لتمكين 

  " . لالعمال "    بل بدء التشغيل التجريبي وضمان وصولھا ق" المقاول " عن طريق 
  

  . الحراسة واالنارة وغيرھا  . ١٣
ان يجھز ويديم على حسابه الخاص جميع وسائل االنارة والمراقبة والتسبيج " المقاول "       على 

من المادة ) ١( ولحين صدور شھادة االستالم بموجب  الفقرة " االعمال "  والحراسة المتعلقة بــ
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" المھندس"  ًثانية والثالثين من ھذه الشروط عندما وحيثما يكون ذلك ضروريا او التي يطلبھا ال
او لسالمة الجمھور " االعمال "  ًأو أية جھة مخولة قانونا وذلك لحماية "  ممثل المھندس" أو 

  . أو غيره او لتأمين أحتياجاتھم الضرورية 
  

  . الخدمــــات العامــــة  . ١٤
االستفادة على حسابه الخاص من الخدمات العامة كالكھرباء والماء والھاتف " للمقاول       " 

او بجواره من الشبكات العامة حسب موافقة الجھات " الموقع " والتلكس حسب توفرھا في 
ان يجھز على حسابه الخاص أية " المقاول " وعلى " االعمال " المعنية وذلك لغرض 

ستخدام تلك الخدمات وعليه ان يمتثل لجميع متطلبات وتعليمات توصيالت وأجھزة ضرورية ال
من االستفادة من تلك " المقاول " السلطات العامة بھذا الخصوص وفي حالة عدم تمكن 

ان يھيىء على حسابه الخاص الترتيبات البديلة التي يوافق " المقاول " الخدمات كما تقدم فعلى 
  .  الخدمات لتجھيز مثل تلك" المھندس "  عليھا 

  
   " صاحب العمل " رافعات .  ١٥

ان يشغل " االعمال "  ولغرض تنفيذ " المقاول "  ًبناءا على طلب " لصاحب العمل " يجوز 
ًان يدفع مبلغا "   المقاول "  وعلى " الموقع " اي من رافعاته المالئمة التي قد تكون متوفرة في 

الذي يكون " صاحب   العمل " سيطرة واشراف ًمناسبا لقاء ذلك وتبقى تلك الرافعات تحت 
ًمسؤوال عن التشغيل المأمون للرافعات اال أنه ال يكون مسؤوال عن أي أھمال من    ".  المقاول "  ً

  
  .التدريب. ١٦

  " . المقاولة "  بموجب " صاحب العمل " توفير التدريب لمنتسبي " المقاول " على 
  
  التزامات أخرى . ١٧

  : ً ايضا "  المقاول"وعلى 
بما في ذلك " االعمال "  القيام باالشراف والفحص والمتابعة والسيطرة على جميع مراحل . آ 

  " . المقاول الثانوي "  االجزاء التي يقوم بتنفيذھا 
  

  " . باالعمال " إستحصال جميع التخويالت والرخص واالجازات الضرورية فيما يتعلق   .ب 
  

 الفائضة والمعدات واالدوات عند أكمال العمل الحقلي وبعد التخلص من جميع المواد. ج 
ان يدفع الى "  المقاول" التحريرية المسبقة ، وعلى " صاحب العمل "  أستحصال موافقة 

السلطات الحكومية العراقية المعنية ما يترتب من رسوم استيراد وعموالت وما شابه في حالة 
  . ت داخل العراق تصريف تلك المواد او المعدات او االدوا

  
وبتقدمھا وبأية " باالعمال " على علم كامل بكل االمور المتعلقة "  المھندس" ابقاء  . د 

وما شابه ذلك من " معدات االنشاء " تحويرات في أسلوب التنفيذ وبأرسال وتسليم المواد و
  . أمور 
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جازھا وتقديم ذلك حسب ان" لالعمال " مسك سجالت وإعداد خطط تقدم دقيقة ووافية  . ھـ 
  . من وقت الخر حسب طلبه لغرض التدقيق والحفظ "  للمھندس "

  
والمنشآت االخرى ما لم ينص على " المعدات " القيام بكل أعمال التوصيل والربط بين . و 

  " . المقاولة " خالفه في 
  

لمستخدمة تحمل كامل المسؤولية عن كفاية ومتانة وسالمة اساليب العمل وطرق االنشاء ا. ز 
  " . االعمال " في تنفيذ 

  
   ." المقاول " االلتزامات على حساب . ١٨

جميع الكلف والنفقات التي قد يتكبدھا بموجب المادة الثامنة وتعتبر تلك " المقاول " يتحمل 
  " . مبلغ المقاولة "  الكلف والنفقات مشمولة ومغطاة بـ 

  
  

  " المقاولة "   صيغة التعاقد وتاريخ نفاذ: المادة التاسعة 
  
  . ًبعد إشعاره تحريريا بقبول عطائه ان يوقع صيغة التعاقد " المقاول "  على . ١
  
باالحالة او من تاريخ توقيع الطرفين " المقاول " ًنافذة أعتبارا من تاريخ تبلغ " المقاولة "  تعتبر . ٢

   .على صيغة التعاقد ايھما أسبق ما لم ينص على خالفه في صيغة التعاقد
  

  ضمان التنفيذ : المادة العاشرة 
  
بصورة مرضية على شكل " المقاولة "  بتقديم كفالة مصرفية لضمان تنفيذ " المقاول " يلتزم  . ١

خطاب ضمان غير مشروط صادر عن مصرف في العراق بالمقدار المبين في القسم الثاني من 
 ويجوز االستعاضة عن خطاب "المقاولة " شروط المقاولة وبنفس عملة الدفع المحددة في 

  .  الضمان لجزء العملة المحلية بالسندات لحامله التي تصدرھا الحكومة العراقية 
  
المقاول "  ًيبقى خطاب الضمان نافـــذا وال يطلق اال بعد اصدار شھادة القبول النھائي وايفـــاء  . ٢

ضمان لغير الغرض الذي وال يجوز حبس خطاب ال" المقاولة "  بجميع التزاماته بموجب " 
  . صدر من اجله 

  
  "  االعمال المؤقتة" و" معدات االنشاء : " المادة الحادية عشرة 

  
  تجھيز المعدات وغيرھا  . ١

 المطلوبة لتنفيذ وصيانة " االعمال المؤقتة " و " معدات االنشاء " تجھيز كل " المقاول "     على 
  " . المقاولة  "  بصورة سريعة وصحيحة بموجب " االعمال " 

  



 

 

  
  

٢٥٨

  تكون المعدات بحالة جيدة  . ٢
الواجب تجھيزھا من قبل المقاول يجب ان تكون جديدة او بحالة جيدة " معدات االنشاء "      ان 

  " .مدة أكمال االعمال "  ضمن " االعمال "  وبطاقة وتصميم بحيث يمكن تنفيذ 
  
  "المقاول "   مسؤولية  . ٣

وحده المسؤولية الكاملة عن سالمة أو أمن أو فقدان أو تضرر أو تلف "  ول المقا"       تقع على
  " . االعمال المؤقتة " أو " معدات االنشاء "

  
  االجراءات في حالة التضرر  . ٤

على   " االعمال المؤقتة " أو "  معدات االنشاء"  في حالة عطل او تضرر أو تلف أي من      
ة الصالح ذلك أو أستبداله وفي كل حالة يؤدي فيھا ذلك العطل أتخاذ خطوات فوري" المقاول "

عن عملھا أو " االعمال المؤقتة " أو " معدات االنشاء " أو الضرر أو التلف الى تعطيل أي من 
ًبقدر وبأسرع ما ھو ممكن عمليا تجھيز معدات أو أعمال أخرى " المقاول " تدميرھا فعلى 

   . "المھندس "  ًمالئمة وفقا لرضاء 
  
  كفاية االدوات االحتياطية  . ٥

   االحتفاظ بخزين كـاف من االدوات االحتياطية المناسبة لجمـيع         " المقاول "     على 
        وذلك لغرض القيام بأي تصليح أو أستبدال مطلوب بموجب أحكام " معدات االنشاء "

  .من ھذه المادة ) ٤(الفقرة 
  
  يغ ظروف التحميل والتفر . ٦

   ان يقوم باجراءته وأستفساراته الخاصة حول تحميل وتفريغ ونقل جميع " المقاول "     على 
وعليه ان يقوم بالتحريات " لالعمال " والمواد الالزمة " االعمال المؤقتة " و" معدات االنشاء "

سطة الضرورية حول أقصى حمولة يمكن التعامل بھا في الموانىء أو نقلھا الى الموقع بوا
طريق أو سكة حديد أو نھر وبصورة خاصة حول ما يتعلق بطاقات تحمل جميع الجسور 

  .التقيد بكل التعليمات النافذة بھذا الخصوص " المقاول " والقناطر وعلى 
  
  النقـل  . ٧

أتخاذ جميع االحتياطات المعقولة لمنع الحاق الضرر او االذى بأي من الطرق " المقاول "     على 
او الجسور الواقعة على المسالك المؤدية اليه من جراء مرور وسائط " الموقع "  الى الموصلة

بوجه خاص أن يختار المسالك " المقاول " النقل العائدة له أو الي من مقاوليه الثانويين ، وعلى 
وينتقي ويستعمل وسائط النقل ويحدد ويوزع الحموالت من أجل ان يكون نقل المعدات والمواد 

قد حدد بالقدر الممكن والمناسب لتجنب ما قد يقع من ضرر او اذى ال " الموقع "  لى من وا
  . موجب له بتلك الطرق والجسور 

  
  الحموالت الخاصة  . ٨

او المكائن " معدات االنشاء " بنقل حمولة أو أكثر من " المقاول "      اذا وجد من الضروري قيام 
 وحدات العمل عبر طريق او جسر وانه من المحتمل ان او الوحدات مسبقة الصنع او اجزاء من

ًيلحق القيام بھذا النقل ضررا بذلك الطريق او الجسر ما لم تتخذ بصدده حماية خاصة او تقوية 

قبل الشروع بنقل الحمولة عبر ھذا الطريق او الجسر ان " المقاول " له ، فعندئذ يتعين على 



 

 

  
  

٢٥٩

بمقدار الوزن والتفاصيل االخرى عن " ل المھندس ممث" او" المھندس "  ًيقدم اشعارا الى
الحمولة المزمع نقلھا مع مقترحاته لحماية او تقوية ذلك الطريق او الجسر واذا لم يبين 

ًخالل ثالثين يوما من تاريخ تسلمه لھذا االشعار بأن مثل ھذه الحماية او التقوية ال " المھندس "

فيذ تلك المقترحات او أية تعديالت عليھا يطلبھا بتن" المقاول " موجب لھا ، فعندئذ يقوم 
من فقرة او فقرات أختيارية لتسعير االعمال " مستندات المقاولة "  واذا خلت " المھندس "

  " . المقاول " ًالخاصة بالحماية او التقوية المذكورة آنفا فأن التكاليف المترتبة على ذلك يتحملھا 
  
  النقـل المائــي  . ٩

باستعمال وسائط النقل المائية فان االحكام " المقاول " تتطلب قيام " االعمال " نت طبيعة     اذا كا
) الطريق العام ( ًالمذكورة سابقا في ھذه المادة يجب ترتيب أثارھا القانونية بحيث يشمل تعبير 

ي ھوبس المالحة ورصيف الميناء والجدار البحري او المنشآت االخرى المتعلقة بالممر المائ
  . السفينة أو الجنيبة أو غيرھا ) واسطة النقل ( وان يشمل تعبير 

  
  مصادقـــة المھندس  . ١٠

       بتدقيق او النظر في مقترحات او خرائط او وثائــق تتعلـق    " المھندس "       ان قيام 
 ومصادقة الطالع" المقاول " ثم تقديمھا من قبل "  االعمال المؤقتة " و " بمعدات االنشاء "
بخصوص ذلك سواء مع او بدون " المھندس " او المصادقة التي يصرح بھا " المھندس "

 من أية مسؤولية او التزام ملقى على عاتقه بموجب اي من احكام " المقاول " تحفظات ال تعفي 
  " .المقاولة " 

  
  "المقاول "  ادارة وإشراف : المادة الثانية عشرة 

  
   يھيء ويوفر االشراف واالدارة الضرورية والكاملة أثناء تنفيذ       ان " المقاول"    على 

بالتزامه " المقاول" ضرورية لوفاء " المھندس " وطيلة الفترة الالحقة التي قد يراھا " االعمال"
او وكيله او ممثله الكفوء " المقاول" ويجب ان يكون " المقاولة " بصورة مرضية بموجب 

) تلك الموافقة التي قد تسحب في أي وقت (ًعليه تحريريا " المھندس " والمخول الذي يوافق 
" االعمال " بصورة دائمة ومستمرة وان يكرس وقته باجمعه الدارة " الموقع " ًموجودا في 

بعد تسلمه " المقاول " فعلى " المھندس  "  واالشراف عليھا واذا سحبت الموافقة من قبل 
بالسرعة الممكنة وعليه ان " الموقع  "عد الوكيل او الممثل عن  االشعار التحريري بذلك ان يب

" المقاول " باية صفة كانت وفي ھذه الحالة يقوم " الموقع " ال يستخدمه بعد ذلك ثانية في 
وعلى الوكيل او الممثل ان يتلقى نيابة عن  " المھندس "  بتنسيب وكيل او ممثل أخر يوافق عليه 

مع مراعاة "  ( ممثل المھندس "  أو" المھندس " لتعليمات الصادرة من االوامر وا" المقاول " 
وتعتبر تلك االوامر والتعليمات كما لو ) القيود المشار اليھا في المادة الثانية من ھذه الشروط 

  " . المقاول " انھا قد اعطيت الى 

  



 

 

  
  

٢٦٠

   "االعمال "  عن " المھندس " رضاء : المادة الثالثة عشرة  
  
ًتماما وبما ينال رضاء    " للمقاولة " ًوفقا " االعمال "  تنفيذ وصيانة  "المقاول  " على . ١

في أية قضية تتعلق بــ " المھندس " وعليه االمتثال وااللتزام بدقة بتعليمات واوامر " المھندس "
 او" المھندس " ان يتلقى التعليمات واالوامر من " المقاول "  او تمسھا وعلى " االعمال"
  . مع مراعاة القيود المشار اليھا في المادة الثانية من ھذه الشروط " ممثل المھندس "

  
، بعد أعطائه بصورة غير تحريرية  أي قرار ) دون تأخير ال مبرر له " (  المقاول" اذا طلب  . ٢

ًتأكيدا تحريريا لذلك فأن مثل ذلك القرار او االمر أ" المھندس " او امر او تعليمات من  و تلك ً
ًتأكيدا تحريريا لھا"  المقاول " التعليمات ال تعتبر نافذة الى ان يتسلم  ان يبين " للمقاول "  و. ً

ًخالل اربعة عشر يوما من تسليمه مثل ذلك القرار او االمر " المھندس " بأشعار تحريري الى 

و التعليمات او يشكك او تلك التعليمات أو اي تأكيد تحريري لھا ، بأنه يعارض القرار او االمر ا
من التزاماته في " المقاول  "بھا مع اعطاء مبرراته لذلك ، اال ان مثل ذلك االشعار ال يعفـي 

إشعاره " المقاول "  بموجب القرار او االمر او التعليمات التي قدم " االعمال "  االستمرار بـ
  . بصددھا 

  
  تقديم منھاج العمل : المادة الرابعة عشرة 

  
خالل المدة المحددة في القسم الثاني من شروط " المھندس " ان يقدم الى "  المقاول "  ى عل . ١

 "االعمال"  ًالمقاولة منھاجا يبين فيه ترتيب المراحل واالسلوب الذي يعتزم إتباعه في تنفيذ  
" او "  المھندس" كلما طلب منه "  المقاول "  ، وعلى  "المھندس "  وذلك لغرض مصادقة 

 وعن "  االعمال"  ان يقدم لالطالع تفاصيل تحريرية عن تدابير تنفيذ " ل المھندس ممث
تجھيزھا او إستعمالھا أو إنشاءھا حسب مقتضى "  المقاول" التي يزمع " معدات االنشاء "

ومصادقته عليه او تقديم مثل ھذه التفاصيل " المھندس "  ان تقديم مثل ھذا المنھاج الى . الحال 
  " .المقاولة " من أي من واجباته او مسؤولياته بموجب " المقاول " ال يعفي 

  
االلتزام بما ورد فيه اال اذا " المقاول " على منھاج العمل ، على " المھندس "  بعد مصادقة  . ٢

  . على خالف ذلك" المھندس " حصل على موافقة تحريرية من 
  

  الخ ...واالنظمة االمتثال الحكام القوانين : المادة الخامسة عشرة 
  
ان يمتثل من جميع الوجوه الحكام القوانين او االنظمة او المراسيم او االوامر " المقاول " على  . ١

وكذلك التعليمات والبيانات او القرارات الصادرة من االدارات المحلية او الجھات االخرى 
جميع التعويضات في مواجھة "  صاحب العمل" " المقاول " ويضمن . ًالمخولة قانونا 

والمسؤوليات مھما كان نوعھا الناجمة عن خرق أي من تلك القوانين او االنظمة او المراسيم او 
  . االوامر وغيرھا مما سبق ذكره 

إن يعطي جميع االشعارات ويدفع جميع المصاريف التي ينبغي أعطاؤھا او " المقاول "     على 
  . راسيم واالوامر وغيرھا مما سبق ذكره دفعھا بموجب تلك القوانين واالنظمة والم



 

 

  
  

٢٦١

  
، ان يمتثل ويتقيد من جميع الوجوه بالقواعد " المقاولة " ، طيلة فترة أستمرار " المقاول " على  . ٢

  . والتعليمات الصادرة من وقت الخر عن مكتب مقاطعة أسرائيل في العراق 
  

  يضات العناية باالعمال والتأمين والتعو: المادة السادسة عشرة 
  
  " االعمال " العناية بـ  . ١

 ولغاية صدور"  االعمال" المسؤولية الكاملة ، إبتداء من المباشرة بـ "  المقاول" يتحمل .     أ 
" االعمال " وفق المادة الثانية والثالثين من ھذه الشروط ، عن العناية بـ " شھادة االستالم "

أو أي " االعمال "  أو خسارة أو عطل بـواذا لحق اي ضرر " . وجميع معدات االنشاء 
) عدا المخاطر المستثناة ( الي سبب كان " معدات االنشاء "  جزء منھا أو بأي من 

ان يصلح ذلك على "  المقاول" من ھذه المادة ، فعلى   ) ٢( المنصوص عليھا في الفقرة 
ق من جميع الوجوه عند أستالمھا في حالة جيدة تتف" االعمال " حسابه الخاص بحيث تكون 

وفي حالة ما اذا نجم مثل ھذا الضرر "  المھندس "    وتعليمات " المقاولة "  مع متطلبات 
مع مراعاة أحكام " ( المقاول "  او الخسارة او العطل عن اي من المخاطر المستثناة فعلى

 اذا طلب "صاحب العمل "  ان يقوم على نفقة ) المادة الثالثة واالربعين من ھذه الشروط 
ًوفي حدود ھذا الطلب بتصليح ذلك وجعله صالحا على النحو المذكور " المھندس " منه 

  . ًآنفا
  

أثناء قيامه بأي من " االعمال " ًمسؤوال عن الضرر الذي يحدث في " المقاول " يكون .   ب 
لثالثين العمليات لغرض أكمال أي عمل متبقي او الوفاء بالتزاماته بموجب المادة الثالثة وا

  . من المادة الرابعة والثالثين من ھذه الشروط  ) ٨( والفقرة 
  
  المخاطر المستثناة  . ٢

  :     تنحصر المخاطر بما يلي وضمن حدود جمھورية العراق 
  

أو اعمال الغزو من عدو أجنبي او ) سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن ( االعمال الحربية . آ 
  .  او الحرب االھلية او اغتصاب السلطة التمرد او الثورة أو العصيان

  
"   المقاول"  حوادث الشغب او الھياج او االخالل بالنظام عدا ما يحـدث بين مستخدمي .    ب 

  " . المقاول الثانوي " او 
  

  . مخاطر الطاقة الذرية واالشعاعات النووية .     ج 
  

الذي صدرت بشأنه " االعمال " الي قسم من " صاحب العمل " إستعمال او إشغال .      د 
  .شھادة أستالم 
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  وغيرھا "  االعمال "  التأمين على  . ٣
من ھذه المادة ان  ) ١( دون أنتقاص من التزاماته ومسؤولياته وبموجب الفقرة " المقاول "       على

ًمعا ضد جميع " المقاول "  وأسم" صاحب العمل " يؤمن على ما ھو مذكور أدناه بأسم 

والتي يكون مسؤوال ) عدا المخاطر المستثناة ( خسائر او االضرار مھما كان سبب وقوعھا ال
ًمضمونا " المقـاول " و" صاحب   العمل " عنھا بموجب نصوص المقاولة بما يجعل حق 

وان يؤمن عن اية خسارة او " شھادة االستالم " ولحـين أصدار " إكمال العمل " خالل مدة 
وكذلك عن اية " الصيانة " لسبب يعود الى ما قبل بدء مدة " ة الصيانة مد" ضرر يقع خالل 

أثناء العمليات التي يقوم بھا لغرض الوفاء بالتزاماته " المقاول " خسارة او ضرر يسببه 
  . من المادة الرابعة والثالثين من ھذه الشروط  ) ٨( بموجب المادة الثالثة والثالثين والفقرة  

  .    بالقيمة الكاملة " عمال اال"  .        آ 
  واالشياء االخرى التي يجلبھا المقاول الى الموقع بالقيمة الكاملة"  معدات االنشاء. "       ب 

  
  التأمين البحري  . ٤

ًمعا ضد أخطار النقل   " المقاول " و " صاحب العمل "  أن يؤمن بأسم " المقاول "     على 

من المنشأ وحتى وصولھا " االعمال " والمعدات التي تدخل في على المواد ) التأمين البحري (
  .بوثيقة جميع المخاطر بضمنھا أخطار الحرب واالضراب والشغب والھياج " الموقع "

  

  التأمين لدى شركة التأمين الوطنية أو شركة التأمين العراقية  . ٥ *
ن ھذه المادة لدى شركة التأمين م ) ٤( و  ) ٣(      يجب ان يتم التأمين المذكور في الفقرتين 

وعلى " صاحب العمل "  الوطنية او شركة التأمين العراقية في العراق وبشروط يصادق عليھا 
وثيقة أو وثائق التأمين ووصوالت دفع " ممثل المھندس "  أو" للمھندس "  أن يقدم "  المقاول"

  . أقساط التأمين 
  
   االضرار التي تصيب االشخاص واالموال . ٦

بتعويض صاحب العمل عن جميع " المقاول " على خالفه يلتزم " المقاولة "     بإستثناء ما تنص 
الخسائر وما يتحقق من متطلبات التعويض ونفقات التقاضي عن االضرار والتكاليف والغرامات 
والمصاريف مھما كان نوعھا الناجمة عن االذى او الضرر الذي يلحق بأي شخص أو آية اموال 

ويستثنى من ذلك " االعمال  "ما كانت والتي قد تنشأ من جراء او نتيجة تنفيذ وصيانة مھ
االضرار التي تصيب وجه االرض او االضرار االخرى التي تلحق باالراضي او المحاصيل 
الموجودة في الموقع مما قد يتكبده المستأجرون او الشاغلون ، على أنه ليس في مثل ھذه المادة ما 

عن اية تعويضات او اضرار ناشئة "صاحب العمل " ًمسؤوال عن تعويض   " مقاول ال" يجعل 
  : عن ما يأتي 

  
او بأي جزء منھا او  االضرار " االعمال "  أستعمال أو اشغال االراضي بصورة دائمية بـ.    آ 

  .ًالتي تصيب وجه االرض او المحاصيل على النحو المذكور آنفا 
  

   ) ٢٢٩/ الصفحة المالحظة في جع را(  تعديل على الفقرة *



 

 

  
  

٢٦٣

او اي جزء منھا على أية ارض فوقھا او تحتھا " االعمال " في تنفيذ "  صاحب العمل"  حق .   ب 
  . او فيھا او خاللھا 

التعرض الوقتي او الدائمي الي حق من حقوق النور او التھوية او المرور او الماء او أية .  ج 
  " .المقاولة " بموجب " االعمال " تمية لتنفيذ حقوق ارتفاق مما يكون نتيجة ح

   
االذى او الضرر الذي يلحق باالشخاص او باالموال نتيجة اي عمل او اھمال يقع او يقترف .   د 

او وكالئه او مستخدميه او مقاوليه االخرين " صاحب العمل " من " المقاولة "   اثناء نفاذ
ي مطالبات تعويض و نفقات التقاضي ومبالغ او عن ا) غير اللذين يستخدمھم المقاول (

الموقع " ويراد بـ . التعويض عن االضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف بخصوص ذلك 
 الخرائط" والمبينة على " المقاولة " المنطقة المحددة فـي   ) ٦ – ١٦( الغراض ھذه الفقرة " 
وعلى " . االعمال " ية لتنفيذ التي تتأثر او تتضرر اراضيھا ومحاصيلھا كنتيجة حتم" 
عما يتحقق من متطلبات التعويض ونفقات التقاضي "  المقاول" ان يعوض " صاحب العمل "

ومبالغ التعويض عن االضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف فيما يخص االمور 
   ) .٦ – ١٦( من ھذه الفقرة ) د ( و ) ج ( و ) ب ( و  ) آ ( المذكورة في البنود 

  
  التأمين على المسؤولية عن الغير  . ٧

ودون أنتقاص من التزاماته ومسؤولياته " ( االعمال " قبل المباشرة بتنفيذ " المقاول "     على 
ان يؤمن ضد أي ضرر او خسارة او اذى قد يلحق بما يلي ) بموجب ھذه المادة السادسة عشرة 

بأستثناء تلك التي تنشأ من االمور "  المقاولة"  ذاو القيام بتنفي"  االعمال" بسبب او نتيجة تنفيذ 
  . من ھذه المادة ) ج ( و ) ب ( و ) أ ( المذكورة في البنود 

  
  . المسؤولية المدنية تجاه الشخص الثالث .    آ 

  
التي تم " االعمال " ولكن بضمنھا أجزاء " االعمال "  عدا " صاحب العمل " أموال .  ب 

  " .  المقاولة" بموجب " ب العمل صاح" أستالمھا من قبل 
  

  " .  صاحب العمل " مستخدمي . ج 
  
  الحد االدنى لمبلغ التأمين على المسؤولية عن الغير .  ٨

     يجب ان يتم مثل ھذا التأمين لدى شركة التأمين الوطنية في العراق او شركة التأمين العراقية 
يقل عن المبلغ المدون في القسم الثاني من وبمبلغ ال " صاحب العمل "  بشروط يوافق  عليھا 

وثيقة او وثائق " ممثل المھندس " او" للمھندس " ان يقدم ) المقاول ( شروط المقاولة ، وعلى 
  .التأمين ووصوالت دفع أقساط التأمين 

  
  الحوادث وأصابات العمال  . ٩

ً الدفع قانونا بشأن أو ًمسؤوال عن اية اضرار او تعويضات واجبة" صاحب العمل "     ال يكون 

كنتيجة الي حادث او أصابة تلحق بأي عامل او أي شخص أخر مستخدم لدى المقاول او لدى 
وذلك بأستثناء الحوادث واالصابات الناجمة عن اي عمل او أمتناع عن " مقاول ثانوي " أي 

  .او وكالئه او مستخدميه " صاحب العمل "  عمل صادر من 



 

 

  
  

٢٦٤

عن جميع ھذه االضرار والتعويضات وعن " صاحب العمل "    ان يضمن" المقاول"     وعلى 
جميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضي والتكاليف والغرامات والمصاريف المتعلقة بذلك 

  . مھما كان نوعھا ، كل ذلك دون أخالل بااللتزامات المنصوص عليھا في القوانين النافذة 
  

  مين بالتأ" المقاول "  عدم قيام  . ١٠
او اذا لم يقم ) السادسة عشرة ( بالتأمين او االستمرار فيه بمقتضى المادة " المقاول "      اذا لم يقم 

بأي تأمين أخر قد يطلب منه القيام به بموجب أحكام المقاولة فعندئذ على صاحب العمل في مثل 
تأمين الالزمة لھذا الغرض  ھذه الحالة القيام بھذا التأمين واالستمرار فيه ودفع قسط أو أقساط ال

ًوأستقطاع المبلغ الذي دفعه مضافا اليه التحميالت االدارية من أية مبالغ مستحقة أو ستصبح 

  " . المقاول "  أو أستحصال مثل ھذا المبلغ على أساس أنه دين بذمة " للمقاول "  مستحقة 
  

  غطاء التأمين  . ١١
اء التأميني الكامل على المخاطر التي يلتزم بالتأمبن عنھا توفير الغط" المقاول "       اذا تعذر على
فعليه بذل العناية في سبيل التشبث بتوفير افضل غطاء تأميني " المقاولة "  بموجب أحكام

وفي حالة توصله اليجاد غطاء تأميني اوسع مما يمكن توفيره لدى شركة التأمين . ممكن
راق فينبغي مع ذلك ان يتم اجراء ھذا التأمين ، بعد الوطنية، أو شركة التأمين العراقية في الع

موافقة صاحب العمل التحريرية عليه ،عن طريق شركة التأمين الوطنية في العراق او 
  .  بواسطتھا 

   
  " المقاول " التأمين ال يعفي  . ١٢  

لجميع المبالغ بتنفيذ شرط التأمين أو عدم شمول التأمين لالخطار كافة او "  المقاول"      ان قيام 
  " .المقاولة "  ال يعفي المقاول من اي من مسؤولياته والتزاماته بموجب 

  
  أشعارات التأمين  . ١٣

وشركة التأمين الوطنية او شركة التأمين العراقية "  صاحب العمل" ان يخبر "  المقاول"      على
" المقاولة " وبة بموجب في العراق عن أية قضية أو حادثة تتطلب شروط وثائق التأمين المطل

المسؤولية عن اية خسائر ومطالبات ودعاوى قضائية " المقاول " القيام باالخبار عنھا ويتحمل 
ونفقات ومصاريف وتكاليف مھما كانت ناجمة عن او بسبب اي تقصير من قبل المقاول في 

  . االستجابة للمتطلبات المذكورة أعاله 
  

  تسلم مبالغ التأمين  . ١٤
فأن أية مبالغ تستلم " المقاولة " ناء استمرار نفاذ اي من وثائق التأمين المطلوبة بموجب     أث

ومن ثم تدفع من قبل "  صاحب العمل "  بموجب الوثائق المذكورة يجب ان تدفع الى 
بانھا عادلة " ممثل المھندس" بالمقادير واالوقات التي يؤيد " المقاول " الى " صاحب العمل "

في أصالح الضرر او الخسارة طالماان " المقاول " ذلك وفق التقدم الذي يحرزه ومعقولة و
ال بد من القيام باصالحه وذلك من اجل االداء " المھندس " الخسارة او الضرر حسب رأي 

واذا كانت المبالغ المستلمة من شركة " االعمال " او تنفيذ وصيانة "  لالعمال" المناسب 
" المقاول "  ًكة التأمين العراقية غير كافية لالغراض المذكورة آنفا فأن التأمين الوطنية او شر

  . يتحمل الفرق 



 

 

  
  

٢٦٥

  
  الضرائب والرسوم : المادة السابعة عشرة 

  
ان يسدد جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسم الطابع والرسوم االخرى " المقاول " على . ١

بموجب أي من القوانين واالنظمة او المراسيم والواجب تسديدھا " المقاولة " مما له عالقة بـ 
عدا رسوم أجازة ( و االوامر النافذة وتعتبر اسعار المقاولة شاملة لكل تلك الضرائب والرسوم 

  ) . البناء 
  
أية زيادة او تخفيض " مدة أكمال االعمال " وأثناء "  المقاولة "  اذا طرأت بعد تاريخ احالة  . ٢

من ھذه المادة فعندئذ يكون للمقاول الحق  ) ١( شار اليھا في الفقرة في الضرائب والرسوم الم
في المطالبة بفرق الزيادة ويكون لرب العمل الحق في المطالبة او استقطاع فرق التخفيض 
ويسري ذلك على اي تغيير في ضمانات العمال الذي يتقرر بموجب قانون او نظام وبيان 

  . ًصادر بناءا على قانون 
  
جميع اجور الخدمات التي تقدمھا الدوائر الحكومية العراقية مھما كانت " المقاول " مل يتح . ٣

تسميتھا والتي تشمل على سبيل المثال رسوم الميناء او الرصيف ، نفقات االرشاد نفقات 
  . االخراج ، نفقات االكتظاظ والتحميل والتفريغ ونفقات االنتفاع من مرافق الخدمات العامة 

  
  حقوق براءات االختراع : لثامنة عشرة المادة ا

  
     ام بعد أكمالھا وسواء قبل او بعد انھاء " االعمال " سواء اثناء تقدم " المقاول " على  . ١

من المسؤولية ويعوضه " صاحب العمل  "او تركھا او االخالل بھا ، ان يحمي " المقاولة "
كلف والنفقات والمصاريف مھما كانت ، بالكامل عن جميع الدعاوى والمطالبات القضائية وال

الناجمة عن او بسبب اي انتھاك او ادعاء بانتھاك حقوق براءات اختراع او نماذج او تصاميم 
مسجلة او حقوق طبع ونشر او عالمة تجارية او اسم مسجل او غيرھا من حقوق الملكية 

 اال ان الحماية والتعويض ال "المعدات " او استعمال " االعمال "  الصناعية وذلك نتيجة النشاء
او الذي يمكن استبداله " المقاولة "  لغير الغرض المبين في "  لالعمال" يشمالن اي استعمال 

افضل ما يتوفر " المعدات " ان يستحصل من مجھزي" المقاول " بشكل معقول منھا ، وعلى 
  .  لتنفيذھا من ضمانات للحماية من مسؤولية براءات االختراع وان يقدم المساعدة

  
سواء كانت براءات االختراع او التصاميم المسجلة او ) الثامنة عشرة ( تسري أحكام المادة  . ٢

حقوق الطبع والنشر او العالمات التجارية اوغيرھا من حقوق الملكية صادرة او مسجلة قبل ام 
  " . المقاولة "  بعد نفاذ 

ذ اي اجراء ضده من جراء االمور المشار اليھا في او اتخا"  صاحب العمل"   في حالة مطالبة  . ٣
ان يقوم " المقاول " بذلك حاال وعلى " المقاول " يجب إشعار ) الثامنة عشرة ( ھذه المادة 

ليس .  بجميع المفاوضات على حسابه الخاص لتسوية االمور وما ينشأ عنھا من مقاضاة
اجراء التفاوض او التقاضي خالل ثالثة قد أخفق في " المقاول "  ما لم يكن " لصاحب العمل "

ان يقوم بأي تدخل او يدلي بأي أعتراف قد يكون " صاحب العمل "  أشھر بعد أشعاره من 
ًمجحفا او مضرا بھذا الخصوص وعلى  قبل الشروع بالتفاوض او التقاضي ان " المقاول" ً
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ية المبلغ المتحقق او الضمان المناسب الذي يطلبه بين حين واخر لتغط"  صاحب العمل" يعطي 
المتفق عليه او المقدر ، حسب مقتضى الحال ، للتعويضات واالضرار والمصاريف والكلف 

  . ًمسؤوال عنھا بخصوص االنتھاك آنف الذكر " صاحب العمل " التي قد يصبح 
ان يقدم كل ما يتوفر لديه من مساعدة " المقاول " بناء على طلب " صاحب العمل "      على

   الى " المقاول " دحض وتفنيد أية دعوى او اجراء من ھذا القبيل ، على ان يدفع لغرض 
  . جميع المصاريف التي يتكبدھا من جراء قيامه بذلك " صاحب العمل "

  
أية مسؤولية بموجب ھذه المادة بخصوص انتھاك أية براءة أختراع وما " المقاول" ال يتحمل  . ٤

بتصميم طرق االنتاج او باالستعمال اوالتركيب او التصميم او نمط ًيماثلھا كما ورد سابقا تتعلق 
التصنيع اوأية تفاصيل أخرى لواحدة او أكثر من العناصر او المعدات او المواد او اي مزيج 

  "  . االعمال "   بخصـوص" للمقاول "  "صاحب العمل " منھا تم توفيرھا من 
  
بالحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بـ " ل صاحب العم" و" المقاول " يلتزم كل من  . ٥

المقاول " و" المقاول " وعدم أفشائھا الي طرف ثالث وعلى " االعمال " وبـ " المقاولة "
عدم نشر " االعمال " ومجھزي المواد والمعدات واية جھة أخرى قد تشارك في تنفيذ " الثانوي 

 القاء محاضرات أو تجھيز أية معلومات تخص او توزيع أية مقاالت او افالم او تصاوير او
ًعلى ذلك تحريريا وبموجب " المھندس "  االعمال او المنشآت المجاورة للموقع ما لم يوافق 

  .الشروط التي قد يفرضھا 
  

  تسلم الموقع والوصول اليه وغيرھا: المادة التاسعة عشرة 
  
  " الموقع "  تسليم  . ١

ان يضع تحت تصرف " المقاولة " اء ما ينص على خالفه في بأستثن"  صاحب العمل"      على
من المباشرة والسير في " المقاول " الذي يتطلبه تمكين " الموقع "  ذلك الجزء من " المقاول "

ًطبقا للمنھاج المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من ھذه الشروط او بموجب " االعمال " تنفيذ 

صاحب " وعلى " المھندس " بأشعار تحريري الى " المقاول " دمھا المقترحات المناسبة التي يق
االجزاء "  المقاول " ان يضع تحت تصرف " االعمال "  من وقت الخر حسب تقدم " العمل 

االعمال " من السير في تنفيذ " المقاول " على النحو المطلوب لتمكين " الموقع " االخرى من 
واذا تعرض ) حسب مقتضى الحال ( اوالمقترحات المذكورة ًبالسرعة الالزمة طبقا للمنھاج " 
الموقع " في السماح له بتسلم " صاحب العمل " لتأخير بسبب أخفاق من جانب "   المقاول "
  " . االعمال " ان يمنح مدة أضافية الكمال " المھندس " ًوفقا الحكام ھذه المادة فعلى "

  
  .نفقات حق المرور وغيرھا  . ٢

ان يتحمل جميع التكاليف والرسوم التي يتطلبھا حق المرور الجل الوصول الى " المقاول "     على 
ًايضا أو يوفر على نفقته الخاصة أية وسائل أضافية للمعيشة التي " المقاول " وعلى " الموقع " 

  " . الموقع "  خارج " لالعمال " قد يحتاجھا 
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   العاملون في الموقع .٣
ومستخدميه والمقاولين الثانويين "  المقاول" ال يسمح الي شخص عدا " ال االعم" اثناء تنفيذ 

  " .المھندس " اال بترخيص تحريري من " الموقع " ومستخدميھم بالتواجد في 
  
  "الموقع " الوصول الى  . ٤

بصورة مطلقة "  المقاول"  والحيازة عليه ليست مقتصرة على" الموقع "      ان حق الوصول الى 
" لصاحب العمل " ان يقدم " المقاول "  فقط بالشكل الذي يمكنه من تنفيذ االعمال وعلى وانما

كل ) ًباسمائھم تحريريا " المقاول " اعالم " للمھندس " الذين سبق ( وللمقاولين االخرين 
والي شخص يخوله حق " للمھندس "  و" االعمال " التسھيالت المناسبة لتنفيذ عمل متزامن مع 

وجميع معامل التصنيع والمحالت التي يجري " االعمال "  و" الموقع " في اي وقت الى الدخول 
" لالعمال " اعداد العمل فيھا او التي يتم الحصول منھا على المواد او المواد المصنوعة او المكائن 

  . والكشف عليھا وعلى المقاول ان يقدم المساعدات ويستحصل الموافقات الالزمة لذلك 
  
  "الموقع " ظيف تن. ٥
وان يخزن " الموقع "  ان يحافظ باستمرار على نظافة " االعمال " اثناء سير" المقاول "  على -أ 

جميع العوائق " الموقع " والمواد الفائضة ويرفع ويزيل من " معدات االنشاء "  او يتخلص من
 الحاجة اليھا وحسب عند انتفاء" االعمال المؤقتة " التي ال موجب لھا واالوساخ واالنقاض و

  " . المھندس " موافقة 
  

   جميع          " الموقع " ان يرفع  ويزيل من " االعمال " عند اكمال " المقاول "  على - ب 
من اي نوع كانت ويترك " االعمال المؤقتة " والمواد الفائضة واالوساخ و" معدات االنشاء "
  " . المھندس "  يفة وبحالة الئقة على نحو يرضيباجمعھا نظ" االعمال الدائمة " و "  الموقع"

 
  " االعمال " ساعات العمل وتقدم : المادة العشرون 

  
   العمل ساعات. ١

التسھيالت " للمقاول " ان يقدم " صاحب العمل  "على " المقاولة " ما لم ينص على خالفه فـي 
ل االعتيادية المتعارف عليھا في بشكل مستمر خالل ساعات العم" الموقع " في " االعمال " لتنفيذ 

ان يصادق او يوجه بان يجري العمل في " المقاول " بعد التشاور مع " للمھندس " المنطقة و 
ًاوقات اخرى اذا كان ذلك عمليا في تلك الظروف او اذا اصبح ذلك االجراء ضروريا لتنفيذ  ً

  " . مدة اكمال االعمال " ضمن "  االعمال"
  

  ًغال ليال او في ايام الجمع عدم جواز االشت. ٢
اثناء الليل او في " االعمال الدائمة "  مع مراعاة احكام قوانين العمل النافذة ال يسمح القيام باي من
ويستثنى من ذلك " ممثل المھندس " ايام الجمع او العطل الرسمية بدون ترخيص تحريري من 

ً يكون ضروريا النقاذ الحياة او لحماية االموال الحاالت التي يكون العمل فيھا مما ال يمكن تفاديه او

" ممثل المھندس "  ابالغ " المقاول "  وفي ھذه الحالة يجب على " االعمال "  او لتحقيق سالمة 
  . والتطبق ھذه المادة في حالة االعمال التي يجري القيام بھا عادة بالمناوبة . بذلك على الفور 

  



 

 

  
  

٢٦٨

  " االعمال "تقدم . ٣
" المقاولة "  بموجب " المقاول " لمواد والمعدات وااليدي العاملة الواجب توفيرھا من ان جميع ا

يجب ان تكون من حيث النوع "  االعمال"  واالسلوب والطريقة والسرعة في تنفيذ وصيانة 
واالسلوب مطابقة لمنھاج العمل المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من ھذه الشروط وعلى نحو 

او اي جزء منھا " االعمال "   في اي وقت بان تقدم" المھندس " واذا ارتاى " لمھندس ا" يرضي 
في الوقت المحدد لھا او في الوقت الذي جرى تمديده فعلى " االعمال " بطئ  بما ال يضمن اكمال 

ت ًبناءا على ذلك اتخاذ الخطوا" المقاول " ًبذلك تحريريا وعلى " المقاول " ان يبلغ " المھندس "
على النحو الذي تكمل "  االعمال "لالسراع في تقدم " المھندس " الضرورية بعد ان يصادق عليھا 

واذا كان العمل يجري اثناء النھار فقط . فيه في الوقت المحدد او في الوقت الذي جرى تمديده 
ايام الجمع ًترخيصا للعمل اثناء الليل اضافة الى العمل اثناء النھار او في " المقاول "  وطلب 

على ذلك اال لسبب معقول وفي حالة " المھندس "  والعطل الرسمية فيجب ان ال تحجب موافقة 
  .اليستحق اية مبالغ اضافية عن ذلك " المقاول " الموافقة فان 

    

   "المقاول " مستخدمو : المادة الحادية والعشرون 
  
  المستخدمين توفير .١

لغرض تنفيذ " الموقع "  ان يستخدم في" المقاول " لى باستثناء ما يتم االتفاق على خالفه ع
  :ما ياتي "  االعمال"  وصيانة 

  مھندسين وفنيين ومشرفين ورؤساء عمل من ذوي الخبرة والمھارة في العمل الذي - أ 
  . استخدموا من اجله 

  
 عمال ماھرين وشبه ماھرين وغير ماھرين بالقدر الالزم لتنفيذ وصيانة االعمال في - ب 

  .الوقت المناسب وبصورة مرضية 
  

  في االعتراض "  المھندس" حق  .٢
   ابعاده عن "  المقاول"  ان يعترض على استخدام اي شخص ويطلب من" للمھندس " 
بدون تاخير اذا ارتاى ان مثل ھذا الشخص يسئ التصرف او غير كفوء او مھمل "  االعمال"

وز اعادة استخدام مثل ھذا الشخص في االعمال في القيام بواجباته على الوجه الصحيح و ال يج
ان يستبدله باخر تتوفر فيه "  المقاول" وعلى   " المھندس " ثانية بدون ترخيص تحريري من 

  . المھارة المطلوبة وباسرع وقت ممكن 
  

 اجراءات اضافية  .٣
      ال يتم بالمستوى المطلوب فعلى   " المھندس " براي " االعمال " متى ما كان تنفيذ 

   اتخاذ االجراءات الالزمة على حسابه الخاص لتحسين العمل بشكل يرضي "  المقاول"
  . بما في ذلك استخدام كادر اشرافي اضافي مؤھل بصورة الئقة "  المھندس"
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  سجالت االجور وغيرھا  .٤

فيما يتعلق بعمله في العراق ان يمسك بصورة صحيحة سجالت لالجور " المقاول "  على
ان يبرز " المھندس " م مع السجالت الحسابية االصولية االخرى وعليه حسب طلب والدوا

المستمسكات المشار اليھا اعاله والتي تبين االجور المدفوعة وبقدر االمكان الساعات التي 
  " .   المھندس " اشتغلھا مستخدمو المقاول للكشف عليھا من قبل

  
  الكشوفات الدورية للعاملين  .٥

بالتفاصيل التي قد يحددھا            " كشفا " ًشھريا " المھندس " تسليم  " المقاول" على 
يبين الكادر االشرافي وعدد العمال باصنافھم المختلفة الذين يستخدمھم       " المھندس "
 " . الموقع " من وقت الخر بما في ذلك المقاولين الثانويين في " المقاول "

 
 متطلبات االستخدام االخرى. ٦

تراعى احكام قوانين العمل والضمان االجتماعي في كل ما يتعلق بالعمال وكذلك يراعى بوجه 
  : خاص ما ياتي 

  
  استخدام العمال - أ 

ان يتخذ جميع التدابير الخاصة به الستخدام جميع العمال المحليين او غيرھم " المقاول " على
 كل ما ھو ضروري من وسائط نقل بما في ذلك تجھيز وادامة" االعمال " الالزمين لتنفيذ 

  .ووحدات سكنية ومكاتب ومطاعم ومرافق صحية 
  

    تجھيز الماء- ب 
ًبقدر ما يكون ذلك معقوال من الناحية العملية بعد االخذ "  الموقع"  ان يجھز في"  المقاول" على 

ًموردا  كافيا من م" ممثل المھندس "  بنظر االعتبار الظروف المحلية وبشكل يرضي اء الشرب ً
  . وعماله " المقاول " وغيره الستعمال مستخدمي 

  
   التصرف السليم- ج 
مسؤول عن ان يكون تصرف جميع مستخدميه وعماله وغيرھم من المتواجدين " المقاول " ان 
ًتصرفا سليما وعليه ان يتخذ طيلة فترة تقدم " الموقع " في  جميع االحتياطات " االعمال " ً

 في وسعه لمنع اي شغب او تصرف غير شرعي من قبل او فيما بين الالزمة ويبذل كل ما
او فيما يتعلق بھا وللحفاظ على االمان " لالعمال " مستخدميه وعماله وغيرھم ممن يستخدم 

او بجواره اال انه اليحق " الموقع " وحماية السكان وعن امن وسالمة الممتلكات والمالكين في 
اصة به او ان يتدخل باعمال الشرطة الرسمية التي لھا مطلق ان يشكل قوة شرطة خ" للمقاول "

  .ضمن تنفيذ واجباتھا " الموقع " الحرية في جميع االوقات للدخول الى اي جزء من   
  

   المشروبات الكحولية والمخدرات-د 
ذة باستثناء ما ھو مطابق الحكام القوانين واالنظمة والتعليمات واالوامر الناف" ( المقاول "  على

ان اليستورد او يبيع او يھب او يقايض او يتصرف باي شكل كان باية مشروبات ) في حينه 
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كحولية او مخدرات او يسمح او يتغاضى عن اي من مثل ھذا االستيراد او البيع او الھبة او 
  .المقايضة او التصرف بذلك من مقاوليه الثانويين او وكالئه او مستخدميه 

  
  ة االسلحة والذخير- ھـ 

ان اليعطي او يقايض او يتصرف باي شكل " المقاول "  مع مراعاة احكام القوانين النافذة على
كان باية اسلحة او ذخيرة مھما كان نوعھا الي شخص او اشخاص او يسمح او يتغاضى عنه على 

  .ًالنحو المذكور انفا 
  
   االعياد والعادات الدينية-و 

 وايام االستراحة والعادات الدينية المعترف بھا في جميع مراعاة جميع االعياد"  المقاول"  على
  .عالقاته مع جميع العمال المستخدمين لديه 

  
   االوبئة-ز 

في حالة انتشار اي مرض ذي طبيعة وبائية ان يطبق وينفذ اية انظمة واوامر " المقاول " على 
المحلية لغرض معالجة ومتطلبات قد تفرضھا الحكومة العراقية والجھات الطبية اوالصحية او 

  .  ومكافحة مثل ھذه االمراض 
  

   مراعاة المقاولين الثانويين الحكام القوانين واالنظمة- ح 
ًمسؤوال عن مراعاة مقاوليه الثانويين لالحكام المذكورة انفا  " المقاول "  يكون ً .  

  
  المعلومات االحصائية : المادة الثانية والعشرون 

  
 : بما ياتي " ممثل المھندس "  ود ان يز" المقاول "  على  .١

  
يبين فيه عدد المشرفين على "  المھندس"   جدول مفصل بالشكل والمحتويات التي يعينھا-أ 

  . وعدد وصنف مختلف العمال والمستخدمين لدى المقاول من وقت الخر " االعمال "
  
  ". ممثل المھندس " على النحو الذي يطلبه " معدات االنشاء "  المعلومات المتعلقة بـ -ب
  
 احتياجاته من المواد االنشائية والوقود وغيرھا من المواد المنتجة من قبل القطاع االشتراكي -ج

وذلك قبل مدة مناسبة من الحاجة اليھا بموجب برنامج " االعمال " العراقي والتي يتطلبھا تنفيذ 
  . العمل المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من ھذه الشروط 

  
وتقدمھا واية معلومات "  االعمال"   تقارير دورية متضمنة المعلومات والوقائع التي تخص تنفيذ-د 

  " .ممثل المھندس "  اخرى يطلبھا 
  
على المقاول تزويد الجھاز المركزي لالحصاء بالمعلومات االحصائية الالزمة وفق قانون  .٢

 . االحصاء 
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  االحوال الطبيعية االستثنائية والعوائق االصطناعية: المادة الثالثة والعشرون 
  

مبلغ " و  " لالعمال " قد اقتنع قبل تقديم العطاء بصحة وشمولية عطائه "  المقاول" يعتبر ان  .١
وتلك " مبلغ  المقاولة "  ويعتبر) ان وجد ( وجدول مفردات االسعار والمبالغ " المقاولة 

 شامال لجميع التزامات" المقاولة "  باستثناء ما ھو منصوص على خالفه فيالمفردات 
 االعمال"وكذلك جميع االمور واالشياء الالزمة لتنفيذ وصيانة " المقاولة "  بموجب" المقاول "

اثناء تنفيذ االعمال الحوال طبيعية "  المقاول"  على انه اذا تعرض. بصورة مرضية " 
او عوائق اصطناعية وكانت ھذه االحوال او العوائق مما ) ف المناخية عدا الظرو( استثنائية 

المبادرة بدون " المقاول " اليمكن لمقاول ذي خبرة ان يتوقعھا من الناحية العملية ، فعلى 
بان مثل ھذه " المھندس " واذا اقتنع " المھندس" تاخير الى تقديم اشعار تحريري بذلك الى

لعوائق االصطناعية لم يكن بمستطاع مقاول ذي خبرة ان يتوقعھا من االحوال االستثنائية او ا
التكاليف " المھندس " ان يدفع بعد تأييد " صاحب العمل "  الناحية العملية ، فعندئذ يتعين على
انفاقھا بسبب مثل ھذه االحوال او العوائق بما " المقاول "  االضافية المعقولة التي يتحتم على

 :  لمناسبة والمعقولة كنتيجة لمواجھة تلك االحوال او العوائق المترتبة عن في ذلك المصاريف ا
   
  .مما له عالقة بذلك " المقاول "  الى" المھندس "   العمل بموجب اية تعليمات قد تصدر عن- أ 

  
في حالة "  المقاول"  مما قد يتخذھا " المھندس "   اية تدابير مناسبة ومعقولة يصادق عليھا - ب 

  " . المھندس " توفر تعليمات محددة من عدم 
  

 . فقط " االعمال الدائمة "  من ھذه المادة على موقع  ) ١( تطبق احكام الفقرة  .٢
  
  
  

  الفحص واالختبار والرفض: المادة الرابعة والعشرون 
  

  الفحص واالختبار  .١
لتحقق من ان يقوم بفحص جميع المواد واعمال التصنيع واالعمال الحقلية ل" المقاول " على

  . باالسلوب المھني الصحيح"  االعمال" وتنفيذ "  المواصفات" و" الخرائط " الوفاء بمتطلبات 
  

 بالفحص"  المھندس"  حق  .٢
متى ما كانت قيد " المعدات " في جميع االوقات المناسبة ان يفحص ويختبر" للمھندس "  يحق

او الي من مقاوليه الثانويين "  لمقاولل"  ام في االماكن العائدة " الموقع " التصنيع سواء في 
يجري " المعدات " واذا كانت ھناك اجزاء من " بالمعدات "  وحيثما يوجد عمل يتعلق

"  للمھندس" فعلى المقاول ان يحصل على ترخيص " للمقاول " تصنيعھا في اماكن ال تعود 
ان مثل ھذا الفحص " . المقاول "  ليقوم بفحص واختبار تلك االجزاء كما لو كانت تصنع لدى 

 من اية مسؤولية بموجب "  المقاول"  فانه ال يعفي"  المھندس"  او االختبار اذا ما تم من قبل 
  " .  المقاولة " 
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  قيام المقاول باالشعار .٣
   ان يھيء ويقدم         " المقاولة " خالل ثالثة اشھر من تاريخ نفاذ " المقاول " على 

وما لم يتفق على " االعمال " ن الفعاليات الرئيسية لفحص واختبارًمنھاجا يبي"  للمھندس"
ًاشعارا تحريريا قبل مدة مناسبة  " المھندس "  اعطاء " المقاول " خالفه فعلى  ً يوما ٤٥( ً

جاھزة لالختبار بموجب "المعدات " عن التاريخ والمكان اللذين تكون فيھما ) على االقل 
في " المقاول "  في المكان والتاريخ المحددين من قبل " مھندس ال" وما لم يحضر " المقاولة "

  وعلى" المھندس "  ًان يستمر باالختبار الذي يعتبر جاريا بحضور "  المقاول"  اشعاره فلـ
  .على الفور بنسخة مصدقة من القراءات " المھندس "  ان يبعث الى" المقاول "
   

  مستلزمات االختبار .٤
مقاول "   او الي " للمقاول " على اجراء اختبارات في االماكن العائدة"  المقاولة" عندما تنص

 تقديم كل ما يلزم من مساعدة وايدى عاملة ومواد وطاقة كھربائية "  المقاول " فعلى "ثانوي
ووقود وماء ومكان مناسب وآالت واجھزة والتي قد تطلب بشكل معقول لغرض اجراء تلك 

  . االختبارات بكفاءة 
  
  

  االختبار شھادة .٥
ان يمنح " المھندس " االختبارات المشار اليھا في ھذه المادة فعلى " المعدات "  حالما تجتاز

  . شھادة تحريرية بذلك " المقاول "
  
  
  

  " المقاول " الفحص ال يعفي  .٦
او المصادقة عليھا او قبوله ال " االعمال " بفحص واختبار اي جزء من " المھندس " ان قيام 

" المقاول "  وعلى" المقاولة " من اي من التزاماته او مسؤولياته بموجب " اول المق" يعفي 
  . استبدال واصالح جميع االجزاء والمواد المعيبة على نفقته الخاصة 

  
  الفاحصة الجھة .٧

للقيام بفحص واختبار المواد وطرق " جھة فاحصة " الحق في استخدام " للمھندس  " -أ 
" الموقع " في معامل التصنيع وفي " االعمال "  جزء من التصنيع ومستوى االداء الي

ان " المقاول  "  وعلى" المھندس " ھذه بانھا تعمل بالنيابة عن " الجھة الفاحصة " وتعتبر
" المقاولة " بموجب " للمھندس " يوفر لھا التسھيالت والمساعدات نفسھا التي يجب تقديمھا 

ً استشھادا تحريريا بان ًايضا ان تصدر" الجھة الفاحصة "  وعلى ًكال او جزء ا " المعدات "  ً

  ان شھادات" .  المقاولة" في وضع مامون ومرض للتشغيل للفترة الزمنية التي قد تحددھا 
  ".المقاولة"من اي من التزاماته او مسؤولياته بموجب " المقاول "  ال تعفي" الجھة الفاحصة "
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قد اخذ االمور " المقاول "  ويعتبر"  لجھة الفاحصة ا" اجور " صاحب العمل "   يتحمل -ب 
  " . مبلغ المقاولة " التالية بنظر االعتبار والتي تعتبر كلفھا مشمولة ومغطاة بـ 

  
 .للمفتشين الفنيين " الموقع "  مستلزمات مكتب في  -

  
في وقت مناسب بكل ما ھو ضروري من الخرائط والمواصفات " الجھة الفاحصة "  تزويد  -

 . مستمسكات التي قد تحتاجھا لتادية واجبات الفحص بصورة صحيحةوال
   

داخل وخارج العراق وفي جميع معامل ومصانع " الجھة الفاحصة "  تنسيق فعاليات  -
المجھزين والمجھزين الثانويين بشكل يضمن بان جميع االجزاء الخاضعة للفحص بموجب 

 " . ة الفاحصة الجھ" يجري فحصھا وتؤيد بشھادة من " المقاولة " 
  

" المقاولة "  في تادية واجبات الفحص المنصوص عليه في " الجھة الفاحصة "    اذا اخفقت-ج 
فان المسؤولية الكاملة " المقاول " بتوقيت مناسب واسلوب صحيح نتيجة لسوء التنسيق من قبل 

  " . المقاول " عن ذلك تقع على عاتق
  

 " المعدات "خزن  .٨
والمواد بالطريقة التي تضمن الحفاظ على خصائصھا " المعدات " يخزن ان "  المقاول" على 

 وصالحيتھا لالعمال كما يجب ترتيب الخزين من المواد والمعدات التي تدخل في صلب
  . ًبشكل يسھل فحصھا آنيا " االعمال "
  
  قبل تغطيتھا  " االعمال " فحص .٩

ممثل " او " المھندس " ة يجب أن ال يغطى اي عمل او يحجب عن االنظار بدون موافق
" ممثل المھندس " او"  للمھندس" ان يھئ الفرصة الكافية " المقاول " ويجب على " المھندس 

لفحص وقياس اي عمل على وشك ان يغطى او يحجب عن االنظار ولفحص االسس قبل وضع 
  .  اعمال دائمية عليھا 

  
عندما يكون اي من "  ممثل المھندس"  ىان يعطي االشعار الالزم تحريريا ً ال"  المقاول" وعلى

ممثل "  مثل ذلك العمل او تلك االسس جاھزة او على وشك ان تكون جاھزة للفحص وعلى
دونما تاخير غير معقول القيام بفحص وقياس ذلك العمل او تلك االسس اال اذا ارتاى "  المھندس

  .   ًبذلك تحريريا "  اولالمق"  ان مثل ھذا الفحص غير ضروري وابلغ " ممثل المھندس " 
  

   واحداث فتحات" االعمال "كشف  . ١٠
او ان يحدث " االعمال الدائمة "  ان يكشف للعيان اي جزء او اجزاء من" المقاول "  على

" المقاول "  من وقت الخر وعلى " المھندس "  فتحات فيھا او خاللھا على النحو الذي يامر به
واذا تبين ان ذلك " المھندس "   ء او تلك االجزاء بشكل يرضيان يعيد ويجعل صالحا ًذلك الجز

 ) ٩( الجزء او تلك االجزاء التي غطيت او حجبت عن االنظار بعد االمتثال لمتطلبات الفقرة 
فان مصروفات الكشف للعيان واحداث الفتحات في " المقاولة " من ھذه المادة قد نفذت بموجب 
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 دتھا الى ما كانت عليه وجعلھا صالحة يجب ان يتحملھا االعمال الدائمة او خاللھا واعا
  " . المقاول " وبخالفه فان جميع ھذه التكاليف يجب ان يتحملھا " صاحب العمل "
  
  رفع االعمال المعيبة والمعدات والمواد غير الصالحة. ١١

  : يخص صالحية اصدار االوامر التحريرية من وقت الخر فيما" االعمال " للمھندس اثناء سير 
  

من " مقاول  ثانوي " او اي "  المقاول" من قبل  رفع اية معدات مجھزة او مواد مستخدمة  - أ 
وذلك خالل المدة او المدد المبينة في " للمقاولة "  انھا غير مطابقة " المھندس " الموقع يرى 

  . واستبدالھا بمعدات ومواد صالحة ومالئمة " المھندس " امر 
  

مطابقة للمقاولة واعادة "  المھندس" ال تكون مواده او مھارة عمله في راي  رفع اي عمل -ب 
بصرف النظر عن اي فحص سابق جرى عليه او اية دفعة على الحساب ( تنفيذه بصورة مالئمة 

  ) . بشانه 
  
  الصالحةغير  المر رفع االعمال المعيبة او المعدات " المقاول "عدم امتثال . ١٢

لتنفيذ امر رفع االعمال المعيبة او المعدات او المواد غير الصالحة "  اولالمق" اذا لم يمتثل 
واستحصال "  المقاول" الحق في تنفيذ ذلك االمر على نفقة   "  لصاحب العمل"  فعندئذ يكون

او مطالبته بتلك " للمقاول " جميع المصروفات الناجمة عن ذلك من اية مبالغ مستحقة 
 بذمته على ان ال يؤثر ما ورد في ھذه الفقرة على اي من مطالبات ًالمصروفات باعتبارھا دينا

  .بموجب المادة الثالثين من ھذه الشروط " صاحب العمل "
    
   في ايقاف العمل" المھندس " حق. ١٣

بان ھناك اي عمل يجري تنفيذه بطريقة خاطئة او بمواد غير صالحة او " للمھندس " اذا ظھر 
 يستوجب العمل استخدام عمال ماھرين او باية وسيلة او طريقة ال بعمال غير ماھرين عندما

فللمھندس ان يامر بااليقاف الفوري لمثل ھذا العمل المعيب وذلك بامر "  المقاولة" تتفق مع 
او مالحظ العمال او رئيس مجموعة العمل مع اعطاء " المقاول " مباشر الى مشرف العمل لـ 

االجراءات التصحيحية التي يرضى " المقاول "  وقف الى ان يتخذويستمر مثل ھذا الت. مبرراته 
بايقاف العمل كما تقدم يجب ان يطبق فورا وال " المھندس "  ان اي امر من " . المھندس " بھا 

  ". اكمال االعمال" عن ذلك اية زيادة او تعويض مادي او اي تمديد في مدة " المقاول " يستحق 
  

  "  المقاول"  على حساب النماذج واالختبارات. ١٤
" بالمقاولة " تجھيز جميع النماذج للمواد ويتم اجراء االختبارات المشمولة " المقاول " على 

وفي حالة ما اذا كانت . سواء كانت نتائج االختبارات ناجحة ام ال " المقاول " على حساب 
"  المقاول"  عد ان يقومفب" المقاولة "  معيبة او غير منسجمة مع" المھندس " االعمال براي 

ان يامر باعادة االختبارات حسب الشروط "  للمھندس" باصالح العيب او عدم االنسجام يحق 
جميع المصاريف المعقولة التي " المقاول " ويتحمل "  المقاولة"  والظروف نفسھا الواردة في

  . من جراء اعادة االختبارات " صاحب العمل " يتكبدھا 
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  ت االضافية االختبارا. ١٥
          للقيام باختبارات اضافية غير محددة في " المقاول " الحق في ان يوجه "  للمھندس" 
ضرورية للتاكد من ان المواد او " المھندس " اذا كانت مثل ھذه االختبارات براي " المقاولة "

ان "  لعملصاحب ا" وعلى " للمقاولة " مطابقة " االعمال " المعدات التي تدخل في صلب 
اذا اثبتت االختبارات ان المواد او المعدات مطابقة " المقاول "  يتحمل الكلف التي يتكبدھا

  .جميع كلف وتبعات تلك االختبارات "  المقاول"  وبخالفه يتحمل" للمقاولة "
  

  التسلم : المادة الخامسة والعشرون 
  

ن او ايصال اي من            ًاشعارا قبل شح "  المھندس " ان يعطي " المقاول" على. ١
مسؤوال عن تسلم جميع "  المقاول"  الى الموقع ويكون" معدات االنشاء " او " المعدات "
   واليجوز شحن او ايصال اي من       " الموقع "  في"  معدات االنشاء" و" المعدات "
قد ھيا االماكن المالئمة " المقاول " مالم يكن " الموقع " الى " معدات االنشاء " او" المعدات "

 " .  معدات االنشاء "  و "المعدات "  لتسلم وخزن تلك 
  
مع تقدم اعمال الھندسة " معدات االنشاء " و "  المعدات"  ان ينسق وصول"  المقاول" على . ٢

المدنية والفعاليات االخرى بشكل يضمن حسن سير منھاج اعمال النصب وتجنب خزن 
 . لفترات طويلة بدون ضرورة في الموقع " المعدات "
 

  " المعدات المتاخرة " المادة السادسة والعشرون 
  

 صاحب العمل" او" المھندس " او اعيق نصبھا السباب تعزى حصرا الى " تجھيز المعدات " اذا تاخر
 "المقاولة " ولفترات زمنية ابعد من الفترات المحددة في  " لصاحب العمل " او المقاولين االخرين " 

لمثل ھذا التجھيز او النصب او اذا لم تكن ھناك فترات محددة لفترات زمنية ابعد من الفترات المعقولة 
  : فيه عندئذ وفي مثل ھذه الحاالت "  االعمال " بعد االخذ بنظر االعتبار التاريخ الذي ينبغي اكمال 

  
رة التي يتكبدھا من عن المصاريف االضافية المباش" المقاول " تعويض "  صاحب العمل "على  .١

المتاخرة واتخاذ االجراءات المناسبة لحمايتھا والحفاظ والتامين عليھا من " المعدات " اجل خزن 
ان تجھز او تنصب "  المعدات" الفقدان والتلف والتضرر اعتبارا من الوقت الذي كان المفروض بــ

 . يز او نصب المعدات في تجھ" المقاول " الى ان يرفع الحظر عن ) حسب مقتضى الحال ( 
 
ايضا عن اية مصاريف اضافية مباشرة يتحملھا " المقاول " ان يعوض " صاحب العمل " وعلى  .٢

من جراء تاخير تجھيزھا او نصبھا كما ذكر "  المعدات" في اصالح اي عيب او ضرر يلحق بـ 
 . لضرورية في اتخاذ اجراءات الحماية ا" المقاول " انفا باستثناء ما ينجم بسبب اخفاق 

 
ًاشعارا " المھندس " استرداد تلك المصاريف االضافية ما لم يكن قد اعطى " المقاول " ال يستحق  .٣

ًتحريريا بعزمه على المطالبة بھا وذلك خالل ثالثين يوما من حصول الحالة التي سببت التاخير 

 . انف الذكر 
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 وتحديد المبلغ االضافي الذي بتسوية" المھندس "  بناء على توصية "  صاحب العمل" يقوم  .٤

عن مطالبة التعويض التي ) السادسة والعشرين ( بموجب ھذه المادة " للمقاول " يستوجب دفعه 
 . عادلة ومعقولة " المھندس " يعتبرھا 

 
كما ذكر سابقا " المعدات المتاخرة " فيما يتعلق بـ " المقاولة " بموجب " المقاول " تبقى التزامات  .٥

 . تغيير نافذة بدون 
  

  االيقاف الوقتي للعمل : المادة السابعة والعشرون 
  
  االيقاف الوقتي .١

امر " الذي يشار اليه في ھذه المادة     بـ " المھندس "  بناء على امر تحريري من"  المقاول"  على
ره او اي جزء منھا للمدة او للمدد وعلى النحو الذي يعتب" االعمال " ان يوقف مؤقتا سير " التوقف 

اثناء ھذا التوقف ان يحافظ على ويحمي العمل بصورة "  المقاول"  ًضروريا وعلى" المھندس " 
  . ًضروريا "  المھندس" مالئمة وبالقدر الذي يراه 

  
بموجب ھذه " امر التوقف "  نتيجة تنفيذ" المقاول "  التي يتكبدھا ان النفقات االضافية المباشرة
اال اذا كان مثل ھذا التوقف المؤقت قد نص عليه " صاحب العمل " ا المادة يجب ان يتحملھا ويدفعھ

بصورة صحيحة او بسبب االحوال المناخية " االعمال " او كان ضروريا لتنفيذ "  المقاولة" في 
ويشترط السترداد " المقاول " التي تؤثرعلى سالمة وجودة االعمال او ناتجا عن اخفاق من جانب 

ًاشعارا تحريريا بعزمه على المطالبة بالتعويض " المقاول " ضافية ان يقدم اي من تلك النفقات اال ً

ان يعين ويحدد " المھندس "  وعلى" امر التوقف "  ًخالل ثالثين يوما من تاريخ " المھندس " الى 
بخصوص ھذه المطالبة كما يراه " المقاول " مقدار المبالغ االضافية التي يجب ان تدفع الى

ًادال ومعقوال ع" المھندس " ً .   
  
 التوقف الذي يستمر اكثر من تسعين يوما .٢

لمدة متصلة تتجاوز تسعين يوما " امر التوقف "  او اي جزء منھا بـ" االعمال " اذا اوقفت سير
ببحث جميع السبل والطرق الممكنة الستئناف العمل في " المقاول " و" صاحب العمل " يقوم 

  . للعمل او تبني صيغة جديدة " االعمال "
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  الضمانات والكفاالت : المادة الثامنة والعشرون 
  

  : يضمن ويتكفل بما يلي "  المقاولة" بموجب ھذه " المقاول "  ان 
  
لعيوب في اتكون مطابقة للمواصفات وبمستوى ممتاز في كل تفاصيلھا وخالية من "  االعمال"ان  .١

 .  التصميم والھندسة والمواد واالنشاء والتصنيع 
  

تنفذ باحسن الطرق متانة ولياقة وجودة وبمواد ومھارة عمل ممتازة وذلك طبقا " االعمال  " ان .٢
 " .االعمال " لتنفيذ " المقاولة " التام وبموجب منھاج " المھندس " لرضاء 

 
ًالمجھزة وجميع المواد واالالت والتجھيزات التي تشكل جزءا من             " المعدات " ان  .٣

من االعمال تكون جديدة غير مستعملة ومالئمة تماما لالستعمال المطلوب وتحقق او " المعدات "
 " . المقاولة " جميع متطلبات االداء بموجب 

 
تكون مالئمة تماما الستعمال المنتوجات النفطية العراقية وان الضمانات المقدمة " المعدات " ان  .٤

 . ل تعتبر بانھا مبنية على ذلك االستعما" المعدات " لتلك 
 
وجميع اجزائھا تنسق وترتب بشكل مالئم من حيث اداء وظائفھا وعالقتھا مع " المعدات " ان  .٥

بعضھا وتجاوبھا الصحيح مع انظمة السيطرة مع االستقرار الكافي في التشغيل لتجنب التقلبات غير 
 . يل كافة المقبولة في درجات الحرارة والضغوط وسرعة الجريان وما شابه ذلك اثناء مراحل التشغ

 
وجميع اجزائھا تعمل بصورة مرضية دون االعتماد الدائم على استخدام المعدات " المعدات " ان  .٦

االحتياطية المخزونة او المنصوبة ودون الحاجة الى عناية اكثر مما يتطلبه التطبيق الجيد في ھذا 
 . المجال 

 
نات والكفاالت المدرجة في ھذه من جراء االخالل بالضما" االعمال " انه اذا ظھر اي عيب في  .٧

عندئذ يقوم " مدة الصيانة " في اي وقت قبل انتھاء " المقاولة " المادة او في مكان اخر من 
 . بالتحويرات الضرورية لمعالجة ذلك االخالل بتوقيت مناسب وعلى حسابه الخاص " المقاول "

  
   " مدة اكمال االعمال "المادة التاسعة والعشرون 

  
  "شرة باالعمال  المبا"  .١

ما لم ينص على خالفه في "  االعمال" بـ " المقاول " ًتاريخا لمباشرة " نفاذ المقاولة "  يعتبر تاريخ
واالستمرار فيھا بالسرعة الالزمة وبدون "  االعمال" المباشرة بـ " المقاول " صيغة التعاقد وعلى 

  صراحة او التاخير الذي يكون سببه " المھندس" تاخير عدا التاخير الذي قد يقره او يامر به 
  " .المقاول " ًخارجا عن ارادة 
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 " مدة اكمال االعمال " .٢

على ان تحتسب تلك المدة من ( اكمال االعمال باجمعھا خالل المدة المتعاقد عليھا " المقاول " على 
لتي يجري تمديدھا او المدة ا)  من ھذه المادة ) ١( بموجب الفقرة "  االعمال " تاريخ المباشرة بـ 

حول اكمال " المقاولة " على النحو المسموح به بموجب ھذه المادة على ان تراعى اية متطلبات في 
  . قبل اكمالھا باجمعھا " قسم من االعمال " اي 

  
 " مدة اكمال االعمال "تمديد  .٣

  :في الحاالت االتية " مدة اكمال االعمال " ان يطالب بتمديد " للمقاول " 
  
كما ونوعا وكان من شان ذلك ان يؤثر على " االعمال " ذا طرات اية زيادة او تغيير في  ا-أ 

  " .مدة اكمال االعمال " بحيث ال يمكن اكمالھا ضمن "  االعمال "سير
  

او الية جھة " لصاحب العمل " السباب او اجراءات تعود "  االعمال"  اذا كان تاخير اكمال -ب
  " .صاحب العمل " ود لمقاولين اخرين يستخدمھم مخولة قانونا او السباب تع

  
فيھا ولم يكن بالوسع توقعھا او تفاديھا " للمقاول "   اذا جدت بعد التعاقد ظروف استثنائية ال يد-ج 

  " . االعمال " او ترتب عليھا تاخير في اكمال 
  
 طلب التمديد .٤

"  ممثل المھندس" بطلب الى " مقاول ال" من ھذه المادة ان يتقدم  ) ٣( يشترط لتطبيق احكام الفقرة 
خالل ثالثين يوما من تاريخ نشوء السبب الذي من اجله يطالب بالتمديد مبينا فيه التفاصيل الكاملة 

النظر في الطلب خالل مدة ال تتجاوز ستين "  المھندس" والدقيقة عن اي طلب لتمديد المدة وعلى 
ات للتمديد بعد صدور شھادة االستالم المشار اليھا في ًيوما من تاريخ تسلمه الطلب والتقبل اية طلب

 . المادة الثانية والثالثين من ھذه الشروط 
  

  الغرامات التاخيرية: المادة الثالثون 
  
  : الغرامات  .١

وفقا لما جاء في المادة الثانية والثالثين من ھذه "  االعمال" عن اكمال " المقاول " اذا عجز
دة بموجب المادة التاسعة والعشرين من ھذه الشروط او خالل المدة التي الشروط وخالل المدة المحد

المبلغ المحدد في القسم " صاحب العمل " ان يدفع الى " المقاول " جرى تمديدھا فعندئذ يجب على 
"  لصاحب العمل" باعتباره غرامة تاخيرية عن ھذا التاخير و" المقاولة "  الثاني من شروط 
 طريقة اخرى من طرق التحصيل ان يستقطع مبلغ الغرامات التاخيرية من اية وبدون المساس باية

ان دفع او استقطاع الغرامات . او قد تصبح مستحقة له " للمقاول " ضمانات تنفيذ او مبالغ مستحقة 
 ه ومسؤولياتهاو من اي من التزامات"  االعمال"  من التزامه باكمال" المقاول " التاخيرية ال يعفي 

  " . المقاولة " ب بموج



 

 

  
  

٢٧٩

  
 تخفيض الغرامات التاخيرية  .٢

بموجب المادة الثانية والثالثين من ھذه " االعمال " لقسم من " شھادة االستالم " اذا صدرت 
باجمعھا فان الغرامات التاخيرية عن اية مدة " لالعمال " " شھادة االستالم " الشروط قبل صدور 

  ". مبلغ المقاولة"  لك الشھادة تخفض بنسبة قيمة ذلك القسم الىتاخير بعد تاريخ االكمال المثبت في ت
  

  الفحوصات النھائية: المادة الحادية والثالثون 
  
  االستعداد للتشغيل التجريبي  .١

قد اكملت بصورة اساسية وتم اختبارھا وفحصھا وجعلت جاھزة " االعمال "  حالما تكون - أ 
ورضاء " للمقاولة " ًكل ذلك طبقا ، سالمتھا "  الجھة الفاحصة " للتشغيل التجريبي وايدت 

اشعار " المقاول " على )  باستثناء الفحص النھائي والصيانة بموجب المقاولة " ( المھندس "
  .  جاھزة للتشغيل التجريبي "  االعمال" بان " ممثل المھندس "
  

لتاكد من انھا جاھزة ل" االعمال " بتفتيش " المقاول " باالشتراك مع " ممثل المھندس " يقوم 
المقاول " للتشغيل التجريبي حيث يتم مثل ھذا التفتيش بموجب اسلوب وجدول فحص يعدان من قبل 

للمصادقة قبل مااليقل عن ثالثة اشھر من التاريخ المخطط للمباشرة " المھندس " ويقدمان الى " 
الشعار المذكور اما ان يصدر وعلى المھندس خالل ثالثين يوم عمل من تسلم ا. بالتشغيل التجريبي 

االجزاء " ممثل المھندس " او ان يبين تحريريا عن طريق " شھادة االستعداد للتشغيل التجريبي " 
" المھندس " على . متطلبات اصدار تلك الشھادة " االعمال " التي تتطلب التصحيح لكي تستكمل 

له ان يصدر تلك الشھادة بالرغم و" االعمال " اصدار تلك الشھادة بخصوص اي قسم او جزء من 
غير ) لالغراض المطلوبة " لالعمال " ال تؤثر على االستعمال السليم ( من وجود اجزاء ثانوية 

منجزة ، وعند تسلم تعھد خطي من المقاول باكمال تلك االجزاء المعلقة خالل فترة زمنية يتفق 
من اي من " المقاول " ال يعفي " ي شھادة استعداد للتشغيل التجريب"  ان اصدار اية . عليھا 

  " .  المقاولة "   التزاماته في
  

او اي قسم او جزء منھا جاھز للتشغيل " االعمال " قبل تقديم اشعاره بان " المقاول "  على -ب 
جميع فعاليات االختبار والفحص الضرورية " ممثل المھندس " التجريبي ان يجري بحضور 

او اي من اجزائھا نظيفة من الداخل وخالية من الشوائب "  المعدات "والمناسبة وعليه ان يجعل 
بان كل االجزاء منصوبة بصورة صحيحة ومناسبة " المھندس " واالوساخ ويضمن بشكل يرضي 

  . وجاھزة للتشغيل 
  

بعشر نسخ من الدليل االولي لعمليات التشغيل التجريبي " المھندس " تزويد " المقاول "  على -ج 
المختلفة قبل مااليقل عن ثالثة اشھر من التاريخ " االعمال " ت السالمة لجميع اجزاء وتعليما

المخطط للمباشرة بالتشغيل التجريبي ويجب ان يحتوي ذلك الدليل ايضا على عدد وواجبات 
  .للتشغيل التجريبي " المقاول " وصالحيات المشرفين المخصصين من 

   



 

 

  
  

٢٨٠

  
 : التشغيل التجريبي  .٢

باجمعھا او الي قسم منھا ، " لالعمال " " شھادة استعداد للتشغيل التجريبي " ار اخر  بعد اصد-أ 
او لذلك القسم عن طريق منتسبي " لالعمال " ان يقوم بالتشغيل التجريبي " المقاول " على 

المعينين لھذا الغرض والذين عليھم ان يعملوا تحت االشراف التام والمسؤولية " صاحب العمل "
توفير العدد " المقاول " وعلى ) بحدود عملھم المتعلق بفعاليات التشغيل التجريبي " ( ل للمقاو"

  . الكافي من االطر المؤھلة جيدا لھذا الغرض 
  

خالل ھذه الفترة ان " المقاول " وعلى " المقاولة "      تمتد فترة التشغيل التجريبي للمدة المحددة في 
لخدمة للتاكد من ان كل قسم في حالة صالحة للعمل وجاھز او اقسامھا في ا" االعمال " يضع 

  . للتشغيل االعتيادي 
  

ان يقدم كل االرشادات الفنية وياخذ على عاتقه المسؤولية الكاملة للتشغيل " المقاول "  على -ب
والسالمة ومنع الحرائق اثناء فترة التشغيل التجريبي وتنفذ جميع ھذه الفعاليات حسب التطبيق 

  . ي المامون الھندس
  

ان يقوم اثناء فترة التشغيل التجريبي بجميع التعديالت الضرورية واحتياطات " المقاول "  على -ج
حسب مقتضى ( السالمة وكل ما ھو ضروري الدخال المنافع وعناصر التغذية والمواد االولية 

  . حسب اختصاصه " االعمال " الى كل جزء من ) الحال 
  

او " االعمال " ايقاف تشغيل اي جزء من " المھندس " بناء على موافقة " للمقاول "  يحق -د 
. جميعھا عندما تدعو الحاجة للقيام باية تعديالت او تصليحات او تغييرات ضرورية 

استحصال موافقة المھندس حول توقيت تلك التوقفات اال اذا كان في استمرار " المقاول"وعلى
  .  العاملين او" االعمال " التشغيل خطورة على 

وعليه ان يقوم بجميع اعمال الصيانة خالل فترة " االعمال " مسؤوال عن " المقاول "  يكون -ھـ
بموجب المادة الثانية والثالثين من ھذه " شھادة االستالم " التشغيل التجريبي ولغاية تاريخ صدور 

  . الشروط 
  
امل المساعدة والمواد الكيمياوية ان يجھز على نفقته الخاصة جميع العو" المقاول "  على -و

بشكل كفوء " االعمال " واالدوات االحتياطية والمواد والمتطلبات االخرى لغرض تشغيل 
  .ومامون اثناء فترة التشغيل التجريبي 

  
اثناء التشغيل " المعدات " اتخاذ االجراءات الالزمة الستقدام خبراء مجھزي " المقاول "  على -ز

  " . المھندس " ورة او وفقا لما يطلبه التجريبي حسب الضر
  
 ) فحص القبول ( الفحص النھائي  .٣

) بضمنھا التعديالت والتغيـيرات(جميع فعاليات التشغيل التجريبي " المقاول "  عندما تكون براي -أ
اشعارا " ممثل المھندس " ان يعطي " المقاول " قد انجزت والتشغيل االعتيادي قد تحقق ، على 
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دة واحد وعشرين يوما يبين فيه عزمه على اجراء الفحص النھائي الي قسم من تحريريا لم
  . ليشھد اجراء ذلك الفحص " المھندس " لغرض حضور " االعمال "
  

جاھز للفحص النھائي عليه تبليغ       " القسم من االعمال " بان ذلك " المھندس " فاذا اقتنع 
لنھائي خالل فترة التتجاوز عشرة ايام بعد انتھاء مدة واالتفاق معه على موعد للفحص ا" المقاول "

في حضور الفحص النھائي بالموعد المحدد كما ذكر " المھندس " ان اخفاق " . المقاول " اشعار 
  " . المھندس " باجراء الفحص النھائي وتقديم النتائج الى       " للمقاول " انفا يعطي الحق 

  
عن طريق منتسبي       " قسم من االعمال " النھائي الي باجراء الفحص " المقاول " يقوم 

المعينين لھذا الغرض والذين يعملون تحت االشراف التام والمسؤولية الكاملة " صاحب العمل "
توفير العدد الكافي " المقاول " وعلى ) بحدود ما يتعلق بواجباتھم في الفحص النھائي " ( للمقاول "

وذلك لغرض " المعدات " ھلين جيدا بما فيھم خبراء مجھزي  من رؤساء مشغلين ومشرفين مؤ
ان مفردات الفحوصات النھائية وفتراتھا الزمنية يجب ان . توجيه وادارة عمليات الفحص النھائي 

  " . المقاولة " تكون كما مفصله في 
  
 بالتشغيل قبل شھرين من التاريخ المخطط للمباشرة" المھندس " ان يقدم الى " المقاول "  على -ب

بما فيھا تفاصيل اساليب تقويم نتائج ( التجريبي تفاصيل ظروف اساليب اجراء الفحص النھائي 
مع جداول التقدم المرحلي الالزمة لتغطية المعلومات والبيانات الواجب ) الفحص النھائي ومدوناته 

 اجراء تحويرات "المقاول " ان يطلب من  " للمھندس " ويحق . تجميعھا اثناء الفحص النھائي 
على تلك االساليب او يطلب فحوصات او بيانات اضافية لضمان صحة تحقق ضمانات االداء 

أو الفحوصات / اجراء تلك التحويرات و" المقاول " وعلى " للمعدات " " المقاولة " المحددة في 
  " .  صاحب العمل " االضافية دون اية كلفة اضافية على 

قويم نتائج الفحص النھائي بموجب االسلوب الذي ورد تحديد خطوطه بت" المھندس "  يقوم - ج 
بان تلك النتائج تبين بان ذلك " المھندس " فاذا اقتنع . من ھذه المادة )  ب – ٣( العامة في الفقرة 

خالل " المھندس" الذي تم فحصه على ھذا النحو قد حقق ضمانات ادائه فعلى " القسم من االعمال "
ًتحريريا بان القسم المذكور قد اجتاز " المقاول " ل من تسلم نتائج الفحص ان يبلغ ثالثين يوم عم

خالل الفترة " المھندس " الفحص النھائي فعال منذ اخر يوم من الفحص الناجح وبخالفه يقوم 
الزمنية نفسھا بتبليغ المقاول تحريريا بان ذلك القسم قد فشل في تحقيق ضمانات ادائه مع اعطاء 

  . ل ذلك الفشل تفاصي
  

بشكل منفصل او على عدة اقسام في " االعمال "  يجوز اجراء الفحص النھائي على كل قسم من -د 
واثناء اجراء الفحص النھائي على قسم واحد من " . المھندس " الوقت نفسه وذلك حسب موافقة 

مكن الى حدود يجب ان يكون تشغيل جميع االقسام االخرى ذات العالقة اقرب ما ي" االعمال "
  . او وافق على خالف ذلك " المھندس " التشغيل في الفحص النھائي اال اذا طلب 

  
 يجب ان تكون ظروف التشغيل ودرجات الحرارة والضغوط وسرعة الجريان وما شابه ذلك -ھــ 

وفي اساليب الفحص المشار اليھا في " المقاولة " اثناء الفحص النھائي مطابقة لما ھو محدد في 
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في " المعدات " وعلى اي حال ال يسمح باشتغال اي جزء من . من ھذه المادة )  ب – ٣( الفقرة 
  . ظروف تفوق ظروف اشتغاله االعتيادية 

  
القيام باسرع " المقاول " او اي قسم منھا في اجتياز الفحص النھائي فعلى " االعمال "  اذا فشلت -و

جميع التحويرات الضرورية ثم يعاد الفحص النھائي وقت ممكن باصالح االجزاء المعيبة واجراء 
صاحب " جميع المصاريف المناسبة التي يتكبدھا " المقاول " بالشروط والظروف نفسھا ويتحمل 

من جراء اعادة الفحوصات النھائية على ھذا النحو بعد انتھاء فترة التشغيل التجريبي " العمل 
  " . المقاولة " المحدد ة في 

  
  اعمال الھندسة المدنية استالم . ٤

كأبنية االدارة والمطاعم واالسيجة " قسم من االعمال " ان اعمال الھندسة المدنية التي ال ترتبط مع 
بشھادة استالم خاصة " صاحب العمل " تسلم الى " المقاولة " والطرق وما شاكلھا اذا اكملت بموجب 

المذكورة " شھادة االستالم "  من تاريخ صدور اعتبارا" االعمال " حيث تبدا مدة الصيانة لمثل ھذه 
  وتنتھي بعد اثنى عشر شھرا من ذلك التاريخ ما لم يتفق على خالفه  

  
  شھادة االستالم : المادة الثانية والثالثون 

  
  االستالم  .١

فيما "  ( المقاولة " قد اكملت بموجب " االعمال الدائمة " ان " المھندس " حالما يكون في راي 
وقد اجتازت ) للغرض المتوخى منھا " االعمال " نواحي الثانوية التي ال تؤثر على استعمال عدا ال

من المادة  ) ٣( وكما ورد في الفقرة " المقاولة " بنجاح الفحص او الفحوصات النھائية المحددة في 
باكمال " ول المقا" عند تسلمه تعھدا خطيا من " المھندس " الحادية والثالثين من ھذه الشروط فعلى 

" شھادة استالم " اصدار" المھندس " مدة الصيانة وبالطريقة التي يقررھا  اي عمل متبق اثناء 
مدة " وبدء ) بعد اجتيازھا الفحوصات المشار اليھا اعاله ( يحدد فيھا تاريخ اكمالھا " لالعمال "

اعتبارا من تاريخ " ول المقا" من " االعمال " قد استلم    " صاحب العمل " ويعتبر " الصيانة 
اكمل " االعمال " اصدار مثل ھذه الشھادة الي قسم من " المھندس " صدور تلك الشھادة وعلى 

كذلك الي " المقاول "  وبناء على طلب تحريري من ،باجمعھا "  االعمال" كما تقدم قبل اكمال 
تغاله او استعماله من وتم اش" المھندس " قد اكمل على نحو يرضي " االعمال " جزء اساسي من 

  " . صاحب العمل "
  
 تاريخ االكمال .٢

من  ) ١( المشار اليھا في الفقرة  " شھادة االستالم " المثبت في " االعمال " يعتبر تاريخ اكمال 
المشار اليھا في ) ان وجدت ( ھذه المادة ھو التاريخ الذي يتوقف عنده استقطاع الغرامات التاخيرية 

  .  ھذه الشروط المادة الثالثين من
  
  قبل استالمھا" االعمال " استعمال  .٣

او اي قسم منھا خالل شھر واحد من انتھاء مدة " لالعمال " " شھادة استالم " في حالة عدم صدور 
عندئذ استعمال " لصاحب العمل " يحق " المقاول " االكمال المحددة بسبب اي اخالل من جانب 
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او ذلك " االعمال " بشرط ان تكون " شھادة استالم " در له او ذلك القسم الذي لم تص" االعمال "
اقرب فرصة ممكنة التخاذ " للمقاول " القسم قابال لالستعمال بصورة مناسبة وعلى ان توفر 

  . او لذلك القسم " لالعمال "  " شھادة االستالم " الخطوات الضرورية بھدف اصدار 
  
 التعارض مع الفحوصات .٤

من المادة  ) ٣(  عن اجراء الفحص النھائي المنصوص عليه في الفقرة "المقاول " اذا اعيق 
" صاحب العمل " الحادية والثالثين من ھذه الشروط بسبب اي اجراء او نقص يعزى حصرا الى 

دون تاخير اشعارا " المھندس " و " صاحب العمل " اعطاء " المقاول " فعلى " المھندس " او 
ين فيه تفاصيل ذلك االجراء او النقص مع الخطوات العالجية التي تحريريا لمدة ثالثين يوما يب

) او القسم المطلوب اجراء فحصه النھائي" ( االعمال " اتخاذھا بشرط ان تكون " المقاول " يقترح 
واالعاقة مستمرة لما بعد ) فيما عدا الفحص النھائي ( من ھذه المادة  ) ١( قد اكملت بموجب الفقرة 

من المادة الحادية والثالثين من ھذه  ) ٢( لتشغيل التجريبي المشار اليھا في الفقرة انتھاء فترة ا
وخالل ثالثين يوما من انتھاء فترة التشغيل التجريبي او من " المھندس " الشروط ، وعندئذ على 

لقسم او لذلك ا" لالعمال " اولية " شھادة استالم " اصدار ) ايھما ابعد " ( المقاول " تسلم اشعار 
بتاريخ اصدار تلك " المقاول " او لذلك القسم من " االعمال " قد استلم " صاحب العمل " ويعتبر 

باجراء الفحص " المقاول " الشھادة على ان يكون من شروط اصدار مثل ھذه الشھادة التزام 
جميع اال ان " المقاولة " وبموجب ما ورد في " مدة الصيانة " والفحوصات انفة الذكر اثناء 

بموجب " مدة الصيانة " المصاريف االضافية التي يتكبدھا المقاول في اجراء تلك الفحوصات اثناء 
  " . مبلغ المقاولة " ھذه الفقرة يجب ان تضاف الى 
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  الصيانة : المادة الثالثة والثالثون 
  
  مدة الصيانة .١

اال اذا نص على ( عشر شھرا الوارد في ھذه الشروط مدة االثنى " مدة الصيانة " يقصد بتعبير 
الصادرة " شھادة االستالم " المثبت في " االعمال " التالية لتاريخ اكمال ) خالفه في المقاولة 

باصدار اكثر من " المھندس " اما في حالة قيام . بموجب المادة الثانية والثالثين من ھذه الشروط 
تحتسب من التواريخ المثبتة بتلك " نة مدة الصيا" شھادة واحدة بموجب المادة المذكورة فان 

فيما يخص مدة الصيانة في حالة تعدد الشھادات الى القسم " االعمال " الشھادات وينصرف تعبير
  . الذي تعنيه تلك الشھادة 

  
 تنفيذ اعمال الصيانة  .٢

ء باستثنا"  ( المقاولة " مطابقة من جميع النواحي لمتطلبات " االعمال "  من اجل ان تكون - أ 
" المھندس " وبحالة جيدة وكاملة تحوز رضاء ) فقط " مدة الصيانة " االندثار المعقول اثناء 

مدة " او من ينوب عنه قبل انتھاء " المھندس " بناء على كشف يجريه " المقاول " يجب على 
ان يقوم بجميع التصليحات والتعديالت واعادة االنشاء واصالح العيوب والنواقص " الصيانة 

اثناء " المقاول " اصالحھا تحريريا من " المھندس " الضرار او اية اخطاء اخرى قد يطلب وا
  .   او خالل اربعة عشر يوما من تاريخ انتھائھا " مدة الصيانة "

  
من )  أ - ٢( ان يقوم بجميع اعمال الصيانة المنصوص عليھا في الفقرة " المقاول "  على -ب 

ان ھذه االعمال كانت نتيجة استعمال مواد " المھندس " اذا راى ھذه المادة على حسابه الخاص 
او عجزه عن االمتثال الية " المقاول " او نتيجة اھمال " المقاولة " او مھارة عمل ال تتفق واحكام 

او اية التزامات منصوص عليھا صراحة او " المقاولة " ضمانات او كفاالت تعھد بھا بموجب 
ان ھذه االعمال نشات عن أية اسباب اخرى فان " المھندس "  اما اذا راى " .المقاولة " ضمنا في 

  .  قيمتھا يجب دفعھا على اساس انھا اعمال اضافية بعد التحقق منھا 
  
 عن تنفيذ اعمال الصيانة" المقاول " عجز  .٣

ابقة من كما مبين في الفقرات الس" المھندس " باي من االعمال التي يطلبھا " المقاول " اذا لم يقم 
دون الرجوع الى المحكمة الستحصال اذن خاص بذلك ، القيام " لصاحب العمل " ھذه المادة فـ 

دون االنتقاص من اية "  ( المقاول" بتلك االعمال بنفسه او بواسطة مقاولين اخرين على مسؤولية 
ا يجب على واذا كانت مثل ھذه االعمال مم" ) المقاولة " بموجب " لصاحب العمل " حقوق اخرى 

مطالبة " صاحب العمل " فلـ " المقاولة " القيام بھا على حسابه الخاص بموجب " المقاول " 
او قد تستحق " للمقاول " المقاول بمصاريف تلك االعمال او استقطاع مبالغھا من اية مبالغ مستحقة 

  . له 
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 االستبدال او التجديد .٤

على جميع اعمال االستبدال او التجديد التي يقوم بھا تطبق احكام ھذه المادة الثالثة والثالثين 
لمعالجة عيوب او اضرار كما لو ان تلك االعمال قد استلمت بتاريخ انجازھا على نحو " المقاول "

او " االعمال " واذا كانت طبيعة االستبدال او التجديد مما قد يؤثر على كفاءة " المھندس " يرضي 
خالل شھر واحد من ذلك االستبدال او " المقاول " ان يعطي " ل لصاحب العم" اي جزء منھا فـ 

التجديد اشعارا تحريريا يطلب فيه اجراء فحوصات وفي ھذه الحالة يتم اجراء تلك الفحوصات 
  . بموجب ما ورد في المادة الحادية والثالثين من ھذه الشروط 

  
 تمديد مدة الصيانة  .٥

او اي قسم " ( االعمال " لفترة التي يتعذر خاللھا استعمال بما يساوي ا" مدة الصيانة " يجب تمديد 
بسبب ذلك العيب او ) منھا الذي يظھر او يحصل فيه العيب او الضرر الذي تنطبق عليه ھذه المادة 

  . الضرر 
  

  القبول النھائي : المادة الرابعة والثالثون 
  
  شھادة القبول النھائي  .١

وانه قد اكمل جميع " مدة الصيانة " حريريا بانتھاء ت" المھندس " اشعار " المقاول " على 
شھادة "وتصدر  " المقاولة " على النحو المطلوب بموجب " االعمال " النواقص وتمت صيانة 

واذا طبقت " (مدة الصيانة " خالل ثالثين يوما من انتھاء " صاحب العمل " من " القبول النھائي 
او بعد ان ) فبعد انتھاء كل من تلك المدد " االعمال " فة من مدد صيانة مختلفة بالنسبة القسام مختل

ايھما ابعد عمال بالمادة الثالثة " مدة      الصيانة " اثناء " المھندس " يتم اكمال اية اعمال امر بھا 
المھندس " من المادة الرابعة والثالثين من ھذه الشروط وعلى نحو يرضي  ) ٨( والثالثين والفقرة 

او صيانتھا او تشغيلھا " االعمال " بتسلم " صاحب العمل " ھذه المادة بالرغم من قيام  ويعمل ب" 
شھادة القبول " قد اوفى بالتزاماته اال بعد اصدار " المقاول " واليعتبر. او استعمالھا كال او جزءا 

 على نحو قد اكملت وتمت صيانتھا" االعمال " مبينا فيھا ان " صاحب العمل " من قبل " النھائي 
  .  يرضيه 

  
 " صاحب العمل" انتھاء مسؤولية  .٢

عن اية قضية او امر ناشيء عن       " المقاول " مسؤوال تجاه " صاحب العمل " ال يكون 
" صاحب العمل " قد ابرا " المقاول " ويعتبر " االعمال " او له عالقة بھا او بتنفيذ " المقاولة "

قد طالب " المقاول " ما لم يكن " المقاولة "  له عالقة بـ ابراءا عاما مسقطا الي حق او ادعاء
  . بموجب ھذه المادة " شھادة القبول النھائي " تحريريا بتعويض عن اي امر او قضية قبل اصدار 

  
 تداخل مدد الصيانة  .٣

بموجب الفقرة " المقاول " اذا استمرت التزامات ، من ھذه المادة  ) ١( دون المساس باحكام الفقرة 
بتصليح او استبدال " المقاول " بسبب وجود ضرورة لقيام " مدة الصيانة " المذكورة لما بعد انتھاء 
" اصدار شھادة القبول النھائي " في طلب " المقاول " فان حق " االعمال " او تجديد اي جزء من 

ال يتاثر ) المذكور فيما عدا الجزء الذي تم تصليحه او استبداله او تجديده على النحو " ( لالعمال " 



 

 

  
  

٢٨٦

بحجز مبلغ مناسب " صاحب العمل " قد وافق على قيام " المقاول " من جراء ذلك بشرط ان يكون 
بموجب الفقرة " المقاول " لحين انتھاء التزامات " المقاولة " بموجب " المقاول " من مستحقات 

او تجديدھا وحسب مصادقة من ھذه المادة بالنسبة لالجزاء التي تم تصليحھا او استبدالھا  ) ١(
  " . المھندس "
  
 االلتزامات غير المنفذة  .٤

على الرغم من صدور شھادة القبول النھائي واطالق خطاب الضمان وتسديد الحساب النھائي يبقى 
ًمسؤوال عن " صاحب   العمل ) " من ھذه المادة ) ٢(مع مراعاة الفقرة ( و " المقاول " كل من 

قبل اصدار شھادة القبول النھائي وبقيت غير " المقاولة " بت بموجب احكام تنفيذ اية التزامات ترت
والغراض تحديد طبيعة ونطاق اي من تلك االلتزامات تعتبر . منفذة بعد اصدار تلك الشھادة 

  . سارية المفعول بين الطرفين بھذا الخصوص " المقاولة "
  
  " االعمال" الوصول الى  .٥

في اوقات العمل المناسبة وعلى مسؤوليته " للمقاول " يحق " النھائي شھادة القبول " لحين اصدار 
سواء بنفسه او من قبل ممثله المخول الذي " االعمال " وحسابه الخاص الوصول الى جميع اجزاء 

تحريريا وذلك لغرض الكشف على اشتغالھا واالطالع على " المھندس " سبق اعطاء اسمه الى 
التحريرية " المھندس " المالحظات منھا بعد الحصول على موافقة سجالت عملھا وادائھا واخذ 

ان يجري على مسؤوليته وحسابه الخاص " للمقاول " و. والتي ال يجوز حجبھا دون سبب معقول 
  . اي فحص يراه ضروريا 

  
 شھادة القبول النھائي دليل قاطع  .٦

سواء " (المقاولة " ة تنشا عن ھذه  دليال قاطعا في اية دعوى قضائي" شھادة القبول النھائي " تكون 
قد نفذت بصورة صحيحة واكملت بموجب " االعمال " على ان ) عن طريق التحكيم ام غيره 

قد تمت تلبيته اال اذا كانت " المقاولة " وان كل اجراء ضروري حسب شروط " المقاولة " شروط 
  : تلك الشھادة غير صحيحة بسبب ما يلي 

  
او اي جزء منھا او باية قضية " االعمال" اخفاء متعمد فيما يتعلق بـ  احتيال او غش او -أ 

  مشمولة بالشھادة المذكورة ، او  
  

او اي جزء منھا ما كان باالمكان كشفه " االعمال " في ) بما فيه اي نقص (  اي عيب -ب 
ر الشھادة او قبل صدو" االعمال " بالفحص او االختبار المعقول في اي وقت مناسب اثناء تنفيذ 

  المذكورة ، او  
  

 اي تضمين عفوي الي عمل او مواد او سلع او ارقام في اية حسابات او اي خطا حسابي -ج 
  . في اية حسابات 

  
 شھادة القبول النھائي تعتبر مصادقة  .٧

المشار اليھا في ھذه المادة بمثابة مصادقة " شھادة القبول النھائي " ال تعتبر اية شھادة عدا 
او في اي قسم منھا او " المقاولة "  اية قضية اخرى او اعتراف بالوفاء المطلوب في على عمل
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او عن اي عمل اضافي او تغيير مما امر به " المقاول " في صحة اي ادعاء او طلب مقدم من 
  " . المھندس " وليس الية شھادة اخرى ان تنھي او تمس اي من سلطات " المھندس " 

  
  تحريبال" المقاول " قيام  .٨

ووفق توجيھاته ان يتحرى عن " المھندس " بناء على طلب تحريري من " المقاول " على 
واذا لم " مدة الصيانة " او" مدة اكمال االعمال " اسباب اي عيب او نقص او خطا يظھر اثناء 

بموجب المقاولة يتحمل " المقاول " يكن العيب او النقص او الخطا مما تقع مسؤوليته على 
ولكن اذا كان مثل ھذا العيب او " المقاول " كلفة اعمال التحري التي قام بھا " العمل صاحب "

فعليه ان يتحمل كلفة اعمال التحري وان " المقاول " النقص او الخطا مما تقع مسؤوليته على 
" االعمال " يقوم باصالح وتصحيح ذلك العيب او النقص او الخطا على حسابه الخاص لتكون 

  . من جميع النواحي "  للمقاولة " مطابقة 
  

  التغييرات واوامر الغيار: المادة الخامسة والثالثون 
   

  التغييرات .١
تحريريا " المھندس " اال بموجب ما يامر به " االعمال " ان ال يغير ايا من " المقاول " على 

من " المقاول  " ان يامر) مع مراعاة االحكام الواردة فيما يلي ( السلطة الكاملة " للمھندس " و
باشعار تحريري القيام بتبديل او تعديل او حذف او اضافة " االعمال " وقت الخر اثناء تنفيذ 

ان ينفذ تلك التغييرات ويلتزم " المقاول " او اي تغيير اخر في اي من االعمال وعلى 
" ولة المقا" بالشروط نفسھا بقدر االمكان كما لو كانت تلك التغييرات منصوص عليھا في 

بعد جمعه مع اية ) ًتحريريا " المقاول " باستثناء ما يوافق عليه     ( بشرط اال يؤدي اي تغيير 
يتجاوز نسبة " مبلغ المقاولة " تغييرات اخرى سبق االمر بھا الى صافي زيادة او نقصان في 

يتضمن وكان برايه انه " المھندس " مثل ذلك االمر من " المقاول " اذا تسلم . منه % ١٥
باسرع ما " المقاول " سواء في حينه ام فيما بعد فعلى " مبلغ المقاولة " زيادة او نقصانا في 

يكون ممكنا ومعقوال وفي كل االحوال خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوما من تسلم االمر 
 يتم احتساب وتحديد. ًبذلك تحريريا " المھندس " المذكور وقبل المباشرة بتنفيذه ان يشعر 

بناء على االسعار الواردة في جداول " مبلغ المقاولة " المبلغ الواجب اضافته الى او تنزيله من 
واذا كانت االسعار غير موجودة في تلك الجداول او ال ) بقدر ما ھو قابل للتطبيق ( االسعار 

االتفاق وفي حالة عدم " المقاول " و" المھندس " يمكن تطبيقھا فيجب االتفاق على المبلغ بين 
  . بتحديد المبلغ الذي يراه مناسبا ومعقوال " المھندس " يقوم 

  
  اشعارات وتاكيدات التغييرات  .٢

" المقاول " فيجب اعطاء  " االعمال " اي تغيير في اي جزء من " المھندس " اذا اجرى 
تكون وفي الحاالت التي . من التھيؤ لذلك " المقاول " اشعارا تحريريا لفترة مناسبة لتمكين 

فيھا المعدات قد صنعت او انھا قيد التصنيع او اي عمل قد نفذ او خرائط او تصاميم قد اعدت 
واذا كان براي . ان يحدد مبلغا مناسبا لھذا الغرض " المھندس " مما يتطلب التغيير فعلى 

" لة المقاو" ان اي تغيير يحتمل ان يعيق او يخل بالوفاء باي من التزاماته بموجب " المقاول "
ان يقرر على الفور تنفيذ ذلك " المھندس " ًبذلك تحريريا وعلى " المھندس " فعليه ان يشعر
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" المقاول " تعليماته تحريريا عندئذ يتم تعديل التزامات " المھندس " التغيير من عدمه فاذا اكد 
قدم فانھا تعتبر لتعليماته كما ت" المھندس " ولحين تاكيد . منصفا " المھندس " بالقدر الذي يراه 

  . غير صادرة 
  

  سير العمل بالتغييرات .٣
لتعليماته بخصوص اي تغيير ان يبادر فورا " المھندس " عند تسلم تاكيد " المقاول " على 

بانتظار االتفاق ) دون اذن صريح من المھندس ( لتنفيذ تلك التعليمات واليجوز تاخير اي عمل 
  . على سعر

  
  مطالبات التعويض .٤

باكثر ما يمكن من ( مرة في كل ثالثين يوما كشفا " المھندس " ل ان يقدم الى ممثل على المقاو
مبينا فيه مفردات جميع مطالبات التعويض عن اية مصروفات اضافية يعتبر ) شمول وتفصيل 

نفسه محقا فيھا السباب نشات اثناء الثالثين يوما السابقة وكذلك عن جميع " المقاول " 
وتم تنفيذھا اثناء الثالثين " المھندس " التي امر بھا   " االعمال " ات على الزيادات او االضاف

يوما السابقة واليؤخذ بنظر االعتبار اية مطالبات بالتعويض عن مثل تلك االعمال اذا لم تكن 
  . مشمولة بتلك المفردات 

" المقاول  " عليھا ال يعفي" المھندس " ان تقديم مطالبات التعويض كما تقدم او عدم موافقة 
  " .االعمال " من مسؤوليته عن االستمرار بـ 

   
  % ) ١٥( التغييرات التي تتجاوز  .٥

خمسة %   ( ١٥اذا تجاوزت القيمة الكلية لجميع اوامر التغيير بموجب احكام ھذه المادة نسبة 
غ مبل" التحريرية فيجب تعديل " المقاول " بموافقة " المقاولة " من مبلغ ) عشر من المئة 

وفي حالة عدم االتفاق "  المقاول" و" المھندس " بالمقدار الذي تم االتفاق عليه بين " المقاولة 
بتحديد المقدار الذي يراه مناسبا ومعقوال بعد االخذ بنظر االعتبار جميع " المھندس " يقوم 

  .  دارية ونفقاته اال" للمقاول " المواد والعوامل ذات العالقة بما في ذلك المصاريف العامة 
  

  شروط االستحقاق .٦
"  لمدة اكمال االعمال" او اي تمديد " مبلغ المقاولة " اية اضافة الى " المقاول " ال يستحق 

  : بخصوص اي تغيير ما لم يكن 
  
  و" . المھندس "   ذلك التغيير قد امر به - أ 
  

  و . مصاريف اضافية " للمقاول "  العمل المشمول بالتغيير قد سبب - ب 
  

جانب "  العمل الذي يتضمنه امر التغيير غير ناجم عن اي خطا او نقص او اھمال من - ج 
  و " . المقاول 

  
من المادة ) ٤(او الفقرة / من ھذه المادة و ) ٤( قد تم تقديم المطالبات بموجب الفقرة -د 

  . التاسعة والعشرين من ھذه الشروط 
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  " المقاول " التقديم من قبل . ٧

سواء للمصادقة ام " ( صاحب العمل " او الى " المھندس " الى " المقاول " مه في كل ما يقد
كشرط مسبق لمطالبته باي عمل اضافي او " المقاول " على ) االطالع ام العلم ام غير ذلك 

تغيير ان يبرز فيما يقدمه النواحي التي تشكل برايه اسسا للمطالبة بمثل ذلك العمل االضافي او 
ان . وكما ھو مبين في التقديم او مشمول بمضمونه بشكل او باخر " للمقاولة " التغيير وفقا 

من ھذه المادة  ) ٦( للنواحي المذكورة كما تقدم ال يؤثر على احكام الفقرة " المقاول " ابراز
  . او عدمھا على ما يقدمه المقاول " المھندس " بغض النظر عن مصادقة 

  
  

" االنشاء    معدات " وحصر استعمال " المعدات " كية مل: المادة السادسة والثالثون 
  " االعمال المؤقتة" و
  

  ملكية المعدات .١
تصبح ملكا          " المقاولة " المجھزة او التي تجھز الحقا استنادا الى " المعدات " ان 

  : في االقرب من االوقات االتية " لصاحب العمل "
  
  " .لمقاولة ل"  عندما يتم تخصيصھا او تسميتھا - أ 

  " .صاحب العمل "  عندما يتم تسديد دفعة معينة عنھا من قبل - ب 
  "  .للمقاولة "  عندما يتم تسليمھا وفقا - ج 
  
 وسم المعدات. ٢

بقدر ما " المقاول " قبل تسليمھا له فعلى " صاحب العمل " الى " المعدات " عندما تنتقل ملكية 
جانبا " المعدات " بشكل معقول ، ان يضع " دس المھن" ھو ممكن عمليا ووفقا لما يرضي 

في القيام بذلك كما " المقاول " واذا اخفق " لصاحب العمل " ويوسمھا على اعتبار انھا ملك 
. لوال ذلك االخفاق " المقاول " ان يحجز اي شھادة دفع كان سيستحقھا " فلصاحب العمل " تقدم 

فقط والتكون ضمن " المقاولة " نايته والغراض وع" المقاول " بعھدة "  المعدات" تكون تلك 
ال يحد من " المھندس " او تحت تصرفه   وان اصدار اية شھادة دفع من قبل " المقاول " ملكية 

التي ال تكون وفقا " المعدات " في رفض " المقاولة " ممارسته الي من صالحياته الواردة في 
 ترتد ملكية المعدات المرفوضة فورا الى وفي حالة اي رفض من ھذا القبيل" للمقاولة " 
  " .المقاول "
   
  
  " االعمال"  وغيرھا في " معدات االنشاء" حصر استعمال . ٣

عند " المقاول " والمواد المجھزة من " االعمال المؤقتة " و " معدات االنشاء " تعتبر جميع 
ان ال يرفعھا او " لمقاول ا" وعلى " االعمال " جلبھا الى الموقع مخصصة بصورة كلية لتنفيذ 

بدون موافقة تحريرية من ) عدا نقلھا من مكان الى اخر في الموقع ( يرفع اي قسم منھا 
  . التي يجب ان ال تحجب بدون سبب معقول " المھندس "
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 وغيرھا  " معدات االنشاء " رفع . ٤

"      ت االنشاء معدا" ان يرفع من الموقع جميع " االعمال " عند اكمال " المقاول " على 
على " المقاولة " والتي لم تنص شروط " الموقع " التي ال تزال في " واالعمال المؤقتة "

  " . المقاول " وان يرفع اية مواد فائضة جھزت من قبل  " صاحب العمل " عائديتھا الى 
  
 وغيرھا " معدات االنشاء " عن الضرر الذي يصيب "  صاحب العمل  "عدم مسؤولية. ٥

" معدات االنشاء " مسؤوال في اي وقت عن ضياع او تلف اي من " صاحب العمل "  يكون ال
او المواد عدا ما نص على خالفه في المادة السادسة عشر من ھذه " االعمال المؤقتة " او 

  . الشروط 
  
 االخراج من حوزة الكمارك . ٦

التصريحات الكمركية عند طلب الحصول على " المقاول " مساعدة " صاحب العمل " على 
من " االعمال " التي تتطلبھا  " االعمال المؤقتة " و " ومعدات االنشاء " المعدات " الخراج 

  .حوزة الكمارك 
  
 وغيرھا" معدات االنشاء " اعادة تصدير . ٧

عند طلب الحصول على اية مصادقة من جھة " المقاول " مساعدة " صاحب العمل " على 
االعمال " و  " معدات االنشاء " باعادة تصدير اي من " المقاول " يام حكومية في العراق لق

على سبيل االدخال الكمركي المؤقت الغراض " المقاول " التي استوردھا " المؤقتة 
  ". االعمال"

  
   " مبلغ المقاولة ": المادة السابعة والثالثون 

  
كتعويض شامل وكامل عن قيام " ل المقاو" الى " مبلغ المقاولة " بدفع " صاحب العمل " يقوم  .١

وذلك في االوقات وبالطريقة المحددة " المقاولة " بتنفيذ جميع التزاماته بموجب " المقاول " 
 " . المقاولة " في 

  
على خضوعه " المقاولة " باستثناء وفي نطاق ما قد تنص ( اجماليا " المقاولة " يكون مبلغ  .٢

ر خاضع الي تصاعد او تعديل مھما كان نوعه عدا ما وھو مبلغ نھائي وملزم وغي) للمقايسة 
 . يرد صراحة في ھذه الشروط 

 
بانه يشمل ويغطي جميع الكلف والمصاريف وااللتزامات بكل انواعھا " مبلغ المقاولة " يعتبر  .٣

التي قد تحصل فيما " لالعمال " ومخاطر كل احتماالت التاخير والتعارض مع ادارة المقاول 
 "صاحب العمل " الى " المقاول " وتسليمھا من "  االعمال "يتعلق باداء 

 
من االحتياطات ما يراه ضروريا لتغطية " المقاولة " بانه قد ضمن مبلغ " المقاول " يعتبر  .٤

على نحو يرضي " االعمال " كلفة مفردات العمل التي تعتبر معقولة وضرورية الكمال 
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 تكون مبينة او موصوفة بشكل صريح في بالرغم من ان تلك المفردات قد ال" المھندس "
 " . مستندات المقاولة "
 

ان عمومية االحكام الواردة في الفقرات السابقة من ھذه  المادة ال تعتبر قد انتقص منھا او  .٥
يكون فيھا نص صريح او وصف " المقاولة " تحددت باي شكل بسبب وجود حاالت معينة في 

 مثل ذلك النص او الوصف بان المقاول يجب ان يقوم بالكلمات وحاالت اخرى ال يكون فيھا
بعمل او يجھز حاجات او ينفذ خدمات على حسابه الخاص او بدون دفعة اضافية او بدون مقابل 

  " .مبلغ المقاولة"  او بان كلفة ذلك تعتبر مشمولة ومغطاة بــ 

  
معه ومفردات ان يقدم جدول كميات مسعر ومفصل يبين نطاق العمل باج " المقاول" على  .٦

لغرض اعتمادھا في احتساب السلف الشھرية وكدليل للتغييرات بعد مصادقة " مبلغ المقاولة "
  . عليھا " المھندس " 
 

قيمة اية فقرة " المقاولة " بموجب " المقاول " ان يستقطع من حساب " لصاحب العمل " يحق  .٧
 جدول الكميات المشار اليه في بتنفيذه من بين فقرات" المقاول " عمل او جزء منھا لم يقم 

 . من ھذه المادة ) ٦(الفقرة 
  

  شروط الدفع : المادة الثامنة والثالثون 
  

  التسليف على االعمال المنجزة .١
على الحساب شھريا بالقيمة الكاملة لالعمال المنجزة وفقا " المقاول "  يجري تسليف - أ 

من المادة السابعة ) ٦(اليه في الفقرة او الجدول المشار " المقاولة " لالسعار المدرجة في 
والثالثون وحسب الخرائط المصدقة لالعمال المنجزة بصورة مرضية على ان تستقطع نسبة 

من %) ٥(من قيمة العمل المنجز وتستمر ھذه االستقطاعات الى ان يصل مجموعھا %) ١٠(
  " . مبلغ المقاولة " 
  

بالقيمة الكاملة " ممثل المھندس " ير مفصل الى مرة كل شھر بتقديم تقر" المقاول "  يقوم -ب 
تدقيق التقرير والمصادقة على " المھندس " وعلى " الموقع " في " والمعدات " للعمل المنجز 

ھذه القيمة او القيمة المعدلة من قبله مطروحا منھا اية سلفة سابقة ومبلغ االستقطاعات النقدية 
" المھندس " وعلى " المقاول " ى مستحقة على والغرامات التاخيرية او اية مبالغ اخر

خالل مدة ال تزيد على "  المقاولة" بموجب " للمقاول " المصادقة على السلف المستحقة 
  " . المھندس " ثالثين يوما من تاريخ تسلم تقرير السلفة من قبل ممثل  

  
عن           " المقاول" ملزما بالمصادقة على اية سلفة الى " المھندس "  ال يكون -ج 

ومطابقتھا " المعدات " مالم يتم التاكد من نوعية وكمية وقيمة تلك " الموقع " في " المعدات "
  .  بصورة جيدة " الموقع " وخزنھا وحمايتھا في " للمواصفات " 
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او " صاحب العمل " اقرارا من " المقاول "  ال تعتبر السلف التي يجري دفعھا الى -د 
  . المشمولة بتلك السلف " المعدات " او " االعمال " ول بقب" المھندس "

  
او بالنسبة الي مبلغ يراد "  المقاول"  اذا نشا اي نزاع بالنسبة الي مبلغ يطالب به - ھــ 

) ان    وجدت ( جميع المبالغ غير المتنازع عليھا " للمقاول " استقطاعه فيجب ان تصرف 
  . حقق من القيمة الواجب دفعھا ودون االنتظار لحين تسوية النزاع والت

  
عن اعمال " للمقاول " من دفع اية مبالغ مستحقة " شھادة االستالم "  ال يمنع صدور - و 

اكملت قبل صدور الشھادة المذكورة وكذلك بالنسبة لالعمال الجديدة التي يتم االتفاق على 
  " . مدة الصيانة " تنفيذھا خالل 

  
ئة من االستقطاعات النقدية المنصوص عليھا في الفقرة عشرون من الما%) ٢٠( يطلق - ز 
  " . شھادة االستالم للتشغيل التجريبي " من ھذه المادة عند صدور )  أ-١(
  

  ثالثون من المائة من االستقطاعات النقدية المنصوص عليھا في الفقرة %) ٣٠( يطلق - ح 
  : ا ياتي شريطة م" شھادة االستالم " من ھذه المادة عند صدور ) أ-١(
  
  .النھائي وتم االتفاق عليه " مبلغ المقاولة "   ان يكون قد تم احتساب -
  
ديون وطلبات للمقاولين الثانويين او غيرھم مسجلة رسميا لدى " المقاول "   ان ال تكون على -

  . او بعد تنزيل تلك الديون " صاحب العمل " 
  

لالعمال " شھادة القبول النھائي " دور  يطلق المتبقي من االستقطاعات النقدية عند ص-ط 
" المقاول " وبعد ان يقدم  ) وفي حالة تعدد تلك الشھادات فمن اخر شھادة ( باجمعھا 

شھادات براءة الذمة الصادرة عن الھيئة العامة للكمارك والھيئة العامة للضرائب ودائرة 
  . التقاعد والضمان االجتماعي للعمال ومحكمة العمل المختصة 

  
اية فوائد او تعويضات عن المبالغ المستقطعة او المؤجلة من " المقاول "  ال يستحق -ي 

صاحب " وفي حالة تاخر الدفع لفترة تزيد على ثالثين يوما السباب تعزى الى . دفعاته 
التباحث حول الموضوع " المقاول " و " صاحب العمل " فعلى " المھندس " او " العمل 

  . غة حل بھدف االتفاق على صي
  

الحق بتصحيح او تغيير اي شھادة دفع سابقة صدرت عنه وله الحق في منع " للمھندس  " -ك 
او جزء منھا ال ينال رضاه او استقطاع قيمة المواد " االعمال " اصدار اي شھادة اذا كانت 

" االعمال " الغراض "  المقاول" الى " صاحب العمل " والمكائن المتضررة مما قد جھزه 
  " . المقاول " ي حالة كون الضرر المذكور ناتج عن اھمال او سوء استعمال من ف
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  "  المعدات "التسليف على .٢

يتم وفقا للشروط المدونة في القسم الثاني من شروط " المعدات " ان منح واسترداد السلف عن 
  . المقاولة 

  
 مستندات التسليف .٣

  : ان وجد ھي ما يلي " عدات الم" ان المستندات الالزمة لغرض التسليف على 
  
  .التجارية لكل شحنة بنسخة اصلية واحدة وست نسخ اضافية " المقاول "  قوائم - أ 
  
 سبع نسخ من شھادة المنشا صادرة عن المصنعين او المصدرين ومصدقة من غرفة تجارة -ب

  . بلد المنشا ومن الممثلية الدبلوماسية العراقية في ذلك البلد 
  

  .احدة من اوراق الشحن بحرا او برا او جوا  مجموعة و- ج 
  

 تاييد الشركة الناقلة بان البضائع غير مشحونة على بواخر مدرجة بالقائمة السوداء او -د 
  . بواخر تمر في مسارھا على ميناء اسرائيلي 

  
  .  شھادة تامين من شركة التامين الوطنية او شركة التامين العراقية في العراق -ھــ 

  
  .ئمة التغليف بثالث نسخ  قا-و 
  

غير " المعدات "  شھادة الفحص او شھادة من الجھة الفاحصة تؤكد بان ذلك الجزء من - ز 
  " . المقاولة " خاضع للفحص بموجب 

  
 المدفوعات بالعمالت االجنبية  .٤

يتطلب استيراد مواد او معدات او اجھزة من خارج العراق او اذا " االعمال " اذا كان تنفيذ 
 تنفيذ االعمال او اي جزء منھا يستلزم استخدام ايد عاملة اجنبية ففي مثل ھذه االحوال يتم كان

بالعمالت االجنبية المعينة وفق " المقاولة " دفع نسبة من المدفوعات الواجب دفعھا بموجب 
  . الشروط المدونة في القسم الثاني من شروط المقاولة 
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  مبالغ االحتياطية ال: المادة التاسعة والثالثون 
  

   " المقاولة" المبالغ االحتياطية المثبتة في  .١
وثبتت بھذه " صاحب العمل " حددت من قبل " المقاولة " يقصد بھا اية مبالغ مشمولة بـ 

لتنفيذ اعمال او لتجھيز مواد او خدمات او كاحتياط لتنفيذ فقرة معينة " المقاولة " الصفة في 
" المھندس " زئيا او ال تستعمل بتاتا وفقا لتوجيھات واختيارات والتي قد تستعمل كليا او ج

في سبيل ذلك ان يامر " للمھندس " بموجب المبالغ المصروفة فعال و" مبلغ المقاولة " ويعدل 
  :بما ياتي 

  
بتنفيذ عمل او تجھيز مواد او خدمات ويجري تسعير ذلك بموجب المادة " المقاول "  قيام - أ 

  .ون من ھذه الشروط الخامسة والثالث
  

بتنفيذ عمل او تجھيز مواد او خدمات ويجري تسعير " المقاول الثانوي المسمى "  قيام -ب 
  .ذلك بموجب المادة االربعين من ھذه الشروط 

  
 ابراز المستندات وغيرھا .٢

ان يبرز جميع العروض والقوائم والمستندات " المھندس " حينما يطلب منه " المقاول " على 
ابات او الوصوالت المتعلقة بالمصروفات الخاصة بالمبالغ االحتياطية المشار اليھا في والحس

  .ھذه المادة 

  
   " للمقاولة" مبلغ االحتياط العام  .٣

ويعتبر غير مشمول " المقاولة " الغراض " صاحب العمل " ويقصد به المبلغ الذي يخصصه 
وبامر تحريري من " المقاولة " ب اال بالقدر الذي يصرف منه بموج" مبلغ المقاولة " بـ
  " .المھندس "

  
  المقاول الثانوي المسمى : المادة االربعون 

  
  تعريف المقاول الثانوي المسمى .١

جميع االختصاصيين والتجار واصحاب الحرف "  المقاول الثانوي المسمى " يقصد بـ 
 المبالغ وغيرھم والمنفذين الي عمل او المجھزين الية بضائع او خدمات خصصت لھا

من المادة التاسعة والثالثون من ھذه الشروط ممن ) ١(االحتياطية المشار اليھا في الفقرة 
في التعاقد معھم بالشروط " المقاول " ويلزم " المھندس " او"  صاحب العمل" يسميھم 

المقاول الثانوي " ويعتبر  " المھندس " او " صاحب العمل " واالسعار التي وافق عليھا 
او " لصاحب العمل " اال انه ال يجوز " المقاول " مستخدما لدى " مقاوال ثانويا " " مى المس

الذي يرفض االرتباط " المقاول الثانوي المسمى " باستخدام " المقاول " ان يلزم " المھندس "
  :تتضمن ما ياتي " المقاول " من الباطن بمقاولة ثانوية مع 

بخصوص العمل او البضائع موضوع المقاولة الثانوية " ى المقاول الثانوي المسم"  تعھد - أ 
" المقاول " بنفس االلتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتق   " المقاول " من الباطن تجاه 
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عن تلك " المقاول " وحماية وتعويض " المقاولة " بموجب احكام " صاحب العمل " تجاه 
لتعويض والطلبات ونفقات التقاضي واالضرار االلتزامات والمسؤوليات وعن جميع مطالبات ا

والتكاليف والغرامات والمصاريف مھما كان نوعھا الناشئة عن ذلك والمتعلقة بھا وعن اي 
  . اخفاق في تنفيذ تلك االلتزامات او االيفاء بتلك المسؤوليات 

  
يقع من عن اي اھمال " المقاول " بحماية وتعويض " المقاول الثانوي المسمى "  قيام -ب 

المسمى ومن وكالئه وعماله ومستخدميه وعن اي سوء استعمال منه او " المقاول الثانوي "
الغراض " المقاول " المجھزة من  " االعمال المؤقتة " او " معدات االنشاء " منھم الي من 

  . من ھذه المادة )  أ-١(وعن جميع مطالبات التعويض كما ذكر في الفقرة " المقاولة " 
  

 " المقاول الثانوي المسمى" قاقات استح .٢
عن العمل المنفذ او البضائع او الخدمات المجھزة من قبل " المقاول " ان المبالغ التي تدفع الى 

  :تنحصر بما ياتي " المقاول الثانوي المسمى " 
   

" المھندس " وحسب قرار  " المقاول "  السعر الفعلي المدفوع او المستحق دفعه من قبل - أ 
  .جب المقاولة الثانوية وبمو

  
من ھذه المادة المثبتة في ) أ- ٢( النسبة المئوية من السعر الفعلي المشار اليه في الفقرة -ب 

صيغة التعاقد وتعتبر ھذه النسبة شاملة الرباحه ومسؤولياته والنفقات والمصروفات التي 
  "  .ول الثانوي المسمى المقا" الى " المقاول " يتحملھا والتسھيالت والخدمات التي يقدمھا 

  
   " المقاول الثانوي المسمى" دفع المبالغ الى  .٣

قبل اصدار اية شھادة دفع بموجب المادة الثامنة والثالثين من ھذه الشروط تتضمن دفع اي 
" مقاول ثانوي مسمى " مبلغ يتعلق بالعمل المنجز او البضاعة او الخدمات المجھزة من اي 

ناقصا (الدليل الكافي بان جميع المبالغ " المقاول " طلب من الحق في ان ي" للمھندس "
التي تضمنتھا شھادات الدفع السابقة فيما يتعلق بالعمل او البضائع او ) االستقطاعات النقدية 

" المقاول " قد دفعت او سددت من " المقاول الثانوي المسمى " الخدمات الخاصة بمثل ھذا 
المقاول " الحق في ان يدفع الى " صاحب العمل "  فـلـ وفي حالة عدم دفعھا او تسديدھا

ناقصا االستقطاعات ( جميع المبالغ "  المھندس" مباشرة بموجب شھادة من " الثانوي المسمى 
المقاول الثانوي المسمى " الى " المقاول " بموجب المقاولة الثانوية التي لم يدفعھا     ) النقدية 

" المقاول " كل ذلك مالم يقم " للمقاول "  من اية مبالغ مستحقة وان ينزل المبالغ المدفوعة" 
ًتحريريا بان لديه اسبابا معقولة في حبس او رفض دفع تلك المبالغ ويقدم " المھندس " بابالغ 

  . ًبذلك تحريريا " المقاول الثانوي المسمى " الدليل الكافي بانه قد ابلغ " للمھندس " 
المقاول الثانوي    المسمى " مباشرة الى " صاحب العمل " ودفع  " المھندس" على انه اذا ايد 

" المقاول " عند اصداره اية شھادة الحقة لصالح " المھندس " على النحو المذكور انفا فعلى " 
في ھذه الحالة ان يوقف او " للمھندس " وليس . ان يستقطع من مبالغھا المبلغ المدفوع مباشرة 

  .  ندما يحين موعد اصدارھا بموجب شروط المقاولة يؤخر اصدار الشھادة ع
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  " المقاول الثانوي المسمى " اعداد تصاميم ومواصفات من قبل  .٤
اذا اشتملت الخدمات المطلوب تقديمھا ضمن اي مبلغ احتياطي على اعداد تصاميم او 

 فان مثل ھذه المتطلبات يجب النص" المعدات " او " االعمال " مواصفات الي جزء من 
المقاول " وتدخل في كل مقاولة ثانوية مسماة مع النص على ان " المقاولة " عليھا صراحة في 

عن ذلك وضد جميع " المقاول " الذي يقوم بھذه الخدمات يحمي ويعوض " الثانوي المسمى 
الدعاوي واالجراءات واالضرار والكلف والنفقات والمصاريف مھما كانت التي تنجم عن او 

اي اخفاق في تنفيذ ھذه االلتزامات او الوفاء بھذه المسؤوليات ولكن دون ان عما يتعلق ب
تفوق مسؤولية " المقاول " اية مسؤولية تجاه " المقاول الثانوي المسمى " تفرض على 

  . بموجب ھذه الشروط " صاحب العمل " تجاه " المقاول "
  

 " المقاول الثانوي المسمى " تحويل التزامات  .٥
وفق احكام المادة االربعين من ھذه الشروط  " المقاول الثانوي المسمى" التزام في حالة عدم 

المقاول " بخصوص العمل المنفذ او البضائع او الخدمات المجھزة من " المقاول " تجاه 
المقاولة " المنصوص عليھا في " مدة الصيانة " التزاما مستمرا لمدة تتعدى  " الثانوي المسمى

قبل انتھاء مدة الصيانة بناء على طلب " صاحب العمل " ان ينقل الى  " المقاول" فعلى " 
صاحب العمل " منافع ذلك االلتزام طوال المدة المتبقية منه دون ان يتحمل " صاحب العمل "
  . اية تكاليف او مصروفات عن ذلك " 

  
  سحب العمل: المادة الحادية واالربعون 

  
  سحب العمل .١

انذارا او اشعارا تحريريا لمدة اربعة عشر يوما ان " المقاول " ء بعد اعطا" لصاحب العمل " 
منھا في اي من " المقاول " ويخرج " واالعمال " " الموقع " يسحب العمل ويضع اليد على 

  :  الحاالت التالية دون الرجوع الى المحكمة 
  
  .او اشھر اعساره " المقاول "  اذا افلس - أ 
  

  .طلب الشھار افالسه او اعساره ب" المقاول "  اذا تقدم - ب 
  

في يد امين التفليسة " المقاول "  اذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع اموال -ج 
  )السنديك (

  
  .صلحا يقيه االفالس او تنازل عن حقوق لصالح دائنيه " المقاول "   اذا عقد -د 
  
  .ھيئة مراقبة مؤلفة من دائنيه تحت اشراف " المقاولة " على تنفيذ " المقاول "  اذا وافق -ھـ
  

شركة اعلنت تصفيتھا عدا التصفية االختيارية الغراض االندماج او " المقاول "  اذا كان -و 
  .اعادة التكوين 
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  " . صاحب العمل " عن المقاولة بدون موافقة تحريرية مسبقة من " المقاول "  اذا تنازل -ز 
  

من محكمة ذات اختصاص وكان من شان ھذا  " المقاول"  اذا وقع الحجز على اموال -ح 
  .  عن االيفاء بالتزاماته " المقاول " الحجز ان يؤدي الى عجز 

  
  :في اي من الحاالت التالية ان من رايه " لصاحب العمل " ًتحريريا " المھندس "  اذا ايد -ط 
  
  . صيغة التعاقد او انه امتنع عن التوقيع على" المقاولة " قد تخلى عن " المقاول "  ان -
  
او اوقف تقدم " االعمال " قد عجز بدون عذر مشروع عن االستمرار بـ " المقاول "  ان -

اشعارا تحريريا بلزوم االستمرار " المھندس " ًلمدة ثالثين يوما بعد تسلمه من " االعمال "
  " . االعمال " بــ 

  
و في ھدم االعمال او في استبدالھا ا" الموقع " قد اخفق في رفع المواد من " المقاول "  ان -

اشعارا تحريريا بان المواد او االعمال " المھندس " خالل ثالثين يوما بعد تسلمه من 
  " . المقاولة " المذكورة قد تقرر رفضھا بمقتضى احكام 

  
او انه متعمد االھمال وعدم " للمقاولة " طبقا " االعمال " غير قائم بتنفيذ " المقاول "  ان -

  " .المقاولة " مباالة في تنفيذ التزاماته بموجب ال
  
بشكل يضر بجودة " المقاولة " قد تعاقد من الباطن بخصوص اي قسم من " المقاول "  ان -

 " . المھندس " العمل او يخالف تعليمات 
  

واخراج   " االعمال " و" الموقع " بسحب العمل ووضع اليد على " صاحب العمل " واليعتبر قيام 
من اي من التزاماته او " للمقاول " او اعفاءا " للمقاولة " منھا في الحاالت المتقدمة فسخا " لمقاول ا"

بموجب " المھندس " او" صاحب العمل " او مساسا بحقوق او سلطات " المقاولة " مسؤولياته بموجب 
االعمال "ل اخر الكمال بنفسه او استخدام اي مقاو" االعمال " اكمال " لصاحب العمل " و" المقاولة " 
االعمال "و" معدات االنشاء " وله او لذلك المقاول االخر الحق في ان يستعمل لھذا االكمال القدر من " 

المقاولة " بموجب احكام " االعمال " والمواد التي اعتبرت مخصصة بصورة تامة لتنفيذ " المؤقتة 
في اي " لصاحب العمل " االخرون مناسبا واو المقاولون " صاحب العمل " على الوجه الذي يراه "

والمواد الفائضة وان يضع بدالت البيع من " االعمال المؤقتة " و   " معدات االنشاء " وقت بيع اي من 
بموجب " المقاول " على " لصاحب العمل " اجل الوفاء باية مبالغ مستحقة او قد تصبح مستحقة 

  " . المقاولة "
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  يخ سحب العملاحتساب القيمة عند تار .٢

على النحو المذكور " المقاول " واخراج " االعمال " اليد على " صاحب العمل " بعد وضع 
وبعد قيامه بالتحريات " المھندس " على " االعمال " انفا وقبل البدء باكمال تنفيذ 

او بواسطة المحكمة " ( المقاول " واالستفسارات المناسبة ان يحدد ويعين باالتفاق مع 
بصورة " المقاول " مقدار ما يستحقه ) تصة في حالة عدم اتفاقه او حضوره رغم اشعاره المخ

المنجزة فعال من قبله مضافا " االعمال " معقولة عند وضع اليد واالخراج من الموقع مقابل 
و " معدات االنشاء " اليه قيمة المواد الصالحة غير المستعملة والمستعمل منھا جزئيا و

على النحو " المقاول " وذلك الخذھا بنظر االعتبار عند تسوية حساب " ؤقتة االعمال الم"
  . من ھذه المادة ) ٣(المذكور في الفقرة 

  
 بعد سحب العمل" المقاولة " تسوية حساب  .٣

" المقاول " واخرج  " االعمال " و" الموقع " بوضع اليد على " صاحب العمل " اذا قام 
اال بعد انتھاء " المقاولة " اي مبلغ على حساب  " المقاول " ى بموجب ھذه المادة فال يدفع ال

قبل سحب العمل " المقاول " بتحديد المبالغ المدفوعة الى " المھندس " وقيام " مدة الصيانة "
وجميع المصروفات ) ان وجدت ( والصيانة والغرامات التاخيرية " االعمال " وتكاليف اكمال 

بما في ذلك النفقات االدارية المنصوص عليھا في " العمل صاحب " االخرى التي تكبدھا 
 "المقاول" القسم الثاني من شروط المقاولة ومتى ما تم ذلك تنزل المبالغ المدفوعة الى 

انھا كانت " المھندس " والمصروفة على حسابه على النحو المذكور انفا من المبالغ التي يؤيد 
من قبله بصورة اصولية واذا وجد ان حساب " مال االع" ستستحق للمقاول في حالة تنفيذ 

دائن ال يستحق الفرق بين المبلغين ، اما اذا وجد ان المبالغ المدفوعة الى المقاول " المقاول "
والمصروفة على حسابه اكثر مما كان يستوجب دفعه اليه في حالة االكمال االصولي 

عند الطلب مبلغ تلك الزيادة والتي " ل لصاحب العم" ان يدفع " المقاول " فعلى "  لالعمال"
  . ويجب استحصالھا منه طبقا لذلك " المقاول " تعتبر دينا مستحقا بذمة 

  
  التصليحات المستعجلة: المادة الثانية واالربعون 

  
ضرورة اتخاذ ما يلزم بشكل عاجل لتامين السالمة او " ممثل المھندس " او " المھندس " اذا راي 

او فيما يتعلق بھا او " االعمال " عن اي حادث او اھمال او اية واقعة سببت ضررا بـ لتدارك ما ينجم 
قادرا " المقاول " ولم يكن " مدة الصيانة " ام اثناء " االعمال " باي قسم او جزء منھا سواء اثناء تنفيذ 

 بواسطة غيره القيام اما بنفسه او" لصاحب العمل " او راغبا في القيام بذلك العمل او التصليح فورا فـ 
ضروريا واذا " ممثل المھندس " او " المھندس " بمثل ھذا العمل او التصليح على النحو الذي يعتبره 

مما " المھندس " بھذه الصورة ھو عمل براي " صاحب العمل " كان العمل او التصليح الذي قام به 
فان جميع المصروفات المتحققة " لمقاولة ا" عن القيام به على نفقته الخاصة بموجب " المقاول " يسال 

او " صاحب العمل " الى " المقاول " اصوليا من اجل القيام بذلك يجب عند الطلب ان تدفع من 
  .او التي ستصبح مستحقة له " للمقاول " من اية مبالغ مستحقة " صاحب العمل " يستقطعھا 
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وحالما يكون ذلك ممكنا ومعقوال ان " ھندس ممثل الم" او " المھندس " ويراعى على الدوام ان على 
  . تحريريا بما اتخذ من اجراءات وفق ما تقدم " المقاول " يبلغ 

  
  " انھاء المقاولة " : المادة الثالثة واالربعون 

  
ضمن حدود ) سواء اعلنت الحرب ام لم تعلن " ( مدة اكمال االعمال " اذا نشبت حرب اثناء  .١

راق طرفا فيھا بحيث تؤثر بصورة ھامة من الناحية المالية او من جمھورية العراق او كان الع
ما لم تنھى المقاولة بموجب ھذه المادة ، " المقاول " النواحي االخرى على تنفيذ االعمال فعلى 

الحق في اي وقت بعد " صاحب العمل " ولـ" االعمال " ان يبذل اقصى جھد الكمال تنفيذ 
" المقاول " وذلك باعطاء اشعار تحريري الى " ة المقاول" نشوب الحرب ان ينھي 

باالشعار دون المساس بحقوق " المقاول " قد انھيت اعتبارا من تاريخ تبليغ " المقاولة "وتعتبر
في ھذه " المقاولة " واليكون النھاء " المقاولة " اي من الطرفين بشان اي خرق سابق النھاء 

 . المادة الخامسة واالربعين من ھذه الشروط الحالة اي اثر على حقوق الطرفين بموجب 
  

"          صاحب العمل " الي سبب او اسباب يتفق " المقاولة " في حالة استحالة تنفيذ  .٢
على انھا خارجة عن ارادة الطرفين وادت الى استحالة التنفيذ فتعتبر        " والمقاول "
 . في ھذه الحالة منتھية " المقاولة "
 

من ھذه المادة فعلى             ) ٢(و ) ١(بموجب احكام الفقرتين " المقاولة " اذا انھيت  .٣
من " واالعمال المؤقتة " ان يقوم وبالسرعة المعقولة بسحب جميع معدات االنشاء " المقاول "

 .  الموقع وان يقدم التسھيالت لمقاوليه الثانويين للقيام بالشيء ذاته 
  

  ع المبالغ في حالة انھاء المقاولة دف: المادة الرابعة واالربعون 
  

ان " صاحب العمل " بموجب المادة الثالثة واالربعين من ھذه الشروط فعلى " المقاولة " اذا انھيت 
المبالغ المستحقة عن جميع االعمال المنجزة قبل تاريخ االنھاء استنادا الى االجور " للمقاول " يدفع 

  : وباالضافة الى ذلك ما ياتي " ة المقاول" واالسعار المنصوص عليھا في 
  

المبالغ الواجبة الدفع عن الكلف غير المباشرة والمسعرة بصورة منفصلة عن فقرات     .١
من المادة السابعة ) ٦(في جدول الكميات المسعر المشار اليه في الفقرة " االعمال الدائمة "

ن العمل او الخدمة التي تشملھا والثالثين من ھذه الشروط وبالقدر الذي تم تنفيذه او انجازه م
 " . المھندس " تلك الكلف وحسب تاييد 

  
من اجل استعمالھا في " لالعمال " كلفة المواد او السلع التي تم االيصاء عليھا بصورة مناسبة  .٢

" المقاول " او تلك التي يكون " المقاول " والتي كانت ستسلم الى " االعمال " ما يتعلق بـ 
" لصاحب العمل " نونية عن قبول تسلمھا تصبح ھذه المواد او السلع ملكا مسؤوال بصورة قا

 . بعد قيامه بدفع كلفتھا 
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بصورة معتدلة وذلك عن " المقاول " لتغطية اية مصاريف تكبدھا " المھندس " مبلغ يقرره  .٣
رة شريطة ان مثل ھذه المصاريف لم تشملھا الدفعات المذكو" االعمال " توقعاته النجاز جميع 

 .من ھذه المادة ) ٢(و ) ١(في الفقرتين 
 

من المادة الثالثة واالربعين من ھذه الشروط ) ٣(الكلف المعقولة لسحب المعدات بموجب الفقرة  .٤
او الى اية جھة " المقاول " وكذلك الكلف المعقولة العادة تلك المعدات الى البلد المسجل فيه 

ذلك وبشرط ان تتم االعادة بعد سحب " المقاول " اذا طلب ) اي االثنين اقل كلفة ( اخرى 
 . المعدات مباشرة 

 
وعماله المستخدمين من اجل او فيما يتعلق " المقاول " الكلفة المعقولة العادة جميع منتسبي  .٥

  . في وقت االنھاء الى اوطانھم " باالعمال "

  
لمادة ان يكون       بموجب ھذه ا" صاحب العمل " ويشترط دائما مقابل اية دفعات تستحق على 

وذلك عن " المقاول " الحق في ان يسترجع منھا اية ارصدة موقوفة مستحقة بذمة " لصاحب العمل "
الى " صاحب   العمل " السلف المتعلقة بالمعدات والمواد وكذلك اي مبلغ مدفوع سابقا من قبل 

ل او المواد المرفوضة بموجب شروط واليتم الدفع عن االعما" االعمال " فيما يتعلق بتنفيذ " المقاول "
  " .المقاولة " 
  

   التحكيم –تسوية النزاعات : المادة الخامسة واالربعون 
  

له عالقة             " والمقاول " " صاحب العمل " اذا نشا نزاع او خالف من اي نوع كان بين 
او بعد " االعمال " ثناء سير سواء كان ذلك ا" ( االعمال " او ناجم عنھا او عن تنفيذ " بالمقاولة "

فيحال مثل ھذا النزاع او ) او تركھا او االخالل بھا " المقاولة " اكمالھا وسواء كان قبل ام بعد انھاء 
و " صاحب العمل " وتجري تسويته من قبله وعليه ان يبلغ قراره الى " المھندس " الخالف الى 

  " .المقاول "
  

"      لصاحب العمل "  احيلت بھذه الصورة يكون ملزما ان مثل ھذا القرار بخصوص كل قضية
بكل ما " االعمال " ان يعمل به دونما تاخير وعليه االستمرار بتنفيذ " المقاول " وعلى " المقاول "و

اشعارا بعدم قبول القرار على النحو " صاحب العمل " او " المقاول " يلزم من المثابرة سواء قدم 
  . م يقدم المذكور فيما بعد ام ل

ھذا فعندئذ وفي اية حالة كھذه يكون " المھندس " بقرار"  المقاول" او " صاحب العمل " واذا لم يقبل 
في غضون ثالثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالقرار " المقاول " او " لصاحب العمل "

  : المذكور ان يطلب احالة القضية الى التحكيم على الوجة االتي 
  
محكما وعلى المحكمين المعينين بھذه الصورة ان يتفقا " المقاول " و" صاحب العمل " ين كل من يع

وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق خالل اربعة عشر يوما من . على محكم ثالث ليتولى رئاسة المحكمين 
لمحكمة الحق في مراجعة ا" المقاول " او" لصاحب العمل " اخر تاريخ لتعيينھما فعندئذ يكون 
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المختصة لتعيين المحكم الثالث وفق االجراءات المنصوص عليھا في قانون المرافعات المدنية او وفق 
  .اية اجراءات ينص عليھا قانون خاص بامور التحكيم 

  
يكون للمحكمين السلطة الكاملة في اعادة النظر وتنقيح وتعديل اي قرار او راي او امر او شھادة او 

مما له عالقة بموضوع النزاع ويكون الحكم الذي يصدره المحكمون " مھندس ال" تثمين صدر عن 
ملزما للطرفين ما لم يتمسك احدھما ببطالنه وفقا لالحكام المنصوص عليھا في قانون المرافعات 

  .  المدنية
 لم يوافق او االدعاء باكمالھا ما" االعمال " ان االحالة الى التحكيم يجب ان ال يباشر بھا اال بعد اكمال 

على غير ذلك بصورة تحريرية على ان يراعى على الدوام ان تاجيل " المقاول " و" صاحب العمل " 
تدفع االتعاب وجميع التكاليف االخرى . البت في الخالف ال يلحق ضررا بالطرفين او يعيق سير العمل 

ب والتكاليف الطرف الذي الى المحكمين من قبل الطرف الذي يطلب التحكيم على ان يتحمل تلك االتعا
  .يصدر حكم المحكمين ضده ويكون التحكيم في العراق ووفق القوانين العراقية 

  
  االشعارات: المادة السادسة واالربعون 

  
   " المقاول" غ االشعارات الى يتبل .١

اذا ارسلت " المقاولة " صحيحة بموجب " المقاول " تكون االشعارات واالنذارات الموجھة الى 
شركة غير عراقية " المقاول " على انه اذا كان . بالبريد المسجل او اودعت في محل عمله اليه 

  .فترسل الى مكتبه المسجل في العراق او مكتبه الرئيسي 
  

 " المھندس "  او  " صاحب العمل" تبليغ االشعارات الى  .٢
حيحة بموجب ص" المھندس " او " صاحب العمل " تكون االشعارات واالنذارات الموجھة الى 

  .اذا ارسلت اليه بالبريد المسجل او اودعت في دائرته " المقاولة " 

  
  القانون الواجب التطبيق على المقاولة : المادة السابعة واالربعون 

  
وترتب اثارھا وفقا للقوانين والتعليمات العراقية وتكون لمحاكم العراق الوالية " المقاولة " تخضع 

  " . المقاولة " ي جميع القضايا والدعاوي الناشئة عن القضائية للنظر والبت ف
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  شروط المقاولة العمال الھندسة الكھربائية والميكانيكية والكيمياوية  
  القسم الثاني

  شروط التطبيق الخاص

    التعاريف- ١
  ... .................................................................." صاحب العمل "اسم  - أ

   ........................................................................." المھندس " اسم -ب 
   ........................................................... "االعمال"  تسميات اقسام -ج 
  ....................................................... اية تعاريف اخرى يراد اضافتھا -د 
  

  
من المادة الثامنة من القسم االول من شروط ) ١٢(بموجب الفقرة ) للمعدات (  االدوات االحتياطية - ٢

  ) .االعمال الدائمة ( شھرا بعد استالم (              ) المقاولة مطلوبة لمدة 
  
الول من شروط المقاولة وبنسبة  يكون مقدار ضمان التنفيذ وفقا الحكام المادة العاشرة من القسم ا- ٣

) للمقاولة ( المثبت في صيغة التعاقد مضافا اليه مبلغ االحتياط العام        ) خمسة من المئة % ( ٥
من (    % ) المشار اليه في المادة التاسعة والثالثين من القسم االول من شروط المقاولة والبالغ 

 .مبلغ المقاولة 
  
مل المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من القسم االول من شروط المقاولة  يكون تقديم منھاج الع- ٤

 .يوما من تاريخ نفاذ المقاولة (                ) خالل 
  
من المادة السادسة ) ٨( يكون الحد االدنى للتامين على المسؤولية عن الغير وفقا الحكام الفقرة - ٥

                    ) .( عشرة من القسم االول من شروط المقاولة 
  
من المادة الثالثين من ) ١( عن كل يوم وفقا الحكام الفقرة (                )  تكون الغرامة التاخيرية - ٦

من (         % ) القسم االول من شروط المقاولة ويكون الحد االعلى لمجموع الغرامات التاخيرية 
 .  في صيغة التعاقد مبلغ المقاولة ما لم يتم االتفاق على خالفه

  
من المادة الحادية والثالثين من القسم االول ) أ- ٢( يكون امد فترة التشغيل التجريبي بموجب الفقرة - ٧

 .يوما (               ) من شروط المقاولة 
  
 يكون الحد االدنى لقيمة االعمال المنجزة والمواد المطروحة شھريا لغرض منح السلف                - ٨

). (              
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 تكون نسبة التحميالت االدارية عند قيام صاحب العمل او بواسطته بتنفيذ اي من التزامات المقاول - ٩

من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك االلتزام دون االنتقاص من مسؤوليات (     %) بموجب المقاولة 
  .المقاول بموجب المقاولة 

 
من المادة الثامنة والثالثين من القسم االول من ) ٢(ات بموجب الفقرة  يجري التسليف على المعد-١٠

 : شروط المقاولة وفق االسس االتية 
  

من المادة الثامنة والثالثين من ) ٤( تكون الدفوعات بالعملة االجنبية المنصوص عليھا في الفقرة -١١
اة عدم تجاوز تحويالت القسم االول من شروط المقاولة وفق الشروط المدرجة ادناه مع مراع

بضمنھا الرواتب ( المقاول من العملة االجنبية بما فيھا تحويالت العاملين لديه من غير العراقيين 
  . لنسبة العملة االجنبية المتفق عليھا في المقاولة ) واالجور 
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  )صيغة التعاقد ( 
  
  

ين             المعرف عقدت ھذه المقاولة في اليوم             ان و            وب  من شھر            سنة الف
  في المقاولة 

  
  
  ) .المقاول ( وبين                                 المعرف في المقاولة بـ ) صاحب العمل ( بـ 
  
  

  مقاولة            تم االتفاق بين صاحب العمل والمقاول على قيام المقاول بتنفيذ وصيانة االعمال الخاصة ب
طبقا لمستندات المقاولة واحكامھا وذلك لقاء ) يذكر اسم المقاولة                                           ( 

  .                 ًمبلغ قدره                      واكمال وتسليم االعمال خالل مدة                 يوما 
  
  

بموجب االسعار ) للمقاول ( صاحب العمل على دفع المبالغ المستحقة ومن الجھة االخرى فقد وافق 
  ) .المقاولة ( والشروط والمواعيد المدونة في 

  
من المادة )  ب-٢(المشار اليھا في الفقرة ) المقاول الثانوي المسمى ( ان النسبة المئوية من استحقاقات 

  ) . من المئة   %) (        (      االربعون من القسم االول من شروط المقاولة ھي 
ان المستندات التالية يعتبر كل منھا متمما لالخر وتكون جميعھا مستندات المقاولة التي سيجري تنفيذ 

طبقا لما ورد فيھا او بشكل منقح او معدل وفق ما تسمح به المستندات المذكورة وتكون ) االعمال (
  : االسبقية حسب التسلسل االتي 

 صيغة التعاقد .١
 روط المقاولة بقسميھا االول والثاني ش .٢
 ) .المقاول(و) صاحب العمل(كراس او ملحق لالمور الفنية متفق عليه بين  .٣
 .الغراض المناقصة ) صاحب العمل(المستندات الفنية الصادرة من  .٤
الذي يتضمن االسعار وكذلك التحفظات ) باستثناء الجزء التجاري " ( المقاول"عطاء  .٥

من قبل الطرفين " المقاولة"لتعاقدية بناء عليه فقد تم التوقيع على ھذه والشروط المالية وا
 . المتعاقدين المذكورين في اعاله 

  
                   المقاول                                  صاحب العمل

  )باالضافة الى وظيفته                                                           ( 
  
  :االسم :                                                 االسم   
  

                                                             : العنوان :                                                العنوان 
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   الخامسالباب 
  مواصفـات المواد 
  واالعمال االنشائية 
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  مواصفات المواد واالعمال االنشائية: فھرس الباب الخامس 
  

  الصفحة   المحتويات 
  ٣١١ ومنتجاتھا                                          الجص والجبس والجير : )١(الفصل 

  ٣١٢                                ٢٨/١٩٨٨ع .ق.الجص لإلغراض البنائية بموجب م - ١
  ٣١٤      ٥٤٨/١٩٨٩ع .ق.الجيري بموجب م -الطابوق والكتل الرملي  - ٢

  ٣١٥                                                                             الركام: ) ٢(الفصل 
ع .ق.ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء بموجب م - ١
٤٥/١٩٨٤      

٣١٦  

  ٣١٩           B.S882/1992ركام المصادر الطبيعية المستخدم في الخرسانة بموجب - ٢
  ٣٢٢      ASTM C33/2003ركام الخرسانة بموجب  - ٣
ع .ق.ية المياه بموجب مالرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصف - ٤

١٥٥٥/٢٠٠٠      
٣٢٦  

  ٣٢٩                                                            السمنت والخرسانة) : ٣(الفصل 
  ٣٣١                                        ٥/١٩٨٤ع .ق.السمنت البورتالندي بموجب م - ١
  ٣٣٣                                    ١٩٨٤/ ١٠٤٢ع .ق. مالكاشي الموزائيك بموجب - ٢
  ٣٣٤                                        ١٩٨٤/ ١٠٤٣ع .ق.الكاشي العادي بموجب م - ٣
  ٣٣٥   ١٠٧٧/١٩٨٧ع .ق.كتل البناء الخرسانية المحملة بموجب م - ٤
ع .ق. الصب بموجب مبقةالمسحافات األرصفة والسواقي الخرسانية  - ٥

١١٠٦/١٩٨٧    
٣٣٧  

  ٣٣٩                ١١٠٧/٢٠٠٢ع .ق.البالطات الخرسانية المسبقة الصب بموجب م - ٦
  ٣٤٠                ١٠٨٨/ ١١٢٩ع .ق. بموجب مغير المحملةكتل البناء الخرسانية  - ٧
  ٣٤٢          ١٣٨١/١٩٨٨ع .ق.م بموجب المسلحة الناتئةدرجات السلم الخرسانية  - ٨
          بموجب داخلياألنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط  - ٩
                  ١٤٣٢/١٩٨٩ع.ق. م

٣٤٣  

  ٣٤٩         ١٤٤١/٢٠٠٠ع .ق.بموجب م) الثرمستون ( الكتل الخرسانية الخلوية  -١٠
  ٣٥٠                        ١٦٠٦/١٩٩٠ع .ق. الرصف الخرساني بموجب مطابوق -١٢
ع .ق.األعمدة الخرسانية المسلحة المستعملة لالسيجة بموجب م -١٣

١٦٧٨/١٩٩٢         
٣٥٢  

  ٣٥٤                    ١٩٩٢/ ١٧٠٣ع .ق.المياه المستعملة في الخرسانة بموجب م -١٤
  ٣٥٥                                                                      السيراميك: )  ٤(الفصل 

ع .ق. المزجج المقاوم لألحماض بموجب مغيرالبالط السيراميكي  - ١
١٦٢٧/١٩٩١       

٣٥٧  

متطلبات بالط البثق ذو (البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران  - ٢
ع .ق.بموجب م)  المجموعة أ %٣ ≤ص  اص للماءامتص قابلية 
١٧٠٤/١/١٩٩٢                

٣٥٩  

      %٦≤ص  ≤ %٣(دران ـــيراميكي المستخدم لألرضيات والجــالبالط الس - ٤
  ١٧٠٤/٢/١٩٩٢ع .ق.  بموجب م) )١-٢(المجموعة أ

٣٦١  

ط البثق ذو متطلبات بال(البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران  - ٥
ع .ق.بموجب م)) ٢- ٢( المجموعة أ%١٠≤ص<% ٦امتصاص للماء قابلية
١٧٠٤/٣/٩٩٢  

٣٦٣  

  



 

 

  
  

٣٠٨

  الصفحة   المحتويات       
  ٣٦٧                                                               المنتجات الطينية) : ٥(الفصل 

  ٣٦٨  ٢٥/١٩٨٨ع .ق.بموجب م) اآلجر( الطابوق المصنوع من الطين - ١
  ٣٦٩                                                             الصخور واألحجار) : ٦(الفصل 

  ٣٧١                 ١٣٨٧/١٩٨٩ع .ق. البناء بموجب ماتالحجر الطبيعي الستخدام - ١
  ٣٧١    الرخام -        أ
  ٣٧٣                                                                       الحجر الجيري -        ب
  ٣٧٤                                                                               الكرانيت -        ج
  ٣٧٥                                                        عة للرطوبةالمواد المان) : ٧(الفصل 

  ٣٧٧                      ٤/١٩٨٨ع .ق. القيري المانع للرطوبة والماء بموجب مداللبا - ١
المعجون القيري المرن إلحكام الفواصل الخرسانية لالستعمال على الحار  - ٢

     ١١١٠/١٩٨٨ع .ق.م بموجب
٣٧٩  

ع .ق.م بموجب مادة إحكام التبليط الخرساني واالسفلتي لالستعمال على الحار - ٣
١١٣٦/١٩٨٨     

٣٨٠  

     المعجون القيري المرن المقاوم لوقود الطائرات المستعمل إلحكام الفواصل  - ٤
  ١١٧٢/١٩٨٨ع .ق. بموجب م على الحار الخرسانية لالستعمال

٣٨١  

      ع.ق. كطالء واق في السقوف بموجب م المستخدم  القيريلبحالمست - ٥
١١٧٣/١٩٨٨     

٣٨٣  

  ٣٨٤                        ١٩٨٨ /١١٩٦ع .ق.القير المستعمل في التسطيح بموجب م - ٦
     زة لفواصل التمدد في خرسانة التبليط والھياكل اإلنشائيةـــالحشوات الجاھ - ٧
          ١٢٨٠/١٩٨٨ع .ق.بموجب م)  القابل لالنبثاق المرن النوع القيري غير( 

٣٨٥  

سور ن والمعج -٨ يط والج ال التبل ي أعم انية ف ل الخرس ام الفواص ري إلحك القي
  ١٢٨٨/١٩٨٩ع .ق.واإلنشاءات األخرى لالستعمال على البارد بموجب م

٣٨٦  

  ٣٨٧                                                             السمنت االسبستي: ) ٨(الفصل 
  ٣٨٨                     ٨٣/١٩٩٩ع .ق. ألواح السمنت االسبستي المسطحة بموجب م- ١
ب -٢ سية بموج سقيف والتك ا للت ة وملحقاتھ ستي المموج سمنت االسب واح ال  أل
                       ٧٩/١٩٩٩ع .ق.م

٣٨٩  

ع    .ق. أنابيب ووصالت الضغط المصنوعة مــن السمنت االسبستي بموجب م-٣
١٤٣/١٩٩٠                        

٣٩١  

  ٣٩٣                                                                       االيبوكسي: ) ٩(الفصل 
  ٣٩٥                       ASTM  C881-2002  االيبوكسي الرابطة للخرسانة بموجب - ١

  ٣٩٧                                                  المواد المضافة للخرسانة : )١٠(الفصل 
  ٣٩٨                                    ١٤٣١/١٩٨٩ع .ق. مضافات الخرسانة بموجب م- ١

  ٤٠٣                                                          وارنيشالطالء وال : ) ١١(الفصل 
  ٤٠٥                          ١٩٨٧/ ٤٧٧ع .ق. معجون تثبيت زجاج النوافذ بموجب م- ١
 زيت بذر الكتان بموجب - طالء أساس أوكسيد الحديد االحمر- ٢
       ٨٧١/١٩٩٠ع.ق.م

٤٠٧  

ع .ق. أصفر الزنك بموجب م–د الحديد االحمر  طالء أساس أوكسي- ٣
٨٧٧/١٩٨٨        

٤٠٨  

  ٤١٢   ٩٦٠/٢٠٠٠ع .ق. طالء الكيدي لماع للسطوح الداخلية والخارجية بموجب م- ٤
  ٤١٤                    ٩٨٥/١٩٩٤ع .ق. طالء مستحلب راتنجات صناعية بموجب م- ٥

 



 

 

  
  

٣٠٩

  الصفحة   المحتويات 
  ٤١٥         ١٠٤٧/١٩٨٤ع .ق.منيوم المحبب للسطوح المعدنية بموجب مطالء األل - ٦
  ٤١٦      ١٠٥٦/١٩٨٤ع .ق. أساس الكيدي بموجب م-  طالء أوكسيد الحديد االحمر- ٧
  ٤١٨     ١٠٥٧/١٩٨٤ع .ق.الستعمال الداخلي بموجب مل طالء الكيدي مطفأ اللمعة - ٨
  ٤٢٢           ١١٠١/١٩٨٤ع .ق.األبيض واألصفر بموجب م طالء تخطيط الطرق - ٩
  ٤٢٤   ١٢٥٧/١٩٨٨ع .ق. الطالء القيري األسود لالستعمال على البارد بموجب م-١٠
  ٤٢٦                             ١٥٠٦/١٩٨٩ع .ق. طالء الكيدي شبه لماع بموجب م-١١
ع .ق.بموجب م)  ثرموبالستك( مة بالحرارة  مواد تخطيط الطرق المستخد-١٢

١٧٤٤/١٩٩٢                                         
٤٢٨  

  ٤٢٩                                                                 حديد التسليح : )١٢(الفصل 
  ٤٣١                         ASTM A615/A615M-01b قضبان حديد التسليح بموجب - ١
  ٤٣٤                            B.S 4449-1997 قضبان حديد التسليح للخرسانة بموجب - ٢
  ٤٣٧والجسور          أعمال الطرق بموجب المواصفات العامة للطرق ) : ١٣(لفصل ا
  ٤٣٨                        )                                    SORB/R5( اإلعمال الترابية - ١
  ٤٤٠           )SORB/R6E( تثبيت التربة وطبقات تحت األساس واألساس بالسمنت - ٢
  ٤٤٣                      ) (SORB/R6F )الجير (تثبيت التربة وتحت األساس بالكلس  - ٣
  ٤٤٥                          )    ( SORB/R6G باإلسفلتتثبيت التربة وتحت األساس  - ٤
  ٤٤٧                               )SORB/R6 (من الرمل والحصى تحت األساس  طبقة -٥
 طبقة األساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر وحجر المكادام      - ٦

  )SORB/R7( المحدول باالھتزاز
٤٤٩  

  ٤٤٩  الجيري المكسر والحصى المكسر طبقة األساس من الحجر -أ
  ٤٥١   طبقة األساس من حجر المكادام المحدول باالھتزاز-ب

  ٤٥٣ )                                          SORB –R8A(طبقة البرايم القيرية بموجب 
  ٤٥٥ )                                                SORB-R8B(طبقة التاك كوت القيرية 

  ٤٥٧ )                                     SORB-R9(التبليط بالخرسانة اإلسفلتية الساخنة 
  ٤٦٥                                                       إعمال الطرق  : )١٣(ملحق الفصل 

Cut Back Asphalt (Rapid-Curing Type) AASHTO M82-2004   ٤٦٦  
Cut Back Asphalt (Medium-Curing Type) AASHTO          

M81- 2004  
٤٦٧  

Cationic Emulsified Asphalt / AASHTO M208-2005                ٤٦٨  
                                                      الخصائص الھندسية للتربة   :)١٤(الفصل 

Some Geotechnical Properties of soils   
٤٦٩  

1- Soil Particle Size Limits ٤٧٠  
 2- Specific Gravity of Some Soil ٤٧٠  
3- Typical Void Ratio , Moisture Content and Dry Unit Weight for 
Some Soils 

٤٧٠  

4- Denseness of a Granular Soil ٤٧١  
5- Typical Liquid & Plastic Limits for Clay Minerals ٤٧١  
6- Unified Soil Classification System (USCS) ٤٧١  
7- Hydraulic for Various Soils ٤٧٤  
8- Consistency of Clay ٤٧٤  

  



 

 

  
  

٣١٠

  الصفحة   المحتويات ٤
 9- Correction for Standard Penetration Number ,N  ٤٧٤  
10- Relation between the Corrected N-Values and the Relative          
Density in Sands 

٤٧٥  

 11- Correlation between NfƠv and φ for Granular Soils ٤٧٥  
12- Correlation of Cone Resistance with Ơv φ and Dr for N.C                 
Sands

٤٧٦  

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 



 

 

  
  

٣١١

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  )١(الفصل 
  الجص والجبس والجير 

  ومنتجاتھا

  
  
  
  
  

  المواصفة                                         العنوان 
  ٢٨/١٩٨٨ع     .ق.الجص لإلغراض البنائية                           م

    ٥٤٨/١٩٨٩ع   .ق. م    الطابوق والكتل الرملي الجيري                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
  

٣١٢

  الجص لإلغراض البنائية
Gypsum for Building 

   )١٩٨٨لسنة٢٨ع .ق.م( 
                            

  األصناف: ًأوال
  الجص االعتيادي  - أ
 البورك  -  ب
 الجص الفني-جـ
  
  المتطلبات الفيزيائية: ًثانيا
   )١( ب جدول بموج

  
  المتطلبات الفيزيائية ) ١( جدول 

  

  الخاصية ت
الجص 
  االعتيادي

  الجص الفني  البورك

  ) :٪(النعومة  ١
  على ) ١٦(اليزيد المتبقي على منخل رقم 

  ٥  صفر  ٨

  ): دقيقة (وقت التماسك  ٢
                               اليقل عن

                               اليزيد عن 

                 

٨  

٢٥  

  
٨  
٢٥  

  
١٢  
٢٠  

  ٦  ٥  ٣  التقل عن) : ٢مم\نيوتن(قوة تحمل الضغط  ٣
  ٢  ١.٥  -  اليقل عن) ٢مم\نيوتن(معاير الكسر  ٤
  ) :مم (قوة الصالدة  ٥

  اليزيد قطر الثلمة للكرة الساقطة على 
-  ٥  ٥  

  
  
 للعقادة دقيقة عند استخدام الجص ١٥  يجب أن ال يزيد وقت التماسك على  

  
  
  
  

 
 
  
  
 
 

  
  



 

 

  
  

٣١٣

  الجص لإلغراض البنائية 
Gypsum for Building  

   )١٩٨٨لسنة٢٨ع .ق.م( 
  

   المتطلبات الكيميائية-ً:ثالثا
  )٢(بموجب الجدول 

  
  المتطلبات الكيميائية) : ٢(جدول 

  
  الجص الفني  البورك  الجص االعتيادي  الخاصية ت
  ٤٠  ٤٥  ٣٥  التقل عن ) : ٪( SO3نسبة  ١
  ٢٧  ٣٠  ٢٥  التقل عن ): ٪ (CaOنسبة  ٢
األمالح الذائبة وأمالح المغنيسيوم  ٣

  التزيد على):٪(
٠.٢٥  ٠,٢٥  ٠,٢٥  

٤ 
  ٩ال يزيد عن  )٪((الماء المتحد 

  ٤ال يقل عن 
  ٩واليزيد عن 

  ٩اليزيد عن 

  ٩  -  ٩ال يزيد عن  اليزيد على ):٪(الفقدان عند الحرق  ٥
  -  ٥  -  التتجاوز): ٪(نسبة الشوائب  ٦

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  
  

٣١٤

  الطابوق والكتل الرملي والجيري
Sand- Lime Bricks and Blocks 

(  )١٩٨٩لسنة٥٤٨ع .ق.م
  

  األبعاد القياسية:ًأوال 
  

  )مم(االرتفاع   )مم(العرض   )مم(الطول   النوع
  ٧٥  الطابوق  ٢٤٠  ١١٥
  ١٦٠  الكتل  ٢٤٠  ٢٤٠

  
  التفاوتات: ً ثانيا 

      الطابوق                   -   مم للقيمة الفردية٣ 
                                     مم لمعدل الوحدات٢   

   مم للقيمة الفردية  ٤  الكتل المجوفة والمصمتة   -
                                    مم لمعدل الوحدات ٣   

  
  تحمل الضغط: ًثالثا  

  :الحد األدنى لقيم تحمل الضغط كما في الجدول اآلتي :  للنماذج الجافة
  

  ٣ سم\الكثافة اإلجمالية غم   ٢ مم\الحد األدنى لتحمل الضغط نيوتن
  النوع

  معدل الوحدات  وحدة الوحدة  معدل الوحدات  وحدة واحدة

  ٢٠- ١.٨  الطابوق  ١٤  ١٧  أدنى كحد ١.٧

  ١.٦-١.٤  الكتل  ٧  ٩   كحد أدنى١.٣

  
                 عن القيم ٪٨٥اليقل الحد األدنى لتحمل الضغط للنماذج المغمورة بالماء عن : للنماذج الرطبة 

  .الواردة في الجدول أعاله       
  
    

  الكثافة اإلجمالية : ًرابعا 
           الحظ الجدول السابق

  
   األقصى النكماش الجفافالحد: ًخامسا 

  ٪ ٠.٠٤ال يزيد الحد األقصى النكماش الجفاف على            
  

  امتصاص الماء: ًسادسا
  ٪ ١٢         ال يزيد نسبة امتصاص الماء على 

  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣١٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢الفصل 
  الركـــــــام

  
  

  المواصفة                                                                 العنـــــوان 
  ٤٥/١٩٨٤ع .ق.ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء     م

 B.S 882/1992ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء     بريطانية
 ASTM C33/2003ركام المصادر الطبيعية المستعمل الخرسانة والبناء        أمريكية

  ١٥٥٥/٢٠٠٠ع .ق.مستخدم لمرشحات تصفية المياه           مالرمل والحصى ال
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



 

 

  
  

٣١٦



 

 

  
  

٣١٧

  ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء
Aggregate  From Natural Sources for Concrete and building 

construction   
  ١٩٨٤لسنة ) ٤٥(ع  رقم .ق.م

  
  المواد الضارة: أوال 
         يجب أن اليحتوي الركام على مواد عضوية ضارة بدرجــة تؤثر على    : وية المواد العض ١-١

            تحمل الخرســـانة ودوامھا عند إجراء فحص المواد العضوية حســب                         
                        الخاص  ١٩٩٤لسنة ) ٥٠٠(الدليـــــل االسترشادي المرجعي رقــــم            

  .الضارة في الركام  بفحص المــــواد 
 )١( التزيد نسبة ثالث اوكسيد الكبريت على ما ھو مثبت في الجدول :األمالح الكبريتية  ٢-١
  

   و المزجات السمنتية نسب األمالح الكبريتية المسموح بھا في الركام الناعم) ١(جدول

 SO3الحد األعلى لنسبة 

في   جزء المنشأ
الركام 
  الناعم

  في الخلطات السمنتية
  )مجموع محتوى األمالح لكافة المكونات(

  : المجموعة األولى-١
  . الخرسانة المسلحة لألسس -أ
  .أجزاء المنشأ التي لھا تماس مع المياه-ب
  )ج- ٢( الخرسانة مسبقة الجھد عدا الواردة في الفقرة-ج

٠.٥٪  

وى سمنت  من وزن السمنت٪٤  ٣٠٠ للخلطات ذات محت

 أذا كان محتوى السمنت في الخلطة ٪٤.٥ أو أكثر أو ٣م\مكغ
وى ٪٥ أو٣م\ كغم٣٠٠ وأقل من ٣م\ كغم ٢٥٠ ان محت  أذا ك

  ٣م\كغم٢٥٠السمنت في الخلطة أقل من 

  : المجموعة الثانية -٢
   كافة أنواع الخرسانة المسلحة وغير -أ

   ) ٤ ، ١(   المسلحة عدا الواردة في 
  لكاشي البالطات الخرسانية وا-ب
   الخرسانة مسبقة الجھد المنضجة بالبخاروالتي ليس لھا تماس مع الماء -ج

٠.٧٥٪  

سمنت٪٤.٥ وى سمنت  من وزن ال  ٣م\كغم٣٠٠ ذات محت
ر أو ـة ٪٥أو أكث ـي الخلطـ سمنت فـــ وى ال ان محت  أذا ك

ل من ٣ م\كغم٢٥٠  أذا ٣م\كغم٥.٥ أو ٣م\٣٠٠ أو أكثر أو أق
  ٣م\ كغم٢٥٠ أقل من كان محتوى السمنت في الخلطة

  : المجموعة الثالثة-٣
  ركام ناعم: مونة السمنت 

   من وزن السمنت٪٦  ٪٠.٧٥

  : المجموعة الرابعة-٤
   سنوات ١٠ خرسانة األبنية الوقتية التي اليزيد عمرھا على-أ
   الكتل الخرسانية-ب

   من وزن السمنت٪٦  ٪١

 التزيد نسبة SO3  ًا وزن٪٠.١ في الركام الخشن على  
        ألنواع السمنت البورتالندي على أن يستعمل البورتالندي المقاوم لألمالح أو السمنت        

  .البورتالندي المعتدل لمقاومة تأثير األمالح الخارجية التي تتعرض لھا الخرسانة  
 اذا كانت  تتبع المعادلة التالية الحتساب النسبة الكلية لألمالح كنسبة مئوية من وزن السمنت     

  )سمنت ركام وركام خشن ( ًع وزنا :الخلطة بنسب من ص 
  
  

  المقاومة الكامنة ضد القلويات : ًثانيا 
ة حسب  اوم) ٤٢ع .ق.م(الركام الذي أثبت باستخدامه السابق أو بتجارب مختبري ه مق ات  بأن       للقلوي

ام ال يمل ذه المقاومًالموجودة فـي السمنت يعتبر مطابقا ، وإذا كان الرك ستعمل      ةك ھ ستعمل أو ي فالي
  .مع سمنت واطئ القلويات 

  
  

  
  



 

 

  
  

٣١٨

  ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء
Aggregates from Natural Sources for concrete and Building 

Construction 
  ١٩٨٤لسنة ) ٤٥(ع  رقم .ق.م

  
  المواد الخفيفة : ًثالثا 

   )٢( ود المبينة في جدول التزيد على الحد
  

  المواد القابلة للتفتت: ًرابعا 
   )٢( التزيد على الحدود المبينة في جدول 

   
   مايكرون٧٥المواد المارة من منخل : ًخامسا 

   )٢( التزيد على الحدود المبينة في جدول 
  

  النسب المسموح بھا من المواد الضارة في الركام الناعم والخشن ) : ٢( جدول 
   بالوزن٪الحد األعلى المسموح به 

  ركام ناعم  ركام خشن
  لمواد الضارةا  

 حصى طبيعي
حجر 
  مكسر

رمل 
  طبيعي

رمل الحجر 
  المكسر

  ١  ١  ١  ١  المواد الخفيفة

  ١  ١  ٢  ٢  )المواد القابلة للتفتت (نسبة الطين 
  ١٥  ٥  ٣  ٣   مايكرون٧٥المواد المارة من منخل 

  
  الصفات اآللية : ًسادسا 

بالنســبة    طن٥ال تقل قيمة الحمل المطلوب عن :  مواد ناعمة ٪١٠ قيمـــة الحمل المطلوب إلنتاج - ١-٦
 طن ١٠للركام المستخدم في الخرسانة االعتيادية و

للخرسـانة المعرضة   بالنسبة للركـــام الذي يستخدم
  .للبلي مثل المدرجات والطرق واألرصفة 

 المستخدم   للركـــــام٪٤٥ــــة مقاومــــة التصادم عنـــد إجرائھا عــــن التزيد قيم : مقاومة التصادم - ٢-٦
للخرسانة المعرضة   للركـــــام الذي يستخدم ٪ ٣٠  وةفــــي الخرسانة االعتياديــ

  .للبلي مثل المدرجات والطرق واالرصفة
مكســـر والحصى  أو الحجر  في حالة الحصى ال٪٣٥اليزيد حد الفقدان بالوزن على: قيمـــة السـحج - ٣-٦

 .المكسر
 

  الثبات: ًسابعا 
صوديوم و ٪١٢ دورات على ٥اليزيد الفقدان عند إجراء  ات ٪١٨ في محلول كبريتات ال ول كبريت  في محل

شن و  ام الخ سبة للرك سيوم بالن صوديوم و ٪١٠المغني ات ال ول كبريت ي محل ات ٪١٥ ف ول كبريت ي محل  ف
  ) .١٩٨٤/ ٤٤ع .ق.م(اعم حسب المغنيسيوم بالنسبة للركام الن

  
  
  
  
 



 

 

  
  

٣١٩

  ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء
Aggregates from Natural Sources for concrete and Building 

Construction 
  ١٩٨٤لسنة ) ٤٥(ع  رقم .ق.م

  
  التدرج: ًثامنا 
  و مقاس مفرد وكما مبين في يكون الركام الخشن ذو مقاسات مدرجة أو ذ: الركام الخشن -١-٨

  ) ٣(                            الجدول 
  مجموع  وان ال يزيد)٤(يكون الركام الناعـم مدرج كما مبين فــي جدول :  الركام الناعم -٢-٨

   ويشمل ھذا االختالف النسـب المرســـوم٪٥المسموح به على  االختالف                           
  .خطوط فقط ويمكن تقسيم ھذا االختالف على عدد من ھذه المناخل                تحتھا             

 مايكرون فـــي حالة١٥٠ويجوز زيادة نسبة المواد المارة من منخل  كما                             
   ٪٢٠رمل الحجر المكسر الى                              

    )٥( كام الشامل ذا مقاسات مدرجة حسب جدول رقم  يكون الر: الركام الشامل-٣-٨
  

  حدود التدرج للركام الخشن) : ٣(جدول 
  النسبة  المئوية للمواد المارة من المناخل

  )مم(المقاس االسمي للركام ذا مقاس واحد  المقاس االسمي للركام المدرج

مقاس 
المنخل 

  ٢٣ع .ق.م
  مم١٠  مم١٤  مم٢٠  مم٤٠  مم٦٣  مم٥-١٤  مم٥-٢٠  مم٥-٤٠

  -  -  -  -  ١٠٠  -  -  ١٠٠   مم٧٥
  -  -  -  ١٠٠  ١٠٠-٨٥  -  -  -   مم٦٣
  -  -  ١٠٠  ١٠٠-٨٥  ٣٠-صفر  -  ١٠٠  ١٠٠-٩٥   مم٣٧.٥
  -  ١٠٠  ١٠٠-٨٥  ٢٥-صفر  ٥-صفر  ١٠٠  ١٠٠-٩٥  ٧٠-٣٥   مم٢٠
  ١٠٠  ١٠٠-٨٥  -  -  -  ١٠٠-٩٠  -  -   مم١٤
  ١٠٠-٨٥  ٢٥-صفر  ٢٥-صفر  ٥-صفر  -  ٨٥-٥٠  ٦٠-٣٠  ٤٠-١٠   مم١٠
  ٢٥-صفر  ١٠-صفر  ٥-صفر  -  -  ١٠-صفر  ١٠-صفر  ٥-صفر   مم٥

  ٥-صفر  -  -  -  -  -  -  -  مم٢.٣٦

  
  الركام الناعم ) : ٤( جدول   

  رقم المنخل  النسبة  المئوية للمواد المارة من المناخل
  ٤منطقة تدرج رقم   ٣منطقة تدرج رقم   ٢منطقة تدرج رقم   ١منطقة تدرج رقم  ٢٣ع .ق. م

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠   مم١٠
  ١٠٠- ٩٥  ١٠٠- ٩٠  ١٠٠- ٩٠  ١٠٠- ٩٠   مم٤.٧٥
  ١٠٠ -٩٥   ١٠٠- ٨٥  ١٠٠- ٧٥  ٩٥- ٦٠   مم٢.٣٦

  ١٠٠- ٩٠  ١٠٠- ٧٥  ٩٠- ٥٥  ٧٠- ٣٠  مم١.١٨ 
  ١٠٠- ٨٠  ٧٩- ٦٠  ٥٩- ٣٥  ٣٤- ١٥  مايكرون٦٠٠
  ٥٠- ١٥  ٤٠- ١٢  ٣٠-٨  ٢٠-٥  مايكرون٣٠٠
  ١٥-صفر  ١٠-صفر  ١٠-صفر  ١٠-صفر  مايكرون١٥٠

  
  الركام الشامل ) : ٥( جدول   

  النسبة المئوية للمواد المارة من المناخل
  لرقم المنخ

   مم٢٠المقاس االسمي    مم٤٠المقاس االسمي 
  -  ١٠٠   مم٧٥
  ١٠٠  ١٠٠- ٩٥   مم٣٧.٥
  ١٠٠- ٩٥  ٨٠- ٤٥   مم٢٠
  ٥٥- ٣٥  ٥٠- ٢٥   مم٤.٧٥
  ٣٥- ١٠  ٣٠-٨   مايكرون٦٠٠
  ٦-صفر  ٦-صفر   مايكرون١٥٠

  
  



 

 

  
  

٣٢٠

 ركام المصادر الطبيعية المستخدم في الخرسانة 
Aggregates from Natural Sources for concrete 

  )B.S 882\1992بريطانية ( 
  

  معامل الترقق: ًأوال
  .  بالنسبة للركام المكسر أو الحجر المكسر٤٠ بالنسبة للركام الطبيعي وعن ٥٠التزيد قيمته على 

  
  

  االكساءات: ًثانيا 
   )١( كما مبين في جدول رقم 

  
   في الركامحدود االكساءات ) : ١( جدول 

  )٪(حدود االكساءات   المقاس

ين  ام ب ات الرك م و ١٠مقاس ام ٥ م سبة للرك م بالن  م
  أحادي القياس أو للركام الشامل

٢٠  

ن  ر م ام األكب ات الرك ام ١٠مقاس سبة للرك م بالن  م
  أحادي القياس أو الركام الشامل

٨  

  ال توجد متطلبات  ) مم ٥ذو المقاس أقل من ( الركام الناعم 
  
  
  الخواص الميكانيكية: ًالثا ث

 مواد ناعمة أو ٪١٠أما بطريقة قيمة الحمل المطلوب إلنتاج  ) ٢( تحدد كما ھــــو وارد فـــي الجدول رقم 
  .بطريقة مقاومة التصادم 

  
  حدود الخواص الميكانيكية للركام المستخدم إلنتاج أنواع مختلفة من الخرسانة ) ٢( جدول 

  نوع الخرسانة
  ٪١٠طلوب إلنتاج الحمل الم
  )حد أدنى) (kN(مواد ناعمة

مقاومة التصادم 
  )حد أعلى) (٪(

  ٢٥  ١٥٠  خرسانة األرضيات المعرضة للبري الشديد

  ٣٠  ١٠٠  خرسانة الطرق المعرضة للبري

  ٤٥  ٥٠  أنواع الخرسانة األخرى

  
  

  األمالح الكبريتية الذائبة في الحامض:ًرابعا 
 B.S 5328 Part 1\1997 &B.S8110 Part 1\1997بموجب 

 
 
  



 

 

  
  

٣٢١

 ركام المصادر الطبيعية المستخدم في الخرسانة 
Aggregates from Natural Sources for concrete 

  )B.S 882\1992بريطانية ( 
  

  التدرج: ًخامسا
   ) ٣(  كما مبين في جدول رقم : تدرج الركام الخشن-١-٥
  

  حدود التدرج للركام الخشن ) ٣( جدول 
  النسبة المئوية المارة من المنخل

  ركام أحادي المقاس  مدرج
مقاس 

  )مم(المنخل 
  مم٥  مم١٠  مم١٤  مم٢٠  مم٤٠  مم١٤-٥  مم٢٠-٥  مم٤٠-٥

١٠٠  -  -  ١٠٠  ٥٠  -  -  -  -  
١٠٠  ١٠٠- ٨٥  -  ١٠٠  ١٠٠- ٩٠  ٣٧.٥  -  -  -  
  -  -  ١٠٠  ١٠٠- ٨٥  ٢٥-صفر  ١٠٠  ١٠٠- ٩٠  ٧٠- ٣٥  ٢٠
  -  ١٠٠  ١٠٠- ٨٥  ٧٠-صفر  -  ١٠٠- ٩٠  ٨٠- ٤٠  ٥٥- ٢٥  ١٤
  ١٠٠  ١٠٠- ٨٥  ٥٠-صفر  ٢٥-صفر  ٥-صفر  ٨٥- ٥٠  ٦٠- ٣٠  ٤٠- ١٠  ١٠
  ١٠٠- ٤٥  ٢٥-صفر  ١٠-صفر  ٥-صفر  -  ١٠-صفر  ١٠-صفر  ٥-صفر  ٥

  ٣٠-صفر  ٥-صفر  -  -  -  -  -  -  ٢.٣٦

  
  : تدرج الركام الناعم-٢-٥
د مــن واح إضافة لذلك فأنه اليسمح إال لنموذج  ) ٤( يكون تدرج الركام الناعــــم كما مبين فــي جدول   -أ

   نماذج بأن يكون تدرجــه خارج حدود التدرج المبينـــة ألي من المناطق١٠كل 
    M ,C أو F ٤(  الواردة في جدول. (   

  
  تدرج الركام الناعم ) ٤( جدول 

  النسبة المئوية المارة
  حدود مناطق التدرج

  مقاس المنخل
  الحدود الكلية  )مم ( 

 Fناعم  Mمتوسط  Cخشن 
١٠٠  ١٠  -  -  -  
١٠٠- ٨٩  ٥  -  -  -  

١٠٠- ٨٠  ١٠٠- ٦٥  ١٠٠- ٦٠  ١٠٠- ٦٠  ٢.٣٦  
١٠٠- ٧٠  ١٠٠- ٥٤  ٩٠- ٣٠  ١٠٠- ٣٠  ١.١٨  
١٠٠- ٥٥  ٨٠- ٢٥  ٥٤- ١٥  ١٠٠- ١٥   ٠.٦  
٧٠-٥  ٤٨-٥  ٤٠-٥  ٧٠-٥   ٠.٣  
  -  -  -  ١٥-صفر   ٠.١٥

  لمعرضة ا   بالنسبة للركام الناعم المكسر عند استخدامه لألرضيات٪٢٠ يمكن زيادة ھذه النسبة لغاية

  للبري 
ري -ب اعم لألرضيات المعرضة للب ام الن درج الرك درج :  ت ـدود الت          يجب أن يطابق تدرجه حــ
   ) .٤(  في جدول M أو C الواردة إلحدى المنطقتين  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٢٢

 ركام المصادر الطبيعية المستخدم في الخرسانة 
Aggregates from Natural Sources for concrete 

  )B.S 882\1992انية بريط( 
  

   )٥( يكون تدرجه كما مبين في جدول :  الركام الشامل -٣-٥
  تدرج الركام الشامل ) : ٥( جدول 

مقاس   النسبة المئوية المارة للمقاس االسمي
  المنخل

   مم ٥   مم١٠   مم٢٠   مم٤٠  )مم(
١٠٠  ٥٠  -  -  -  
١٠٠  ١٠٠-٩٥  ٣٧.٥  -  -  
١٠٠-٩٥  ٨٠-٤٥  ٢٠  -  -  
١٠٠  -  -  ١٤  -  
١٠٠  ١٠٠-٩٥  -  -  ١٠  
١٠٠-٧٠  ٦٥-٣٠  ٥٥-٣٥  ٥٠-٢٥  ٥  

١٠٠-٢٥  ٥٠-٢٠  -  -  ٢.٣٦  
٤٥-١٥  ٤٠-١٥  -  -  ١.١٨  
٢٥-٥  ٣٠-١٠  ٣٥-١٠  ٣٠-٨   ٠.٦  
٢٠-٣  ١٥-٥  -  -   ٠.٣  
  ١٥-صفر  ٨-صفر  ٨-صفر  ٨-صفر   ٠.١٥

  
     يستخدم عادة في الخرسانة مسبقة الصب  
   المكسر بالنسبة للركام٪١٠تزداد لغاية   

  المواد الناعمة: ًسادسا 
 مايكرون يجب أن التتجاوز الحدود الواردة في الجدول رقم ٧٥ان نسبة المواد الناعمة المارة من منخل 

)٦ (  
  المواد الناعمة ) : ٦( جدول 

  نوع الركام
   مايكرون ٧٥النسبة المئوية المارة من منخل 

  )الحد األعلى ( 

  ٢  ً أو مكسر كلياًحصى غير مكسر أو مكسر جزئيا

  ٤  حجر مكسر

ركام ناعم طبيعي أو ركام ناعم يحوي حصى مكسر 
ًجزئيا أو كليا ً  

٤  

  ) بالنسبة لألرضيات المعرضة للبري ٩(١٦  ركام الحجر المكسر الناعم

  ٣  الركام الشامل غير المكسر
  ١١  الركام الشامل من الحجر المكسر

  
  
  

  



 

 

  
  

٣٢٣

  ركام الخرسانة
Concrete Aggregates 

  )ASTM C33\03أمريكية ( 
  

  :الركام الناعم 
  تدرج الركام الناعم: ُأوال 

   ) ١( يكون التدرج كما مبين في الجدول رقم 
  

  تدرج الركام الناعم ) : ١( جدول 
  

  النسبة التراكمية المارة ٪  )مم ( فتحة المنخل 

١٠٠  ٩.٥  

١٠٠ - ٩٥  ٤.٧٥  

١٠٠ - ٨٠  ٢.٣٦  

٨٥ - ٥٠  ١.١٨  

٦٠ - ٢٥  ٠.٦  

٣٠ -  ٥  ٠.٣  

  ١٠ -صفر  ٠.١٥

  
ارة من منخل  - ١-١ م ٠.٣(الخرسانة ذات تدرجات الركام الناعم القريبة من الحد األدنى للنسبة الم و )  م

رط ) مم٠.١٥( واء اإلضافي . أحيانا تواجه صعوبات في قابلية التشغيل الضخ أو النضح المف إن الھ
ستعمل ، السمنت اإلضافي أو زيادة خليط معدنية مقبول ليجھزن ذه الطرق ت ة ، ھ ة المطلوب ا بالنعوم

    .لتجاوز بعض الصعوبات المذكورة 
ى  - ٢-١ ى أي منخل عل ة عل اعم المتبقي ة ٪٤٥الركام الناعم يجب أن تزيد نسبة الركام الن  ومعامل النعوم

  .٣.١ وال يزيد على ٢.٣يجب أن اليقل عن 
واردة انف - ٣-١ ه يمكن قبول الركام الناعم غير المطابق للمتطلبات ال انة المنتجة من ا شرط أن تفي الخرس

 .بكافة المتطلبات 
   .٠.٢التفاوت فــــي معامل النعومة بين الوجبات المجھزة مـــن الركام الناعم يجب أن ال يتجاوز  - ٤-١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٢٤

  ركام الخرسانة
Concrete Aggregates 

  )ASTM C33\03أمريكية ( 
  

  المواد الضارة في الركام الناعم: ًثانيا 
   )٢( ب أن ال تتجاوز نسبھا عما ھو محدد في الجدول رقم يج
  

  نسبة المواد الضارة ) : ٢( جدول 

  النسبة المئوية الوزنية  المادة

  ٣  كتل الطين والمواد الھشة
  ) مم٠.٠٧٥(المواد المار من منخل  

  الخرسانة المعرضة لالحتكاك  - أ
  الخرسانة االخرى  -  ب

٣  
٥  

  الفحم
  ًرسانة مھماعندما يكون لون ومظھر الخ  - أ
  الخرسانة االخرى  -  ب

٠.٥  
١.٠  

 
 الحجر       على التوالــي فـي حالة كون الركام منتج مـــن تكسير ٪٧ و ٪٥ يمكن زيادة النســـب إلى

  . وخال من الطين والطفل 
  

  المواد العضوية في الركام الناعم: ًثالثا 
الفحص إال ً يجب أن يكون الركام الناعم خاليا مـــن المواد العضو-١-٣ سبب  ية عــدا تلك التي تنجح ب ا ت أنھ

  .إعطاء الخرسانة اللون الغامق فيجب رفضھا 
اللون -٢-٣ ر ب ان التغي اجم عن   يمكن استخدام الركام الناعم الذي يفشل فـــي فحص المواد العضوية أذا ك ن

  .وجود نسبة قليلة من الفحم أو الفحم الحجري أو مواد مشابھة لذلك 
ـة  يمكن-٣-٣ واد العضوية اذا كانت مقاومــ ـي فحص الم شل فــــ ذي يف اعم ال ام الن ـتخدام الرك         اسـ
   .ASTM C87 أيام وكما محدد في المواصفة ٧ أو أكثر بعمر ٪٩٥االنضغاط للمونة  
مـــع مباشـــر  خدم في الخرســانة المعرضة للترطيب أو األجواء الرطبة أو بتماست الركام الناعم المس-٤-٣

ي ات ف واد ضارة تتفاعل مع القلوي ة  التربة يجب أن ال يحتوي على م اعالت تمددي سبب تف ي ت سمنت والت ال
ن سمنت ال يتجاوز  تتلف الخرسانة ، يمكن استخدام مثل ھذا النوع م ـي ال ات ف وى القلوي ان محت ام اذا ك لرك

  (Na2O+0.658 K2O ) المكافئة Na2Oسـبة  نً محسوبا على أساس٪٠.٦
  
  الثبات للركام الناعم: ًابعا ر

 عند استخدام محلول كبريتات الصوديوم ٪ ١٠يجب أن ال يتجاوز الفقدان في الوزن بعد خمسة دورات على 
 . عند استخدام محلول كبريتات المغنيسيوم ٪١٥وعلى 

  
  
  
  
  

  



 

 

  
  

٣٢٥

  ركام الخرسانة
Concrete Aggregates 

  )ASTM C33\03أمريكية ( 
  
  

  الركام الخشن
   تدرج الركام الخشن:ًأوال 

   )٣( يكون التدرج كما مبين في الجدول رقم 
  

  تدرج الركام الخشن ) : ٣( جدول 
  

فتحة   النسبة التراكمية المارة ٪
المنخل 

  )مم(
٢٥-٥٠  
  مم

٤.٧٥-٥٠  
  مم

١٩-٣٧.٥  
  مم

٤.٧٥-٣٧.٥  
  مم

١٢.٥-٢٥  
  مم

٩.٥-٢٥  
  مم

٤.٧٥-٢٥  
  مم

٩.٥-١٩   
  مم

٤.٧٥-١٩  
  مم

٤.٧٥-١٢.٥  
  مم

٢.٣٦-٩.٥  
  مم

١٠٠  ١٠٠  ٦٣  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

١٠٠  ١٠٠  ١٠٠-٩٥  ١٠٠-٩٠  ٥٠  -  -  -  -  -  -  -  

١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠-٩٥  ١٠٠-٩٠  -  ٧٠-٣٥  ٣٧.٥  -  -  -  -  

١٠٠  ١٠٠  ١٠٠-٩٥  ١٠٠-٩٠  ١٠٠-٩٠  -  ٥٥-٢٠  ٧٠-٣٥  ١٥-٠  ٢٥  -  -  

١٠٠  ١٠٠-٩٠  ١٠٠-٩٠  -  ٨٥-٤٠  ٥٥-٢٠  ٧٠-٣٥  ١٥-٠  -  -  ١٩  -  

١٠٠  ١٠٠-٩٠  -  ٥٥-٢٠  ٦٠-٢٥  ٤٠-١٠  ١٠-٠  -  -  ٣٥-١٠  ٥-٠  ١٢.٥  

١٠٠-٨٥  ٧٠-٤٠  ٥٥-٢٠  ١٥-٠  -  ١٥-٠  ٥-٠  ٣٠-١٠  ٥-٠  -  -  ٩.٥  

٣٠-١٠  ١٥-٠  ١٠٠-٠  ٥-٠  ١٠-٠  ٥-٠  -  ٥-٠  -  ٥-٠  -  ٤.٧٥  

١٠-٠  ٥-٠  ٥-٠  -  ٥-٠  -  -  -  -  -  -  ٢.٣٦  

٥-٠  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ١.١٨  

  
  
  
  
 
 
 
 
 



 

 

  
  

٣٢٦

  ركام الخرسانة
Concrete Aggregates 

  )ASTM C33\03ة أمريكي( 
  

  المواد الضارة في الركام الخشن: ًثانيا 
   )٤( تكون المتطلبات كما مبين في الجدول رقم 

  
  حدود المواد الضارة في الركام الخشن ) ٤( جدول 

   )٪(الحــــد  األقصى 

الطين   نوع المنشأ
والمواد 
  المتفتتة

  الصوان

مجموع 
الطين 
والمواد 
المتفتتة 
  والصوان

المواد 
لمارة من ا

منخل رقم 
٢٠٠  

  التآكل  الفحم

الثبات في 
كبريتات 
  المغنيسيوم

  )دورات٥(

  )شديد ( درجة التعرض 

ر المعرضة  اب غي دة واألعت األساسات واألعم

  للجو واألرضيات الداخلية المحمية
٥٠  ١  ١  -  -  ١٠  -  

  -  ٥٠  ٠.٥  ١  -  -  ٥  األرضيات الداخلية غير المحمية

وق الترب ات ف دران األساس دران ج ة ، الج

  الساندة ، الدعامات واألعتاب المعرضة للجو
١٨  ٥٠  ٠.٥  ١  ٧  ٥  ٥  

ي  سور ، المماش رق والج يات الط أرض

  والخرسانة المعرضة للمياه الجارية
١٨  ٥٠  ٠.٥  ١  ٥  ٥  ٣  

  ١٨  ٥٠  ٠.٥  ١  ٣  ٣  ٢  الخرسانة المعمارية المعرضة للجو

  )متوسط( درجة التعرض 

اب غ دة واألعت ر المعرضة األساسات واألعم ي

  للجو واألرضيات الداخلية المحمية
٥٠  ١.٠  ١  -  -  ١٠  -  

  -  ٥٠  ٠.٥  ١  -  -  ٥  األرضيات الداخلية غير المحمية

دران  ة ، الج وق الترب ات ف دران األساس ج

  الساندة ، الدعامات واألعتاب المعرضة للجو
١٨  ٥٠  ٠.٥  ١  ١٠  ٨  ٥  

ي  سور ، المماش رق والج يات الط أرض

  للمياه الجاريةوالخرسانة المعرضة 
١٨  ٥٠  ٠.٥  ١  ٧  ٥  ٥  

  ١٨  ٥٠  ٠.٥  ١  ٥  ٣  ٣  الخرسانة المعمارية المعرضة للجو

  )خفيف أو معدوم( درجة التعرض 

يات  ل ، أرض ة للتآك يات المعرض األرض

  الجسور والمماشي 
٥٠  ٠.٥  ١  -  -  ٥  -  

  -  ٥٠  ١.٠  ١  -  -  ١٠  أنواع الخرسانة األخرى

 
 
 
 
 
 

  
  



 

 

  
  

٣٢٧

  رشحات تصفية المياهالرمل والحصى المستخدم لم
Filter Sands and filter Gravels for Water Purification Filters 

  ٢٠٠٢والتعديل األول لسنة ) ٢٠٠٠لسنة١٥٥٥ع .ق.م( 
  

  المظھر: ًأوال 
  ً       تكون حبيبات الرمل صلدة ومتينة ومكونة من السليكا وذات شكل كروي تقريبا

  
  الكثافة الحبيبية: ًثانيا 
   ٣ م\ كغم ٢٦٧٠-٢٥٠٠ تتراوح قيمتھا بين        

  
  معامل االنتظام: ًثالثا 

  ١.٥       ال يزيد معامل انتظام الرمل على 
  

  نسبة السليكا: ًرابعا 
   من الكتلة بالنسبة للرمل٪٩٠ ال تقل عن - ١-٤
   من الكتلة بالنسبة للحصى٪٨٠ ال تقل عن - ٢-٤
  

  الشوائب: ًخامسا 
            اد عضوية يمكن تشخيصھا بالنسبة للرمل وحصى الترشيح ذي  عدم احتوائه على مو-١-٥
  . مم ٨المقاس لغاية  
تضر بصحة    والتي يمكن ان ) ٪١( على ) للكبريتات (  ال تزيد نسبة المواد القابلة للذوبان في الماء - ٢-٥

  .اإلنسان 
  

  المقاسات : ًسادسا 
   )١(            كما في جدول 

  
   مايكرون٧٥بة المواد المارة من منخل نس: ًسابعا 

  من الكتلة للرمل والحصى ) ٪٢(          ال تزيد على 
  

  نسبة الذوبان في حامض الھيدروكلوريك : ًثامنا 
  )للرمل والحصى ( من الكتلة  ) ٪ ٢(         ال تزيد على
  مم) ١٠(نمن الكتلة بالنسبة للحصى ذو المقاس األصغر م) ٪٥(        ال تزيد على 
  أو أكبر) مم١٠( من الكتلة بالنسبة للحصى ذو المقاس ) ٪١٠(         ال تزيد على 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



 

 

  
  

٣٢٨

  الرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه
Filter Sands and filter Gravels for Water Purification Filters 

  ٢٠٠٢والتعديل األول لسنة ) ٢٠٠٠لسنة١٥٥٥ع .ق.م( 
  
   )١ (جدول 

  النسبة المئوية المسموح بھا
حدود تدرج المقاس 

  الحبيبي
  )مم(

المار من المنخل   )مم(المقاس الفعال 
  األدنى

  )حد أعلى(

المتبقي على 
المنخل  
  األعلى
  )حد أعلى

  كتلة النموذج المحضر
  )نموذج اولي(

)

)

  )كغم

٣  ٠.٤٥ -٠.٤  ٠.٦ -٤.٢٥  

٠.٥ -٠.٤  ٠.٨ - ٠.٤٢٥  

٠.٦٥ -٠.٦  ٠.٨ -٠.٦  

٠.٦٥ -٠.٦  ١.٠ -٠.٦  

٥  ٥  

٠.٧٥ -٠.٧  ١.١٨ -٠.٧١  

١.١ -١.٠  ١.١٨ -١.٠     

١.١ -١.٠  ١.٤ -١.٠  

١.٢ -١.١  ٢.٠ -١.٠  

١.٣ -١.٢  ١.٧ -١.١٨  

  

  

  

  

  

  

  

  

١.٥ -١.٤  ٢.٠ -١.٤  

ياه
لم
ة ا
صفي

ت ت
حا
رش
لم

م 
خد
ست
لم
ل ا
رم
ال

  

١.٦ -١.٤  ٢.٣٦ -١.٤  

٣.٠ -١.٧    

٣.٣٥ -٢.٠    

٦.٥ -٢.٥    

٥.٦ -٣.٣٥    

٨.٠ -٥.٦    

٥  

٩.٥ -٦.٥    

١٢.٥ -٨.٠    

١٦.٠ -٨.٠    

١٣.٥ -٩.٥    

١٦.٠ -١٢.٥    

٣٨.٠ -١٣.٥    

٢٥.٠٠-١٦.٠    

٢٠  

٣١.٥ -١٦.٠    

٣٢.٠ -٢٤.٠    

٤٠.٠ -٢٥.٠    

٥٠.٠ -٣٨.٠    

  

    
ياه
لم
ة ا
صفي

ت ت
حا
رش
لم

م 
خد
ست
لم
ى ا
ص
لح
ا

  

٨٠.٠ -٦٠.٠  

٤٠  

  

  
  

  
  



 

 

  
  

٣٢٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣(الفصل 
  السمنت والخرسانة

  المواصـــــفة                                                  العنـــــوان 
  ٥/١٩٨٤ع  .ق.  م  السمنت البورتالندي                                           - 
  ١٠٤٢/١٩٨٤ع  .ق.  م  الكاشي الموزائيك                                              - 
  ١٠٤٣/١٩٨٤ع  .ق. م  الكاشي العادي                                                   - 
  ١٠٧٧/١٩٨٧ع  .ق. كتل البناء الخرسانية المحملة                                  م- 
  ١١٠٦/١٩٨٧ع  .ق. حافات األرصفة والسواقي الخرسانية المسبقة الصب     م- 
  ١١٠٧/٢٠٠٢ع  .ق.  م  البالطات الخرسانية مسبقة الصب                          - 
  ١١٢٩/١٩٨٨ع  .ق. كتل البناء الخرسانية غير المحملة                            م- 
  ١٣٨١/١٩٨٨ع .ق.لحة الناتئة                     م درجات السلم الخرسانية المس- 
  ١٤٣٢/١٩٨٩ع .ق. األنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة                 م- 

  )     بدون ضغط عالي    (
    ١٤٤١/٢٠٠٠ع .ق.م)                      الثرمستون (  الكتل الخرسانية الخلوية - 
  ١٦٠٦/١٩٩٠ع .ق.                                   م طابوق الرصف الخرساني     - 
  ١٦٨٧/١٩٩٢ع .ق. األعمدة الخرسانية المسلحة المستعملة لالسيجة            م- 
  ١٧٠٣/١٩٩٢ع .ق. المياه المستعملة في الخرسانة                                  م- 

                           
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
  

٣٣٠



 

 

  
  

٣٣١

  نديالسمنت البورتال
Portland Cement 

  )١٩٨٤لسنة٥ع . ق. م(
  

  المتطلبات الفيزيائية: ًأوال
   )١( بموجب جدول 

  
  المتطلبات الفيزيائية ) : ١( جدول 

  نوع السمنت

  الفحص  ت

  اعتيادي
معتدل 

المقاومة 
  لألمالح

سريع 
  التصلد

واطئ 
  الحرارة

  ابيض  مقاوم

  ٢٣٠  ٢٥٠  ٣٢٠  ٣٢٠  ٢٥٠  ٢٣٠  )كغم\٢م(النعومة بطريقة بلين ال تقل عن   ١

٢  
  وقت التماسك 

  )دقيقة(االبتدائي اليقل عن* 
  )ساعة(النھائي اليزيد على* 

  
٤٥  
١٠  

  
٤٥  
١٠  

  
٤٥  
١٠  

  
٤٥  
١٠  

  
٤٥  
١٠  

  
٤٥  
١٠  

٣  
  :السالمة

   )٪(الثبات اليزيد عن
٠.٨  ٠.٨  ٠.٨  ٠.٨  ٠.٨  ٠.٨  

٤  

  ٢م\ال يقل عن ميكانيوتن  تحمل الضغط

  بعمر يوم واحد* 
  ة أيامبعمر ثالث* 
  بعمر سبعة أيام* 
   يوم٢٨بعمر * 

  
  
-  
١٥  
٢٣  
-  

  
  
-  
١٥  
٢٣  
-  

  
  
١١  
٢١  
٢٨  
-  

  
  
-  
١٠  
-  
٢٨  

  
  
-  
١٥  
٢٣  
-  

  
  
-  
١٥  
٢٣  
-  

٥  
  تحمل الشــد

  بعمر يوم واحد) ٢م\ميكانيوتن)(اختياري(
  

-  -  ٢.١ -  - -  

  ٧٨ -  - -    -  ٪درجة البياض   ٦

  
د الفحص  يجب أن تكون قوة تحمل االنضغاط عند أي عمر الح وة التحمل المستحصلة عن ى من ق ق أعل

  بعمر أقل
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  



 

 

  
  

٣٣٢

  السمنت البورتالندي
Portland Cement 

(  )١٩٨٤لسنة٥ع . ق. م
  

  المتطلبات الكيميائية: ًثانيا 
   )٢( بموجب الجدول 

  
  المتطلبات الكيميائية ) : ٢( جدول 

  
  ت

  نوع السمنت
  الفحص

  معتدل  اعتيادي
سريع 
  التصلد

  ابيض  مقاوم  حرارةواطئ ال

١  SiO2  ٢١  -  )٪(اليقل عن  -  -  -  -  
٢  Al2O3  ٦  -  )٪(اليقل عن  -  -  -  -  
٣  Fe2O3  ٦.٥  -  ٦  - )٪(اليقل عن  -  -  
  ١.٠٢-٠.٦٦  ٠.٨٨-٠.٦٦  ١.٠٢-٠.٦٦  عامل اإلشباع الجيري  ٤
٥  MgO   ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  )٪(ال يزيد على  
  C3A ال يزيد على عندما تكون نسبةSO3محتوى   ٦

  )٪٥(اقل من  -
  )٪٥( أكثر من -

  
  
٢.٥  
٢.٨  

  
  
٢.٥  
٢.٨  

  
  
٣  
٣.٥  

  
  
٢.٥  
٣  

  
  
٢.٥  
٢.٥  

  
  
٢.٥  
٣  

  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  ٪الفقدان عند الحرق ال يزيد على   ٧
  ١.٥  ١.٥  ١.٥  ١.٥  ١.٥  ١.٥  )٪(المواد غير القابلة لذوبان ال تزيد على   ٨
٩  C3S ٣٥  -  -  -  )٪( ال يزيد على  -  -  
١٠  C2S ٤٠  -  -  - )٪( ال يزيد على  -  -  
١١  C3A ٣.٥  ٧  ١٥  ٨  -  )٪( ال يزيد على  -  

Feنسبة   ١٢ التقل عن    -  -  -  -  - O \AL O2 3 2 3٨  

  
ة ٪٣يمكن رفض العبوات التي تختلف وزنھا بنسبة تزيد على : الرفض  ا وفي حال وزن المؤشر عليھ  من ال

المؤشر على العبوات فيمكن عبوة منتقاة بصورة عشوائية من إرسالية اقل من الوزن ) ٥٠(كون معدل وزن 
  .رفض اإلرسالية 

  
  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٣٣

  الكاشي الموزائيك
Terrazzo Tiles 

  )١٩٨٤لسنة١٠٤٢ع .ق.م(
  
  الشكل واألبعاد: أوال

ًتكون الكاشية مربعة الشكل وسطحھا العلوي مستويا والمقطع مستطيال وأبعادھا كما مبين في الجدول  ً
  خرى وحسب االتفاق الالحق ويمكن إنتاج كاشي بأشكال أ

  
  )مم(السمك   )مم(طول الضلع 
٣ ± ٢٠  ١ ±١٥٠  
٣ ± ٢٠  ١ ± ٢٠٠  
٣ ± ٢٥  ١ ± ٢٥٠  
٣ ± ٣٠  ١ ± ٣٠٠  
٣ ± ٣٥  ١ ± ٤٠٠  
٣ ± ٤٠  ١ ± ٥٠٠  

   
  

  اإلنھاء والمظھر: ًثانيا 
ًيكون الوجه منعما وخاليا من العيوب والتصدع والرخام موزع بشكل متجانس وحافات الكاشية عمو دية على ً

  .كما ان جميع الحافات يجب أن تكون حادة وسليمة يجب أن يكون اللون متجانس . الوجه 
  

  امتصاص الماء الكلي : ًثالثا 
  ٪٨ال تزيد أية نتيجة على 

  
  امتصاص وجه الكاشية : ًرابعا 

  ٢سم\ غم٠.٤ال تزيد أية نتيجة على 

  

  مقاومة الكسر: ًخامسا 
  ٢مم\ نيوتن٣سر عن ال تقل أية نتيجة لمقاومة الك

  

  معدل التآكل للنماذج المفحوصة: ًسادسا 
   مم٢.٥ مم وال تتجاوز أية نتيجة فردية على ٢ال يتجاوز على 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٣٤

  الكاشي العادي
Ordinary Tiles 

  )١٩٨٤لسنة١٠٤٣ع .ق.م(
  
  المـــواد: أوال
  )٥(ع رقـــم .ق.ًيستخدم السمنت االعتيادي أو األبيض ومطابقا لمتطلبات م: السمنت  - ١-١
ـة وال  : الخضاب - ٢-١             يكون الخضاب الطبيعي واالصطناعي لتلوين الكاشــــي ذو ألوان ثابتــ

ى    يحتوي على مواد ضــــارة بالخرســــانة ، ال تزيد نسبة الخضاب الوزنية في    طبقة الوجه عل
 . من وزن السمنت المستخدم في الخلطة ٪٥

 
  بعاداألشكال واأل: ًثانيا 
ستويا والمقطع مستطيال ويجوز -١-٢ وي م سطح العل شــــــكل ويكون ال ة ال ـية مربع ً تكون الكاشـ ً       
  .تجھيز أشكال أخرى حسب االتفاق 
   تكون أبعاد الكاشي المربع في الجدول أدناه - ٢-٢

  السمك  طول الضلع
٣ ± ٢٢  ١ ± ٢٠٠  
٣ ± ٢٥  ١ ± ٢٥٠  

  
   ملم أو حسب االتفاق٣ الوجه عن ال يقل سمك طبقة:  السمك - ٣-٢
                      ملم للسمك بين ٣ ملم للطول و١يسمح لإلرسالية الواحدة بتفاوت مقداره :  التفاوتات - ٤-٢

  كاشية وأخرى        
  المظھر : ً ثالثا 

ًيكون سطح طبقة الوجه قائم أفقيا مصقوال وخاليا من العيوب اآلتية  ً:  
  .رة عن تشريخ شعري يظھر في وجه الكاشية من ناحية الحواف وھي عبا: التنميل   - أ
 تشريخ شعري،شبكي الشكل يظھر في جزء من وجه الكاشية أوفي الوجه بأكمله :التصديف  -  ب
  ًتشريخ شعري يظھر في وجه الكاشية ويبدأ من الحافة متجھا نحو الداخل بضع سنتمترات :التشقق-ج
   الكاشية ظھور نقر صغيرة في وجه:  التنقيـــر -د
  انفصال قشري يحدث في وجه الكاشية :  التقشير -ھـ
  ظھور أمالح على سطحي الكاشية :  التزھـر -و
                ًويقطع غالبا ) الظھر(تشريخ ذو اتجاه مستوي يبدأ في الوجه ويميل نحو القاعدة :  التفليق -ز
  ضمن سمك الكاشي كله 
   الوجه والقاعدة انفالق يحدث بين طبقتي:  االنفصال-ي

  
  اللون: ًرابعا 

  ًيكون متجانسا وبصورة خاصة لإلرسالية الواحدة
  

  المقطع: ًخامسا 
ة  دة وان تكون كل طبق ين طبقتي الوجه والقاع ي ب يكون مقطع الكاشية خالي من أي انفصال جزئي أو كل

  .منھما متجانسة وخالية من أي فجوات أو عيوب وتكون جميع الحافات حادة وسليمة 
  



 

 

  
  

٣٣٥

  كتل البناء الخرسانية المحملة
Load-Bearing Concrete Masonry Units 

   )١٩٨٧لسنة١٠٧٧ع .ق.م(
  

  األبعاد : ًأوال 
 األبعاد الخارجية لكتلة البناء الخرسانية القياسية كما مبين في الجدول أدناه:األبعاد الخارجية - ١-١

  )مم( االرتفاع  )مم(العرض   )مم(الطول 
٢٠٠  ٢٠٠  ٤٠٠  
١٥٠  ٢٠٠  ٤٠٠  
١٥٠  ٢٠٠  ٣٠٠  
١٥٠  ١٥٠  ٣٠٠  
١٠٠  ٢٠٠  ٣٠٠  
١٠٠  ١٥٠  ٣٠٠  

  
  مم٢٠ال يجوز أن يقل سمك الوترة والقشرة عن  - ٢-١
يمكن انتاج كتل خرسانية محملة بأبعاد غير قياسية على أن ال يزيد ارتفاع الكتلة عن طولھا أو عن  - ٣-١

 ستة أمثال عرضھا 
  

  التباين في األبعاد: ًثانيا 
   مم٣ي أي بعد على ال يزيد التباين ف

  
  التصنيف: ًثالثا 
                      لالستخدام العام في الجدران الداخلية أو الخارجية المعرضة للرطوبة أو ) : أ( درجة- ١-٣

  .التأثيرات المناخية تحت أو فوق منسوب األرض      
               لخارجية المحمية لالستخدام فوق منسوب األرضية في الجدران الداخلية أو ا) : ب( درجة- ٢-٣

  من وصول الرطوبة أو التأثيرات المناخية         
  

  المتطلبات الفيزيائية: ًرابعا  
تكون كتل البناء الخرسانية المحملة مطابقة للمتطلبات المبينة في الجدول الالحق وال يجوز استخدام الكتل 

   يوم على إكمال إنتاجھا١٤قبل مضي 
   ٢ مم\الحد األدنى لتحمل الضغط نت 

  محسوب على معدل المساحة الكلية
نوع 
  الكتلة

  رجةالد
  كتلة واحدة  كتل ) ٣( معدل

اليزيد امتصاص 
  )٪(الماء 

  مصمتة
  أ
  ب

١٣  
٩  

١١  
٧  

١٠  
١٥  

  مجوفة
  أ
  ب

٧  
٥  

٦  
٤.٥  

١٥  
٢٠  

  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٣٦

  كتل البناء الخرسانية المحملة
Load-Bearing Concrete Masonry Units 

   )١٩٨٧لسنة١٠٧٧ع .ق.م(
  

  الفحص البصري: ًخامسا 
ا    جميع أوجه الكتل خالية من الشقوق أو العيوب التي تتعارض والوضع السليم للكتلة وتقلل-١-٥ من تحملھ

  .وديمومتھا 
ة-٢-٥ شونة كافي ا ذات خ اض أو غيرھ اللبخ أو البي ة ك ة واقي ساء بطبق دة لالك ه المع ون األوج أمين لت  تك

  .االلتصاق 
وب األخرى  يك-٣-٥ شقوق أوالعي ثلم أو ال اء خالي من ال ون الوجه المكشوف من الجدران المشيدة بكتل البن
ى . د عل ي ال تزي ثلم الت صغيرة أو ال شقوق ال ر ال ل ٢٥ال تعتب سبة تق م وبن ررا ) ٪٥(ن ع م الية مب ًمن اإلرس

  .للرفض 
  
  

  الرفض : ًسادسا 
 المواصفة يجري انتقاء عينات جديدة وتفحص على نفقة عند فشل أية إرسالية من الكتل باإليفاء بمتطلبات

  .المنتج ، وترفض اإلرسالية بأكملھا عند فشل المجموعة الثانية من العينات 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٣٧

  حافات األرصفة والسواقي الخرسانية المسبقة الصب
Pre-Cast Concrete Kerbs and Channels 

(   )١٩٨٧لسنة١١٠٦ع .ق.م
  
  الشكل واألبعاد: ًأوال
 : مم وباألبعاد المبينة في المقطع اآلتي ٥٠٠بطول : قالب وسطي - ١-١
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقطع عرضي لقالب وسطي) : ١(شكل رقم 
  
  

- ٢-١  : مم وباألبعاد المبينة في المقطع العرضي اآلتي ١٠٠٠بطول : قالب جانبي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مقطع عرضي لقالب جانبي ) ٢( الشكل رقم 

  مم٥٠٠

  مم١٠٠

  مم٥٠

م  م٣٠

م م١٥٠

 مم١٢٠

م م١٥٠

 مم٣٠٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٣٨

  حافات األرصفة والسواقي الخرسانية المسبقة الصب
Pre-Cast Concrete Kerbs and Channels 

   )١٩٨٧لسنة١١٠٦ع .ق.م(
  

  التفاوتات المسموحة: ًثانيا 
  

  االرتفاع  العرض  الطول
±٠.٣±  ٪ ٠.٣±  ٪ ٠.٠٦ ٪  

  
  
  
  

  معاير الكسر: ًثالثا 
  من المواصفة) أ( في الملحق عند فحصه بالطرق المذكورة ٢مم\ نيوتن٣.٥ال يقل عن 

  
  

  امتصاص الماء: ًرابعا 
  .ساعة ) ٢٤( في حالة غمرھا لمدة٪٦اليزيد معدل االمتصاص لألجزاء من العينات على   - أ
 .٪٧التزيد نسبة االمتصاص لجزء عينة واحدة عن   -  ب

  . من المواصفة-ب–     ج ـ الفحص يتم بموجب الطريقة المذكورة في الملحق 
  
  

   األمالح الكبريتيةنسبة: ًخامسا 
  )يجري ھذا الفحص في حالة كون المواد األولية غير مفحوصة (١الجدول) ٤٥(ع.ق.بموجب م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٣٩

  البالطات الخرسانية المسبقة الصب
Precast concrete Flags 

  )٢٠٠٢ التعديل األول لسنة١١٠٧ع .ق.م( 
  

  األبعاد: أوال 
وبموجب أية أبعاد يتفق عليھا بين البائع ) ١(مبينة في الجدول رقم تنتج البالطات بموجب األبعاد ال

  والمشتري 
   )١( جدول رقم 

  )مم(السمك  )مم(العرض  )مم(الطول  نوع البالطة
  ٣ ± ٥٠ ٢ ± ٥٠٠  ٢ ± ٥٠٠   أ
 ٣ ± ٥٠ ٢ ± ٤٠٠  ٢ ± ٦٠٠  ب
 ٣ ± ٥٠ ٢ ± ٢٠٠  ٢ ± ٤٠٠  ج
 ٣ ± ٤٢ ٢ ± ٨٠٠  ٢ ± ٨٠٠  د
 ٣ ± ٥٠ ٢ ± ٤٠٠  ٢ ± ٤٠٠  ھـ
 ٣ ± ٥٠ ٢ ± ٢٠٠  ٢ ± ٦٠٠  و

  
  مم٣٠زوايا الوجه تكون قائمة لحد ال يتجاوز فرق طول قطري الوجه على   

  
  التحمل المستعرض: ًثانيا 

  )٢(تكون متطلبات التحمل المستعرض للبالطات كما مبين في الجدول رقم 
  

   ) ٢( جدول رقم 
  )كيلو نيوتن( قوة الكسر   نوع البالطة

  ٨.٣  أ

  ٥.٣  ب

  ٤.٤  ج

  ٥.٤  د

  ٨.٩  ھـ

  ٢.٧  و

  
  

  امتصاص الماء: ًثالثا 
 ٪٤ ساعة على ٢\١ال يتجاوز معدل الزيادة في كتلة القطع المفحوصة في حالة غمر النماذج في الماء لمدة 

   ٪١٠ ساعة على ٢٤أو لمدة 
  

  
  
  
  



 

 

  
  

٣٤٠

  كتل البناء الخرسانية غير المحملة
Non-Load Bearing Concrete Masonry Units 

   )١٩٨٨لسنة١١٢٩ع .ق.م(
  

  تعاريف: أوال 
   الكتل البنائية الخرسانية -١-١

   مم٣٠٠ال يقل عن :  الطــول- أ    
   مم٢٠٠ال يقل عن :        العرض
   مم١٠٠ال يقل عن :        االرتفاع

   ال يتجاوز ارتفاعھا على طولھا أو على ستة مرات سمكھا- ب
  

   الكتل البنائية المصمتة -٢-١
        ً من الحجم الكلي للكتلة محسوبا من أبعادھا الكلية ٪٧٥ ال يقل الحجم المصمت فيھا عن      

  
   الكتل البنائية المجوفة -٣-١
   تحتوي على واحد أو أكثر من الثقوب أو التجاويف التي تخترق الكتلة البنائية -   أ
  بعادھا الكليةً من الحجم الكلي محسوبا من أ٪٧٥-٥٠ الحجم المصمت للمادة -  ب

  
   الكتل البنائية الخلوية-٤-١

   تحتوي على واحد أو أكثر من الثقوب أو التجاويف التي ال تخترق الكتلة البنائية- أ    
  ً من الحجم الكلي محسوبا من أبعادھا الكلية٪٧٥- الحجم المصمت للمادة -   ب

  
  : الكتل البنائية المھواة -٥-١

  يد غاز أو إدخال ھواء في المزيج بمساعدة عامل تفقيع الھواء  تتكون فيھا الفقاعات بتول    
  

  :تصنيف الكتل البنائية الخرسانية : ًثانيا 
   التصنيف الوزني- ١-٢
  

   )٣م\كغم( كتلة الخرسانة المجففة بالفرن   التصنيف الوزني
   حد أعلى١٦٨٠  خفيفـة
   حد أعلى١٦٨٠  متوسطة
   حد أدنى٢٠٠٠  اعتيادية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

  
  

٣٤١

  كتل البناء الخرسانية غير المحملة
Non-Load Bearing Concrete Masonry Units 

   )١٩٨٨لسنة١١٢٩ع .ق.م(
  
   األنواع- ٢-٢
ه (  النوع األول -١-٢-٢ ات       ) : الكتل ذات محتوى الرطوبة المسيطر علي ع متطلب           تطابق جمي
   )١جدول ( ھذه المواصفة بضمنھا متطلبات محتوى الرطوبة  
                    تطابق جميع ) : الكتل ذات محتوى الرطوبة غير المسيطر عليه ( النوع الثاني -٢- ٢-٢
  )١جدول ( متطلبات ھذه المواصفة عدا متطلبات محتوى الرطوبة  

  
  متطلبات محتوى الرطوبة للكتل من النوع األول ) : ١( جدول 

  

  كنسبة مئوية لالمتصاص الكلي )حد أعلى( محتوى الرطوبة 

  ٪التقلص الطولي   ظروف الرطوبة في موقع العمل أو محالت االستعمال

  جاف  متوسط   رطب

  ٣٥  ٤٠  ٤٥   أو أقل٠.٠٣

  ٣٠  ٣٥  ٤٠  ٠.٠٤٥  إلى ٠.٠٣من  

  ٢٥  ٣٠  ٣٥   حد أقصى٠.٠٦٥ إلى ٠.٠٤٥من 

  ٪ ٧٥معدل الرطوبة النسبية السنوية أكثر من   : رطب
  ٪ ٧٥ الى ٥٠ل الرطوبة النسبية السنوية أكثر من معد  :  متوسط 
  ٪ ٥٠معدل الرطوبة النسبية السنوية أقل من   : جاف

  
  

  فحص التحميل: ًثالثا  
  :ًتحمل االنضغاط محسوبا على معدل صافي المساحة كحد أدنى 

  ٢ مم\ نيوتن٣.٤٥               لكتلة واحدة                    

  ٢ مم\ نيوتن٤.١٤ ثالث كتل                             معدل
  

  األبعاد والتفاوتات المسموح بھا: ًرابعا 
   مم١٣اليقل عن :  سمك القشرة - ١-٤
  ع مم من األبعاد القياسية المحددة للطول والعرض واالرتفا٣اليزيد على :  التفاوت - ٢-٤

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٤٢

  درجات السلم الخرسانية المسلحة الناتئة
Reinforced-concrete cantilever stair steps 

(    )١٩٨٨لسنة١٣٨١ع . ق . م
  المواد: ًأوال 

- ١-١  الخاصة بالسمنت البورتالندي) ٥(ع رقم .ق.ًيكون مطابقا لـ م: السمنت  
 - ٢-١ الركام

تطابق  يستعمل الركام الرخامي أو األحجار الطبيعية األخرى والتي:  ركام الخرسانة الظاھرة-١- ٢-١
  .الخاصة بالكاشي الموزائيك) ١٠٤٢( رقـــم ع.ق. الركام المحدد في م

ا :  ركام الخرسانة المسلحة -٢-٢-١ ة ومطابق                          ًيكون الركام المستعمل في المواد الطبيعي
   ) . ٤٥( ع رقم .ق. لمتطلبات م 
  .من كسر الحجر الطبيعي الصالح:  المواد المالئة في الخرسانة الظاھرة- ٣-١
  .الخاصة بالكاشي الموزائيك ) ١٠٤٢(ع رقم .ق.ًمطابقا لمتطلبات م: اب  الخض- ٤-١
  

  األبعاد : ًثانيا 
   أبعاد الدرجة الواحدة - ١-٢
  
  
  

                                                                                                      
 مم                                 ٣٥٠                                                                                                              

  
  
  

              مم                  ١٢٠٠-٩٠٠  مم                   ٣٦٠               
   مم للسمك٣ ± مم للطول  ، ٥ ±:  التفاوت المسموح به - ٢-٢
  

  :المتطلبات : ًثالثا 
   المعدللاليقل عن سمك اكبر مقاس للركام المستعمل فيھا وال يق:  سمك الطبقة الظاھرة - ١-٣

  . مم بعد الجلي والتنعيم ٨                                   عن 
   التشققاتر مـــن الھبوط الكلي وال تظھ٪٨٥ اليقل ارتداد الھبوط عـن : فحص التحميل - ٢-٣

  .                             على سطح النموذج عند التحميل األقصى 
   تفاصيل تسليح الدرجة الواحدة - ٣-٣

   مم٢٥٠ مم لكل ٦                                رباطات قطر 
                                         كحد أعلى بمسافات متساوية

   مم١٢ قضيب قطر - ٥-٤
  

                                                                                                  ●     ●      ●       ●  
  

                                                                                                  ●                      ●  
                                                                                             

  )    الظاھر(  القسم الناتئ            مسافة التشكيل  
             على الجدار                           

  مم  ١٢ قطر ٢                                                                قضيب عدد
  



 

 

  
  

٣٤٣

  األنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي
Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without internal 

Pressure 
  )١٩٨٩لسنة١٤٣٢ع .ق.م(

  
  التصنيف: ًأوال 
  )١الحظ الجدول ( ، ) أ( األنابيب غير المسلحة   - أ
ًتقسم إلى أربع درجات تبعا لمقدار تحملھا تصاعديا وھي م:  األنابيب المسلحة   -  ب  ٤، م ٣م  ،٢، م١ً

  )١الحظ الجدول (
  
  المتطلبات: ًثانيا 
   الغطاء الخرساني كما في الجدول الالحق- ١-٢
  

  )مم( الصافي الحد األدنى للغطاء  )مم(سمك جدران األنبوب 

  ٦   فما دون٢٥
  ١٠  ٢٥اكبر من 

  ٦  عند تدرجات السدادة
  
   األبعاد والتفاوتات- ٢-٢
   المسموح في األقطارتيوضح الجدول الالحق التفاو:  األقطار -١- ٢-٢

                 

  حد أقصى) مم(التفاوت المسموح   )مم(القطر الداخلي التصميمي 

 ٣ ±   فما دون٣٠٠
٥ ±  ٦٠٠-٣٠١ 
٧ ±  ١٢٠٠-٦٠١ 
 ١٠ ±   فما فوق١٢٠١

  
   المسموح في سمك الجدارتيوضح الجدول أدناه التفاو:  سمك الجدار-٢- ٢-٢
  

  حد أقصى) مم(التفاوت المسموح   )مم(سمك الجدار التصميمي 

 ٢ ±   فما دون٣٠
  ٣ ±   ٥٠ - ٣١ 
 ٤ ±   ٦٥ - ٥١ 

٥ ±  ٧٥ – ٦٦ 
٦ ±  ٩٥ -٧٦ 
 ٧ ±    فما فوق٩٦

  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٤٤

  ابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلياألن
Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without internal 

Pressure 
  )١٩٨٩لسة١٤٣٢ع .ق.م(

  
              مم لكل متر من طول األنبوب عند فحصه   ٣ ال يسمح بانحراف يزيد على -أ: االستقامة-٣-٢-٢

   ) .١٢٣٢(ب المواصفة الخاصة بطرق فحص األنابيب الخرسـانية   حس              
  . مم ١٢ ال يسمح بزيادة االنحراف الكلي للطول الكامل لألنبوب على -                       ب

                   تكون نھايات األنبوب قائمة وال يزيد انحرافھا على ضلع زاوية    -أ: تعامد النھايات-٤-٢-٢
م ١٠مم من القطر التصميمي أو ضمن ٢٠٠ مم لكل١الضبط على                                                  م

  . أيھما أقل   
  مم يكون التفاوت ٤٠٠ فــــــي حالـة األنابيب التي يقل قطرھا عـن-                              ب

   مم عند فحصـــه حسب المواصفة الخاصة٢ح به المســـمو                                   األقصى
  ) .١٢٣٢(                                   لفحص األنابيب الخرسانية 

  
  كما في الجدول الالحق:  إتقان الصنع واإلنھاء-٣-٢
  

  مم٠.١ال يزيد عرضھا على   التصدعات والشقوق
   مم٣ال يزيد ارتفاعھا على   النتوءات
   مم٣ا على ال يزيد عمقھ  الحفر

  
  فحص التحميل: ًثالثا  

انية  ب الخرس ي المواصفة الخاصة بفحص األنابي واردة ف م بإحدى الطرق ال ل المالئ يجري فحص التحمي
)١٢٣٢(   
  
  )أ (  األنابيب غير المسلحة -١-٣

   م\حمل الفحص كيلو نيوتن   )مم(  لألنبوب المقاس االسمي 
١٦  ١٠٠  
١٦  ١٥٠  
١٧  ٢٢٥  
١٨  ٣٠٠  
٢٠  ٣٧٥  
٢٢  ٤٥٠  

  
ًھو رقم تقريبي مساوي تقريبا إلى قطر األنبوب: المقاس االسمي  
  
المسلحة   الحظ الجدول الخاص بأحمال الفحص ألصناف األنابيب):٤،م٣،م٢،م١م( األنابيب المسلحة- ٢-٣

   )٢الجدول (
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٤٥

  األنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي
Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without internal 

Pressure 
  )١٩٨٩لسنة١٤٣٢ع .ق.م(

  
  فحص ضغط الماء الساكن: ًرابعا 
كيلو باسكال دون ظھور عالمة للنضوح ) ٩٠(يشترط باألنابيب أن تقاوم ضغط مائي ساكن مقداره  - أ

  .أو أي عيب آخر 
  )١٢٣٢ع .ق.م( إجراء الفحص بموجب   -  ب
  

  صفحص االمتصا: ًخامسا 
       ً يشترط أن ال تزيد نسبة االمتصاص لكل عينــــة حصرا عنھا كنســـبة مئويــــة للكتلـــة   -      أ

  :الجافة للعينة  
  

  ٪٦.٥  أنابيب تصريف مياه المجاري
  ٪ ٨  أنابيب إلغراض أخرى

  
عينة  شلة  مطابقة لمتطلبات الفحص فتقطع بدل عينة فا٪ ٨٠ إذا كان عدد العينات ال يقل عن - ب

  .أخرى من نفس األنبوب وتفحص وتستبدل النتيجة بالنتيجة الجديدة
الممثلة بھذه   فتعتبر األنابيب٪٨٠ إذا زاد بعــد ذلك عـــدد العينات المطابقة لمتطلبات الفحص على -ج

  . العينات مطابقة للفحص
  

  المفاصل: ًسادسا 
   )١الحظ الشكل (  المفاصل الجاسئة - ١-٦
   )١الحظ الشكل (  الكم والسدادة  مفاصل- ٢-٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٤٦

  األنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي
Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without internal 

Pressure 
  )١٩٨٩لسنة١٤٣٢ع .ق.م(

  
  األقطار الداخلية الحقيقية لألنابيب المنتجة )  : ١( الجدول 

  
المقاس   حد أدنى) مم(القطر الداخلي لألنبوب 

االسمي 
  )مم(لألنبوب

القطر الداخلي األقصى 
لجميع أصناف 

األنابيب غير   )مم(األنابيب
  المسلحة أ

 ٤صنف م ٣صنف م ٢صنف م  ١صنف م

١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٥  ١٠٠  
١٥٠ ١٥٠ ١٥٠  ١٥٠  ١٥٠  ١٥٥  ١٥٠ 
٢٢٥  ٢٢٥  ٢٢٥  ٢٢٥  ٢٢٥  ٢٣٠  ٢٢٥  
٢٩٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣١٠  ٣٠٠  
٣٦٥  ٣٧٥  ٣٧٥  ٣٧٥  ٣٧٥  ٣٨٥  ٢٧٥  
٤٤٠  ٤٤٥  ٤٥٠  ٤٥٠  ٤٥٠  ٤٦٠  ٤٥٠  
٥١٠  ٥٢٠  ٥٢٥  ٥٢٥  -  ٥٤٠  ٥٢٥  
٥٨٠  ٥٩٠  ٦٠٠  ٦٠٠  -  ٦١٥  ٦٠٠  
٧٢٠  ٧٤٠  ٧٥٠  ٧٥٠  -  ٧٧٠  ٧٥٠  
٨٦٥  ٨٨٥  ٩٠٠  ٩٠٠  -  ٩٢٠  ٩٠٠  
١٠٠٠  ١٠٣٠  ١٠٥٠  ١٠٥٠  -  ١٠٨٠  ١٠٥٠  
١١٤٥  ١١٧٥  ١٢٠٠  ١٢٠٠  -  ١٢٣٠  ١٢٠٠  
١٢٩٠  ١٣٢٠  ١٣٥٠  ١٣٥٠  -  ١٣٨٠  ١٣٥٠  
١٤٤٠  ١٤٧٠  ١٥٠٠  ١٥٠٠  -  ١٥٣٠  ١٥٠٠  
١٥٨٠  ١٦١٠  ١٦٥٠  ١٦٥٠  -  ١٦٨٠  ١٦٥٠  
١٧٣٠  ١٧٦٠  ١٨٠٠  ١٨٠٠  -  ١٨٣٠  ١٨٠٠  
١٨٧٠  ١٩٠٠  ١٩٥٠  ١٩٥٠  -  ١٩٩٠  ١٩٥٠  
٢٠١٠  ٢٠٥٠  ٢١٠٠  ٢١٠٠  -  ٢١٤٠  ٢١٠٠  

  
يمكن    على المنتج عند الطلب أن يعلم المشتري بالقطر التصميمي الحقيقي لألنبوب الذي:مالحظة 

تجھيزه ألي قطر داخلي اسمي في طلب ما بشرط إن يكون ضمن مدى  األقطار المبينة في الجدول 
  .أعاله 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٤٧

  األنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي
Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without internal 

Pressure 
  )١٩٨٩لسنة١٤٣٢ع .ق.م(

  
   ٤ ، م٣ ، م٢ ، م١أحمال الفحص ألصناف األنابيب م )  : ٢( الجدول 

  
  ٢ متر\كيلومتر  ) ١مالحظة ( حمل الفحص 

 ٤أنابيب صنف م ٣أنابيب صنف م ٢أنابيب صنف م  ١أنابيب صنف م
المقاس 
االسمي 

حمل   مم) ٢مالحظ (
  التشقق

  الحمل
حمل 
  التشقق

  الحمل
حمل 
  التشقق

  الحمل
حمل 
  التشقق

  الحمل

٣٩.٠  ٢٦.٠  ٢٩.٥  ١٩.٥  ١٩.٥  ١٣.٠  ١٥.٠  ١٠.٠  ١٠٠  
٣٩.٠  ٢٦.٠  ٢٩.٥  ١٩.٥  ١٩.٥  ١٣.٠  ١٥.٠  ١٠.٠  ١٥٠  
٤٢.٠  ٢٨.٠  ٧١.٥  ٢١.٠  ٢٢.٥  ١٤.٠  ١٦.٥  ١١.٠  ٢٢٥  
٤٥.٠  ٣٠.٠  ٣٤.٥  ٢٢.٥  ٢٢.٥  ١٥.٠  ١٨.٠  ١٢.٠  ٣٠٠  
٥١.٠  ٣٤.٠  ٣٨.٥  ٢٥.٥  ٢٥.٥  ١٧.٠  ١٩.٥  ١٣.٠  ٣٧٥  
٦٠.٠  ٤٠.٠  ٤٥.٠  ٣٠.٠  ٣٠.٠  ٢٠.٠  ٢٢.٥  ١٥.٠  ٤٥٠  
٦٩.٠  ٤٦.٠  ٥٢.٠  ٣٤.٥  ٣٤.٥  ٢٣.٠  ٢٥.٥  ١٧.٠  ٥٢٥  
٧٨.٠  ٥٢.٠  ٥٨.٥  ٣٩.٠  ٣٩.٠  ٢٦.٠  ٢٨.٥  ١٩.٠  ٦٠٠  
٩٦.٠  ٦٤.٠  ٧٢.٠  ٤٨.٠  ٤٨.٠  ٣٢.٠  ٣١.٥  ٢١.٠  ٧٥٠  
١١١.٠  ٧٤.٠  ٨٣.٥  ٥٥.٥  ٥٥.٥  ٣٧.٠  ٣٤.٥  ٢٢.٠  ٩٠٠  
١٢٦.٠  ٨٤.٠  ٩٤.٥  ٦٣.٠  ٦٣.٠  ٤٢.٠  ٣٧.٥  ٢٥.٠  ١٠٥٠  
١٣٨.٠  ٩٢.٠  ١٠٣.٥  ٦٩.٠  ٦٩.٠  ٤٦.٠  ٤٠.٥  ٢٧.٠  ١٢٠٠  
١٥٠.٠  ١٠٠.٠  ١١٢.٥  ٧٥.٠  ٧٥.٠  ٥٠.٠  ٤٣.٥  ٢٩.٠  ١٣٥٠  
١١٢.٠  ١٠٨.٠  ١٢١.٥  ٨١.٠  ٨١.٠  ٥٤.٠  ٤٦.٥  ٣١.٠  ١٥٠٠  
١٤.٠  ١١٦.٠  ١٣٠.٥  ٨٧.٠  ٨٧.٠  ٥٨.٠  ٤٩.٥  ٣٣.٠  ١٦٥٠  
٨٦.٠  ١١٤.٠  ١٣٩.٥  ٩٣.٠  ٩٣.٠  ٦٣.٠  ٥٢.٥  ٣٥.٠  ١٨٠٠  
١٩٨.٠  ١٢٢.٠  ١٤٨.٥  ٩٩.٠  ٩٩.٠  ٦٦.٠  ٥٥.٥  ٣٧.٠  ١٩٥٠  
٢١.٠  ١٤٠.٠  ١٥٧.٥  ١٠٥.٠  ١٠٥.٠  ٧٠.٠  ٥٨.٥  ٣٩.٠  ٢١٠٠  

   
  ًھو رقم تقريبي مساوي تقريبا إلى قطر األنبوب: المقاس االسمي 

  :مالحظات 
ذو المقاس المتوسط بأتباع طريقة التقريب الخطي المستقيم بين يمكن تحديد حمل فحص األنبوب  -١

  .القيمتين 
األقطار الداخلية الحقيقية لألنابيب ذات المقاسات االسمية الواردة في الجدول ) ١(يتضمن الجدول  -٢

 .آنفا 
 )مم(سمك مقياس الشق         )مم(الحد األدنى للغطاء الصافي            -٣

                               ٠.١٥                                         ١٠  
  ٠.٢٠ داخل                               ٢٠-١٠                 أكثر من 
  ٠.٢٥                                            ٢٠                 أكثر من 

مما محدد أعاله وفي حالة رفع عند إجراء الفحص يقتضي عدم نشوء شق في أي أنبوب أكبر  -٤
 ) . ٣-٢(الحمل عن األنبوب يشترط أن ال يتبقى أي شق مسموح به في 

 
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٤٨

  األنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي
Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without internal 

Pressure 
  )١٩٨٩لسنة١٤٣٢ع .ق.م(

  
  

  لنسب الموصى بھا لألكماما ) : ١( شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

+ سل
حد ادنى ى ٢,٨

 

  
  النسب الموصى بھا لألكمام

  
  )ل( الطول األدنى   )مم(القطر االسمي لألنبوب

٤٥  ١٠٠  
٥٠  ١٥٠  
٥٥  ٢٢٥  
٦٠  ٣٠٠  
٦٥  ٣٧٥  
٦٥  ٤٥٠  
٧٠  ٥٢٥  
٧٠  ٦٠٠  
٨٠  ٧٥٠  
٩٠  ٩٠٠  
٩٥  ١٠٥٠  

  ١٠٠   فما فوق١٢٠٠
  
  
  
  
  

ماسورة  سم٣

حفرة

 س حد ادن
٢

 مادة ربط

 س

 ١٦+ س 

جرس  
 سم 

 

 

ل حد أدن
 س

ى



 

 

  
  

٣٤٩

  )الثرمستون ( لوية الكتل الخرسانية الخ
Cellular Concrete Block  

(   )٢٠٠٠لسنة١٤٤١ع .ق.م
  

  األوجه: أوال 
  تكون األوجه المتقابلة متوازية وخالية من العيوب التي تؤثر على أدائھا وتكون الزوايا قائمة والحافات 

   .حادة 

  
  األبعاد: ًثانيا 

    تكون أبعاد الكتل كما مبين في الجدول 
  )مم(السمك  )مم(رتفاع اال  )مم(الطول 

 

٦٠  
١٢٠  

٤٩٠  ٢٤٠  
١٨٠  
٢٤٠  
٦٠  
١٢٠  

٥٩٠  ٢٤٠  
١٨٠  
٢٤٠  

  
  التفاوتات باألبعاد: ًثالثا 

  . مم ألي بعد ٣ ± الحد األعلى 
  
  
  الخواص الفيزيائية: ًرابعا 

    تكون الخواص الفيزيائية للكتل كما مبين في الجدول
   

  )٢ مم\نيوتن( قوة تحمل الضغط 

  الصنف
  الكثافة

  مكعب  )٣م\كغم(
  مم ) ١٠٠×١٠٠×١٠٠(

  
 

  االنكماش البعدي
 (كتلة بسمك

  مم٢٤٠
  

  ) لكل بعد٪حد أقصى

٠.١  ٠.٤  ٤٥٠-٣٥١  ١.٠٠  ٠.٧  
٠.١  ٠.٥  ٥٥٠-٤٥١  ٢.٠٠  ١.٤ 
٠.١  ٠.٦  ٦٥٠-٥٥١  ٣.٠٠  ٢.١ 
٠.١  ٠.٧  ٧٥٠-٦٥١  ٤.٠٠  ٢.٨ 
٠.١  ٠.٨  ٨٥٠-٧٥١  ٦.٠٠  ٤.٢ 

  
  )استرشادي (االمتصاص : ًخامسا 

   لكافة األصناف٪٤٥لكلي اليزيد على  ا- ١-٥
    مم لكافة األصناف١٢٠ الشعري ال يزيد على - ٢-٥

  
  



 

 

  
  

٣٥٠

  طابوق الرصف الخرساني
Concrete Pavement Bricks 

  ٢٠٠٦التحديث األول لسنة)١٩٩٠لسنة١٦٠٦ع .ق.م(
  

  عام: أوال 
  ى يوم كحد أعل٢٨ًيكون الطابوق مطابقا للمتطلبات المحددة عند التسليم أو بعمر 

  
  المظھر: ُثانيا 

ة  ات المقاوم ات الطبق ستقيمة وتكون حاف ة وم ه متوازي ة من التصدعات وحافات يكون ذا بنية كثيفة خالي
   .للتآكل بالحك مشطوبة أو غير مشطوبة عند تلبيس طابوق الرصف بطبقة مقاومة للتآكل بالحك

  
  األبعاد: ًثالثا 
م  وبطول ١٤٠مم ، ١٢٠مم ، ١٠٠مم ، ٨٠مم ، ٦٠: يكون الطابوق بأسماك مختلفة وكاالتي - ١-٣ م

أما البعد اآلخر فيعتمد على طريقة الرصف وأبعاد شبكة الربط ويفضل .  مم ٢٨٠ال يزيد على 
ًأن تكون بأبعاد مترا واحدا على أن تحدد ألقرب ملمتر  ً.  

 تفاوتات األبعاد  - ٢-٣
   مم٣ ±التفاوت في الطول والعرض  -
  مم٥ ±التفاوت في السمك  -
ذي ٣ مم و٨٠ مم للطابوق الذي اليزيد سمكه على٢د نتوء يزيد على اليسمح بوجو -  مم للطابوق ال

 . مم ٨٠يزيد سمكه على 
 

  مقاومة االنضغاط : ً رابعا 
  نتيجة عن   وال تقل أيــة ٢ مم\ نيوتن٦٠ طابوقات عــن٥          ال يقل معدل مقاومـة انضغاط 

  ٢ مم\ نيوتن٥٠         
  

  التصنيف: ًخامسا 
   األبعاد-١

  )١(تكون أبعاد طابوق الرصف الخرساني كما مبينة في الجدول رقم 
  األبعاد) ١( جدول رقم 

المساحة السطحية 
  ٢)مم(

  )مم(السمك 
  الصنف حسب نوع درجة التحميل

 كحد أعلى  كحد أدنى

) مم(الطول 
  كحد أعلى

 كحد أعلى  كحد أدنى  

  ١٤٠  ٨٠  ٢٩٠  ٦٠٠٠٠  ٥٠٠٠ نوع ذو درجة تحميل عالية
  ١٤٠  ٦٠  ٢٩٠  ٦٠٠٠٠  ٥٠٠٠ نوع ذو درجة تحميل متوسطة
  ١٤٠  ٦٠  ٢٩٠  -  - نوع ذو درجة تحميل خفيفة

  
  
  
  
  

  
  



 

 

  
  

٣٥١

  طابوق الرصف الخرساني
Concrete Pavement Bricks 

  ٢٠٠٦التحديث األول لسنة )١٩٩٠ لسنة ١٦٠٦ع .ق.م(
  

   امتصاص الماء-٢
ئوية من الوزن الجاف كما مبين في الجدول يكون امتصاص الماء لطابوق الرصف الخرساني كنسبة م

  ) ٢(رقم 
  امتصاص الماء) ٢(الجدول رقم 

  كحد أعلى) ٪(نسبة امتصاص الماء 
 الصنف حسب نوع درجة التحميل

  لوحدة واحدة  المعدل
  ٨  ٦ نوع ذو درجة تحميل عالية

  ٩  ٧ نوع ذو درجة تحميل متوسطة
  ١٢  ١٠ نوع ذو درجة تحميل خفيفة

  
  
  
  مة االنضغاط مقاو-٣

  )٣(تكون مقاومة انضغاط طابوق الرصف الخرساني كما مبين في الجدول رقم 
  

  مقاومة االنضغاط) ٣(جدول رقم 
  كحد أدنى ) ٢مم\نيوتن( مقاومة االنضغاط 

  التصنيف حسب درجة التحميل
  لوحدة واحدة  المعدل

  ٥٠  ٥٥  درجة تحميل عالية
  ٣٠  ٣٥  درجة تحميل متوسطة

  ٢٥  ٣٠  فيفةدرجة تحميل خ
  
   مقاومة البري -٤

  مم) ٣( ال يزيد معدل الفقدان في السمك على 
  
    تفاوت األبعاد-٥

  .مم ) ٢±( يكون التفاوت في الطول أو العرض -١      
  .مم ) ٣±( يكون التفاوت في السمك -٢      
  .مم ) ١.٥±( يكون التفاوت المسموح به عند وجود نتوء أو بروز جانبي -٣      

  
  
  
  



 

 

  
  

٣٥٢

  األعمدة الخرسانية المسلحة المستعملة لالسيجة
Reinforced Concrete Fence Posts 

   )١٩٩٢ لسنة ١٦٧٨ع .ق.م(
  

  
  التصنيف: ًأوال 
  .لحمل أسالك التسليح ما بين أعمدة الشد : األعمدة الوسطية  - ١-١
 .ياج كوسائل شد في الزوايا أو في النھايات أو في مواضع وسطية على طول الس: أعمدة الشد - ٢-١
 .تثبت بوضع مائل إلسناد أعمدة الشد: أعمدة اإلسناد - ٣-١
 .أبعادھا تتناسب مع أطوال البوابات : أعمدة ومساند البوابات  - ٤-١
  

  التسليح: ًثانيا 
ط ) ٥٧٣(ع .ق. ًيكون مطابقا لـ م: تفاصيل التسليح - ١-٢ قضبان ) ٤(ويكون على شكل قفص من رب

او والذ المط ن الف واق م ة بواسطة أط ة مثبت ا عن فوالذي ل قطرھ د ) ٢.٦٥(ع ال يق م وال تزي م
  .سم ) ٤٠(المسافة بين مراكزھا على 

 )١( أنظر الجدول رقم : مقاسات قضبان التسليح  - ٢-٢
  

  المتطلبات : ًثالثا 
   )١( الحظ جدول رقم : األبعاد - ١-٣
 مم٦+ مم ٤- المقطع العرضي -أ: التفاوتات المسموح بھا  - ٢-٣

   مم٥٠+  مم ٢٥- الطول -     ب                                       
   ٪  ٠.٥ االستقامة -                                            ج

  
  مقاومة انضغاط المكعب: ً    رابعا 

   يوم ٢٨ بعمر ٢ مم\نيوتن  ) ٢٦( ال تقل عن   - أ
   يوم٧بعمر  ٢ مم\نيوتن ) ١٧.٥( ال تقل عن   -  ب

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  
  

٣٥٣

  ة المستعملة لالسيجةاألعمدة الخرسانية المسلح
Reinforced Concrete Fence Posts 

   )١٩٩٢ لسنة ١٦٧٨ع .ق.م(

 



 

 

  
  

٣٥٤

  المياه المستعملة في الخرسانة
Water Used In Concrete 

   )١٩٩٢ لسنة ١٧٠٣ع . ق. م( 
  
  

  الفحوص المطلوبة: ًأوال 
  :تكون خواص الماء الصالح لالستخدام في الخرسانة كما مبين في الجدول 

  
 العدد المطلوب   لتر\حدود المواصفة ملغم    المطلوبةالفحوص

SO3الكبريتات 
-2 ١٠٠٠  
الكاربونات 

  والبيكاربونات
١٠٠٠  

  ٥٠٠  الكلوريدات 
   لتر\ مغم٣٠٠٠مجموع االيونات ال يتجاوز   الشوائب غير العضوية

ھا لون ورائحة يجري فحص المياه التي ل  الشوائب العضوية
  ملحوظة

لكل مصدر 
عدا المياه 
الصالحة 
  للشرب

 

  

 

        انة دات في الخرس ـانة من التآكل تكون حدود الكلوري د الخرسـ ـة حدي     إلغراض حمايـــ

   :محسوبة من وزن السمنت كما في الجدول ادناه  
  

  النوع
الحد األعلى اليون الكلوريد الذائب في الماء 

  ًمحسوبا من وزن السمنت

  ٪ ٠.٠٦  خرسانة مسبقة الجھد

   ٪٠.١٥  خرسانة مسلحة معرضة للكلوريدات

   ٪١.٠٠  خرسانة مسلحة جافة ومحمية من الرطوبة

   ٪٠.٣  تراكيب خرسانية مسلحة أخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

  
  

٣٥٥

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   )٤( الفصل 
  السيراميك
  

  المواصــفة                                                    العنــــوان
  

  ١٦٢٧/١٩٩١ع .ق.ميكي غير المزجج المقاوم لألحماض     مالبالط السيرا
  البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران

  ١٧٠٤/١/١٩٩٢ع .ق.متطلبات بالط البثق ذو قابلية امتصاص للماء       م* 
  ٪ المجموعة أ٣ ≤  ص

  ١٧٠٤/٢/١٩٩٢ع .ق.متطلبات بالط البثق ذو قابلية امتصاص للماء       م* 
  )١-٢(٪ المجموعة أ ٦ ≤ص < ٪٣  
  ١٧٠٤/٣/١٩٩٢ع .ق.متطلبات بالط البثق ذو قابلية امتصاص للماء       م* 
  )٢-٢(٪ المجموعة أ ١٠ ≤ص< ٪ ٦  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٥٦



 

 

  
  

٣٥٧

  البالط السيراميكي غير المزجج  المقاوم لألحماض
Ceramic Unglazed Acid Resisting Tiles 

  ١٩٩١ لسنة ١٦٢٧ع .ق.م
  
  

  المظھر: ًأوال 
شكل  - ١-١ ا ب ســر البالطة يجب أن يظھر مقطعھ ـد ك ضارة وعنــ واد ال ـن الم ا مـ ًيكون البالط خالي

ا من  تظم ، مسطح وخالي ًحبيبات ناعمة كثيفة ومتجانسة ، البالط يجب أن يكون متينا وشكله من ً
  .الشقوق وعيوب التصنيع 

  
  األبعاد والتفاوتات: ًثانيا 
  العرض×  الطول - ١-٢

   مم١٠٠×١٠٠ -     أ
   مم١٥٠×١٥٠ -    ب
   مم٢٠٠×٢٠٠ -    ج
   مم ٢٠٠×١٠٠ -    د
  مم ) ٨  و ١٠ ، ١٢ ، ٢٠ ، ٢٥( يكون السمك:  السمك - ٢-٢
   ٪٢.٥±التفاوتات في الطول والعرض والسمك ال تتجاوز :  التفاوتات - ٣-٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  
  

٣٥٨

  البالط السيراميكي غير المزجج  المقاوم لألحماض
Ceramic Unglazed Acid Resisting Tiles 

  ١٩٩١ لسنة ١٦٢٧ع .ق.م
  

  المتطلبات: ًثالثا 
  يطابق البالط المتطلبات المبينة في الجدول أدناه

  المتطلبات  الخاصية

   التعامد-١
ن  ا م اور لھ ب المج ع والجان ة للمرب ة الداخلي ين الحاف راغ ب اوز الف ال يتج

ى  ة عل ل ١البالط م لك الل فحص١٠٠م ن خ ول م م ط د م ة التعام ھا بزاوي
  الفوالذية

  )أ      ( لألبعاد التقوس -٢
  )ب                          (
  )ج                          (
  )د                          ( 

   مم١.٥ ±
   مم٢.٠±
   مم٢.٥ ±
   مم٢.٥× مم١.٥ ±

   ٪ كحد أقصى٢   امتصاص الماء-٣

  د أدنى كح٢مم\ نيوتن ٧٠   مقاومة االنضغاط-٤

   كحد أدنى٢مم\ نيوتن ٢٠   مقاومة الكسر-٥

  ٪١.٥ال يتجاوز الفقدان بالكتلة على    مقاومة األحماض-٦

   مقاومة التآكل بالحك-٧
   مم كحد أقصى٢ معدل التآكل بالحك -
   مم كحد أقصى٢.٥ التآكل للبالطة الواحدة -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٥٩

  جدرانالبالط السيراميكي المستخدم لألرضيات وال
  ٪ المجموعة أ٣ ≤متطلبات بالط البثق ذو قابلية امتصاص للماء ص

  Ceramic Floor and Wall Tiles  
Specification for Extruded Ceramic Tiles with aWater 

Absorption E≤ 3% Group A1 

  ١٩٩٢ لسنة ١٧٠٤/١ع .ق.م
  

  األبعاد ونوعية السطح : أوال  
  ًي المتطلبات الفيزياوية والكيمياوية الواردة في الجدول الحقا يطابق بالط البثق السيراميك

  
  التفاوت في األبعاد ونوعية السطح ) : ١( جدول 

  الخاصية  ت
البالط 
  المغلوق

بالط 
  اآلجر

  الطول والعرض  ١
ة- ل بالط اس لك دل المق راف مع ات( انح ع جھ ان أو أرب اس )جھت ن المق ع

  )٪(العملي
ل بال- اس لك دل المق راف مع ة انح ات(ط ع جھ ان أو أرب دل )جھت ن مع ع

  )٪) (عشرين أو أربعين جھة(عينات فحص  المقاس لعشرة

  
±١.٢٥  
±١.٢٥  

  
±٢  
±١.٥  

  ١٠±  ١٠±  )٪(انحراف معدل السمك لكل بالطة عن مقاس السمك العملي : السمك   ٢
تقامة الجوانب   ٣ ة  : اس سبة للمقاسات العملي تقامة بالن ر انحراف عن االس اكب

)٪(  
±٠.٦±  ٠.٥  

  ١.٠±  ١.٥±  )٪(اكبر انحراف عن االستطالة بالنسبة للمقاسات العملية  : التعامد   ٤
  استواء السطح  ٥

ة للخط القطري المحسوب :تقوس مركز البالطة   -  أ سبة مئوي ا كن ر عنھ يعب
  )٪(من المقاسات العملية 

 )٪(يعبر عنھا كنسبة مئوية لطول المقاس العملي : تقوس الحافة   - ب
واء -ج  ات االلت ن المقاس ة للخط القطري المحسوب م سبة مئوي ه كن ر عن يعب

  )٪(العملية

  
±٠.٥  

  
±٠.٥  
±٠.٨  

  
±١.٥  

  
±١.٥  
±١.٥  

ون     نوعية السطح  ٦ ن ٩٥تك ٪ م
ل  ى األق ات عل البالط
وب  ن العي ة م خالي
ورة  حة والمنظ الواض
شوه  ى ت ؤدي ال ي ت والت
مظھر مساحة كبيرة من 

  البالطات
 

حص على البالطات ذات األشكال المنحنية ال يمكن تطبيق ھذا الف  
رات ى تغيي ـذا عل ق ھـ ـرق و يطب ة الحــ بالط نتيج ون ال ي ل ة ف رات الطفيف ب التغي ن تجن ون   ال يمك ل

رات ) ًالمزجج أو غير المزجج أو المزجج جزئيا ( ســــطح بالط البثـق  ى تغيي ذلك عل غيـر المنتظم ، وك
    . يكون تغير اللون فيھا صفة مميزة ومرغوبة لون المسـحة  الكلية للبالطة والذي

  
  
  
  



 

 

  
  

٣٦٠

  
  البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران

  ٪ المجموعة أ٣ ≤متطلبات بالط البثق ذو قابلية امتصاص للماء ص
  Ceramic Floor and Wall Tiles  

Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water 
Absorption E≤ 3% Group A1 

  ١٩٩٢ لسنة ١٧٠٤/١ع .ق.م
  

  الخواص الفيزياوية: ًثانيا 
   )٢( الخواص الفيزياوية لبالط البثق بنوعيه المغلوق واآلجر كما في الجدول 

  
  الخواص الفيزياوية ) : ٢( جدول 

  

  بالط اآلجر  البالط المغلوق  الخاصية  ت

  )٪ بالكتلة ( امتصاص الماء  ١
ى  د عل دل وال ٣ال يزي  كمع

ى يزي ة ٣.٣د عل  كنتيج
 فردية

دل وال ٣ال يزيد على   كمع
ى  د عل ة ٣.٣يزي  كنتيج

 فردية

   )٢مم\نيوتن( معامل الكسر   ٢
 كمعدل وال ٢٠ال يزيد على 

  كنتيجة فردية١٨يقل على 
ى  د عل دل ٢٠ال يزي  كمع
ن  ل ع ة ١٨وال يق  كنتيج

 فردية

٣  
   )موھو( صالدة السطح للخدش 

  بالطات مزججة  - أ
  جةبالطات غير مزج  -  ب

  
  ٥ال تقل عن 
  ٦ال تقل عن 

  
  ٥ال تقل عن 
  ٦ال تقل عن 

٤  

ك ل بالح ة التآك ي(مقاوم ) : البل
زجج  ـر الم بالط غيــ ة ال مقاوم

ـيق  ل العمـ زال ( للتآك م الم الحج
  ) ٣بالمم

  ٣٠٠ال يزيد عن   ٣٠٠ال يزيد عن 

٥  
ي  راري الخط دد الح ل التم معام
عند ارتفاع درجة حرارة المحيط 

   )١-ك (٥س١٠٠إلى 
  ٦-١٠×١٣ الى٦-١٠×٥  ٦- ١٠×٨ الى٦-١٠×٤

  
  

  مقياس الصالدة ) : Moho(موھو  : مالحظة
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٦١

  البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران
  ٪ ٦ ≤ص< ٪ ٣متطلبات بالط البثق ذو قابلية امتصاص للماء 

  )١-٢(المجموعة أ
  Ceramic Floor and Wall Tiles  

Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water 
Absorption of  3% <E≤ 6% Group A(II a) 

  ١٩٩٢ لسنة ١٧٠٤/٢ع .ق.م
  

  األبعاد ونوعية السطح: أوال 
  ًيطابق بالط البثق السيراميكي المتطلبات الواردة في الجدول الحقا 

  
  التفاوت في األبعاد ونوعية السطح ) : ١( جدول 

  
  الخاصية  ت

البالط 
  المغلوق

بالط 
  اآلجر

  الطول والعرض  ١
ة- ل بالط اس لك دل المق راف مع ات( انح ع جھ ان أو أرب اس )جھت ن المق ع

  )٪(العملي
ة- ل بالط اس لك دل المق راف مع ات( انح ع جھ ان أو أرب دل )جھت ن مع ع

  )٪) (عشرين أو أربعين جھة(عينات فحص   المقاس لعشرة      

  
±١.٢٥  

±١.٠  

  
±٢  
±١.٥  

  ١٠±  ١٠±  )٪(السمك لكل بالطة عن مقاس السمك العملي انحراف معدل : السمك   ٢
ة  : استقامة الجوانب   ٣ سبة للمقاسات العملي تقامة بالن ر انحراف عن االس اكب

)٪(  
±٠.٦±  ٠.٥  

  ١.٠±  ١.٥±  )٪(اكبر انحراف عن االستطالة بالنسبة للمقاسات العملية  : التعامد   ٤
  استواء السطح  ٥

ة للخط القطري المحسوب يعبر ع:تقوس مركز البالطة   - أ سبة مئوي ا كن نھ
 )٪(من المقاسات العملية 

 )٪(يعبر عنھا كنسبة مئوية لطول المقاس العملي : تقوس الحافة   - ب
ات -ج ن المقاس سوب م ري المح ط القط ة للخ سبة مئوي ه كن ر عن واء يعب االلت

  )٪(العملية

  
±٠.٥  

  
±٠.٥  
±٠.٨  

  
±١.٥  

  
±١.٥  
±١.٥  

ون     نوعية السطح  ٦ ات ٪ ٩٥تك ن البالط م
ن  ة م ل خالي ى األق عل
حة  وب الواض العي
والمنظورة والتي تؤدي الى 
رة  ساحة كبي ر م شوه مظھ ت

  من البالطات
ال يمكن تطبيق ھذا الفحص على البالطات ذات األشكال المنحنية   
طح لون س   اليمكن تجنب التغييرات الطفيفة في لون البالط نتيجة الحرق و يطبق ھــذا على تغييرات

وكذلك على تغييرات لون   والمقصود،  غير المنتظمً)المزجج أو غير المزجج أو المزجج جزئيا(بالط البثق
  .ومرغوبة   المساحة الكلية  للبالطة والذي يكون تغير اللون فيھا صفة مميزة 

  
  
  



 

 

  
  

٣٦٢

  البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران
  ٪٦ ≤ص< ٪ ٣للماء متطلبات بالط البثق ذو قابلية امتصاص 

  )١-٢(المجموعة أ
Ceramic Floor and Wall Tiles 

Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water 
Absorption of  3% <E≤ 6% Group A(II a) 

  ١٩٩٢ لسنة ١١٧٠٤/٢ع .ق.م
  

  الخواص الفيزياوية: ًثانيا 
   )٢( جر كما في الجدول الخواص الفيزياوية لبالط البثق بنوعيه المغلوق واآل

  
  الخواص الفيزياوية ) : ٢( جدول 

  بالط اآلجر  البالط المغلوق  الخاصية  ت

  )٪ بالكتلة ( امتصاص الماء   ١
دل و ٦≤ص<٣  كمع

ة ٦.٥ ى كنتيج د أعل  ح
 فردية

دل و ٦≤ص<٣  ٦.٥ كمع
 حد أعلى كنتيجة فردية

   )٢مم\نيوتن( معامل الكسر   ٢
دل و٢٠ د ١٨ كمع  ح

 فرديةأدنى كنتيجة 
دل و٢٠ ى ١٨ كمع د أدن  ح

 كنتيجة فردية

٣  
  )وموھ( صالدة السطح للخدش 

  بالطات مزججة  - أ
  بالطات غير مزججة  -  ب

  
   حد أدنى٥
   حد أدنى٦

  
   حد أدنى٥
   حد أدنى٦

٤  
ك ل بالح ة التآك ي(مقاوم ة ) : البل مقاوم

ق الحجم ( البالط غير المزجج للتآكل العمي
  ) ٣المزال بالمم

  لى حد أع٣٩٣   حد أعلى٣٩٣

٥  
اع  معامل التمدد الحراري الطولي عند ارتف

  )١-ك (٥س١٠٠درجة حرارة المحيط إلى 
  حد أعلى ٦-١٠×١٢  حد أعلى ٦-١٠×١٠

  مقاومة الصدمة الحرارية  ٦
د فحصه  ة عن رات مرئي وب أو تغي ال تظھر عليه أي عي
ة  ي حال ارات ف ساعدة النظ ردة أو بم العين المج ب

  استعمالھا

  ال يحدث به تجزع أي ظھور شقوق شعرية دقيقة  مزجج للتجزعمقاومة البالط ال  ٧

  تقاوم االنجماد  مقاومة االنجماد   ٨

  
 ة ات الزخرفي  ال يمكن تطبيق فحص التجزع على البالطات المطلوب استخدامھا للديكور الن بعض الفعالي

  تؤدي الى حدوث تجزع
  
  

  



 

 

  
  

٣٦٣

  البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران
  ٪ ٦ ≤ص< ٪ ٣ات بالط البثق ذو قابلية امتصاص للماء متطلب

  )١-٢(المجموعة أ
  Ceramic Floor and Wall Tiles  

Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water 
Absorption of  3% <E≤ 6% Group A(II a) 

  ١٩٩٢ لسنة ١٧٠٤/٢ع .ق.م
  

  الخواص الكيمياوية: ًثالثا 
  :دناه كما في الجدول ا

  
  الخواص الكيمياوية لبالط المغلوق وبالط اآلجر) : ٣(جدول 

  بالط اآلجر  البالط المغلوق  الخاصية  ت

  ) ٣الى١(بالط مزجج صنف: مقاومة التبقع   ١
 حيث  يمكن إزالة ٢يكون على األقل من صنف 

  البقع باستخدام المنظفات 

٢  

  
مقاومة المواد الكيماوية المنزلية ومنظفات أحواض 
امض  ى ح ة عل ات الحاوي دا المنظف ا ع سباحة م ال

  الھيدروفلوريك ومركباته 
 بالط مزجج صنف أ إلى صنف ھـ  - أ

  
  
  بالط غير مزجج   -  ب

  
  
  
  

بالط  د صنف ال د تحدي يتم إجراء ھذا الفحص بع
  المزجج المقاوم للمواد الكيمياوية المنزلية

  
د  بالط عن طح ال ى س رات عل ر أي تغيي التظھ

و بمساعدة النظارات في فحصه بالعين المجردة أ
  حالة استعمالھا

  
  
في حالة حدوث تدرج خفيف في لون البالط ال يعني ھذا نتيجة تأثرھا بالمواد الكيمياوية   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  
  

٣٦٤

  البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران
  ٪ ١٠ ≤ص< ٪ ٦متطلبات بالط البثق ذو قابلية امتصاص للماء 

  )٢-٢(المجموعة أ
  Ceramic Floor and Wall Tiles  

Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water 
Absorption of  6% <E≤ 10% Group A(II b) 

  ١٩٩٢ لسنة ١٧٠٤/٣ع .ق.م
  

  األبعاد ونوعية السطح: أوال 
  ًيطابق بالط البثق السيراميكي المتطلبات الواردة في الجدول الحقا 

  
  ت في األبعاد ونوعية السطحالتفاو ) : ١( جدول 

  بالط اآلجر  البالط المغلوق  الخاصيةت
  الطول والعرض ١

ة- ل بالط اس لك دل المق راف مع ات( انح ع جھ ان أو أرب ن )جھت ع
  )٪(المقاس العملي

دل )جھتان أو أربع جھات( انحراف معدل المقاس لكل بالطة- عن مع
  )٪) (عشرين أو أربعين جھة(عينات فحص  المقاس لعشرة

  
±٢  
±١.٥  

  
±٢  
±١.٥  

  ١٠±  ١٠±  )٪(انحراف معدل السمك لكل بالطة عن مقاس السمك العملي : السمك  ٢
ب  ٣ تقامة الجوان ات  : اس سبة للمقاس تقامة بالن ن االس راف ع ر انح اكب

  )٪(العملية 
±١±  ١  

  ١.٠±  ١.٥±  )٪(اكبر انحراف عن االستطالة بالنسبة للمقاسات العملية  : التعامد  ٤
  تواء السطحاس ٥

ة   -  أ ز البالط وس مرك ري :تق ط القط ة للخ سبة مئوي ا كن ر عنھ يعب
 )٪(المحسوب من المقاسات العملية 

 )٪(يعبر عنھا كنسبة مئوية لطول المقاس العملي : تقوس الحافة   - ب
االلتواء يعبر عنه كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات -ج

  )٪(العملية

  
±٠.٧  

  
±٠.٧  
±١.٠  

  
±١.٥  

  
±١.٥  
±١.٥  

ل ٩٥تكون     نوعية السطح ٦ ٪ من البالطات على األق
حة  وب الواض ن العي ة م خالي
شوه  ى ت ؤدي ال ي ت ورة والت والمنظ

  مظھر مساحة كبيرة من البالطات
  
ال يمكن تطبيق ھذا الفحص على البالطات ذات األشكال المنحنية   
 رات  ال يمكن تجنب التغيرات الطفيفة في لون البالط نتيجة ون سـطح   الحرق وال يطبق ھــذا على تغيي ل

ذلك  والمقصود، غير المنتظمً)المزجج أو غير المزجج أو المزجج جزئيا(بالط البثق ون  وك رات ل ى تغيي عل
  .ة ـــومرغوب ميزة مالمساحة الكلية للبالط والذي يكون تغير اللون فيھا صفة

  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٦٥

  جدرانالبالط السيراميكي المستخدم لألرضيات وال
  ٪ ١٠ ≤ص< ٪ ٦متطلبات بالط البثق ذو قابلية امتصاص للماء 

  )٢-٢(المجموعة أ
  Ceramic Floor and Wall Tiles  

Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water 
Absorption of  6% <E≤ 10% Group A(II b) 

  ١٩٩٢ لسنة ١٧٠٤/٣ع .ق.م
  

  الخواص الفيزياوية: ًثانيا 
   )٢( خواص الفيزياوية لبالط البثق بنوعيه المغلوق واآلجر كما في الجدول ال
  

  الخواص الفيزياوية ) : ٢( جدول 

  بالط اآلجر  البالط المغلوق  الخاصية  ت

  )٪ بالكتلة ( امتصاص الماء   ١
دل و وال ١٠≤ص<٦  كمع

ى  د عل ة ١١يزي  كنتيج
 فردية

دل و وال ١٠≤ص<٦  كمع
ى  د عل ة ١١يزي  كنتيج

 فردية

   )٢مم\نيوتن( معامل الكسر   ٢
ل عن ١٧.٥ دل وال يق  كمع
  كنتيجة فردية١٥

ل عن ١٧.٥ دل وال يق  كمع
  كنتيجة فردية١٥

٣  
  )موه( صالدة السطح للخدش 

  بالطات مزججة  - أ
  بالطات غير مزججة  -  ب

  
   حد أدنى٥
   حد أدنى٦

  
   حد أدنى٥
   حد أدنى٦

٤  
ل بالحك ة التآك ي(مقاوم بالط ) : البل ة ال مقاوم

ر ا قغي ل العمي زجج للتآك زال ( لم م الم الحج
  ) ٣بالمم

   حد أعلى٦٤٩   حد أعلى٦٤٩

٥  
اع  د ارتف ولي عن راري الط دد الح ل التم معام

   )١-ك (٥س١٠٠درجة حرارة المحيط إلى 
  حد أقصى ٦-١٠×١٠  حد أقصى ٦-١٠×١٠

  مقاومة الصدمة الحرارية  ٦
د فحصه  ة عن رات مرئي وب أو تغي ه أي عي ر علي ال تظھ

  لمجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالھابالعين ا
  ال يحدث به تجزع أي ظھور شقوق شعرية دقيقة  مقاومة البالط المزجج للتجزع  ٧

   حد أقصى٠.٦   حد أقصى٠.٦  )  م\مم( بالط غير مزجج : التمدد بالرطوبة   ٨

  
ة  ال يمكن تطبيق فحص التجزع على البالطات المطلوب استخدامھا للديكور ال صاميم الزخرفي ن بعض الت

  تؤدي الى حدوث تجزع
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٦٦

  البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران
  ٪ ١٠ ≤ص< ٪ ٦متطلبات بالط البثق ذو قابلية امتصاص للماء 

  )٢-٢(المجموعة أ
  Ceramic Floor and Wall Tiles  

Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water 
Absorption of  

  6% <E≤ 10% Group A(II b) 

  ١٩٩٢ لسنة ١٧٠٤/٣ع .ق.م
  

  الخواص الكيمياوية: ًثالثا 
  :كما في الجدول ادناه 

  
  لبالط المغلوق وبالط اآلجرلالخواص الكيمياوية ) : ٣(جدول 

  بالط اآلجر  البالط المغلوق  الخاصية  ت

  ) ٣الى١(بالط مزجج صنف: مقاومة التبقع   ١
 حيث  يمكن إزالة ٢قل من صنف يكون على األ

  البقع باستخدام المنظفات 

  
  
  

    صنف ب حد أدنى
  
  

  
  
  

    صنف ب حد أدنى
  

٢  

ات  ة ومنظف ة المنزلي واد الكيمياوي ة الم مقاوم
ى  ة عل ات الحاوي دا المنظف ا ع سباحة م واض ال أح

  حامض الھيدروفلوريك ومركباته 
 بالط مزجج صنف أ إلى صنف ھـ  - أ
  
  
  يجتاز الفحص  بالط غير مزجج   -  ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٦٧

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٥( الفصل 
  المنتجات الطينية

  
  المواصــفة                                                    العنــــوان

  ٢٥/١٩٨٨ع . ق. الطابوق المصنوع من الطين اآلجر                       م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٦٨

  )اآلجر  ( الطابوق المصنوع من الطين
  Clay Building Bricks 

  ١٩٨٨ لسنة ٢٥ع .ق.م
  

  األصناف: ًأوال 
              يستخدم ألجزاء المنشات واألسس المحملة باألثقال والمعرضة للتآكل بفعل العوامل : صنف  أ  

  .المناخية والجدران الخارجية المعرضة للتآكل  
              ألثقال وغيــر المعرضة للتآكل أو في الجدران يستخدم ألجزاء المنشــات المحملة با: صنف ب 

  .الداخلية المحمية من الرطوبة 
  .يستخدم ألجزاء المنشات التي ال تتعرض للعوامل المناخية وغير المحملة كالقواطع: صنف ج

   
  المظھر العام : ًثانيا 

ستقيمة ضمن حدود التف ه م ة وجود شكل الطابوق منتظم وزواياه قائمة وجوانب ا في حال ات المسموح بھ اوت
ى  ة ١٠تشقق أو تثلم فيجب أن ال تسبب إضعافا لخواص الطابوق وان ال يزيد التثلم عل . ٪ من حجم الطابوق

ًيكون الطابوق متجانسا جيد الحرق خالي من قطع الحصى والحجر والعقد الجيرية وان ال تقل نسبة الطابوق 
  .٪ من اإلرسالية ٩٠السليم الخالي من العيوب أعاله عن 

  
  أنواع وأبعاد الطابوق: ًثالثا 
  مم) ٧٥×١١٥×٢٤٠(خالي من الثقوب والتجاويف بأبعاد: الطابوق المصمت -١
 مم) ٧٥×١١٥×٢٤٠(ً٪حجما وبأبعاد٢٥ال تزيد نسبة الثقوب فيه على :الطابوق المثقب -٢
   مم)٧٥×١١٥×٢٤٠(ً٪ حجما وبأبعاد٢٥تزيد نسبة الثقوب فيه على :الطابوق المجوف -٣

  
  التفاوتات: ًرابعا 

  الحد األعلى للتفاوتات 
  ٪٣ ±          الطول والعرض 
   ٪٤ ±          السمك            
   مم٥          استواء السطح 

   
  تحمل الضغط وامتصاص الماء والتزھر: ًخامسا 

  ًكما مثبت في الجدول الحقا
الحد األدنى لتحمل الضغط 

  لى لالمتصاص ٪الحد األع  ٢ مم\نيوتن
  الصنف

 ١٠معدل 
  طابوقات

تحمل طابوقة 
  واحدة

 ١٠معدل 
  طابوقات

امتصاص طابوقة 
  واحدة

  التزھر
  )حد أعلى(

  خفيف  ٪٢٢  ٪٢٠  ١٦  ١٨  صنف أ
  متوسط  ٪٢٦  ٪٢٤  ١١  ١٣  صنف ب
  -  ٪٢٨  ٪٢٦  ٧  ٩  صنف ج

     
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٦٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٦( الفصل 
  الصخور واألحجار

  
  المواصــفة                                                    العنــــوان

  ١٣٨٧/١٩٨٩ع . ق. الحجر الطبيعي الستخدامات البناء                       م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٧٠



 

 

  
  

٣٧١

  الحجر الطبيعي الستخدامات البناء
Natural Building Stone 

  ١٩٨٩ لسنة ١٣٨٧ع . ق. م
  
  
  :الرخام -أ

 من واحد أو أكثر من معادن الكالسايت ، الدولومايت أو السربنتين حجر بلوري يتكون بصورة أساسية
  .ًوقابال للتلميع 

  
  األصناف: ًأوال 
  )معدن الكلسايت ( كاربونات الكالسيوم   - أ

 )معدن الدولومايت (  كاربونات الكالسيوم والمغنيسيوم   -  ب

   )نمعدن السربنتي( سيليكات المغنيسيوم   - ج

  )رافرتينت ( ع حجر جيري من مياه الينابي-د

  
   المتطلبات الفيزياوية للرخام : ًثانيا 
   ٪٠.٧٥ عن ال يتجاوز: بالكتلة ) ٪( االمتصاص -١-٢

   صنف أ٢٦٠٠ال تقل عن       ) : ٣م\كغم(  الكثافة -٢-٢

   صنف ب٢٨٠٠                                                    

   صنف ج٢٧٠٠                                                    

   صنف د٢٣٠٠                                                    

   لألصناف األربعة٥٢ال يقل عن  ): ٢ مم\نيوتن(  تحمل الضغط-٣-٢

   لألصناف األربعة٧ال يقل عن  ) : ٢ مم\نيوتن(  معاير الكسر-٤-٢

  ألربعة لألصناف ا١ال تقل عن ) : مم (  مقاومـــة التآكل -٥-٢

  
ام شقق أو انفصال في خط االلتح شظي أو تصدع أو ت وب من ت ا من العي ام خالي ىع ً يكون الرخ انبي  ل ج

  .العرق أو الندبة أو أي شائبة تؤثر على صالدة ومتانة ومظھر الحجر 

  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٧٢

  الحجر الطبيعي الستخدامات البناء
Natural Building Stone 

  ١٩٨٩ لسنة ١٣٨٧ع . ق. م
  

  :ملي الحجر الر
سبار أو من تركيب ھش  وارتز و الفل وارتز أو من الك ه بصورة أساسية من الك صلد تتكون حبيبات رمل مت

  .مع مواد رابطة خاللية مختلفة ، متضمنة السليكا أو اكاسيد الحديد أو الكالسيات أو الطين ) فتاتي(
  

  األصناف: ًأوال 
  ٪٦٠ نسبة السليكا الحرة ال تقل عن \حجر رملي   - أ
 ٪٩٠ملي كوارتزي ، نسبة السليكا الحرة ال تقل عن حجر ر  -  ب
  ٪٩٥ كوارتزايت ، نسبة السليكا الحرة ال تقل عن -ج
   
  المتطلبات الفيزياوية: ًثانيا 
  ٪ صنف أ٢٠ال يتجاوزعن  : بالكتلة) ٪( االمتصاص - ١-٢

  ٪ صنف ب٣                                                           
  ٪ صنف ج١                                                          

  
   صنف أ٢٢٥٠ال تقل عن ) :  ٣ م\كغم (  الكثافة - ٢-٢

   صنف ب٢٤٠٠                                               
   صنف ج٢٥٥٠                                               

  
   صنف أ١٤ ال يقل عن  ) :٢ مم\نيوتن (  تحمل الضغط - ٣-٢

   صنف ب٧٠                                                           
   صنف ج ١٤٠                                                          

  
   صنف أ٢ال يقل عن ) :  ٢مم\نيوتن(  معاير الكسر- ٤-٢

   صنف ب٧                                                         
   صنف ج١٤                                                         

  
   لكافة األصناف ١ال تقل عن ) : مم (  مقاومة التآكل - ٥-٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٧٣

  لحجر الطبيعي الستخدامات البناءا
Natural Building Stone 

  ١٩٨٩ لسنة ١٣٨٧ع . ق. م
  
  :الحجر الجيري  -ب

أو ثنائي كاربونات ) معدن الكالسايت ( يحتوي بصورة رئيسية على كاربونات الكالسيوم حجر رسوبي 

  .أو خليطھا ) معدن الدولومايت ( الكالسيوم والمغنيسيوم 

  
  األصناف : ًأوال
   )٣ م\ كغم ٢١٥٠ – ١٧٦٠( واطئ الكثافة   - أ

  )٣ م\ كغم ٢٥٠٠ – ٢١٥٠( متوسط الكثافة   -  ب

   )٣ م\ كغم ٢٥٠٠أكثر من (  عالي الكثافة -ج

  
  المتطلبات الفيزياوية : ًثانيا 
   صنف أ١٢ال يتجاوز : بالكتلة)  ٪( االمتصاص - ١-٢

   صنف ب٧.٥                                                     
   صنف ج٣                                                      

   
   صنف أ١٧٥٠ن ال تقل ع ): ٣ م\كغم (  الكثافة - ٢-٢

   صنف ب٢١٥٠                                               
   صنف ج٢٥٥٠                                               

  
   صنف أ١٢ال يقل عن  ) : ٢ مم\نيوتن (  تحمل الضغط- ٣-٢

   صنف ب٢٨                                                           
   صنف ج٥٥                                                           

  
   صنف أ٣ال يقل عن  ) : ٢ مم\نيوتن (  معاير الكسر- ٤-٢

   صنف ب٣.٥                                                       
   صنف ج٧                                                          

  
   لكافة األصناف١ال يقل عن ) : مم( مة التآكل  مقاو- ٥-٢
  
  

 التي تؤثر على   العيوب المرئية أو تجمعات الموادً يكون الحجر الجيري ذو صالدة ومتانة جيدة وخاليا من

  .المظھر أو المقاومة 

  

  



 

 

  
  

٣٧٤

  الحجر الطبيعي الستخدامات البناء
Natural Building Stone 

  ١٩٨٩ لسنة ١٣٨٧ع . ق. م
  
  :نيت الكرا -ج

ا ) بركانية ( صخور حبيبية نارية  امق وتتكون أساس اتح أو الغ يتراوح لونھا بين الوردي الى الرصاصي الف
د يكون صخر  سا وق سيجھا متجان ة ، ويكون ن ادن الغامق ر من المع ًمن الكوارتز والفلسبار مع واحد أو أكث

ة  ا ال كرانيتي متحول أو ذو نسيج بورفيري ، تعتبر بعض الصخور الناري وع مع أنھ ذا الن ة ضمن ھ الغامق
  . تعتبر من الكرانيت 

  
   ال توجد:األصناف : ًأوال 

  
  المتطلبات الفيزياوية : ًثانيا 
  ٠.٤ال يتجاوز عن  ) : ٪( االمتصاص - ١-٢
  ٢٥٠٠ال تقل عن  ) : ٣ م\كغم (  الكثافة - ٢-٢
  ١٢٠ال يقل عن  ) : ٢ مم\نيوتن (  تحمل الضغط - ٣-٢
  ١٠ال يقل عن  ) : ٢مم\نيوتن ( كسر  معاير ال- ٤-٢
  ١ال تقل عن ) : مم (  مقاومة التآكل - ٥-٢
  
  
 يكون الكرانيت خاليا من المعادن التي تؤدي إلى ظھور بقع في األجواء الطبيعية ويكون خاليا ً وب  ً من العي

  .ًوالتشققات والعروق وغيرھا التي تؤثر سلبيا على كفاءته اإلنشائية أو ديمومته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٧٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٧( الفصل 
  المواد المانعة للرطوبة

  
  المواصــفة                                                    العنــــوان

  ٤/١٩٨٨ع . ق.  اللباد القيري المانع للرطوبة والماء                       م-
  ١١١٠/١٩٨٨ع . ق.    م المعجون القيري المرن إلحكام الفواصل الخرسانية -

     لالستعمال على الحار
  ١١٣٦/١٩٨٨ع . ق.  مادة أحكام فواصل التبليــــط الخرساني واإلسفلتي    م-

     لالستعمال على الحار
  ١١٧٢/١٩٨٨ع . ق.  المعجون القيري المرن المقاوم لوقـــود الطائرات     م-

     المستعمل إلحكام الفواصل الخرسـانية لالسـتعمال
     على الحار

  ١١٧٣/١٩٨٨ع . ق.  المســـتحلب القيري المســـتخدم كطالء واقي فــي     م-
    السقوف

  ١١٩٦/١٩٨٨ع . ق.  القير المستعمل في التسطيح                               م-
  ١٢٨٠/١٩٨٨ع . ق.  الحشوات الجاھزة لفواصـــل التمدد في خرســانة      م-

  اكل اإلنشائية  التبليط والھي
  ١٢٨٨/١٩٨٨ع . ق.  المعجون القيري إلحكام الفواصل الخرسانية في       م-

    أعمال التبليط والجســـور واإلنشاءات األخرى
    لالستعمال على البارد

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٧٦



 

 

  
  

٣٧٧

  اللباد القيري المانع للرطوبة والماء
Bitumen Felts For Water Proofing and Damp Proofing  

  )١٩٨٨ لسنة ٤ ع. ق. م( 
  

  متطلبات الكتلة والمكونات واألطوال: ًأوال 
   ) ١(         كما في الجدول 

  
  كتل ومكونات وأطوال لفات لباد النوع األول ) : ١( جدول 

  

ونات لوحدة مساحة مستحصلة كتل المك
  )٢م\غم(بالتحليل

  صنف اللباد

ة 
لف
ة ل
مي
س
اال

ة 
كتل
ال غم
ك

\
١
٠

م
٢

) 
٩
٠

سم
٢ (

    

 م
فة
 لل
ي
سم
اال

ل 
طو
ال

ج   
سي
للن

ة 
مي
س
اال

ة 
كتل
ال

غم
ي 
ام
ألم
ا

م\
٢  

النسيج 
  األساسي 

 )حد أدنى( 

قير اإلشباع 
  والطالء

  )حد أدنى(

  مواد أكساء
  )االسمي(

ول
األ

ف 
صن
ال

  

   ١ -أ
  
  
   ٢-أ

  
  
   ٣-أ

  
  
  ٤-أ

١٤  
)١٢.٦ (  

  
١٦  

)١٤.٤(  
  
١٨  

)١٦.٢(  
  
٢٥  

)٢٢.٥(  

  ٢٠ أو١٠
  
  
  ٢٠ أو١٠

  
  
  ٢٠ أو١٠

  
  
١٠  

٢٢٠  
  
  
٢٦٠  
  
  
٣٣٠  
  
  
٤٧٠  

١٩٠  
  
  
٢٢٠  
  
  
١٨٠  
  
  
٤٠٠  

٥٤٠  
  
  
٦٣٠  
  
  
٧٧٠  
  
  

١١٩٠  

٤٥٠  
  
  
٤٥٠  
  
  
٤٥٠  
  
  
٤٥٠  

ي
ثان
 ال
ف
صن
ال

  

  
  
  ب
  
  

٣٨  
٣٤.٢  

١٢٨٠  ٤٠٠  ٤٧٠  ١٠  
١٣٥٠   

حبيبات معدنية 
   رمل٢٥٠و 

  
     سم٩٠ أذا كان عرض اللفة القياسية   
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  
  

٣٧٨

  اللباد القيري المانع للرطوبة والماء
Bitumen Felts For Water Proofing and Damp Proofing  

  )١٩٨٨ لسنة ٤ع . ق. م( 
  

  متطلبات النوعيـــة: ًثانيا 
   ) ٢(         كما في الجدول 

  
  متطلبات النوعية ) : ٢( جدول 

  

  المتطلبات  الفحص ت
  رقم الفقرة 

  الخاصة بالفحص

  قــوة القطع  ١

ى  ودي عل اه عم اد باتج ات اللب ع لعين وة القط ل ق ال تق
ة أي \كيلو نيوتن) ٣.٤ (األلياف عن م من عرض العين

وتن للعين) ٨٥( ن ةني اف ع اه األلي ل باتج  ٦ وال تق
   نيوتن للعينة١٥ م من عرض العينة أي \كيلــو نيوتن

٢- ٦-٢  

  ٣- ٦-٢   مم٥ال يحدث تشقق يزيد طوله على   المرونة  ٢

  ٤- ٦-٢  ال ينصھر القير  مقاومة الحرارة  ٣

  ٥- ٦-٢  ٪١.٥دار الفقدان بالتسخين على ال يزيد مق  الفقدان بالتسخين  ٤

  التشــقق  ٥
ال يحدث تشقق أو تمزق عند فتح اللفة على سطح 

  -  ٥س٢٥مستوى وفي مكان ال تزيد درجة حرارته على 

  
  

    تعني درجة سيليزية ٥س : مالحظة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  
  

٣٧٩

  المعجون القيري المرن إلحكام الفواصل الخرسانية لالستعمال على الحار
Asphaltic Sealer For Concrete Joints , Hot Poured , Elastic Type 

   ١٩٨٨ لسنة ١١١٠ع . ق.    م
  

  المجال: ًأوال 
ذه  شمل ھ شابھة األخرى وال ت شات الم سطيح بالبالطات والمن يط والجسور والت يستعمل في أعمال التبل

  .ات الري والبزل نوــالمواصفة المعجون القيري الخاص بأعمال مدارج المطارات أو تبطين ق
  

  التصنيف: ًثانيا
تشمل ھذه المواصفة صنفين من المعجون القيري يختلفان في متطلبات السيولة واالرتباط ويتطابقان في 

  -: بقية المتطلبات وھما 
  .المستخدم في أعمال الطرق والجسور واألعمال المشابھة األخرى ) : أ(صنف 
  .بالطات المستخدم في أعمال التسطيح بال): ب(صنف

  
  متطلبات عامة: ًثالثا

ر دورات  انية عب ام الفواصل الخرس ى إحك المعجون القيري مادة مرنة لھا قابلية التصاق جيدة تعمل عل
رارة  ة الح ر درج سبب تغي تقلص ب دد وال ب التم ن تعاق دة م ن . عدي سيل م ادة يجب أن ال ت ا ان الم كم

م الفواصل أو تلتصق بالعجالت ويجب أن تكون قابلة لال ائل مالئ وام س ى ق ا ال نصھار بالتسخين لتحويلھ
  .  لملئ الفواصل 

  
  المتطلبات الفيزيائية: ًرابعا 

ســـكب-١-٤ ـة ال دار:  درجـ ـل بمق ل من درجة حرارة ٥س) ١١(يجب أن تكون اقـــ ى األق       عل
ي يمكن  ان( التسخين اآلمن   ا درجة حرارة التسخين اآلمن ھي درجة الحرارة القصوى الت سخن إليھ  ت

  ) .المادة بحيث ال تتجاوز حدود السيولة المسموح بھا 
  غم ) ١٥٠( ووزن ٥س )٢٥( مم تحت ظروف ) ٩( ال يتجاوز االختــراق:  االختراق-٢-٤

  .ثواني ) ٥(         ولفترة 
سبة للصنف ٥س) ٦٠(مم في درجة ) ٥(ال تتجاوز السيولة:  السيولة-٣-٤ م) ٥( و ال تتجاوز) أ(بالن  م

  .بالنسبة للصنف ب ٥س) ٧٠(في درجة 
اط -٤-٤ ـة حرارة: االرتب ســبة للصنف ٥س)١٨-(يفحص المعجون في درجـــ ـة) أ(بالن صفر  ودرجـ

صنف  سبة لل وي بالن ه ) ب(مئ ـق عمق لة إذا ظھرشـ ة فاش ر العين ة وتعتب سة دورات متعاقب ولخم
اس مم في أي مكان من العينة أو بين العينة والق) ٦(أكثر مـــن  ا ويق صقة بھ انية الملت طع الخرس

ر ى جانب المعجون ويعتب ـا عل صـــال عمودي شــق أو االنف ـق ال ا إذا طابق  ًعمــ ًالفحص ناجح
فشـلت المجموعة األولى من  أذا  ثالثـة نماذج متطلبات الفحص نموذجان على األقل مـــن أصـل

ة اط  العينات في مطابق ات فحص االرتب اد متطلب ى يع ات الفحص عل دة من العين  مجموعة جدي
دار بدرجة حرارة ى بمق ى أن ٥س) ١١(أعل ـلة عل ات الفاش ا العين ي أخذت بھ ل من الت ى األق  عل

  . على األقل  ٥س) ١١(اآلمن بمقدار  التسخين تكون أقل من درجة حرارة 
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٨٠

  حكام فواصل التبليــــط الخرساني واإلسفلتي لالستعمال على الحارإمادة 
Joints Sealants , Hot Poured , For Concrete and Asphalt 

Pavements   
  )١٩٨٨ لسنة ١١٣٦ع . ق. م(

  
  المتطلبات  الفحص

  ثواني ) ٥( ، ) غم١٥٠( ، ٥س) ٢٥(مم تحت ظروف ) ٩(ال يزيد على   االختراق

  ٥س) ٦٠(مم بدرجة حرارة ) ٣(ال تزيد على   السيولة

  االرتباط

ادة اإل ن م ات م الث عين رارة تفحص ث ة ح ام بدرج ة ٥س) ١٨-(حك  لثالث
دورات كاملة وتعتبر فاشلة عند ظھور أي شق أو انفصال أو أية فتحة أخرى 

ى  ة عل ة نقط ي أي ا ف د عمقھ م٦(يزي ع ) م ة والقط ابين العين ة أو م ي العين ف
شق أو االنفصال . الخرسانية الملتصقة بھا أثناء عملية الفحص  يقاس عمق ال

ا ى جانب الم وال أذا ًعموديا عل وذج مقب ر النم ا العيب ويعتب ي ظھر فيھ ًدة الت
  .كانت نتائج فحص العينات الثالثة مطابقة لھذا الفحص 

  المرونة
  

  ٥س) ٢٥(عند الفحص بدرجة حرارة ) ٪٦٠(ال تقل نسبة الرجوعية عن 

  التوافق مع اإلسفلت

  
اد رز م فلتية وال تف انة اإلس ة تكون مادة اإلحكام جيدة االلتصاق بالخرس ة دھني

ضرة  رى م أثيرات أخ ين أو ت دث تل ا وال يح ل بينھم سطح الفاص ي ال ف
   )٥ س٦٠(بالخرسانة اإلسفلتية أو مادة اإلحكام عند الفحص بدرجة حرارة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٨١

  المعجون القيري المرن المقاوم لوقود الطائرات المستعمل إلحكام
   الفواصل الخرسانية لالستعمال على الحار

Jet- Fuel - Resistant Concrete, Joint Sealer, Hot Poured, Elastic 
Type   

  )١٩٨٨ لسنة ١١٧٢ع . ق. م(
  

  المتطلبات الفيزياوية: ًأوال 
  

  كما في الجدول الالحق

  المتطلبات  الفحص

  ) ملم٠.١(االختراق قبل الغمر
ة ٥ غم ولمدة ١٥و  ٥ س٢٥ال يتجاوز اختراق المخروط عند   ثاني

 )١٣٠(  

  ) ملم٠.١(تراق بعد الغمراالخ
ة ٥ غم ولمدة ١٥ و  ٥ س٢٥اليتجاوز اختراق المخروط عند   ثاني

 )١٥٥( 

 ) ٢٥(ال يتجاوز الفرق في االختراق قبل وبعد الغمر بأكثر من   )  ملم٠.١(فرق االختراق 

  )٪(قابلية الذوبان 

ود  ي وق ر ف د الغم وزن عن ي ال صان ف ادة أو النق اوز الزي ال تتج
ـ الفحص الم طرق الفحص القياسية ( طابق للمواصفة الخاصة ب

اط  ية المط سوائل –لخاص أثير ال ا ٢ ±)  ت ر عيوب ً٪ وال تظھ
ستعملة  ادة الم ى الم ظاھرية على العينة خالل فترة الغمر تؤثر عل

  لإلحكام

  ٥ س٦٠ ساعات في ٥مم بعد ٣٠ال تتجاوز السيولة   )مم(السيولة 

  )مم(االرتباط قبل الغمر 

ص ال رارة يفح ة ح ي درج ون ف ة دورات  ٥ س١٨-معج  ولثالث
صال أو فتحات  ر شق أو انف لة أذا ظھ ة فاش ر العين ة وتعتب متعاقب

ة ٦أخرى عمقھا أكثر من  ين العين ة أو ب  مم في أي مكان من العين
ى  ا عل ذا العمق عمودي اس ھ ا ويق صقة بھ ًوالقطع الخرسانية الملت

وب ، ذه العي ه ھ ة جانب المعجون الذي حدثت في شل عين سمح بف  ي
  واحدة من أصل ثالث

  )مم(االرتباط بعد الغمر 

ة  ي درج اط ف ود الفحص يجري فحص االرتب ي وق ر ف د الغم بع
لة أذا  ٥ س١٨ -حرارة  ة فاش ر العين ة وتعتب ولثالثة دورات متعاقب

انية  ساحة الخرس اوزت الم ل أو تج شكل كام صاق ب شل االلت ف
ل ا دة من الكت ى وجه أي واح شوفة عل انية المك  ، ٢ سم١.٦لخرس

  يسمح بفشل عينة واحدة من أصل ثالث

  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٨٢

  المعجون القيري المرن المقاوم لوقود الطائرات المستعمل إلحكام
   الفواصل الخرسانية لالستعمال على الحار

Jet- Fuel - Resistant Concrete, Joint Sealer, Hot Poured, Elastic 
Type   

  )١٩٨٨ لسنة ١١٧٢ع . ق. م(
  

  إعادة فحوص االرتباط: ًثانيا 
ات  ة المتطلب ي مطابق اط ف ن فحص االرتب ضرة ألي م ات المح ن العين ى م ة األول شلت المجموع أذا ف
ى  فباإلمكان إعادة فحص االرتباط على مجموعة جديدة من العينات محضرة عند درجة حرارة أعلى عل

  .أن تكون دون درجة حرارة التسخين اآلمن 
  

  ارة التسخين اآلمندرجة حر: ًثالثا 
سيولة المسموح  ادة بحيث ال تتجاوز حدود ال ھي درجة الحرارة القصوى التي يمكن ان تسخن إليھا الم

  . أعلى من درجة حرارة السكب المثبتة من قبل المنتج ٥ س١١بھا على أن تكون على األقل 
  

  متطلبات االوكتان: ًرابعا 
  

  المتطلبات  الفحص

  ٠.١ ± ١٠٠.٠٠  عدد االوكتان

  ٠.٠١٥١٠ ± ٠.٦٩١٩٣   )٣سم\غم  ( ٥ س٢٠الكثافة عند 

  ٠.٠٠٠١٥ ± ١.٣٩١٤٥  ٥س٢٠معامل االنكسار عند 

  ١٠٧.٤٢٢ -  كحد أدنى ) ٥س(درجة االنجماد 

  ٪ ٨٠٪ الى ٢٠الزيادة في التقطير من ) ٥س(٪ منه ٥٠يقطر : التقطير 
  حد أقصى) ٥س(في فرق حراري 

٠.٠٢٥ ± ٩٩.٢٣٨  
٠.٠٢  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  
  

٣٨٣

  المستحلب القيري المستخدم كطالء واقي في السقوف
Emulsified Asphalt Used As a Protective Coating For Built Up 

Roofs 
  )١٩٨٧ لسنة ١١٧٣ع . ق. م( 

  
  المتطلبات الفيزياوية : ًأوال 

  كما في الجدول الالحق
  

  الخواص الفيزياوية للمستحلب القيري
  

  النوع الرابع  النوع الثالث  لثانيالنوع ا  النوع األول

  الخواص
الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

الحد 
  األدنى

الحد 
 األعلى

الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

 ١٠٨٠  ٩٨٠ ١٠٤٠  ٩٨٠ ١١٤٠ ١١٠٠ ١٠٤٠  ٩٨٠  )غم(كتلة اللتر الواحد 

  ٥٥  ٤٥  ٥٣  ٤٧  ٦٠  ٤٠  ٥٥  ٤٥  )٪(المتبقي بعد التبخير 

طايرة المتبقية المواد غير المت
  )٪(بعد الحرق

٢٥  ٥  ٨  -  ٥٠  ٣٠  ٢٠  ٥  

  ٥٥  -  ٥٣  -  ٦٠  ٤٠  ٥٥  ٤٥  )٪(محتوى الماء

  ٢٤  -  ٢٤  -  ٢٤  -  ٢٤  -   الساعة\الجفاف 

  
  االتقاد

  
فحص التسخين بدرجة 

  ٥س ) ٣±١٠٠(
  

  ٥س) ٠.٥±صفر(المرونة
  

  المقاومة للماء
  

  فحص اللھب المباشر

  
  ال يميل إلى االتقاد أو االشتعال

  
   يحدث تبثر أو ھبوط أو انزالقال
  
  

  ال يحدث تقشر أو تبثر
  

  ال يحدث تقشر أو ھبوط استحالب
  

  تتفحم طبقة الطالء في مكان اللھب
  

  
  
  



 

 

  
  

٣٨٤

  القير المستعمل في التسطيح
Asphalt Used In Roofing 

  )١٩٨٨ لسنة ١١٩٦ع .ق.م(
  

  المتطلبات الفيزيائية: ًأوال 
ًيكون القير متجانسا وخاليا من ا واردة ً ات ال ر المتطلب ة من القي واع األربع لماء ، يطابق كل نوع من األن

  .إزاء كل منھا كما في الجدول الالحق 
  

  المتطلبات الفيزيائية للقير المستعمل في التسطيح

  النوع الرابع  النوع الثالث  النوع الثاني  النوع األول
الحد   الفحص

  األدنى
الحد 
  األعلى

الحد 
  األدنى

الحد 
  األعلى

الحد 
  األدنى

الحد 
  األعلى

الحد 
  األدنى

الحد 
 األعلى

  ١٠٧  ٩٩  ٩٦  ٨٥  ٨٠  ٧٠  ٦٦  ٥٧  ٥نقطة الليونة س

  -  ٢٤٦  -  ٢٤٦  -  ٢٤٦  -  ٢٤٦  ٥نقطة الوميض س

  ) االختراق(النفاذية 
   ٥في صفرس

  ٥ س٢٥في 
   ٥س٤٦في 

  
٣  
١٨  
٩٠  

  
-  
٦٠  
١٨٠  

  
٦  
١٨  
-  

  
-  
٤٠  
١٠٠  

  
٦  
١٥  
-  

  
-  
٣٥  
٩٠  

  
٦  
١٢  
-  

  
-  
٢٥  
٧٥  

سحب( دونة الل ) قابلية ال
  )سم (٥ س٢٥عند 

١.٥  -  ٢.٥  -  ٣  -  ١٠  -  

الذوبان في ثالث كلوريد 
  االثيلين٪

٩٩  -  ٩٩  -  ٩٩  -  ٩٩  -  

  
  
  

  حدود االنحدار المقترحة كدليل الستعمال األنواع األربعة من القير: ًثانيا 
ً يمتاز ھذا النوع بكونه الصقا جيدا وله خواص التئام : النوع األول-١-٢ ًنسبيا  ذاتي وتتأثر سيولتهً

انحدارھا عن  بدرجة حرارة الســـطح ويستعمل في السطوح المائلة التي ال يزيد
٤٪.  

ًتتأثر سيولة ھذا النوع بدرجــــة حرارة السطح تأثرا معتدال، لذا يستعمل: النوع الثاني-٢-٢ للسطوح  ً
  ).٪١٢-٪٤(المائلة ذات انحدار 

ذاال تتأثر سـ: النوع الثالث-٣-٢ سبيا ، ل ســـطح ن ـوع بدرجة حرارة ال ذا الن سطوح  ًيولة ھ ســتعمل لل ي
  ).٪٢٥-٪٨(المائلة ذات انحدار 

ة في  ال تتأثر سـيولة ھذا النوع بدرجـــة حرارة السطح ، لذا يستعمل للسطوح: النوع الرابع-٤-٢ المائل
ســبيا طول  المناطق التي تكون فيھا درجات ة ن س ًالحرارة عالي ام ال نة وبانحدار أي

)٥٠-٪١٦٪.(  
  
  

  



 

 

  
  

٣٨٥

  الحشوات الجاھزة لفواصل التمدد في خرسانة التبليط والھياكل اإلنشائية
  )النوع القيري غير القابل لالنبثاق المرن( 

Preformed Expansion Joint Filler For Concrete Paving and 
structural Construction (Non Extruding and Resilient 

Bituminous Types) 
    )١٩٨٨ لسنة ١٢٨٠ع .ق. م( 

  
  التعريف: ًأوال 

ا ،  ضغط عنھ ع ال د رف شكل بع ترجاع ال ى اس ة عل ا قابلي بس ولھ ة للك ادة قابل ن م ريحة م ارة عن ش عب
  .تستعمل لمليء فواصل التمدد في الطرق الخرسانية والجسور والمنشات األخرى 

ردي أ زران أو الب ة تتألف من شرائح من القصب أو الخي ة خلوي ة ذات طبيع اف أخرى مالئم و من ألي
شكل  ين مرتبطة مع بعضھا ب ات الفل القير أو من شرائح من حبيب مرتبطة مع بعضھا بأحكام ومشبعة ب

  .محكم برابط قيري مالئم وموضوعة بين طبقتين من اللباد المشبع أو من لباد الصوف الزجاجي 
  

  المتطلبات : ًثانيا
اء :  باالستعمال  المقاومة عند التداول-١-٢ ال يحدث أي تشوه أو كسر في الحشوة عند اللوي   أو االنحن

  .أثناء النقل واالستعمال 
ضغاط -٢-٢ ى :  االن وذج إل ضغط النم الزم ل ل ال ـل الثق ن) ٪٥٠(ال يقــ لي ع مكه األص ـن س ) ٧(مـ

م) ٥٣( وال يزيد عن٢سم\كغم وذج٢سم\كغ ان سمك النم ان) ١٣( أذا ك ر، أذا ك م أو أكث ـمك م  سـ
وال يزيد  ٢ سم\كغم) ٧(مم فيسـمح بتســـليط ضغط ال يقل  عن) ١٣(النموذج األصــلي اقل مــــن

اء من الفحص عن ٢ سم\كغم) ٨٧(على د االنتھ وذج بع ة النم ، ال يزيد مقــــدار الفقدان فـــي كتل
)٣٪.(  

وذج :  الرجوعية-٣-٢ سترجع النم د ) ٪٧٠(ي ل بع ى األق ائق) ١٠(من سمكه األصلي عل ع  من دق  رف
  .الضغط 

النموذج إلى  مم عـن سطح الخرسانة عندما يضغط) ٦.٥(ال يزيـــد انبثاق النموذج على :  االنبثاق-٤-٢
  .من سمكه األصلي) ٪٥٠(

ر-٥-٢ ســبة القي ـي الحشـــــوة : ن ر ف ســـبة القي ل ن ا٣٥عـنال تق ون موزع ا ويك ـن وزنھ شكل  ً٪ مــ ب
  .لمستعرض للمادة متجانس من خالل المقطع ا

الذي سمكه   من حجم النموذج  ) ٪١٥(ال تزيد نسبة امتصاص الماء على :  نسبة امتصاص الماء-٦-٢
  .مم) ١٣(أقل من  من حجم النموذج الذي ســـمكه) ٪٢٠(مم أو أكثر وال تزيد على ) ١٣(

ة -٧-٢ ل الجوي ة العوام ت أ:  مقاوم ـة التفت ة ومقاومــ شــوة بالمتان از الح افتمت صال األلي د  و انف عن
  .  تعرضھا للعوامل الجوية 

  
  المتطلبات االسترشادية : ًثالثا 
- ٢٥( بين) الـ ملم(ًيتراوح اختراق المــــادة القيرية مقاســـا بأعشــار :  اختراق المادة القيرية- ١-٣

  )٢٥(عند درجة حرارة ) ١٠٠
 ٣ سم\غم ) ٠.٣٠٤(ال تقل كثافة مادة الحشوة الجافة عن :  الكثافة -٢-٣

  
  
  
  



 

 

  
  

٣٨٦

  المعجون القيري إلحكام الفواصل الخرسانية في أعمال التبليط والجسور 
  واإلنشاءات األخرى لالستعمال على البارد

Concrete Joint Sealer, Cold Application Type 
  )١٩٨٩ لسنة ١٢٨٨ع .ق.م( 

  
  المتطلبات العامة: ًأوال 

أكثر يتم خلطھا قبل االستعمال بحيث يمكن الحصول يتكون المعجون القيري من مكون واحد أو  - ١-١
   .٥س٢٨على مزيج متجانس بدون تسخين أو بتسخين معتدل ال تزيد درجة حرارته على 

ام الفواصل  - ٢-١ ى إحك دة تعمل عل ة التصاق جي ه قابلي ا ل د االستخدام مرن ري بع ًيكون المعجون القي
ا يجب الخرسانية وتحميھا من تغلغل الرطوبة عبر دورات عديدة  تقلص كم دد وال من تعاقب التم

 .أن ال يسيل من المفاصل أو يلتصق بالعجالت أثناء موسم الحر 
ً مباشرة بعد تحضيره ويبقى صالحا ٥س٢١ًيكون المعجون القيري قابال للسكب عند درجة حرارة  - ٣-١

 .لالستعمال لمدة ال تقل عن ساعة واحدة 
 . بالخرسانة الجافة قلتصاًيكون المعجون القيري بعد االستخدام قابال لال - ٤-١

  
  

  المتطلبات الفيزياوية : ًثانيا 
               مم عند درجـة حرارة   ٢٣.٥ال يتجاوز اختراق المعجون بعد إنضاجه علــــى:  االختراق-١-٢

  .ثواني ) ٥(غم ولفترة )١٥٠( ووزن ٥ س٢٥      
   .٥س٦٠درجة حرارة مم بعد اإلنضاج في ) ٥(ال تتجاوز السيولة :  الســيولة-٢-٢
اط -٣-٢ ضغاط في:  االرتب سحب واالن ة من ال سة دورات متعاقب ـن خم اط مــ درجة  يتكون فحص االرتب

ـن٥س) ١٨-(حرارة  ر مـ ـه أكث ـق أو انفصال عمق ) ٦( وتعتبر العينة فاشلة أذا ظھر شـــ
ا شـــــق عمودي ـق ال اس عمـــ ة، ويق ان من العين ي أي مك م ف ـى جانب المعج ًم ون ، عل

ات  ة متطلب ل من أصل ثالث ى األق يجتاز المعجون فحص االرتباط إذا طابق نموذجان عل
  .ھذا الفحص 

  
  

  اخذ النماذج : ًثالثا
أخوذة عن حاصل الجذر  اذج الم ل عدد النم ى أن اليق ًيتم اختيار عدد من العبوات عشوائيا من كل شحنة عل

  .التكعيبي للعدد الكلي للعبوات 
  

        
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  



 

 

  
  

٣٨٧

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٨( الفصل 
  السمنت االسبستي

  
  المواصــفة                                                    العنــــوان

  ١٩٩٩ /٨٣ع . ق.  ألواح السمنت االسبستي المسطحة                       م-
  ١٩٩٩ /٧٩ع . ق.  ألواح السمنت االسبستي المموجة وملحقاتھا          م-

     للتسقيف والتكسية
  ١٤٣/١٩٩٠ع . ق.  أنابيب وصالت الضغط المصنوعة من السمنت       م-

      االسبستي     
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٨٨

  ألواح السمنت االسبستي المسطحة
Asbestos Cement Flat Sheets 

  )١٩٩٩ لسنة ٨٣ع . ق. م( 
  

  التصنيف: ًأوال 
  )الحظ مقاومة االنحناء (  االنحناء تصنف إلى صنفين حسب الحد األدنى لمقاومة

  
  التفاوت في األبعاد: ًثانيا 
  ) مم ٥±(  وال يتجاوز ±٠.٤:  التفاوت في الطول والعرض - ١-٢
   التفاوت في السمك- ٢-٢

  )مم ( التفاوت   )مم ( السمك 

٥ ±  ٥ - ٣٪  

١٠ ±  ٢٥ - ٦٪   

  
٪ من أكبر سمك مقاس لنفس ١٠لى ال يتجاوز الفرق بين أكبر وأقل سمك للوح الواحد ع: مالحظة 
  اللوح

  
  الحافات: ًثالثا 
  م من الطول أوالعرض\مم٢ال يتجاوز التفاوت على :  استقامة الحافات - ١-٣
  م\مم٣ال يتجاوز التفاوت على :  تعامد الحافات - ٢-٣
  

  مقاومة االنحناء: ًرابعا 
  

   كما في الجدول الالحق

   )٢مم\نيوتن( مقاومة االنحناء كحد أدنى 
  صنف اللوح

  الحمل عمودي على األلياف االسبستية  الحمل باتجاه األلياف االسبستية

٢٨  ٢٠  ١  

١٦  ١٣  ٢  

   
  

  الكثافة: ًخامسا 
   )٣م\كغم( الكثافة كحد أدنى   صنف اللوح

١٦٠٠  ١  

١٢٠٠  ٢  

  
  

  



 

 

  
  

٣٨٩

  ألواح السمنت االسبستي المموجة وملحقاتھا للتسقيف والتكسية
Corrugated Sheets and Fittings For Roofing and Cladding 

   )١٩٩٩ لسنة ٧٩ع . ق. م( 
  
التصنيف: ًأوال  
  حسب ارتفاع الموجة- ١-١

)مم(االرتفاع االسمي للمنتوجات   الصنف 

٢٥ – ١٥ واطئ التموجات  
٤٥ - ٢٦  متوسط التموجات  
٦٠ - ٤٦  عميق التموجات  

٦٠أكبر من   ًعميق التموجات جدا 
 
وح حسب سمك الل- ٢-١  

 النوع وصف السمك

عمودي على تموجات (سمك ثابت تقريبا خالل عرض المقطع الجانبي 
)اللوح 

 أ

متغير بانتظام بين أعلى التموج وأسفله من جھة وبين جوانب النموذج 
من جھة اخرى

 ب

 
األبعاد: ًثانيا   
  السمك-١-٢

للنوعين أ ، ب) مم(السمك كحد أدنى    الصنف 

واطئ التموجات ٣.٠

متوسط وعميق التموجات ٥.٠
ًعميق التموجات جدا ٦.٠

 
  التفاوت في األبعاد-٢-٢

)مم(التفاوت في ارتفاع الموجة  )مم(التفاوت في طول الموجة    الصنف 

± ٢.٠  ± ١.٥ واطئ التموجات 

± ٢.٠  ± ٢.٠ متوسط التموجات 

± ٣.٠  ± ٣.٠ عميق التموجات 

± ٣.٠  ± ٣.٠ ًعميق التموجات جدا 

  
  
  
  
  



 

 

  
  

٣٩٠

  ألواح السمنت االسبستي المموجة وملحقاتھا للتسقيف والتكسية
Corrugated Sheets and Fittings For Roofing and Cladding 

  )١٩٩٩ لسنة ٧٩ع . ق. م( 
 

حمل الكسر: ًثالثا   

)نيوتن لعرض واحد متر( الحد األدنى لحمل الكسر   الصنف 

واطئ التموجات  ١٥٠٠

 متوسط التموجات  ٢٠٠٠

 عميق التموجات  ٤٢٥٠

 ًعميق التموجات جدا ٧٤٠٠

   
 

الكثافة: ًرابعا   
 ٣ م\ كغم ١٤٠٠ال تقل عن 

 
 

نضوح الماء: ًخامسا   
ًيسمح بظھور رطوبة قليلة جدا على السطح السفلي لأللواح وال يسمح بتكون قطرات من الماء   

 
 

و ال تطبق ) غيرالمتناظرة ( ير المتماثلة ال تطبق ھذه المواصفة على مقاطع األلواح المموجة غ: مالحظة 
. م ٠.٦كذلك على األلواح المموجة القصيرة والتي يقل طولھا عن   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
  

٣٩١

 أنابيب ووصالت الضغط المصنوعة من السمنت االسبستي
Asbestos –Cement Pressure Pipes and Joints 

)١٩٩٠ لسنة ١٤٣ع . ق. م(   
 

التصنيف: ًأوال  
جموعة األولى الم-١-١  

 
سم\كغم) ف.ض(ضغط الفحص  الصنف ٢

٢٠٠ ٦ 
٤٠٠ ١٢ 

 ٦٠٠ ١٨ 
٨٠٠ ٢٤ 
١٠٠٠ ٣٠ 
١٨ – ١٢  ١١٠٠ 
١٨ – ١٢  ١٢٠٠ 
١٨ – ١٢  ١٣٠٠ 
١٨ – ١٢  ١٤٠٠ 
١٨ - ١٢  ١٥٠٠ 

 
 

  المجموعة الثانية-١-٢  
  

)ف .ض (ضغط الفحص   
مم\نيوتن  ٢ سم\كغم   الصنف ٢

٥ ٠.٥ ٥ 
١٠ ١.٠ ١٠ 
١٥ ١.٥ ١٥ 
٢٠ ٢.٠ ٢٠ 
٢٥ ٢.٥ ٢٥ 
٣٠ ٣.٠ ٣٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
  

٣٩٢

 أنابيب ووصالت الضغط المصنوعة من السمنت االسبستي
Asbestos –Cement Pressure Pipes and Joints 

)١٩٩٠ لسنة ١٤٣ع . ق. م(   
 

عالقات الضغوط: ًثانيا   
 

أ.ض   
ع.ض   

أ.ض   
ف.ض   

)مم(األقطار االسمية   

١٠٠ - ٥٠ ٢ ٤  
٢٠٠ - ١٢٥ ١.٧٥ ٣.٥  
٥٠٠ - ٢٥٠ ١.٥ ٣.٠  
١٠٠٠ - ٦٠٠ ١.٥ ٢.٥  
١٥٠٠ -  ١١٠٠ ١.٥ ٢.٥  

 
  القيم في الجدول تمثل الحد األدنى لعالقات الضغوط-١ :مالحظة 

ضغط االنفجار= أ .     ض - ٢               
ضغط فحص= ف .                    ض  
الضغط العامل= ع  .                    ض  

 
 

األبعاد : ًثالثا  
ًيكون مساويا إلى القطر الداخلي لألنبوب :  القطر االسمي - ١-٣  
  مم لمختلف االصناف٨ال يقل السمك الفعلي عن :  السمك - ٢-٣
حلقات الربط  التفاوتات في القطر الخارجي للنھايات المعدة عند مواقع:  التفاوتات في القطر الخارجي - ٣-٣

  .  ًجدول الحقا ال تتجاوز القيم الواردة في ال
          

)مم(التفاوتات  )مم(القطر االسمي    
± ٠.٦  ٣٠٠ – ٥٠  
± ٠.٨  ٥٠٠ – ٣٥٠  
± ١.٠٠  ٧٠٠ – ٦٠٠  

± ١.٢  ١٠٠٠ - ٨٠٠  
 
مم٢٠ - مم ، ٥+ بحدود :  التفاوتات في األطوال - ٤-٣  
  التفاوتات في السمك االسمي- ٥-٣

 
)مم(التفاوتات  )مم(السمك االسمي    

± ٠.٥ ١٠لحد    
± ٢.٠  ٢٠ – ١٠  
± ٢.٥  ٣٠ – ٢٠  
± ٣.٠ ٣٠أكثر من    

 
 
 



 

 

  
  

٣٩٣

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٩( الفصل 
  االيبوكســي

  
  المواصــفة                                                      العنــــوان

  ASTM C881-2002 االيبوكسي الرابطة للخرسانة                            -
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
  

٣٩٤



 

 

  
  

٣٩٥

  االيبوكسي الرابطة للخرسانة
Epoxy-Resin – Base Bonding Systems For Concrete 

(ASTM C881-2002 )أمريكية  
 

:المتطلبات الفيزياوية   
أنواع ومتطلبات االيبوكسي المستخدمة لربط الخرسانة) ١(يبين الجدول   

 
ةالمتطلبات الفيزياوية لاليبوكسي الرابطة للخرسان) : ١(جدول   

 

 نوع االيبوكسي

VII VI V IV III II I 
 الخاصية

 
-- 
-- 
-- 

 
-- 
-- 
-- 

 
٢ 
٢ 
١٠ 

 
٢ 
٢ 
١٠ 

 
٢ 
٢ 
١٠ 

 
٢ 
٢ 
١٠ 

 
٢ 
٢ 
١٠ 

 (Pa.S)  اللزوجة-١ 
 الحد األعلى١ درجة -  
 الحد األدنى٢ درجة -  

     الحد األعلى

 
-- 
-- 
 صفر
٢ 

 
-- 
-- 
 صفر
٢ 

 
 
٦ 
-- 
-- 
-- 
 

 
 
٦ 
-- 
-- 
-- 
 

 
 
٦ 
-- 
-- 
-- 
 

 
 
٦ 
-- 
-- 
-- 
 

 
 
٦ 
-- 
-- 
-- 
 

)مم( القوام -٢
V-I درجة3 نوع -   

VII-VI3 نوع  درجة-  
حد أعلى)مم١.٦( السمك-  

حد أدنى) مم٦.٤( السمك -   

 زمن التصلب- ٣  (min) حد أدنى  ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠

 
-- 
١٠ 

 
٧ 
-- 

 
-- 
١٠ 

 
٧ 
١٠ 

 
-- 
١٠ 

 
-- 
١٠ 

 
٧ 
١٠ 

 (MPa) رابط ، حد أدنى قوة الت-٤   
)أنضاج رطب ( يوم ٢     عمر   

)أنضاج رطب (  يوم ١٤     عمر 

حد أعلى٪) ساعة٢٤( االمتصاص -٥ ١ ١ ١ ١ ١ -- --

 
-- 
٤٩ 

 
-- 
٤٩ 

 
٤٩ 
-- 

 
٤٩ 
-- 

 
-- 
-- 

 
-- 
-- 

 
-- 
-- 

س( درجة حرارة االنعكاس الحراري -٦ ٥  (
 يوم حد أدنى٧   عمر 

رعم         يوم حد أدنى١٤  

-- -- -- -- 
مطابق 
 للفحص

 التطابق الحراري-٧ -- --

 
 
 



 

 

  
  

٣٩٦

 االيبوكسي الرابطة للخرسانة
Epoxy-Resin – Base Bonding Systems For Concrete 

(ASTM C881-2002 )أمريكية  
 

 نوع االيبوكسي

VII VI V IV III II I 
 الخاصية

 
-- 
 

 
-- 
 

 
٠.٠٠٥ 

 
٠.٠٠٥ 

-- 
 

٠.٠٠٥ 
 

٠.٠٠٥ 
   معامـــل االنكماش الخطي عنــــد-٨

  )٪(    اإلنضاج، حد أعلى

 
-- 

 
 

-- 
 

 
 

-- 
 

 
 

-- 
 

 
مطابقة 
 للفحص

 

 
 

-- 
 

 
 

-- 
 

 االنكماش الفعلي-٩

  
--  
٧  
--  
١٤  
-- 

  
١٤  
--  
٤٠  
--  
-- 

  
--  
--  
--  
--  
٥٥ 

  
--  
--  
--  
--  
٧٠ 

  
--  
-  
--  
--  
-- 

  
--  
--  
--  
--  
٣٥ 

 
-- 
-- 
-- 
-- 
٥٥ 

 (MPa) خضوع بالضغط مقاومة ال-١٠
 ساعة٢٤ -      

 ساعة٣٦ -     
 ساعة٤٨ -     
 ساعة٧٢  -     
  يوم٧ -     

 
-- 
-- 

 
 

-- 
-- 

 
١٠٠٠ 

-- 

 
١٤٠٠ 

-- 

 
-- 
٨٩٦ 

 
٦٠٠ 
-- 

 
١٠٠٠ 

-- 
 (MPa)   معامل االنضغاط -٤ 

     حد أدنى   
     حد أعلى

-- -- ٣٥ ١٤ -- ٥٠ ٤٠ 
  (MPa)   يوم ٧ مقاومــــة الشــــد -١٢ 

       حد أدنى 

 
-- 
 

 
-- 
 

 
١ 

 
١ 

 
٣٠ 

 
١ 

 
١ 

حد أدنى) ٪( االستطالة عن الفشل - ١٣  
 

 
-- 
٧ 

 
٧ 
-- 

 
-- 
-- 

 
-- 
-- 

 
-- 
-- 

 
-- 
-- 

 
-- 
-- 

(MPa) حد أدنى     مقاومة التالمس -١٤
 يوم٢      

 يوم١٤          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
  

٣٩٧

 
 

  
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )١٠( الفصل 
  المضافة للخرسانةالمواد 

  
  المواصــفة                                                      العنــــوان

  ١٤٣١/١٩٨٩ع .ق. مضافات الخرسانة                                         م-
     



 

 

  
  

٣٩٨

 مضافات الخرسانة
Concrete Admixtures 

)١٩٨٩ لسنة ١٤٣١ع .ق.م ) 
 

  
تأنواع المضافا: ًأوال   

ويشمل خمسة أصناف من المضافات والتي تستخدم لتحسين واحدة أو أكثر من:  النوع األول -أ  
.                        خواص خرسانة السمنت البورتالندي كقابلية التشغيل وسرعة التجمد والتصلد والتحمل 

                               
.عة للھواء ويشمل المضافات المفق:  النوع الثاني - ب  

 
 
 

المتطلبات: ًثانيا   
: النوع األول-أ  

)١(كما مبين في الجدول :  متطلبات األداء-١        
)٢(كما مبين في الجدول :  متطلبات التجانس-٢     
  النوع الثاني- ب
)٣(كما مبين في الجدول :  متطلبات األداء-١    
) ٢(كما مبين في الجدول :  متطلبات التجانس -٢    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
  

٣٩٩

  مضافات الخرسانة
Concrete Admixture 

)  ١٩٨٩ لسنة ١٤٣١ع .ق.م(  
 

 متطلبات األداء للنوع األول من المضافات للخلطة الخرسانية) : أ-١(جدول    

 صنف المضاف

مقلل الماء 
 المبطئ

مقلل 
الماء 
 المعجل

مقلل 
الماء 

 االعتيادي
 المعجل المبطئ

 الخاصية

 الزيادة
ال تقل عن 
٠.٠٣ 

 الزيادة
ال تقل عن 
٠.٠٣ 

 الزيادة
ال تقل عن 
٠.٠٣ 

 االنخفاض 
ال يزيد على 
٠.٠٢ 

االنخفاض ال يزيد على 
٠.٠٢ 

معامل الرص نسبة إلى الخلطة 
  المرجعيةالخرسانية 

- - - 

ساعة واحدة 
على األقل 
أطول من 
الخلطة 
 المرجعية

    أكثر من ساعة

  واحدة
 وقت التجمد االبتدائي

مم\نيوتن ٠.٥( ٢( 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
أو يقل بساعة واحدة 

عن الخلطة الخرسانية 
  المرجعية على االقل

)٢ مم\ نيوتن٣.٥(النھائي

 
 
 
 
- 
٩٠ 
٩٠ 

 
 
 
 

١٢٥ 
- 
٩٠ 

 
 
 
 
- 
٩٠ 
٩٠ 

 
 
 
 
- 
٩٠ 
٩٥ 

 
 
 
 

١٢٥ 
- 
٩٥ 

ضغط  ل ال ى لتحم د األدن الح
ة  ن الخلط ة م سبة مئوي كن

  الخرسانية المرجعية 
  
 بعمر يوم واحد-
 بعمر سبعة أيام - 
ً يوما٢٨ بعمر -

 
 
 :انية انية) أ(لتعريف كل من الخلطة الخرس ى المواصفة الخاصة ) ب(والخلطة الخرس يرجى الرجوع إل

  )٢٧٣٥ًحاليا بشكل مسودة برقم (بطرق الفحص للمضافات 
:ضافة و ادة م وي م ي ال تح ة الت ـة المطلوب ـي الخلطـ ة ھـــ انية المرجعي ة الخرس صنعة الخلط نفس  م ب

  .ظروف الخلطة الحاوية على مضاف 
:دة دون الرجوع  )٢مم\ نيوتن٠.٥تحت ضغط (ال يقل وقت التجمد االبتدائي ى الخلطة  عن ساعة واح إل

  المرجعية 
  

 
 
 



 

 

  
  

٤٠٠

 مضافات الخرسانة
Concrete Admixture 

)١٩٨٩ لسنة ١٤٣١ع .ق.م ) 
   

مضافات للخلطة الخرسانية بمتطلبات األداء للنوع األول من ال):  ب -١(جدول   

 صنف المضاف

مقلل الماء 
 المبطئ

مقلل الماء 
 المعجل

مقلل الماء 
 االعتيادي

 المعجل المبطئ
 الخاصية

 االنخفاض 
ال يزيد على 
٠.٠٢ 

 االنخفاض 
ال يزيد على 
٠.٠٢ 

 االنخفاض 
ال يزيد على 
٠.٠٢ 

-- -- 
معامل الرص نسبة إلى الخلطة 

 الخرسانية المصدرية 
 

لى االقل ع
ساعة واحدة 
اطول من 
الخلطة 
  المرجعية

 
 

-- 

أكثر من 
 ساعة واحدة

 
 
 
 
 

على االقل 
ساعة واحدة 

اقل من 
الخلطة 
 المرجعية

ال يحيد بأكثر 
من ساعة عن 

الخلطة 
 المرجعية 

 
 
 

ال يحيد بأكثر 
من ساعة عن 

الخلطة 
 المرجعية 

 
 

-- 
 
 
 
 
 
 

-- 

--  
  
  
  
  
  
  
--  

مم\ نيوتن٠.٥(وقت التجمد االبتدائي  ٢ (

مم\ نيوتن٣.٥(لـ  ٢(

 
 
 

-- 
١١٠ 
١١٠ 

 
 
 

١٢٥ 
- 

١١٠ 

 
 
 

-- 
١١٠ 
١١٠ 

 
 
 

-- 
-- 
-- 

 
 
 

-- 
-- 
-- 

ة  سبة مئوي الحد األدنى لتحمل الضغط كن
  من الخلطة الخرسانية المرجعية 

  
 بعمر يوم واحد-
 بعمر سبعة أيام - 
ً يوما٢٨ بعمر -

 
وت االعتيادي في القوة لفحص المكعبات والزيادة المحدودة لمحتوى  أخذ بنظر االعتبار التفا:مالحظة 

                              الھواء للخلطات الخرسانية المستعملة في الفحص  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
  

٤٠١

 مضافات الخرسانة
Concrete Admixture 

)١٩٨٩ لسنة ١٤٣١ع .ق.م ) 
   

ثانيمتطلبات التجانس لمضافات النوعين األول وال): ٢(جدول  
 

 الخاصية المتطلبات

ك من القيمة المحددة / ك  % ٣٠ التحيد عن –للمضافات السائلة 
من قبل المنتج 

 ك من القيمة المحددة من قبل \ك ٪٥ ال تحيد عن –للمضافات الصلبة 
المنتج

  محتوى المواد الجافة 

د محتوى الرما  ك من القيمة المحددة من قبل المنتج\ ك٪١اليحيد عن   

 ٠.٢ من القيمة المحددة من قبل المنتج أو اليحيد عن ٪٥اليحيد عن 
ك أيھما أكبر\ك

محتوى ايون الكلوريد

 من القيمة المحددة من قبل ٠.٠٢ التحيد عن –للمضافات السائلة 
المنتج

الكثافة النسبية

 
 

  :  تعني الكتلة   
  :  د تعطي ن ى الكلوري اد بما إن المضافات الحاوية عل وى الرم سبة لمحت دا بالن ة ج ائج متفاوت ذا ف ًت أن ھ

  ن أيون الكلوريد م  ك \ك٪١الفحص والخاصية ممكن استبعادھما للمضافات الحاوية على أكثر من 

  

  
  

 
 
 
 
 



 

 

  
  

٤٠٢

 مضافات الخرسانة
Concrete Admixture 

)١٩٨٩ لسنة ١٤٣١ع .ق.م ) 
   

متطلبات األداء للنوع الثاني): ٣(جدول  
 

اصيةالخ المتطلبات  

ة    شــابھة ومتعاقب ـانية مت ثالث خلطات خرســ يتراوح محتوى الھـــواء ل
دة ٪٦.٠- ٤.٠من  احص واحد وبمجموعة واح  يجري الفحص من قبل ف

  من األجھزة

محتوى الھواء

درھا  راق ق ة اخت ى مقاوم  ٠.٥يكون معدل زمن أكمال الخلط للوصول إل
وتن وتن٣.٥ و ٢م\ني ن خلط٢م\ ني ين م انية  ولخلطت ص الخرس ات الفح

  ضمن ساعة واحدة من زمن وجبتي الخلطتين المرجعتين
وقت التجمد

  يكون التفاوت في معدل الكثافة المشبعة للمكعبات الستة والمواشير -أ
  ٣   األربعة المأخوذة مــن خلطتي خرسانة الفحص عند الفحص بعمر 

م\ كغم ٢٠   أيام ال يتجاوز   عن بعضھما٣
       يكون معدل الكثافة المشبعة للمكعبات الستة من خلطتي خرسانة - ب

م\كغم٥٠ً يوما على األقل ٢٨   الفحص بعمر   أقل من تلك المكعبات٣
    الستة المأخوذة من خلطتي الخرسانة المرجعتين                      

الكثافة المشبعة

ن أخوذة م ات م تة مكعب غط س ل ض دل تحم ل مع انة ال يق ي خرس  خلطت
ن  ص ع ي ٪٧٠الفح ن خلطت أخوذة م ستة الم ات ال ل المكعب ن تحم  م

  ً يوما٢٨الخرسانة المرجعتين عند فحصھا بعمر 
تحمل الضغط

ة  ل من أصل أربع ى األق ة مواشير عل سبي لثالث ر الطول الن د تغي ال يزي
ى  ص عل انة الفح ة خرس ن خلط أخوذة م د ٪ ٠.٠٥م ن ٥٠ بع  دورة م

  اراالنجماد واالنصھ
مقاومة االنجماد واالنصھار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
  

٤٠٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   )١١( الفصل 
  الطالء والوارنيش

  
  المواصــفة                                                      العنــــوان

  ٤٧٧/١٩٨٧ع .ق. المعجون المستعمل لتثبيت زجاج النوافذ                  م-
  ٨٧١/١٩٩٠ع .ق.زيت بذر الكتان    م-ألحمر طالء أساس أوكسيد الحديد ا-
  ٨٧٧/١٩٨٨ع .ق. أصفر الزنك               م– طالء أساس أوكسيد الحديد -
  ٩٦٠/٢٠٠٠ع .ق. طالء الكيدي لماع للسطوح الداخلية والخارجية         م-
  ٩٨٥/١٩٩٤ع .ق. طالء مستحلب راتنجات صناعية                           م-
  ١٠٤٧/١٩٨٤ع .ق.منيوم المحبب للسطوح المعدنية                 م طالء األل-
  ١٠٥٦/١٩٨٤ع .ق.أساس الكيدي               م- طالء أوكسيد الحديد األحمر-
  ١٠٥٧/١٩٨٤ع .ق. طالء الكيدي مطفأ اللمعة لالستعمال الداخلي             م-
  ١١٠١/١٩٨٦ع .ق. م طالء تخطيط الطرق األبيض واألصفر                    -
  ١٢٥٧/١٩٨٨ ع.ق. الطالء القيري األسود لالستعمال على البارد             م-
  ١٥٠٦/١٩٨٩ع .ق. طالء الكيدي شبه اللماع                                      م-
        ١٧٤٤/١٩٩٢ع .ق. مواد تخطيط الطرق المستخدمة بالحرارة                  م-

)بالستكثرمو(         
 
 
 



 

 

  
  

٤٠٤

 المعجون المستعمل لتثبيت زجاج النوافذ



 

 

  
  

٤٠٥

 
Putty For Use On Window Glass 

١٩٨٧ لسنة ٤٧٧ع .ق.م  
  

المجال: ًاوال   
ة وفي    ذ الخشبية والمعدني ى النواف ات معجون تثبيت الزجاج عل ذه المواصفة متطلب                تحدد ھ

         .إمالء الشقوق والثقوب  
 

لمتطلبات األساسيةا: ًثانيا   
كما في الجدول اآلتي           

 ت المتطلبات حدود المواصفة

واد الخشنة وال  ة من الم تكون المادة بشكل عجينة متجانسة خالي
  تحتوي على شوائب مرئية

 ١ المظھر العام

وت أو  دات زي ن مم انس م يط متج ن خل ون م ون المعج يتك
ة  وين عجين ة لتك ة وبنسب كافي ات راتنجات مالئم تطابق متطلب

ن  ة م ستعملة خالي صلبة الم واد ال ون الم فة وتك ذه المواص ھ
   مايكرون٣٠٠الشوائب التي يزيد حجمھا الحبيبي على 

 ٢ التركيب

ه  تعمال ول د االس دة عن ة جي ه ذو مرون د دعك يكون المعجون بع
سكين  تعماله تحت ال سھل اس ا ي د مم صاق بالي خاصية عدم االلت

عد ويعطي أعلى درجة من االلتصاق بدون تكسر أو تشقق أو تج
  على السطح المستعمل عليه 

 ٣ خواص االستعمال

 ٤ درجة التصلب  مم١٢مم وال تزيد على ٢ثواني ال تقل عن ) ٥(النفاذية لفترة 

 
  

م  وح رق ى ل ين عل ر من المب سرا أكث شرا أو تك ًال تظھر المادة تق ً
  )٥(نموذج ) ١(
 

ًال تظھر المادة تكسرا عميقا أكثر  م ً وح رق ى ل ين عل ) ٢(من المب
  )٥(نموذج رقم 

            لتكسر والتقشر 

 
 تكسر وتقشر السطح

 
 

 التكسر العميق للندب

٥ 
 
١-٥
 
 
٢-٥

ـم  وح رقـ ى ل ين عل ـن المب ر مــ دا أكث ادة تجع ر الم ) ٣(ًال تظھ
  )٥(نموذج رقم 

 ٦ التجعد 

ى ل ين عل ر من المب دانا للتالصق أكث ادة فق م ًال تظھر الم وح رق
  )٥(نموذج رقم ) ٤(

             فقدان التالصق 

 
٧ 

 
 
 



 

 

  
  

٤٠٦

 المعجون المستعمل لتثبيت زجاج النوافذ
Putty For Use On Window Glass 

١٩٨٩ لسنة ٤٧٧ع .ق.م  
 
 
 

 ت المتطلبات حدود المواصفة

) ٥(ًال تظھر المادة نضوجا للزيت أكثر من المبين على لوح رقم 
)٥(نموذج رقم 

 ح الزيت  نضو  ٨ 

ًال يحدث للمادة ترھال أو سيالنا ً   ٩ ثبات الشكل 

ر  ه األصلية غي ال يتصلب أو يتكتل المعجون عند خزنه في أوعيت
ة أشھر في ظروف حرارة المحيط  المفتوحة لمدة ال تتجاوز ثالث

  االعتيادية

خصائص الحفظ وثبات 
 الخزن

١٠ 

ق بين األطراف تعبأ المادة في عبوات مناسبة أو حسب االتفا
المعنية

 ١١ التعبئة

 
س٦٠عند درجة حرارة  ) ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥( يتم فحص الفقرات     ٥   ساعة٤ ± ١٤٤ ولمدة 

 
المتطلبات االختيارية: ًثالثا   

تستعمل أقل كمية من الخضاب وذلك بما يالئم المادة ويعطيھا اللون المناسب أو حسب االتفاق بين : اللون 
.نية اإلطراف المع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
  

٤٠٧

  زيت بذر الكتان–طالء أساس أوكسيد الحديد األحمر 
Redoxide – Linseed oil Priming Paint 

)١٩٩٠ لسنة ٨٧١ع .ق.م(   
 

المجال : ًأوال   
ي ال –ويشمل طالء اوكسيد الحديد األحمر  ة الت ادن الحديدي ستعمل كطالء أساس للمع ان الم ذر الكت  زيت ب

  .ة قاسية تتعرض لظروف جوي
 

المتطلبات: ًثانيا   
:كما في الجدول األتي   

 ت المتطلبات حدود المواصفة

ر  ثخن غي ل أو أي ت شور ، الكت ن الق ا م الء خالي ون الط ًيك
ك  ر ذل صلبا وان ظھ ضاب أو ت با للخ ر ترس ي وال يظھ ًطبيع ً
سھولة ، وان يحتفظ الطالء  سة ب ة متجان فيمكن مزجه إلى حال

  عن ستة أشھر من تأريخ اإلنتاجبالخواص لمدة ال تقل 

 ١  حالة الطالء في العلبة

 ٢  الرائحة  تكون رائحة الطالء في أي زمن من الجفاف مقبولة

 ٣٠ مل مـــن الطالء عن ٥٠ال يقل زمـــن االنسياب لسريان 
  ٤ثانية باستعمال كأس فورد رقم 

 ٣  )اللزوجة( زمن االنسياب 

ة الجا الء الرقيق ة الط ر طبق ون مظھ وب يك ن عي ا م ة خالي ًف
  السطح كالتجعد والتحبب

 ٤  مظھر الطبقة الجافة

 ساعات٦ال يقل عن 
 ساعة٢٤ال يزيد على 

 زمن الجفاف
  جفاف سطح-١
  جفاف نھائي-٢

٥ 

 ٦ نعومة الطحن مايكرون٥٠ال تزيد عن 

ره  ضيب قط ى ق اء عل ابال لالنحن الء ق ون الط م دون ٦ًيك  م
  حدوث تشقق أو تكسر

نحناءقابلية اال  ٧ 

 ٨ درجة الوميض   عند قياسھا بجھاز آبل المغلق٥ س٣٥ال تقل عن 

ات الطالء  يعبأ الطالء في أوعية معدنية مناسبة ال تتأثر بمكون
ال  ٪٩٥ بحوالي ءوال تؤثر فيه وتكون نظيفة محكمة الغلق وتم

  من حجمھا بالطالء
 ٩ التعبئة

 
) كحد أدنى٪٧٥   Fe2O3   محتوى( كسيد الحديد األحمر يتكون الطالء من خضاب أو

.    بصورة أساسية وزيت بذر الكتان وممدات ومواد مساعدة لمذيبات بنسب وزنية معينة      
 
 
 



 

 

  
  

٤٠٨

  أصفر الزنك–طالء أساس أوكسيد الحديد 
Priming Coat Zinc – Yellow Iron Oxide Ready Mixed 

)١٩٨٨ لسنة ٨٧٧ع .ق.م(   
 
 

المجال: ًاوال   
المناسب لالستعمال القابل للمزج و     لوقاية   أصفر الزنك–ويشمل طالء أساس أوكسيد الحديد              

 الھياكل الفوالذية من الصدأ
  
        

:المتطلبات النوعية : ًثانيا   
:كما في الجدول األتي   

  )١( جدول 

ت المتطلبات حدود المواصفات

ًيكون اللون أصفر شبيھا بصفات مزيج من أوكسيد الحديد األصفر 
  الليموني واصفر الزنك

١  اللون

ى  سھولة ال ابال للمزج ب د ويكون ق ًال يظھر الطالء أي ترسب زائ
ة ،  ائق عالق شنة ، دق اميع خ ن مج ا م سة وخالي ة متجان ة ناعم ًحال

  قشور أو مواد غريبة 
٢  حالة الطالء في العلبة

ى ال دة يبق سا لم ا ومتجان الء ثابت ًط ذيب ٤٨ً ه بم د تخفيف اعة عن  س
  مناسب بنسبة خمسة حجوم من الطالء الى حجم واحد من المذيب

٣  ثبات التخفيف

ستويا  ا سطحا م سھولة مكون اة ب ي بالفرش ابال للطل ون الطالء ق ًيك ً ً ً
ًومتجانسا وال يظھر سيالنا أو ارتخاء ً  

٤  قابلية التفريش

ا سطحا ًيكون الطالء قابال ذيب مناسب مكون ه بم د تخفيف ً للرش بع ً
ًمستويا خاليا من التحبب    أو السيالن) مظھر قشرة البرتقال ( ً

٥ قابلية الرش

٦ المظھر تكون طبقة الطالء الجافة ناعمة ومنظمة وخالية من عيوب السطح

ا  د ثنيھ سطح عن شقق أو انفصال عن ال ال تظھر طبقة الطالء أي ت
   مم٦ على قضيب قطره

٧ المرونة وااللتصاق

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
  

٤٠٩

  أصفر الزنك–طالء أساس أوكسيد الحديد 
Priming Coat Zinc – Yellow Iron Oxide Ready Mixed 

)١٩٨٨ لسنة ٨٧٧ع .ق.م(   
 
 

 ت المتطلبات حدود المواصفة

 

دة  اء لم ا في الم د غمرھ  ساعة ١٨ال تظھر طبقة الطالء عن
ا من الماء مباشرة وعند فحصھا أي تجعد أو انتفاخ بعد رفعھ

ة  ة ( ًبعد ساعتين ال تظھر أال قليال من العتم دان اللمع أو ) فق
  الليونة

  
ي  ا ف د غمرھ ر عن د أو تبث الء أي تجع ة الط ر طبق ال تظھ

دة  ة لم ذيبات ھيدروكاربوني ة ٤م أثر طبق اعات وال تت  س
دة  واء لم د ٢٤الطالء المغمورة بعد تجفيفھا في الھ  ساعة عن

وذج فحص مقارن ام لنم ر الع صاق والمظھ صالبة وااللت ة ال
  غير مغمور

)٢صنف (مقاومة الغمر  
 

 مقاومة الماء البارد
 
 
 
 

مقاومة المذيبات 
 الھيدروكاربونية

٨ 
 
١-٨
 
 
 
 
٢-٨

 ساعة عند تركه في ٤٨ال يظھر الطالء أي تقشر خالل 
علبة مغلقة ومملؤة إلى ثالثة أرباعھا

 ٩ قابلية التقشر

لطالء بخواصه األصلية أذا ما ترك في أوعيته يحتفظ ا
 ٦المحكمة الغلق عند درجات الحرارة االعتيادية لمدة ال تقل 

أشھر من تأريخ اإلنتاج
 ١٠ قابلية الخزن

 
  يكون الطالء حسب األصناف اآلتية  
                    لخام زيت بذر الكتان ا–راتنج الكيدي(  أصــفر الزنك-طالء أوكســيد الحديد) : ١(    صنف   
  ).ً وزنا ٥٠\٥٠

  )راتنج الكيدي(   أصفر الزنك-طالء أوكسيد الحديد) : ٢(   صنف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
  

٤١٠

  أصفر الزنك–طالء أساس أوكسيد الحديد 
Priming Coat Zinc – Yellow Iron Oxide Ready Mixed 

)١٩٨٨ لسنة ٨٧٧ع .ق.م(   
 

 
  )٢( كما في جدول : لفيزيائية المتطلبات الكيميائية وا: ًثالثا  

 
المتطلبات الكيميائية والفيزيائية ) : ٢( جدول   

 حدود المواصفات
(  صنف )٢    ١( صنف(  

 ت المتطلبات

٤٥ – ٤٠  
٢٤ ٪  
٣٧ ٪  
٢٥ ٪  
١٤ ٪  
٩٠ ٪  

٦١ – ٥٣  
٣٩ ٪  
١٨ ٪  
٢٩ ٪  
١٤ ٪  
٩٠ ٪  

:ويتكون من ) ً وزنا من الطالء٪(الخضاب  
)دنى حد أ( أصفر الزنك -١  

)حد أدنى (  Fe2O3   أوكسيد الحديد -٢
)حد أعلى (  ممدات سليكية -٣  
)حد أدنى ( أوكسيد الزنك -٤  
   مجموع النسب من أصفر الزنك وأوكسيد الزنك -٥

     )حد أدنى( وأوكسيد الحديــد وممدات ســـليكية   

١ 

ى  يحتوي الحامل عل
ان  ذر الكت ت ب زي
ط  ور متوس المح
ات  الطول مع المخفف
ات  والمجفف

  الضرورية
  
  
  
  
  
٤٠  

ى  ل عل وي الحام يحت
ساوية  ات مت كمي
دي  بالوزن لراتنج الكي
ت  ل الزي طوي

واد ( سوبة كم مح
ارة ر طي لبة غي ) ص

ان  ذر الكت ت ب وزي
ع  وية م ام س الخ
ات  ات والمجفف المخفف

  الضرورية
 
٥٥ 

  الحامل 
       

 

 

 

 

 
 
 
 
 

لحامل ً وزنا مــن ا٪المــواد الصلبة مـــن الحامل ، 
)حد أدنى (  

٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
١-٢  

)حد أقصى( ً وزنا من الطالء ٪ماء غير متحد ، ١ ١  ٣ 

١ ١ 
 ٤٤ للمتخلف على غربيل ٪دقائق خشنة وقشور،

)حد أقصى ( مايكرون بالنسبة إلى الخضاب  
٤ 

٨.٥ – ٤  ١٠ – ٥.٥  ٥ القوام ، بويز 

 
   ل قبل التركيب أو في موقع العملوالھياكل الفوالذية الخشنة في المعام يستعمل للجسور : 

.          عندما يتطلب مقاومة جيدة لتأثيرات التآكل    
يستعمل على سطوح فوالذية ناعمة ونظيفة لألدوات المصنوعة في المعامل:   كعربات    

. السكك الحديدية والسيارات كما يستعمل كطالء عام للصيانة               
 



 

 

  
  

٤١١

  أصفر الزنك–لحديد طالء أساس أوكسيد ا
Priming Coat Zinc – Yellow Iron Oxide Ready Mixed 

)١٩٨٨ لسنة ٨٧٧ع .ق.م(   
 

 

 حدود المواصفات

(   صنف )٢    ١( صنف(  
 ت المتطلبات

)حد أدنى ( وزن لكل لتر ، كغم  ١.٥ ١.٢٥  ٦ 

 
٢  – ٠.٥  

١٦ 

 
٤ – ١  

٢٤ 

 زمن الجفاف ، ساعة
  باللمس-أ
)د أقصى ح(  نھائي - ب  

٧ 

٥ ٦٠لمعان مرآوي  ٦٠ ٤٠ )حد أقصى  (   ٨  

)حد أدنى ( نعومة الطحن ، مايكرون  ٤٠ ٤٠  ٩  

، س) بنسكي( نقطة الوميض ٣٠ ٣٠ ٥ )حد أدنى (   ١٠  

 

 

 

يحتوي على               ً يكون الحامل للصنفين خاليا من المواد القلفونية ومشتقاتھا ويمكن أن :****
   .  للترطيب ةواد ضد التأكسد ومواد مساعدعوامل أضافية مثل م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
  

٤١٢

 طالء الكيدي لماع للسطوح الداخلية والخارجية
Enamel , Alkyd, Gloss Air Drying for Exterior and Interior 

Surfaces  
)٢٠٠٠ لسنة ٩٦٠ع .ق.م (   

 
المجال: أوال ً   

ب لالستعمال على السطوح الخشبية والمعدنية في         وتشمل الطالء االلكيدي اللماع المناس              
.الداخل والخارج المطلية بطالء أساس مناسب   

 
المتطلبات: ًثانيا   

:كما في الجدول االتي   
 

 ت المتطلبات حدود المواصفات

ًخاليا من القشور والكتل وأي تثخن غير طبيعي وال يظھر ترسبا للخضاب  ً
   بسھولة إلى حالة ناعمة متجانسةًأو تصلبا ويمكن مزجه

  ١  حالة الطالء في العلبة

ه  د تخفيف اش بع اة أو الرش تعمال بالفرش ھل االس سا س ا متجان ي قوام ًيعط ً
  بمخفف مناسب

  ٢  القوام

ة ) ١٠- ٤.٥( د درج ويز عن ا ٥س٢٥ب وثز أو م از الروت تعمال جھ  باس
  يعادلھا

  ٣  اللزوجة

  ٤  العتامة عند الجفاف   للملون٠.٩٥ لألبيض و ٠.٩٠ء عن ال تقل نسبة تباين الطبقة الجافة للطال

  ٥  محتوى الرصاص  للطالء) بالكتلة  ( ٪ ٠.٠٦ال تزيد عن 

  ٦  مقاومة الخدش   كغم١تقاوم طبقة الطالء ثقل اختبار خدش بمقدار 

شمس  عة ال ضھا ألش د تعري ة عن ة الجاف الء الرقيق ة الط ون طبق ر ل ال يتغي
دة  رة لم ام كم٧المباش ة  أي الء الرقيق ة الط ون طبق ن ل ا ع ر لونھ ا ال يتغي

  الجافة للعينة المتفق عليھا
  ٧  الثبات للضوء

  ٨  محتوى الماء  للطالء) بالكتلة  ( ٪٠.٥ال يزيد على 

  ٩  درجة الوميض   بجھاز آبل المغلق٥س٢٥ال تقل عن 

 ١٠  النعومة   مايكرون٢٥ال تزيد على 

 ١١  رائحةال  مقبولة في أي فترة من فترات الجفاف

ة  ة ناعم ى طبق ف إل ة ويج اة ناعم طة فرش سھولة بواس ريش ب ابال للتف ًق
  ولماعة متجانسة خالية من السيالن وعيوب السطح األخرى

 ١٢  خاصية التفريش

 
 
 



 

 

  
  

٤١٣

 طالء الكيدي لماع للسطوح الداخلية والخارجية
Enamel , Alkyd, Gloss Air Drying for Exterior and Interior 

Surfaces  
) ٢٠٠٠ لسنة ٩٦٠ع .ق. م(  

 

 ت المتطلبات حدود المواصفات

ة  ون طبق ف مناسب وتك ه بمخف د تخفيف سھولة بع رش ب ابال لل ًق
رش  رب والتج سيل والتت ن الت ة م ة خالي ة الجاف الء الرقيق الط

  وطوفان اللون على السطح ومظھر قشرة البرتقال
  ١٣  خاصية الرش

  
  ساعة حد أقصى ) ٥ – ١( 

  ساعة ١٨ال يزيد على 

  زمن الجفاف
  جفاف سطح
  جفاف صلد

١٤  
١-١٤  
٢-١٤  

سيل  ن الت ا م ا ، خالي ة لماع الء الجاف ة الط ر طبق ون مظھ ًيك ً
ل  وب أخرى وال يق ر أو أي عي شقق والنق د والت والتحبب والتجع

  مظھرھا بأي حال عن طبقة طالء لعينة متفق عليھا
  ١٥  المظھر

د  ون بع ون الل الء مطا٤٨يك ة الط ن عملي اعة م ون  س ا لل ًبق
  المطلوب أو لون طبقة الطالء الرقيقة للعينة المتفق عليھا

  ١٦  اللون

  ١٧  )٥ ٦٠بزاوية(اللمعة   أيام من طالئھا٧ وحدة بعد ٨٠ال تقل عن 

د  ة بع ة ٢٤ًقابال للطلي مرة ثاني ة الرقيق ى طالء الطبق  ساعة عل
  األولى دون حدوث تشوه للطبقة األولى

  ١٨  إعادة الطلي

ة ون طبق ى قضيب قطره تك اء عل ة لالنثن م دون ٣ الطالء قابل م
  حدوث تشقق أو تكسر وجيدة االلتصاق على السطح

  ١٩  المرونة وااللتصاق

اللون   - أ اظ ب ث االحتف ن حي دة م ة جي الء مقاوم ر الط يظھ
  والمظھر العام وتأثر لون الماء

ن   -  ب ة ع ة الرقيق ة للطبق ل اللمع ة ٪٩٠ال تق ن ٥ ٦٠بزاوي  ع
 صفيحة المقارنة 

ًال تظھر طبقة الطالء تجعدا أو تبثرا -ج ً  

  ٢٠  مقاومة الماء المقطر

دة من  يحتفظ الطالء بخواصه األصلية لمدة ال تقل عن سنة واح
  تأريخ الصنع

  ٢١  خواص الخزن

ات الوعاء  أثر بمحتوي ة قياسية ال تت يعبأ الطالء في أوعية معدني
ق وتمأل ح والي وال تؤثر فيه وتكون نظيفة وسليمة ومحكمة الغل

   من حجمھا بالطالء٪٩٥
  ٢٢  التعبئة

 
 



 

 

  
  

٤١٤

 طالء مستحلب راتنجات صناعية
Synthetic Resin Emulsion 

)١٩٩٤ لسنة ٩٨٥ع .ق.م(  
 

المجال : ًأوال   
 وتشمل طالء مستحلب راتنجات صناعية المستعمل على السطوح الداخلية والخارجية لألبنية

 
المتطلبات: ًثانيا   

: كما في الجدول ادناه   
ود المواصفاتحد  

 )٢(صنف    )١(صنف   
 ت المتطلبات

ًيكون الطالء متجانسا خاليا من الكتل الصلبة  ً
والقشور والروائح المھيجة أو الكريھة  ١ حالة الطالء في العلبة

د  سھولة عن ًيكون الطالء قابال لالستعمال بالفرشاة ب
د  ة بع رة الثاني  ساعة ٢٤طلي صفيحة مقصدرة للم

 لية األولىعلى بدء الط
 ٢ سھولة االستعمال

ًيكون الطالء خاليا من الكتل ، القشور ، الترسب أو 
ًأي تلف ظاھر ويكون قابال للتخفيف والطالء  ٣ الثبات للحرارة

 ٤ زمن الجفاف خالل ساعتين -

ون  يض وتك شر الب ة ق ا لمع ة أو لھ ة ومعتم ناعم
الءمظھر طبقة الط  خالية من الصفات األخرى غير المرغوبة  ٥ 

)لألبيض واأللوان الضعيفة( نسبة التباين   حد أدنى٠.٩  حد أدنى٠.٩٣  ٦ 

- 

ر  رات غي ور تغي دم ظھ ع
ر  د والتبث ة كالتجع طبيعي
دة  اء لم ي الم ر ف د الغم عن

   ساعة٩٦

 ٧ خاصية مقاومة الماء

 دورة ٣٠٠يتحمل 
 ٨ قابلية الغسل  دورة فرشاة٥٠٠يتحمل  فرشاة

ة ا لبطاق ون وفق ون الل سب ًيك تج أو ح وان المن  أل
  .االتفاق بين اإلطراف المعنية 

  
ـفات  ة الطالء أو أي صــ ـي طبق ر فـ  ال يحدث تغي

ة كالتبثر،التكس ر مرغوب شر،التلين أو رغي ،التق
  خالل ) رأس الدبوس ( الثقوب 

  ساعة٤٨  ساعة١٨

 المتطلبات االسترشادية
 اللون

 
 

 مقاومة القلويات

٩ 
١-٩  
 
٢-٩  

الء أ الط ات يعب أثر بمكون ة ال تت ة معدني ي أوعي  ف
ى  أل ال ه وتم ؤثر في ا ٪٩٥الطالء وال ت ن حجمھ  م

  بالطالء
 ١٠ التعبئة

يصنف الطالء إلى صنفين  :   
لالستعمال الداخلي) ٢(لالستعمال الخارجي وثانيھما صنف ) ١(أولھما صنف        

 



 

 

  
  

٤١٥

    طالء األلمنيوم المحبب للسطوح المعدنية 
Paints and Varnishes Hammer Finish 

)١٩٨٤ لسنة ١٠٤٧ع .ق.م(  
 

المجال: أوال   
ً   يشمل طالء األلمنيوم المحبب اللماع المستعمل لطلي السطوح المعدنية والمطلية سابقا                    

 بطالء أساس مناسب 
 

المتطلبات: ًثانيا   
:كما في الجدول ادناه   

 ت المتطلبات حدود المواصفات

ا ون خالي ر طبيعي وال ًيك ثخن غي ل أو أي ت شور ، الكت ن الق  م
ًيظھر أي ترسب لمعجون األلمنيوم أو تصلبا حيث يمكن مزجه 

  بسھولة الى حالة ناعمة متجانسة
 ١  حالة الطالء في العلبة

 ٢  الرائحة  مقبولة

ا  ا ومحبب ة لماع ة الجاف ر الطبق ون مظھ ًيك ربة ( ً ر ض مظھ
  )المطرقة 

 ٣  المظھر

 ٤  اللون  ين اإلطراف المعنيةحسب االتفاق ب

  
  )حد أقصى (  دقيقة ٣٠

  )حد أقصى ( ساعة واحدة 

  مدة الجفاف
   جفاف سطح-أ
   جفاف صلد- ب

٥ 

ر أو  ر أي تخث سا وال يظھ الء متجان ى الط ف يبق د التخفي ًعن
 ترسب أو انفصال

 ٦  ثبات التخفيف

 ٧  اللزوجة  ٥س٢٥ ثانية عند درجة ١١٠ – ٩٥

 ٨  الوميضدرجة  ٥ س٣٠ال تقل عن 

اء  وة اإلخف ل ق دة ، أو ال تق الء جي ة للط درة التغطي ون ق تك
ن  الء ع ة للط ين ٪٩٠الرطب ه ب ق علي وذج المتف ن النم   م

  اإلطراف المعنية
 ٩  )قوة اإلخفاء(قدرة التغطية 

ى قضيب قطره  اء عل ابال لالنحن شقق أو ٦ًق م دون حدوث ت  م
  تكسر

١٠  ءقابلية االنحنا

الء الر ة الط ون طبق سطح تك وب ال ن عي ة م ة خالي ة الجاف قيق
  كالتجمد والتبثر والنقر

١١  عيوب السطح

تظھر ضربة المطرقة    
 
 

 



 

 

  
  

٤١٦

  أساس الكيدي–طالء أوكسيد الحديد األحمر 
Red Oxide Primer-Alkyd Resin 

)١٩٨٤ لسنة ١٠٥٦ع .ق.م(  
 

المجال: أوال   
مستعمل كطالء أولي للمعادن الحديدية التي ال  أساس الكيدي ال–        يشمل طالء أوكسيد الحديد األحمر 

         تتعرض لظروف جوية قاسية 
 

المتطلبات: ًثانيا   
:كما في الجدول ادناه    

 ت المتطلبات حدود المواصفات

ًيكون خاليا من القشور ، الكتل أو أي تثخن غير طبيعي وال يظھر أي 
ه يمكن مزج ك ف صلبا وان ظھر ذل ًترسبا  للخضاب أو ت ى ً سھولة إل  ب

  حالة ناعمة متجانسة
 ١   حالة الطالء في العلبة

 ٢  الرائحة  مقبولة في أي وقت من الجفاف

الرش  ه ب ة طالئ ي حال اة ، وف تعمال بالفرش ابال لالس الء ق ون الط ًيك
  ًفيجب أن يكون قابال للرش بسھولة بعد تخفيفه بمذيب مناسب 

 ٣  خواص الطالء والرش

لتحبب والتجعد وال يقل مظھرھا من مظھر ًخاليا من عيوب السطح كا
طبقة الطالء الرقيقة المحضرة في الوقت واألسلوب نفسه من النموذج 

  المتفق عليه
 ٤  مظھر الطبقة الجافة

ًناعمة الملمس ولھا مظھرا غير لماعا أو شبه لماع وان تكون جيدة  ً
االلتصاق على السطح خالية من عيوب التحبب والتجعد والسيالن 

 ساعة بطالء مناسب كامل اللمعة بحيث ٢٤ن طالئھا بعد فترة ويمك
  ال يسبب رفعھا أو نضح لونھا

 ٥  الطبقة الرقيقة

  
  )حد أقصى ( ساعتان 

 )حد أقصى (  ساعة ٢٤

  وقت الجفاف
   جفاف سطح-أ
   جفاف صلد- ب

٦ 

 ٧  نعومة الطحن   مايكرون٥٠ال تزيد على 

 مم دون حدوث ٦ه ًيكون الطالء قابال لالنحناء على قضيب قطر
 تشقق أو تكسر

 ٨  ءقابلية االنحنا

ً ساعة وال يظھر ابيضاضا ١٨ال يتأثر الطالء عند غمره بالماء لفترة 
  لطبقة الطالء

 ٩  مقاومة الماء البارد

 
 
 
 



 

 

  
  

٤١٧

  أساس الكيدي–طالء أوكسيد الحديد األحمر 
Red Oxide Primer-Alkyd Resin 

)١٩٨٤ لسنة ١٠٥٦ع .ق.م(  
 
 

صفاتحدود الموا  ت المتطلبات 

 باستعمال جھاز ٥س٢٥ بويز عند درجة ٥ – ٣.٥
  الروتوثز

 ١٠  اللزوجة

 ١١  درجة الوميض   عند قياسھا بجھاز آبل المغلق٥س٣٥ال تقل عن 

 ١٢  المواد الطيارة  ً  وزنا٪٤٥ – ٤٠

 ١٣  خضاب أوكسيد الحديد األحمر  ٪٢٥ال تقل عن 

 ١٤  تغطيةقابلية ال  تكون قوة اإلخفاء للطالء جيدة

سا  با ومتجان ا مناس دوي قوام ب الي الء بالتقلي ي الط ًيعط ً ً
  وسھل االستعمال بالفرشاة

 ١٥  القوام

أثر  ـبة ال تت ة مناسـ ـة معدني ـي أوعيـــ الء فــ أ الط يعب
ة  ة نظيف ون األوعي ه وتك ؤثر في الء وال ت ات الط بمكون

    من حجمھا٪٩٥محكمة الغلق وتمأل بحوالي 
 ١٦  التعبئة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
  

٤١٨

 طالء الكيدي مطفأ اللمعة لالستعمال الداخلي
Decorative Paint for Interior Use (flat) 

)١٩٨٤ لسنة ١٠٥٧ع .ق.م(  
 
 

المجال: ًأوال   
لالستعمال )     عدا المستحلبات المائية (         يشــــمل الطالء الجاھز مطفأ اللمعة الذي يجف في الھواء 

والمواد المشابھة المطلية  على المعدن ، الخشـب ، جدران الجبس المختومة الداخلي كطالء نھائـــي 
  .ًبطالء أساس أو مطلية سابقا 

 
 

المتطلبات الكيمياوية: ًثانيا   
المتطلبات الكيمياوية ) : ١( الجدول   

 ت المتطلبات حدود المواصفات

) ك \ك   ( ٪٤٠ال تزيد عن   ١ المواد المتطايرة

) ك \ ك   (٪٢ال يزيد عن   ٢ الماء غير المتحد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  
  

٤١٩

 طالء الكيدي مطفأ اللمعة لالستعمال الداخلي
Decorative Paint for Interior Use (flat) 

)١٩٨٤ لسنة ١٠٥٧ع .ق.م(  
 

المتطلبات الفيزياوية: ًثالثا   
المتطلبات الفيزياوية ) : ٢( جدول   

  حدود المواصفات  المتطلبات  ت

   الطالء في العلبةحالة  ١
ا من  ًال يظھر الطالء تكتال أو تكبدا أو موادا مترسبة جافة وان  يكون خالي ً ً ً

  التكتل والقشور ويمكن مزجه بسھولة إلى حالة متجانسة

  الثبات عند الخزن  ٢

رارة  ـد ح ين عنــ ائين مغلق زن وع ـد خ ـدة ٥س٢ ± ٢٥عنــ دھما  لمـــ  أح
ر ل٣٠ تالم واآلخ د االس ا بع دة ً يوم ب أن ال ١٢م تالم يج د االس ھرا بع ً ش

ًيظھر الطالء في كلتا الحالتين أي قشرة ال يمكن إزالتھا بسھولة أو تكبدا أو 
طة  ده بواس ن تبدي ث يمك ة بحي ون بحال سا وان يك لبة أو تكل بات ص ًترس

  الشفرة بسھولة الى حالة التجانس

  اللون والمظھر  ٣
ل يطابق لون ومظھر طبقة الطالء الجافة الل ون والمظھر المحددين من قب

  المشتري 

  مظھر الطبقة الجافة  ٤
ون أو  يجب الطالء الى طبقة ملساء منتظمة خالية من التحبب ، انفصال الل

  أي عيوب أخرى على السطح

٥  
  فترة الجفاف

  جفاف سطح  - أ
  جفاف صلد  -  ب

  
   ساعة حد أقصى٢
   ساعة حد أقصى١٦

   مايكرون٦٥ال تزيد عن   نعومة الطحن  ٦

  رونةالم  ٧

 مم بعد ١٣طبقة الطالء يجب أن ال تنكسر عند ثنيھا على قضيب قطره 
  :ترك الطبقة 

  ) ساعة ٤٨(للجفاف ، ھواء   - أ
  ) ساعة ٢٤ ( ٥ س٧٠: تعتيق صناعي   -  ب

  مقاومة تبدل اللون  ٨
وق  عة ف ى األش تمرار إل ضھا باس د تعري الء عن ة الط ون طبق دل ل ال يتب

   ساعة  ٩٦البنفسجية لفترة 

٩  
لطالء انعكاس ا
  األبيض

سيوم(يكــون للطالء انعكاس اتجاھي مضيء سيد المغني ى أوك ســبة إل ال ) ن
   ضوء النھار٥ ٤٥ ، ٥ عند زاويتي صفر ٪٨٠يقل عن 

١٠ 
اصفرار الطالء 

  األبيض
ًال يظھر الطالء أصفرارا متزايدا ً  

١١ 
  لمعان مرآوي عند 

   وحدات١٠ال يزيد على   ٥ ٨٥ ، ٥ ٦٠

  معانمقاومة تغير الل ١٢
  ال تظھر عيوب على طبقة الطالء  - أ
 وحدات وضمن حدود ٤ال تختلف قيم اللمعان المرآوي بأكثر من   -  ب

  اللمعان المرآوي 

  قوة التغطية للطالء ١٣
ة  ة الرطب وة التغطي ه ق ر \ ٢م(ل ي )  لت ا ف شار إليھ الء الم وان الط ق أل وف

  )٥جدول رقم ( المواصفة كحد أدنى 

 



 

 

  
  

٤٢٠

 
لالستعمال الداخليطالء الكيدي مطفأ اللمعة   

Decorative Paint for Interior Use (flat) 
)١٩٨٤ لسنة ١٠٥٧ع .ق.م(  

 
خواص االستعمال: ًرابعا   

خواص االستعمال ) : ٣( جدول   

  حدود المواصفات  المتطلبات  ت

  التخفيف بالصفوة المعدنية  ١
د تخفيف  ه مع ) ٤(ًيكون الطالء قابال لالمتزاج عن ام من ) ١(أحج

  ٪١٨-١٢نسبة المركبات العطرية له ( الصفوة المعدنية حجم من 

  خواص التفريش  ٢

د  ريش وبع ھل التف دين وس شار جي سياب وانت الء ان ر الط يظھ
اء وال  سيالن واالرتخ ن ال ة م الء خالي ة الط ون طبق اف تك الجف
واص أخرى  اير أو خ ون مغ ا بل ا للخضاب أو ألوان ر طوفان ًيظھ ً

  غير مرغوب فيھا

  خواص الرش  ٣
ل لالرتخاء ي كون لـــه خواص رش جيدة وال يظھر الطالء أي مي

ا شرة البرتق أثير ق سبة  ( لأو السيالن وال يظھر ت د استخدام الن عن
  )المقررة من قبل المنتج 

  
  
  
  

 متطلبات استرشادية ) : ٤( جدول 

  حدود المواصفات  المتطلبات  ت

  ال يظھر أي أثر للقشرة  مقاومة التقشر  ١

  زيئات الخشنةالقشور والج  ٢
ى منخل ذو فتحة أسمية  سبة المتبقي عل ايكرون ١٥٠ال تزيد ن  م

  ) ك\ك ( ٪ ٠.١عن 

  بويز ) ٦ – ٤( تكون لزوجة الطالء   القوام  ٣

٤  
خواص الطلي بأسطوانة 

  )حادلة ( تسويـــة 

ا أو أي  ر طوفان صاق وال يظھ سياب وااللت تعمال واالن د االس ًجي
سبة ة بالن ر مرغوب رى غي فات أخ ة أو ص الء الجاف ة الط  لطبق

  الرطبة 
 
 
 
 
 



 

 

  
  

٤٢١

 طالء الكيدي مطفأ اللمعة لالستعمال الداخلي
Decorative Paint for Interior Use (flat) 

)١٩٨٤ لسنة ١٠٥٧ع .ق.م(  
  

  متطلبات استرشادية: ًخامسا 
  متطلبات االنعكاس وقوة التغطية الرطبة لكل لون ) : ٥( جدول 

٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  

  ٪س االنعكا  اللون

قوة 
التغطية 
  الرطبة

   لتر\٢ م
   حد أدنى

  ٪االنعكاس   اللون

قوة 
التغطية 
  الرطبة

   لتر\٢ م
   حد أدنى

      :بنفسجي   ٧.٢  -  أبيض
  ٨.٢  ٦٠أكثر من   ً   فاتح جدا  ٢٨.٦  -  أسود
  ١٥.٣  ٦٠-٢٠     فاتح ومتوسط الغمق      أزرق

  ١٥.٣  ٢٠أقل من     غامق  ٨.٢  ٦٠أكثر من   ً   فاتح جدا
      :رصاصي   ١٠.٢  ٦٠-١٥  تح   فا

  ١٠.٢  ٦٠أكثر من   ً   فاتح جدا  ١٠.٢  ١٤-٥    متوسط الغمق
  ١٢.٣  ٦٠-٣٥     فاتح  ١٢.٣  ٥أقل من      غامق
  ١٦.٤  ٣٤-١٥     متوسط الغمق      :أخضر

  ٢٠.٤  ١٥أقل من      غامق  ٨.٢  ٦٠أكثر من   ً   فاتح جدا
      :تبني   ١٢.٣  ٦٠-٢٠     فاتح

  ٨.٢   وأكثر٦٥     فاتح  ١٤.٣  ١٩-٥    متوسط الغمق
  ٩.٢  ٦٥أقل من      غامق  ١٨.٤  ٥أقل من      غامق
      :بيجي       :أصفر 

    ٧٠أكبر من   ً   فاتح جدا
    أصفر فاتح واأللوان    

  المشابھة    
  ٨.٢  ٥٠أكثر من

    ٧٠-٦٠     فاتح
   بيجي،لحمي،صخري   

  واأللوان المشابھة    
١٠.٢  ٥٠-٣٥  

سط    متو
  الغمق

٥٩-٥٠    
     قھوائي فاتح،لحمي ، 

  صخري      
١٤.٣  ٣٤-١٠  

  ٢٠.٤  ١٠أقل من      قھوائي    ٥٠أقل من      غامق
  ٢٠.٤  ١٠أقل من       أوكسيد الحديد      :برتقالي 
          وردي  ٧.٢   وأكثر٢٥     فاتح 
  ٧.٢  وأكثر٥٠      فاتح  ٦.١  ٢٥أقل من      غامق
  ٨.٢  ٥٠أقل من      غامق      :أحمر
        ٦.١   وأكثر١٠     فاتح
        ٧.٢  ١٠أقل من      غامق

        ٤.١  ٥أقل من   أحمر رماني
  

  



 

 

  
  

٤٢٢

  طالء تخطيط الطرق األبيض واألصفر
Traffic , Highway , White & Yellow Paint 

  )١٩٨٦ لسنة ١١٠١ع .ق.م(
  

  المجال: ًأوال 
المصنوعة  بات والتي تستعمل على السطوح  المالئمة لسير المرك       يشمل أنواع طالء تخطيط الطرق

الخارجية والجسور واألنفاق  مـــن الســــمنت والخرسانة واإلسفلت والطابوق غير المزجج وطرق المرور
  .وساحات الوقوف 

  
  المتطلبات العامة : ًثانيا 

  المتطلبات العامة) : ١(جدول 

 )٣(نوع )٢(نوع  )١(نوع  المتطلبات  ت

١  

  )الءك من الط٪(الخضاب
  )حد أدنى( األبيض -
  )حد أدنى (  األصفر -

  
٦٠  
٦٠  

  
٥٠  
٥٤  

  
٥٧  
٥٧  

  ٤١  ٣١  ٤٢  حد أدنى)ك من الحامل٪(المواد غير المتطايرة للحامل   ٢

   م٢٥عند درجة ) بويز(القوام  ٣
٧.٨-٥  ٧.٨-٥  ٧.٨-٥  

  ١.٥  ١.٥  ١.٥  )حد أدنى ( الوزن النوعي   ٤

  ١٥  ٣٠  ٦٠  حد أقصى) دقيقة(مدة الجفاف  ٥

  ٦٥  ٦٥  ٦٥  حد أقصى) مايكرون( النعومة   ٦

  ١  ١  ١  حد أقصى) ك من الطالء٪(الماء غير المتحد  ٧

٨  

  العتامة

  )حد أدنى (  األبيض -
  )حد أدنى (  األصفر -

  
٠.٨٦  
٠.٩  

  
٠.٨٦  
٠.٩  

  
٠.٨٦  
٠.٩  

٩  
  الجزيئات الخشنة 

  ١  ١  ١  حد أقصى)  للخضاب٪(

  
 االلكيدي-المطاط المكلور) : ٣( بيوتاديين، نوع -ونفنيل تولي): ٢(الكيدي ، نوع ):١( نوع   
تجري الفحوصات حسب االتفاق بين اإلطراف المعنية   
  
  
  
  

  



 

 

  
  

٤٢٣

  طالء تخطيط الطرق األبيض واألصفر
Traffic , Highway , White & Yellow Paint 

  )١٩٨٦ لسنة ١١٠١ع .ق.م(
  

  متطلبات النوعية: ًثالثا 
  متطلبات النوعية ) : ٢( جدول 

 )٣(نوع )٢(نوع  )١(نوع  المتطلبات  ت

١  
الظروف عند فتح 

  العلبة

دده  ًال يظھر الطالء ترسبا شديدا في عبواته األصلية ويمكن إعادة تب ً
ر  ر أي أث سة وال يظھ ة متجان ى حال ك ال سھولة بواسطة أداة تحري ب

  للتخثر ، التكبد ، التجلد أو انفصال اللون

  التجلد  ٢
دا خال ر الطالء تجل رة ًال يظھ ه األصلية ٤٨ل فت ي عبوات اعة ف  س

  المحكمة السد

  الثبات عند التخفيف  ٣
د تخفيف  ر أو الترسب عن ر لالنفصال ، التبث ال يظھر الطالء أي أث

  جزء بالحجم من مذيب مناسب) ١(أجزاء بالحجم منه مع ) ٨(

  له خواص رش جيدة عند استعماله بعد تخفيفه بمذيب مناسب  خواص الرش  ٤

  المظھر  ٥

اعم وخالي من الخشونة ،   - أ ة مظھر ن يكون لطبقة الطالء الرقيق
  الحبيبات ، التشوه وعيوب السطح األخرى 

د وضعه   -  ب صال عن اير أو انف ون مغ ا بل ر الطالء خطوط ًال يظھ
  على زجاجة نظيفة وجافة

  المظھر بعد التعتيق  ٦
ون  دل طفيف في الل تثناء تب ا األصلي بأس تحتفظ طبقة الطالء بلونھ

   ساعة٣٠٠يقھا لمدة عند تعت

  ال يظھر الطالء أي أثر للتكسر أو االنفصال من السطح  المرونة وااللتصاق  ٧

  مقاومة الماء  ٨
ر  دان االلتصاق أو أي اث ر وفق ين والتبث ر للتل ال يظھر الطالء أي أث

  للتلف باستثناء فقدان طفيف في اللمعان

٩  
١-٩ 

  
  
٢-٩ 

  )البري( مقاومة الحك 
  للطبقات المشوية

   األبيض-
   األصفر-

  للطبقات المعجلة

  
  ال يمكن أزالة الطالء بأقل من

   لتر من الرمل٣٥
   لتر من الرمل٣٠

ن  ل م الء بأق ة الط ن أزال ة ٪٧٥اليمك ستعمل إلزال ل الم ن الرم  م
  الطبقات المشوية بالنسبة للطالء األبيض أو األصفر

  التعبئة  ١٠
أثر بمحتوي ة مناسبة ال تت ؤثر يعبأ الطالء في أوعي ات الوعاء وال ت

ق وتمأل بحوالي  ة الغل ليمة ومحكم  من ٪ ٩٥فيه وتكون نظيفة وس
  حجمھا بالطالء

  



 

 

  
  

٤٢٤

  الطالء القيري األسود لالستعمال على البارد 
Black Bitumen's Coatings For Cold Application Type 

  )١٩٨٨ لسنة ١٢٥٧ع .ق.م(
  

  المجال: ًأوال 
ري األ شمل الطالء القي ة         ي ادة مالئ ارد الخالي من الخضاب  أو أي م ى الب         سود لالستعمال عل

ًطالء فعاال واقيا   والذي يمكن استعماله للطالء بسھولة بالفرشاة أو الرش أو بطريقـة التغطيس بحيث يصبح  ً
ة . للحديد والفوالذ  ادة لطالء سطوح مكون ذه الم واد أخرى غيـ مــن الممكن اســتعمال ھ ـن م د مـ ـر الحدي ـ

  .األخرى        والفوالذ لوقايتھا مـــن الماء والرطوبة والظروف الجوية  
  

  المتطلبات : ًثانيا 
          كما في الجدول اآلتي

  حدود المواصفة  المتطلبات  ت

١  

  القوام
   النوع األول-أ
  
  
  
   النوع الثاني- ب

  
سته  د مجان رش بع اة أو ال تعمال بالفرش ا لالس ون مالئم ًيك

ه با لتحريك الخفيف أو استعماله بطريقة التغطيس بعد تخفيف
  عند الضرورة وحسب تعليمات المنتج

  
سته  د مجان رش بع اة أو ال تعمال بالفرش ا لالس ون مالئم ًيك
تعمال  ب اس ه فيج ب تخفيف ف وإذا تطل ك الخفي بالتحري

  الصفوة البيضاء فقط

   ساعة٢٤على ًيكون سطح الطالء جافا بعد مدة  ال تزيد   فترة الجفاف  ٢

  الحماية من التآكل  ٣
ا من  ى لوحة الفحص وخالي ا عل صقا تمام ًيبقى الطالء ملت ً ً
الفقاعات وكذلك التصدأ اللوحة وال تظھر عالمات التآكل 

  عليھا عند إزالة الطالء باستعمال مادة مزيلة

  االنحناء  ٤
ال تظھر عالمات تشقق أو انفصال لطبقة الطالء باستعمال 

   مم٦قضيب قطره 

  المادة المتطايرة  ٥
واد ٪٥٠ال يحتوي الطالء على أكثر من  ى م ه عل  من كتلت

  متطايرة

  
لإلغراض العامة:  النوع األول-أ:  يكون بنوعين  

  لخزانات مياه الشرب:  النوع الثاني-                     ب
  
  
  

  



 

 

  
  

٤٢٥

  الطالء القيري األسود لالستعمال على البارد 
Black Bitumen's Coatings For Cold Application Type 

  )١٩٨٨ لسنة ١٢٥٧ع .ق.م(
  
  

  حدود المواصفة  المتطلبات ت

٦  

  تصنيف الخطورة حسب نقطة الوميض
   النوع األول -أ
  
   
   النوع الثاني - ب

  
   لصنف أ٥س٣٢ اليشتعل الطالء بأي درجة حرارة دون -
   لصنف ب٥س٢٢ال يشتعل الطالء بأي درجة حرارة دون -
  

  ٥س٣٢تعل الطالء بأي درجة حرارة دون ال يش

  اإلنھاء  ٧
ين ( يكون سطح الطبقة الناتجة  ة أو طبقت ا ) بطبق ا ومعتم ًناعم ً

  ًواسود لماعا وبدون ھطول أو سيالن أو أي عيوب أخرى

  التأثير على الماء  ٨

ة من الطالء  ة جاف تالمس مع طبق يجب أن ال يكتسب الماء الم
ه وال يظ ر مرغوب في ذاقا غي ذاب وال ًم ول الم ود الفين ر وج ھ

ن  ر م سب أكث ون ) ٥(يكت دات الل ن وح ازن م ويم . ھ ون تق يك
  المذاق بالمقارنة مع نموذج متفق عليه بين المشتري والمنتج

  الخزن  ٩
ة وفي درجات  ه األصلية المختوم عند خزن الطالء في عبوات
دة  دة سنة واح ة يجب أن يحتفظ بخواصه لم الحرارة االعتيادي

  قل من تاريخ التجھيزعلى األ

  
الوميض  يقســـم النوع األول مــن الطالء الى صنفين ھما أ ، ب يختلف احدھما عن اآلخر بنقطة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  
  

٤٢٦

  طالء الكيدي شبه لماع
Decorative Paint Semigloss 

  )١٩٨٩ لسنة ١٥٠٦ع .ق.م( 
  

  المجال: ًأوال 
               ذو لمعة قشرة البيض لالستعمال على السطوح         يشمل الطالء االلكيدي شبه اللماع أو 

  الخشبية والمعدنية في الداخل والخارج المطلية بطالء أساس مناسب  
  
  

  المتطلبات: ًثانيا 
  كما في الجدول اآلتي

  حدود المواصفة  المتطلبات ت

  حالة الطالء في العلبة  ١
ي وال ر طبيع ثخن غي ل وأي ت شور والكت ن الق ا م با ًخالي ر ترس ً يظھ

  ًللخضاب أو تصلبا ويمكن مزجه بسھولة الى حالة ناعمة ومتجانسة

  القوام  ٢
ه  د تخفيف اة أو الرش بع ًيعطي قواما متجانسا سھل االستعمال بالفرش ً

  بمخفف مناسب

  اللزوجة  ٣
ة ) ٨-٦( د درج ويز عن ا ٥س٢٥ب وثز أو م از الروت تعمال جھ  باس

  يعادله

   مايكروميتر٤٠ال تزيد عن   نعومة الطحن  ٤

  مقبولة في أي فترة من فترات الجفاف  الرائحة  ٥

  خاصية التفريش  ٦
ة  ة ناعم ى طبق ًقابال للتفريش بسھولة بواسطة فرشاة ناعمة ويجف ال

  متجانسة خالية من السيالن وعيوب السطح األخرى

  خاصية الرش  ٧
ة الطالء  ًقابال للرش بسھولة بعد تخفيفه بمخفف مناسب وتكون طبق

  جافة خالية من السيالن وطوفان اللون على السطحال

٨  
  زمن الجفاف

   جفاف سطح-
   جفاف صلد-

  
   ساعة حد أقصى٢
   ساعة حد أقصى١٨

  أعادة الطلي  ٩
 ساعة على طالء الطبقة الرقيقة األولى ٢٤ًقابال للطلي مرة ثانية بعد 

  دون حدوث تشوه للطبقة األولى

  
  
  
  

  



 

 

  
  

٤٢٧

  طالء الكيدي شبه لماع
Decorative Paint Semigloss 

  )١٩٨٩ لسنة ١٥٠٦ع .ق.م( 
  
  

  حدود المواصفة  المتطلبات  ت

  المرونة وااللتصاق ١٠
ى قضيب قطره  اء عل  ٣طبقة الطالء الرقيقة الجافة قابلة لالنثن
  مم دون حدوث تشقق أو تكسر وجيدة االلتصاق على السطح

  التغطية الجافة ١١
ة ع ة الجاف اين للطبق سبة التب ل ن ة ٠.٩٥ن ال تق تعمال طبق  باس

سمك  الء ب ة ٧٥ط ست للتغطي ى ورق موري ايكروميتر عل  م
  باستخدام جھاز العتامة

   )٥ ٦٠بزاوية ( لمعان مرآي ١٢
   ساعة٤٨وحدة ، بعد ) ٧٠-٤٠ (-أ
   ساعة١٦٨وحدة ، بعد )  حد أدنى ٤٠ (-ب
  وحدة ، بالنسبة للطالء ذو لمعة قشرة البيض) ٤٠-١٥(-ج

  خواص الخزن ١٣
فظ الطالء بخواصه االصلية لمدة ال تقل عن سنة واحدة من يحت

  تاريخ الصنع

  التعبئة ١٤
ه  ؤثر في الطالء وال ت أثر ب وات مناسبة ال تت يعبأ الطالء في عب

   من حجمھا بالطالء٪٩٥وتكون محكمة وسليمة وتمأل حوالي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  
  

٤٢٨

  )ثرموبالستك ( مواد تخطيط الطرق المستخدمة بالحرارة 
Hot –Applied Thermoplastic Road Marking Materials) 

  )١٩٩٢ لسنة ١٧٤٤ع .ق.م(
  

  المجال : ًأوال 
أو الرش         يشمل مواد تخطيط الطرق ذات األلوان األبيض واألصفر واألسود والمستعملة بالتثخين

  .كطبقة مضافة للخطوط المركزية وخطوط الحافات وما شابه 
  

  المتطلبات : ًثانيا 
  :ما في الجدول اآلتي ك

  حدود المواصفة  المتطلبات ت

  ) بالكتلة من المزيج الكلي ٪(٢±٢٠  )راتنج وزيت ( الرابط   ١

  عند االستخدام)  بالكتلة من المزيج الكلي ٪(٢٠  )حد أدنى( كرات زجاجية صلبة   ٢

٣  
دات وكرات  ركام مع خضاب ومم

  زجاجية صلبة
  ) بالكتلة من المزيج الكلي ٪ (٢ ±٨٠

  ٥ س٦٥ال تقل عن   نقطة التلين  ٤

٥  

  عامل االستضاءة
   األبيض-أ
   األصفر- ب
   األسود-ج

  كما مستلمة                بعد أعادة صھرھا
  )حد أدنى (٦٥)               حد أدنى (٧٠
  )حد أدنى ( ٤٥)             حد أدنى ( ٥٠
  )حد أقصى ( ١٠                          -     

٦  

   ةقرارية للحراراالست
   األبيض-أ
  
  
  
   األصفر- ب

  
ھرھا  ادة ص د أع ستلمة أو بع ا م ضاءة كم ل االست ل عام ال يق

   ة بعد أجراء فحص االستقرارية للحرار٦٥لالستعمال عن 
  
  

ھرھا  ادة ص د أع ستلمة أو بع ا م ضاءة كم ل االست ل عام ال يق
   ة بعد أجراء فحص االستقرارية للحرار٤٥لالستعمال عن 

  ة الجريانمقاوم  ٧
ـى  ـد علـ ـادة ٪٢٥ال تزيــ ـوط المـــ دل لھبـــ ا كمع را عنھ ً معب

فر(  يض أو األص ھرھا ) األب ادة ص د أع ستلمة أو بع ا م كم
  لالستعمال

  مقاومة االنزالق  ٨
ن  ل ع يط الطرق ٤٥ال تق ادة تخط يض أو األصفر (  لم ) األب

ل عن  ادة صھرھا لالستعمال وال تق  ٥٥كما مستلمة أو بعد أع
  للمادة السوداء

  التعبئة  ٩
اء وال  ات الوع أثر بمحتوي بة ال تت ة مناس ي أوعي ادة ف أ الم تعب
ادة في  تؤثر فيھا وتكون نظيفة ومحكمة الغلق وال يقل وزن الم

   كغم١١٠ كغم وال يزيد عن ٢٠العبوة عن 
  

  
  
  



 

 

  
  

٤٢٩

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٢(الفصل 
  حديد التسليح

  
  
  
  

  المواصفة                                         العنوان 
                           ASTM A615\A615M-01b   متطلبات قضبان حديد التسليح          

 B.S 4449-1997   متطلبات قضبان حديد التسليح للخرسانة               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٤٣٠



 

 

  
  

٤٣١

  متطلبات قضبان حديد التسليح
Deformed and Plain Billet-Steel Bar for Concrete Reinforcement 

ASTM A615\A615M-01b  
  

  المظھر العام والكثافة واألقطار واالستطالة: ًأوال 
   )١( كما مثبت في الجدول رقم 

  
  متطلبات المظھر العام ، الكثافة ، األقطار واالستطالة لقضبان حديد التسليح ) : ١( الجدول 

Deformed Bar Designation No. Nominal Masses , Nominal Dimensions , 
and Deformation Requirements  

 Nominal Dimensions  متطلبات النتوءات

أقصى فجوة 
القاطع (
 ٪١٢.٥لـ

للمحيط 
  )االسمي

الحد األدنى 
لمتوسط 
ارتفاع 
  النتوءات
  مم

الحد األعلى 
للمسافة بين 
  النتوءات
  مم

المحيط 
  مم

مساحة 
المقطع 

  ٢مم

القطر 
  مم

الكتلة 
االسمية 

  م\كغم

مقاس 
  القضبان

١٠  ٠.٥٦٠  ٩.٥  ٧١  ٢٩.٩  ٦.٧  ٠.٣٨  ٣.٦  

١٣  ٠.٩٩٤  ١٢.٧  ١٢٩  ٣٩.٩  ٨.٩  ٠.٥١  ٤.٩  

١٦  ١.٥٥٢  ١٥.٩  ١٩٩  ٤٩.٩  ١١.١  ٠.٧١  ٦.١  

١٩  ٢.٢٣٥  ١٩.١  ٢٨٤  ٥٩.٨  ١٣.٣  ٠.٩٧  ٧.٣  

٢٢  ٣.٠٤٢  ٢٢.٢  ٣٨٧  ٦٩.٨  ١٥.٥  ١.١٢  ٨.٥  

٢٥  ٣.٩٧٣  ٢٥.٤  ٥١٠  ٧٩.٨  ١٧.٨  ١.٢٧  ٩.٧  

٢٩  ٥.٠٦٠  ٢٨.٧  ٦٤٥  ٩٠.٠  ٢٠.١  ١.٤٢  ١٠.٩  

٢٢.٦  ١.٦٣  ١٢.٤  
١٠١.
٣  

٣٢  ٦.٤٠٤  ٣٢.٣  ٨١٩  

٢٥.١  ١.٨  ١٣.٧  
١١٢.
٥  

٣٦  ٧.٩٠٧  ٣٥.٨ ١٠٠٦  

٣٠.١  ٢.١٦  ١٦.٥  
١٣٥.
١  

٤٣  ١١.٣٨  ٤٣ ١٤٥٢  

٤٠.١  ٢.٥٩  ٢١.٩  
١٨٠.
١  

٥٧  ٢٠.٢٤  ٥٧.٣ ٢٥٨١  

  
ر المقاس االسمي يعطي قطر القضبان التقريبي االسمي بالمليمت  
 يتم مقارنة األبعاد االسمية للقضبان المحززة المكافئة للقضبان الملساء باعتماد الكتلة المتساوية لنوعي 

  القضبان
  



 

 

  
  

٤٣٢

  قضبان حديد التسليح
Deformed and Plain Billet-Steel Bar for Concrete Reinforcement 

ASTM A615\A615M-01b  
  

  الشـــــد: ًثانيا  
   )٢( كما مثبت في الجدول 

  
  متطلبات الشد لقضبان حديد التسليح ) : ٢( جدول 

  الصنف
Tensile Requirement  Grade 

 40  
Grade 

 60  
Grade 

 75  
  ٦٩٠  ٦٢٠  ٤٢٠  )MPa(مقاومة الشد الحد األدنى 

  ٥٢٠  ٤٢٠  ٢٨٠  )MPa(مقاومة الخضوع الحد األدنى 
  ) ٪(مم الحد األدنى٢٠٠االستطالة لطول قياس 

  قطر القضبان
      

٩  ١١  ١٠  -  
٩  ١٢  ١٦ ، ١٣  -  
٧  ٩  ١٢  ١٩  
٧  ٨  -  ٢٥ ، ٢٢  
٦  ٧  -  ٣٦ ، ٣٢ ، ٢٩  
٦  ٧  -  ٥٧ ، ٤٣  

  
 مم٢٠-١٠ تصنع فقط لألقطار من ٤٠ قضبان الصنف   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

  
  

٤٣٣

  قضبان حديد التسليح
Deformed and Plain Billet-Steel Bar for Concrete Reinforcement 

ASTM A615\A615M-01b  
  
  االنثناء: ًثالثا  

   ) ٣( كما مثبت في الجدول 
  

  متطلبات االنثناء لقضبان حديد التسليح ) : ٣( جدول 

  Bend Test Requirementمتطلبات فحث االنثناء 

  قطر المسند لفحص االنثناء

Grade 
 75  

Grade  
60  

Grade 
 40  

  )ملم(قطر القضبان
Bar Diameter mm 

  

  ١٦، ١٣ ،١٠  ق٣.٥  ق٣.٥  -

  ١٩   ق٥   ق٥   ق٥

  ٢٥ ، ٢٢  -   ق٥   ق٥

  ٣٦ ، ٣٢ ،٢٩  -   ق٧   ق٧

  ٥ ٩٠ )٥٧ ،٤٣(  -  ق٩  ق٩

  
  

  القطر االسمي للنموذج :  ق
       :   عدا ما يدرج بخالف ذلك٥ ١٨٠فحص االنثناء     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

  
  

٤٣٤

  قضبان حديد التسليح للخرسانة
Carbon Steel Bar for Reinforcement of Concrete 

  )B.S 4449\1997بريطانية ( 
  
  

  المقاسات: ًأوال 
         كما مبين في الجدول 

  المقاسات االسمية لقضبان حديد التسليح) : ١( جدول 

  )مم(المقاس االسمي    )٢مم\نيوتن( الصنف 

١٦ ، ١٢ ، ١٠ ، ٨  ٢٥٠  

٤٠ ، ٣٢ ، ٢٥ ، ٢٠ ، ١٦ ، ١٢ ، ١٠ ، ٨  ٤٦٠  

  
   مم٦ مم فأن المقاس يفضل ان يكون ٨من في حالة استخدام قضبان أصغر  -
  مم٥٠ مم فأن المقاس يفضل ان يكون ٤٠في حالة استخدام قضبان أكبر من  -
  
  
   )٢( كما مبين في جدول : مساحة المقطع والكتلة : ًثانيا 

  مساحة مقطع  وكثافة القضبان ) : ٢( جدول 

  )كغم (الكتلة لوحدة الطول  )٢مم(مساحة المقطع   )مم(المقطع االسمي 

٠.٢٢٢  ٢٨.٣  ٦  

٠.٣٩٥  ٥٠.٣  ٨  

٠.٦١٦  ٧٨.٣  ١٠  

٠.٨٨٨  ١١٣.١  ١٢  

١.٥٧٩  ٢٠١.١  ١٦  

٢.٤٦٦  ٣١٤.٢  ٢٠  

٣.٨٥٤  ٤٩٠.٩  ٢٥  

٦.٣١٣  ٨٠٤.٢  ٣٢  

٩.٨٦٤  ١٢٥٦.٦  ٤٠  

١٥.٤١٣  ١٩٦٣.٥  ٥٠  

  
  
  

  



 

 

  
  

٤٣٥

  قضبان حديد التسليح للخرسانة
Carbon Steel Bar for Reinforcement of Concrete 

  )B.S 4449\1997 بريطانية( 
  
  

   )٣( يكون التفاوت في الكتلة كما مبين في جدول 
  

  التفاوت في الكتلة) : ٣(جدول 

  )٪(التفاوت في الكتلة لوحدة الطول   )مم(المقاس االسمي 

٩ ±  ٦  

٦.٥ ±  ١٠ – ٨ 

 ٤.٥ ±   فما فوق١٢

  
  
  

  التركيب الكيميائي: ًثالثا 
   )٤( يكون كما مبين في جدول 

  
  التركيب الكيميائي ألصناف الحديد :  )٤( جدول 

  ٪  حد أعلى ٤٦٠صنف   ٪  حد أعلى ٢٥٠صنف   )مم(المقطع االسمي 

  ٠.٢٥  ٠.٢٥  الكاربون

  ٠.٠٥  ٠.٠٦  الكبريت

  ٠.٠٥  ٠.٠٦  الفسفور

  ٠.٠١٢  ٠.٠١٢  النتروجين

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  



 

 

  
  

٤٣٦

  قضبان حديد التسليح للخرسانة
Carbon Steel Bar for Reinforcement of Concrete 

  )B.S 4449\1997بريطانية ( 
  
  

  متطلبات الشد: ًرابعا 
   )٥( تكون متطلبات مقاومة الشد للقضبان كما مبين في جدول 

  متطلبات الشد لقضبان حديد التسليح ) : ٥( جدول 

  ٪الحد األدنى لالستطالة   ٢مم\مقاومة الشد المميزة نيوتن  الصنف

٢٢  ٢٥٠  ٢٥٠  

٤٦٠ A ١٢  ٤٦٠  

٤٦٠ B ١٤  ٤٦٠  
لطول قياسي قدره خمسة مرات بقدر قطر القضيب   

  
  

  Bond and Deformationsالترابط والتحزز : ًخامسا 
  :يكون تصنيف متطلبات التحزز في القضبان كما يأتي 

  حديد أملس مربع المقطع مبروم ، على أن ال تتجاوز المسافة بين دورات البرم على : Iالنوع 
  .قاس االسمي للقضيب  مرة بقدر الم١٤            

   مرة بقدر المقاس االسمي ٠.٨حديد محزز بنتوءات مستعرضة وبمسافات ال تتجاوز : IIالنوع 
   مرة بقدر المقاس االسمي١.٢            للقضيب، بالنســـبة للحديد المســـحوب على الساخن  و 

  .            للقضيب ، للحديد المسحوب على البارد 
  ) .مم \ ٢مم( مرة بقدر المقاس االسمي للقضيب ٠.١٥زيادة في مساحة النتوءات ال تقل عن على أن تكون ال

  
  
  

  االنثناء: ًسادسا 
    وفحص إعادة االنثناء٥ ١٨٠القضبان يجب أن تقاوم فحص االنثناء بزاوية 

  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٤٣٧

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  )١٣(الفصل 
  أعمال الطرق بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور 

  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩وتعديالتھا لسنة 
  المواصفة                                                                                العنوان 

  SORB\R5 األعمال الترابية                                                             -
                                          SORB\R6Eسمنت   تثبيت التربة وطبقات تحت األساس واألساس بال-
  SORB\R6F)             الجير (  تثبيت التربة وطبقات تحت األساس بالكلس-
          SORB\R6G تثبيت التربة أو تحت األساس باإلسفلت                     -
         SORB\R6ل والحصى                                 طبقة تحت األساس من الرم-
                                  SORB\R7 طبقة تحت األساس من الحجر الجيري المكسر والحصى           -
   المكسر وحجر المكادام المحدول باالھتزاز  
      SORB\R8A                 طبقة البرايم القيرية                                      -
  SORB\R8B طبقة التاك كوت القيرية                                                 -
  SORB\R9 التبليط بالخرسانة اإلسفلتية الساخنة                                    -
                                   ملحق-

  
  
  
  



 

 

  
  

٤٣٨

  ـــةاألعمال الترابيــــ
( Earth Works) 
  ) SORB\R5(المواصفات العامة للطرق والجسور 

  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩وتعديالتھا لسنة 
  
  

  تعاريف: أوال 
وحفــر  يشــــمل تعبير األعمال الترابية جميع أصناف التعديل والتســـــــوية :األعمال الترابية   -أ 

 .ابية التر واالمالءات) القطوعات ( السواقي وجميع أنواع الحفريات 
 تحت طبقــــة  يقصد به منسوب سـطح أسـفل :Formation Level سطح األعمال الترابية   - ب 

 .والقطوعات   األساس في حــالة االمالءات
صنف  تكون األعمال الترابية أما من صنف التعلية الترابية أومن: أصناف األعمال الترابية  -ج 

ا ال يمكن قطعھا القطوعات العامـــة وتعتبر الحفريات صـــخرية عندم
، حصان ) ٣٥٠(أو حفرھا بواســــطة ماكنــة البلدوزر ذات قوة 

سم عـــن ) ٤٠(بعمق  اليسمح باستعمال الحجر في التعليــة الترابية
  .السطح النھائي للتعلية 

  
  

  Suitable Materialالمواد الصالحة : ًثانيا 
        المواصفات لتكون أمالءات ثابتــــة وذات   تشمل جميع أنواع التربة القابلة للحدل بموجب         

  .ميول جانبية مقبولة  
  
  

   Unsuitable materialالمواد غير الصالحة : ًثالثا 
  :        تشمل المواد غير الصالحة مايلي 

  ً.من المواد العضوية وزنا) ٪١٢(التربة الحاوية على أكثر من   - أ
 .ة القابلة للتحلل األغصان والجذور وجميع المواد النباتي  -  ب
  . المواد سريعة االشتعال-     ج
عند  ًوزنا من األمالح القابلة للذوبان) ٪١٠( التربة الملحية أو الجبسية الحاوية على أكثر مــن -     د

في بقية التعلية  عند استعمالھا    )٪٢٠(سم ، أو ٣٠استعمالھا في الطبقة الترابية األخيرة التي بعمق 
  .الترابية 

  ) .٤٥( اللدونة دليل أو يتجاوزفيھا)٪ ٧٠( التربة الطينية التي يتجاوزفيھا حد السيولة عـن-    ھـ

  
  
  
  
  
  
  
 



 

 

  
  

٤٣٩

  األعمال الترابيـــــــة
( Earth Works) 
  )SORB\R5(المواصفات العامة للطرق والجسور 

  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩وتعديالتھا لسنة 
  

  تھيئة سطح األرض: ًرابعا 
  - :قبل التعلية الترابية

ر   - أ واد غي ع الم شط وتنظيف سطح األرض ورف الءات يجب ق ة واالم ة الترابي رة بالتعلي ل المباش قب
  .الصالحة 

 . سم ٢٥كحد أدنى وذلك لعمق )٪٨٨(حدل سطح األرض لتصبح الكثافة الجافة لألرض الطبيعية   -  ب
  .وحدلھا  أذا تضمن سطح األرض حفر وسـواقي ومجاري وجب مليء تلك المنخفضات -     ج 
ـن   - د ـل عـــ ى عمق ال يقــــ شھا ال ا ١٥أذا كانت االمالءات فــوق تبليط سابق وجب تخدي سم وتفتيتھ

 .لكي يتم ربط وتداخل مواد اإلمالء مع السطح القديم 
  ً         أما إذا كان عمق التعلية الترابية الجديدة أقل من متر واحد وجب رفع التبليط السابق كليا 

  .ن الطريق          وأبعاده ع
  

  حدل األعمال الترابية : ًخامسا 
  .ال يتم حدل مواد التعلية الترابية إال عندما تكون نسبة الرطوبة فيھا ضمن الحدود المقررة   - أ
ل لكل   -  ب ر بموجب  ) ٢٠٠٠( تقاس درجة الحدل لكل طبقة نقطتين على األق ردد أكب ع أو بت ر مرب مت

 .طلب المھندس المقيم 
ل درجة ا  - ج ات ٪٩٥لحدل عن  يجب أن ال تق ة للحفري ة لالمالءات الترابي ة العظمى الجاف  من الكثاف

 .اإلنشائية وحفريات سواقي تصريف المياه 
ـن -د ة الحدل عــ ل درج رة   ٪٩٥ ال تق ـة األخي ة الترابيـــ ـة للطبق ة العظمى الجافــ ـن الكثاف     مــ
   ويجب أن٪٤عن )CBR(سم عن السطح النھائي وال تقل نسبة٣٠واألكتاف التي بعمق  

 .٪ ٣٠ ودليل اللدونة عن ٪٥٥    ال يقل حد السيولة عن 
ل من  ا اق ون كثافتھ ي تك ة الت ر الترب م\ غم١.٧        وتعتب ة٣س ي الطبق ـتعمال ف ة لالسـ ر مقبول ا   غي العلي

  . سم ويجب استبداله بمواد صالحة ٣٠النھائية بسمك 
  ٪٩٤الى نسبة ) عدا الطبقة النھائية (  متر٢ أقل من  تحدل التعلية الترابية ذات االرتفاع-    ھـ

  .         من الكثافة الجافة العظمى كحد أدنى 
ى-و د عل ذي يزي اع ال ة ذات االرتف ة الترابي سبة ٢ يحدل جزء التعلي ى ن ر ال ة ٪٩٣ مت ة الجاف  من   الكثاف

  .العظمى كحد أدنى 
  

  االنحرافات في منسوب السطوح النھائية: ًسادسا 
   م ويجب أن ال يتجاوز٣       تقاس االنحرافات للسطوح الترابية باستخدام مسطرة بطول    

  :          قياس أعمق نقاط االنحراف عن المسطرة ما يأتي 
   سم للسطح النھائي٣         
   سم للميول الجانبية١٠        

   سم لألكتاف    ٣         
  
  

  
  



 

 

  
  

٤٤٠

  ت األساس واألساس بالسمنتتثبيت التربة النھائية وطبقات تح
Soil Cement Stabilised Subgrade , SUB-Base or Base 

  ) SORB\R6E(المواصفات العامة للطرق والجسور 
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩وتعديالتھا لسنة 

  
 Materialsالمواد : ًأوال 

       ج   أو مزي عند توفر الرمل والحصى) Mix in Place(         تقتصر طريقة المزج فـــي الموقع 
المواد مطابقة   أما بالنسبة الستعمال جھاز المزج الثابت فيجب أن تكون. الحصى والرمل في نفس الموقع  

  :للمواصفات كما يأتي 
  

  :وتقسم الى نوعين  :  التربة-١
 :يجب أن تحقق المتطلبات اآلتية : التربة الغينية والطينية  - ١-١

  ٪٤٥) LL( الحد األعلى للسيولة -أ
 ٪٢٠) PI( الحد األعلى لدليل اللدونة -ب       

 ٪ ١٢.١للتربة ال تقل عن ) PH( قيمة -                   ج 
أذا كانت التربة .  للكلوريدات ٪٨ للكبريتات و ٪٤الحد األعلى لألمالح القابلة للذوبان   - د

يمكن تحسين التربة ھذه بإضافة كلوريد الكالسيوم ) ج(الموقعية غير مستوفية للشرط 
 . من الوزن الجاف للتربة ٪٢لى حد ا

  .٪٣٥ مم عن ٠.٠٠٢ ال تزيد نسبة المواد الطينية األقل نعومة من -                   ھـ
  :يجب أن تحقق المتطلبات اآلتية : التربة الرملية والحصوية  - ٢-١

  ٪١٠٠مم ٥٠العابر من منخل حجم   - أ
  .٪٥٠أكثر من ) ٤رقم (  مم ٥العابر من منخل   -  ب

 .٪١٥أكثر من  ) ٣٦رقم (  مم ٠.٤ العابر من منخل -         ج          
 ٪٥أقل من ) ٢٠٠رقم (  مم ٠.٠٧٥العابر من منخل   - د
 ٪٣ مم أقل من ٠.٠٠٢ الطين األقل نعومة من -                   ھـ

  :السمنت  -٢
   .  وم لألمالح    يجب أن يكون السـمنت المستخدم في التثبيت مـــن النـوع البورتلندي أو من المقا

  والمواصـفة ) (B.S 12 Part 2\1996يكون السمنت البورتلندي العادي بموجب المواصفة  
 )    B.S 4027 Part 2\1996 ( ويكون الســــمنت البورتلندي المقـــاوم ألمــــالح الكبريتات  

سيابيا يجب أن يكون السمنت عند  االست) AASHTO M85-2006 type 5(   بموجب المواصفة  عمال ان
  .  أشھر ٤ًوخاليا من الكتل وال تزيد مدة خزنه على 

  
  : الماء -٣

ً   يجب أن يكون الماء المستخدم في التثبيت بالسمنت نظيفا وخاليا من المواد الضارة   ً  
             

  
  
  
  

  
  
  
  



 

 

  
  

٤٤١

  تثبيت التربة النھائية وطبقات تحت األساس واألساس بالسمنت
Soil Cement Stabilised Subgrade , SUB-Base or Base 

  )SORB\R6E(المواصفات العامة للطرق والجسور 
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩          وتعديالتھا لسنة 

  
  معادلة المزج: ًثانيا 

زج  ي الم تعمالھما ف وي أس اء المن سمنت والم ـن ال ل مـ ة لك ة بدق سب المئوي ة المزج الن ين معادل يجب أن تب
  :وكما يلي ) AASHTO T134-2005(ــة بموجب المواصــفةللحصـــول على الخصائص المطلوبـ

ضغاط   - أ ة االن م) ٥٠-٢٥(Compressive Strengthمقاوم م\كغ د ٢س اذج بع ة نم دل لثالث  كمع
ن  ه ع ة في سبة الرطوب ل ن ان ال تق ي مك عھا ف دة ٪٩٥وض ب ٧ ولم ص بموج ري الفح ام يج  أي

)AASHTO T22\2006. (  
ى   -  ب ي عل اخ الحجم سبة االنتف د ن ن ٪٢ ال تزي وزن ع دان ال سبة فق د ن ري الفحص ٪٨ وال تزي  يج

 ) .AASHTO T135\2005(بموجب 
 :  االنحرافات المسموح بھا عن معادلة المزج في الموقع كما يلي -ج

   من معادلة المزج ٪ )٢+ الى ١-( نسبة السمنت 
   من معادلة المزج٪) ٢+صفر الى ( نسبة الماء 

  
  

  مكونات المزيج: ًثالثا 
تم تحدي ة االنضغاط عن   ي ـل مقاوم ا بحيث ال تقــ سمنت مختبري ســـبة ال م٢٥ًد ن دل ٢سم\ كغ ل المع  وال يق

ام ٧ لعمر ٢سم\ كغم٣٥عـــن  ل .  أي ـة فيجب أن ال تق ـادة المثبتــ ســـمنت والم زيج ال ة لم ســبة الرطوب ا ن أم
  ) .B.S 1924(الفحص  مــن النســـبة المثلى المحـــددة ب٪٢عـــن النسبة المثلى وال تزيد عن 

  
  

  أسلوب التثبيت: ًرابعا 
سمك عن ٢٠ سم وال يزيد على ٨يجب أن ال يقل سمك الطبقة المثبتة عن  ا أذا زاد ال د الحدل ، أم  ٢٠سم بع

سم بعد الحدل فيمكن اإلنشاء بطبقتين أو أكثر أذا كانت الطبقات المثبتة اثنتين أو أكثر فأن أسلوب المزج في 
ر من الموقع ال يسمح  دما تكون درجة الحرارة أكث  ٥س٤به أال للطبقة السفلى فقط فيمكن إجراء التثبيت عن

  .والجو غير ممطر 
  
  

  الحدل : ًخامسا 
تم ضغط  ستمر الحدل حتى ي ورا وي ه ف وب ، يجب المباشرة بحدل شكل المطل زيج وإعطاءه ال ًبعد فرش الم

 AASHTOمن الكثافة العظمى بموجب الفحص  ٪٩٥طبقات التربة أو تحت األساس إلى كثافة ال تقل عن 
T134-2005 ويجب إكمال الحدل خالل ساعتين .  

  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٤٤٢

  تثبيت التربة النھائية وطبقات تحت األساس واألساس بالسمنت
Soil Cement Stabilised Subgrade , SUB-Base or Base 

  )SORB\R6E(المواصفات العامة للطرق والجسور 
  ٢٠٠٣  و١٩٩٩وتعديالتھا لسنة 

  
  

  السمك واإلنھاء: ًسادسا  
  :يجب أن يحقق السمك المتطلبات اآلتية 

ة   - أ ال الترابي رر لألعم ســوب المق ـن المن راف عـ اوز االنح ائي و ٣ال يتج ســطح النھ م  لل م ٣س  س
رة ١٠لألكتاف و  ـا R5\12(2) سم  للميول الجانبية وذلك بموجب الفق ـن الفصل الخامس ، كمـ  مـ

ة األساسال يتجاوز انحر ـاس وطبق ـة تحت األسـ ـن طبقــ ك ) سم ٢٠- سم ، ١٠(+اف كل مــ وذل
  . من الفصل التاسع R9\6بموجب الجدول 

ن   -  ب ة ع ات المحدول ة للطبق ة الموقعي ل الكثاف ص ٪٩٥ال تق ب الفح ى وبموج ة العظم ن الكثاف  م
AASHTO T134-2005.  

 . م ٤فحص بمسطرة طول سم عند ال٢ ال يزيد انحراف استوائية السطح النھائي عن -ج
  .٪٠.٥ ±عن ) Cross Fall( ال يزيد انحراف الميل الجانبي -د

  
  

  المعالجة والصيانة: ًسابعا 
ا  ك بإبقائھ اف وذل ة من الجف ة أو تحت األساس أو األساس المثبت ى الترب اظ عل ال الحدل يجب الحف بعد أكم

ة  أيام أو بتغليفھا بمادة معالجة مقب٣رطبة لمدة ال تقل عن  اء . ول ل انتھ ة المرور قب ا لحرك سمح بفتحھ وال ي
ل عن  ام ٧مدة المعالجة التي ال تق نخفض درجة حرارة .  أي دما ت دة عن ذه الم ى ھ وم واحد ال يجب إضافة ي

  .سطح الطبقة المثبتة الى الصفر المئوي أو دونه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٤٤٣

  )الجير ( تثبيت طبقة التربة النھائية وتحت األساس بالكلس 
Line Stabilised Sub grade or SUB- BASE 

  )SORB \R6F(المواصفات العامة للطرق والجسور 
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩وتعديالتھا لسنة 

  
  

  المواد: ًأوال 
ة أو الحصى  ة الطيني ن الترب ة م سبة عالي ى ن وي عل ي تحت اكن الت ط لالم ا فق ت موقعي ل التثبي صر عم ًيقت

د ويكون ال. الممزوج بالطين أو الطين الغريني  ي يزي ة الت ة والغريني رب الطيني ا في الت الكلس ناجح ًتثبيت ب
ة  . ٨فيھا دليل اللدونة عن  أما بالنسبة الى أسلوب الجھاز الثابت للتثبيت بالكلس فيجب أن تكون المواد مطابق

  .للمواصفات 
  
   الكلس -١-١

ورة م سيوم صلبا أو ن سيد الكال ا ھايدروك ت أم ي التثبي ستعمل ف س الم ون الكل سيوم ًيك سيد الكال أة أو أوك طف
  :اآلتي ) ١(وكما مبين في الجدول ) النورة(
  

  المواصفات المطلوبة للكلس ) : ١( جدول 

 LIMEالكلس 
  النوع والخواص

  النورة
Quick Lime ,(CaO) 

 Hydratedالنورة المطفأة
Lime , Ca(OH)2 

   أكاسيد الكالسيوم والمغنيسيوم -
  
    في الفرن-  أكاسيد الكاربون-
  
   أو في  مكان آخر-

  ٪ ٩٢ال تقل عن 
  

  ٪٣ال تزيد على 

  ٪٩٥ال تقل عن 
  

  ٪٥ال تزيد على 
  

  ٪٧ال تزيد على 
  

      وتجري الفحوص بموجب AASHTO M216\2005تكون خواص الكلس بموجب المواصفة
AASHTO T219 \2004                      

  
   الماء-٢-١

ا وخاليــ ـاء نظيف ون المـــ ضل ًيجب أن يك ضــارة األخرى ، ويف ـواد ال ـواد العضوية والمـــ ـن المـــ ـا مــ ًـ
ص ب الفح ه بموج شــــكوك ب ـاء الم ص المـــ شـــرب ، يفح صالح لل اء ال ـتعمال الم                 اسـ

AASHTO T26-2004  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

 

  
  

٤٤٤

  )الجير ( تثبيت طبقة التربة النھائية وتحت األساس بالكلس 
Lime Stabilised Sub grade or SUB- BASE 

  )SORB \R6F(المواصفات العامة للطرق والجسور 
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩وتعديالتھا لسنة 

  
  

  مكونات المزيج: ًثانيا 
سحق وة ال ى ق صول عل س للح ـن الكل ـة مـــــ ة كافيــــ ـع كمي ة مــــ ـة الطيني زج التربــ              تم

)Crushing Strength ( لس تكون نسبة الك. المطلوبة)دل ٪) ٨-٣ ً وتحدد النسبة مختبريا بحيث يكون مع
ضغاط  ة االن ن) Compressive Strength(مقاوم ل ع ع ال تق ن الموق ة م وص متتالي شـــرة فح              لع

وتن١ م\ ني ن ) N\mm2 1( ٢م ة ع ل أي نتيج ا وال تق ة كم ذه القيم ن ھ ين ع ن نتيجت ر م ل اكث            وال تق
  .أيام ) ٧(ك عندما يكون العمر وذل ) ٢مم\ نيوتن٠.٧(
  

  الفحوص: ًثالثا 
  :تجري الفحوص اآلتية على التربة لمعرفة مدى مالءمتھا لالستعمال في المزيج

           AASHTO T88-2004                          تدرج                         فحص ال  - أ
 AASHTO T89-2002& AASHTO T90-2004 فحص حدود أتربرك             -  ب
                                             B.S1377 , Test No.11 فحص الحامضية -     ج
   AASHTO T99-2004                                           فحص الحدل                   -     د
  AASHTO T93                     محتوى الماء الطبيعي                                       -    ھـ

  
  تصميم معادلة المزج: ًرابعا 

  :لتحديد اآلتي ) AASHTO T220-2004(ًتصمم معادلة المزج مختبريا بموجب المواصفة 
  .النسب المثالية للكلس والماء وحدود االنحرافات   - أ
 معدلة  من الكثافة العظمى ال٪٩٥كثافة المزيج المثبت بالكلس التي يجب أن ال تقل عن   -  ب
   )٢ مم\ نيوتن ١(  أيام والتي يجب أن التقل عن ٧نتائج فحص مقاومة االنضغاط لعمر   -  ت
  . العدد األدنى من الفحوص الواجبة التنفيذ -د

  
  الحدل : ًخامسا 

ة  ة النھائي ة الترب ال حدل طبق بعد إكمال الفرش وإعطائه الشكل المطلوب يباشر بالحدل ويستمر به لحين إكم
ل عن أو تحت االساس اال يق ى م ة للحصول عل ة ولعمق الطبق ة ٪٩٥ أو االساس بصورة منتظم  من الكثاف

ة عن  . AASHTO T220 -2004المعدلة بموجب الفحص  يجب أن التقل الكثافة الجافة للطبقات المحدول
  . من الكثافة المختبرية العظمى الجافة ٪٩٥

  
  السمك واإلنھاء: ًسادسا 

ت لل سطح المثب ون ال از الحدل خالل يجب أن يك د انج ة بع ة أو تحت االساس أو االساس وسمك الطبق ترب
  :  ساعة بعد المزج بموجب المخططات والمواصفات وضمن حدود االنحرافات اآلتية١:٣٠
لطبقة تحت االساس بموجب ) سم ٢٠-سم ، ١٠(+االنحراف عن المنسوب المقرر للتربة يكون   - أ

  R9\6الجدول 
 .م ٤ سم باستعمال مسطرة طول ٣طح النھائي عن ال يزيد انحراف استوائية الس  -  ب
  .٪ ٠.٥±عن ) Cross Fall( ال يزيد أقصى انحراف للميل الجانبي -ج

  
  



 

 

  
  

٤٤٥

  تثبيت طبقة التربة النھائية أو تحت االساس باإلسفلت
Bitumen Stabilised Sub grade or SUB –BASE 

  )SORB \R6G(المواصفات العامة للطرق والجسور 
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩ وتعديالتھا لسنة

  
ًأوال◌◌◌◌  ً ً ً   المواد: ً

ًيقتصر اســتعمال أسلوب المزج موقعيا فقط في األماكن التي يتوفر فيھا الرمــل أو مزيــــج الرمل 
والحصـــى بصورة طبيعية ، أمـا بالنسبة ألسلوب المزج في الجھاز الثابت فيجب أن تكون المواد 

  :مطابقة للمواصفات كما يلي 
   .٪٣٠ مم على ٠.٠٧٥) ٢٠٠رقم ( مواد العابرة من منخل ال تزيد نسبة ال  - أ
  .٪٣٠) LL(ال يتجاوز حد السيولة   -  ب
   .٪١٥على ) PI( ال يزيد دليل اللدونة -ج

ف  فلت المخف ـن اإلس ت مـ ل المثب ون العام وع ) Cutback Bitumen(يتك  أو RC250 أو RC70ن
RC800 ـفات ا لمواصـ ـفلت ا)AASHTO M81-2004(ً مطابق ـوعأو االس  MC70 لمخفف نـــــ
MC250،MC800 بموجب )AASHTO M82-2004 . (  ري كمــــا يمكن استخدام المستحلب القي
وع  ن ن ا لمواصفات Cationic SSم ل ) AASHTO M208-2005(ً مطابق ار العام د اختي ، يعتم

  .لموقع المثبت على التجارب المختبرية مع األخذ بنظر االعتبار نوع التربة واألحوال المناخية ل
  

  ًثانيا مكونات المزيج
زيج  ضغاط للم ة االن ين مقاوم لوب تعي ين أس ا متبع ة مختبري فلت والترب زيج اإلس ات م ين مكون تم تعي ًي

فلتي بموجب مواصفات  الي ) AASHTO T167- 2005(اإلس زيج المث ى الم دف الحصول عل بھ
دار للمكونات وتحديد النسبة المئوية للمادة المثبتة وكذلك درجة حرارتھ ا يجب أن يكون الحد األدنى لمق

  . أيام ٧قيمة االنضغاط ومقدار ثبات مارشال بموجب الجدول اآلتي وذلك بعد المعالجة لمدة 
  خواص المزيج اإلسفلتي

  الخواص
  التربة

SUB - GRADE 
  تحت األساس

SUB- BASE  

 ٥س٢٥مقاومة االنضغاط في درجة حرارة 
Compressive Strength 

  ٢مم\ نيوتن١
1N\mm2 

  ٢مم\ نيوتن٢
2N\mm2 

قـــوة ثبات مارشــــال فــي درجة حرارة 
Marshall stability ٥س٦٠

   كيلو نيوتن١
1kN 

   كيلو نيوتن٢
2kN  

  
  )AASHTO T165-2005( عند الفحص بموجب ٪٧٠ال يقل دليل القوة المتبقية عن 

  الحدل: ًثالثا 
تم بعد أكمال فرش المزيج وإعطائه الشكل المقرر يباشر  ى أن ي ة إل بالحدل باستعمال الحادالت المطاطي

ة بموجب  ر المحصور المطلوب ضغاط غي ة االن ى مقاوم ة والحصول عل صورة منتظم حدل األساس ب
ة  ة المتوقع ال المروري ع األثق ائي . المواصفات لتتناسب م سطح النھ ن ال ارات م ر اإلط ة اث ن إزال يمك

  ) .Tandem(باستخدام حالة حديدية مزدوجة 
  

  
  



 

 

  
  

٤٤٦

  تثبيت طبقة التربة النھائية أو تحت األساس باإلسفلت
Bitumen Stabilised Sub grade or SUB –BASE 

  )SORB \R6G(المواصفات العامة للطرق والجسور 
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩وتعديالتھا لسنة 

  
  

  المعالجة: ًرابعا 
ستخدمة ، ف فلتية الم ادة الرابطة اإلس وع الم ى ن شاء بأسلوب تعتمد الحاجة إلى المعالجة عل ة اإلن في حال

واد  تم تبخر الم رة محددة حتى ي دون حدل لفت ة ب ة المثبت رك الترب المزج الموقعي وبعد عملية المزج تت
سبة للرمل  اء خاصة بالن المتطايرة ، ان ھذه التھوية قبل الحدل تزيد من الثبات وتقلل من امتصاص الم

واد المتطايرة الناعم عندما تكون درجة الحرارة قليلة كما ان المع ى تبخر الم ساعد عل د الحدل ت الجة بع
رايم  ادة الب ة بم ة النھائي ستخدمة ، يرش سطح الطبق فلتية الرابطة الم ادة اإلس وع الم ى ن ك عل ويعتمد ذل

  .للتحصين ضد الخدش قبل فرش طبقات المزيج اإلسفلتي أو االكساء ) Prime Coat(كوت
  

  الفحوص : ًخامسا 
ة المزج تؤخذ النماذج من جھاز  ات معادل زيج لمتطلب ة الم دقيق مدى مطابق ع العمل لت المزج ومن موق

  .وكذلك تدقيق درجات الحرارة 
تم فحص اإلسفلت المخفف: فحوص المواد اإلسفلتية الرابطة   - أ بموجب ) Cut Back Bitumen(ي

  :المواصفات اآلتية 
   AASHTO T40-2002    أخذ النموذج                                                   

  AASHTO T78-2005التقطير                                                              
     AASHTO T79-2004درجة االتقاد                                                         

  Saybolt –Furol                                    AASHTO T72-2001اللزوجة   
  Kinematic Viscosity                           AASHTO T201-2003اللزوجة 

  Absolute Viscosity AASHTO T202-2003                    اللزوجة المطلقة 
                AASHTO T59-2001  يفحص بموجبCationicالمستحلب القيري نوع 

  
 النمذجة  -  ب

ات الر ة العين فات ان تھيئ ب المواص تم بموج فلت ي ت باإلس ة المثب زيج الترب سية لم  ASTMئي
D4223 عند استخدام حبيبات التربة الناعمة واإلسفلت المستحلب أو المخفف .  
اذج يجب أن تؤخذ لكل  -١ ل مكون من ثالث نم ى األق د ٢م٢٥٠٠سيت واحد عل  مباشرة بع

  .انتھاء الحدل 
  : أو لكل يوم عمل  ٢ م٥٠٠٠يتم إجراء الفحوصات التالية لكل  -٢

تخراج   - أ ة االس زيج بطريق ات الم  AASHTOبموجب المواصفة ) Extraction(تفحص مكون
T164-2004   

 . لغرض فحوص مقاومة االنضغاط وقوة ثبات مارشال ، تؤخذ النماذج قبل الحدل   -  ب
ســــمك بموجب-ج ة وال ـة الموقعي دقيق الكثافـــ ال الحدل لت د إكم ة بع ـة المثبت          تفحص الطبقـ
ة    من ٪٩٥ ويجب أن ال تقل الكثافة الموقعية عن AASHTO T 191-2002المواصفة   الكثافة الكلي
)Bulk Density ( المختبرية.  
  ) مكونات المزيج)(ًثانيا(جميع الخصائص يجب أن تخضع للمتطلبات الواردة ضمن فقرة  - د

  
  
  



 

 

  
  

٤٤٧

  طبقة تحت األساس من الرمل والحصى
SUB –BASE Course 

  )SORB \R6(صفات العامة للطرق والجسورالموا
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩وتعديالتھا لسنة 

  
  

  المواد: ًأوال 
  :تكون المواد من مزيج الرمل والحصى المتدرج والمطابق لما يأتي

  )مم٢ (١٠المتبقية على منخل رقم ( المواد الخشنة - ١-١
  .الغريبة    خالية من المواد يجب أن تكون المواد الخشنة متكونة من جزيئات صلبة،متينة،-       أ
   ) .AASHTO T96-2002( عند فحصھا بموجب ٪٤٥ ال تتجاوز نسبة التآكل -      ب

  )مم٢العابرة من منخل (  المواد الناعمة -٢-١
                من ٣ عند فحصھا بموجب فحص رقـــم ٪٢ ال تزيــد نسبة المواد العضوية على -     أ

         ٪ ٠.٢٥  وال تزيد نســــبة الكتل الطينيـــــــــة علــــــــــىB.S.1377-1990المواصفة  
   AASHTO T112-2004بموجب 
 AASHTOعنـد تھيئتـھا بموجب )  مم٠.٤٢٥(٤٠ يجب أن تحقق المـواد العابــرة مـن منخل رقم - ب   

T146-2004          المتطلبات االتية:  
     )الحد األعلى(لألكتاف        الحد األعلى            طريقة الفحص                   الخاصية         

  ٪٣٥                  ٪٢٥       LL      AASHTO T89-2002حد السيولة
   ٪)٩-٤                   (٪٦       PI       AASHTO T90-2004دليل اللدونة

  
         الجزء العابر من ٣\٢على ) مم٠.٠٧٥(٢٠٠ يجب أن ال تزيد نسبة العابر من منخل رقم -   ج 

 ) . مم٠.٤٢٥ (٤٠منخل رقم  
   .٪١٠يجب أن ال تزيد نسبة األمالح القابلة للذوبان على :  األمالح القابلة للذوبان - ٣-١
ات -٤-١ ات:  الكبريت سبة الكبريت ـد ن ـد فحصھا بموجب٪٥عن )SO3(يجب أن ال تزيـــ ا عن فحص  ً وزن

ـم  ـن ٥رقـــ ـفة  مـ ساوي (B.S1377-1990المواصــ بس ي وى الج       أي ان محت
١٠.٧٥ ٪(  

   :االحق) ١(يكون تدرج المواد لما تحت األساس بموجب الجدول :  التدرج -٥-١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٤٤٨

  طبقة تحت األساس من الرمل والحصى
SUB –BASE Course 

  )SORB \R6(المواصفات العامة للطرق والجسور
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩وتعديالتھا لسنة 
  

  تدرج مواد طبقة تحت األساس) : ١(جدول 
  

  حجم المنخل األمريكي  )ًوزنا ( النسبة المئوية للمواد العابرة 
 Dالنوع Cالنوع  Bالنوع  Aالنوع      مم                                أنج

٣                                 ٧٥  
٢                                 ٥٠  
١                                 ٢٥  
٨\٣                               ٩.٥  
  ٤                            رقم ٤.٧٥
  ٨                            رقم ٢.٣٦
  ٥٠                            رقم ٠.٣٠
  ٢٠٠                         رقم٠.٠٧٥

١٠٠  
١٠٠-٩٥  

  
٦٥  -٣٠   

 ٥٥ -٢٥   
٤٢- ١٦    

 ١٨ - ٧    
٨ -  ٢  

  
١٠٠   

٩٥ – ٧٥   
٧٥ – ٤٠   
٦٠ – ٣٠  
٤٧ – ٢١  
٢٨ – ١٤  
١٥ -  ٥  

  
  
١٠٠  

٨٥ – ٥٠  
٦٥ – ٣٥  
٥٢ – ٢٦  
٢٨ – ١٤  
١٥ -٥  

  
  
١٠٠  

١٠٠ – ٦٠  
٨٥ – ٥٠  
٧٢ – ٤٢  
٤٢ – ٢٣  
٢٠ -  ٥  

  
على للمنخل المجاور بل تدرج الركام المستخدم في العمل يجب ان اليتراوح بين الحد االدنى لمنخل والحد اال

  يجب ان يكون بتدرج متناسق 
  
   وB للنوع ٪٣٥عن ) CBR(ال تقل نسبة التحمل الكاليفورني : نسبة التحمل الكالفورني- ٦-١

         مــن الكثاـفة العظمى الجافــة   ٪٩٥ عنـــد كثافة قدرھا D للنوع ٪٢٠ و C للنوع ٪٣٠     
   ASTM D 1557وAASHTO T180 والفحصASTM D1883وبموجب الفحص  
  

  الحدود المناخية : ًثانيا 
  . أو أقل ٥س٣يجب أن ال تفرش المواد عندما تكون درجة الحرارة منخفضة إلى 

  
  الفرش : ًثالثا 

ى  ة تحت األساس عل ساوي لكل ٢٠يجب أن ال يزيد سمك طبق سمك مت ر ب ين أو أكث ى طبقت شأ عل سم وين
  .لمتوفرة ًطبقة واعتمادا على حجم الحادلة ا

  
  الحدل : ًرابعا 

 من الكثافة العظمى الجافة بموجب الفحص ٪٩٥يجب حدل كل طبقة بحيث ال تقل كثافتھا عن 
AASHTO T180-2004 

  
  االنحراف في منسوب السطح: ًخامسا 

ق  ائي للطري سطح النھ ا لل ًيجب أن يكون سطح كل طبقة من طبقات تحت األساس صقيال ومنتظما وموازي ً ً
  . م ٤ سم عند الفحص بمسطرة طول ٢ االنحراف عن دوال يزي.
  
  
  



 

 

  
  

٤٤٩

  طبقة األساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر 
  وحجر المكادام المحدول باالھتزاز

  ) SORB \R7(المواصفات العامة للطرق والجسور
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩وتعديالتھا لسنة 

  
  طبقة األساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر 

  الركام  : ًأوال
  ان الركام المكون للطبقة يجب أن يكون 

a.  ًسليما وصلدا ً  
b. ذا ديمومة عالية 
c.  ًخاليا من المواد الرقيقة والمستطيلة والرخوة والمتاكلة أو اية مواد اخرى غير مقبولة. 

  
  التدرج: ًثانيا 

 AASHTO T27 -2006الفحص بموجب المواصفة   

  ًالنسبة المئوية العابرة وزنا Imperial)             مم(فتحة المنخل 

١٠٠  ١.٥                                   ٣٧.٥  
١٠٠ – ٨٠  ١                                        ٢٥  

٨٠ - ٥٠  ٠.٥                                   ١٢.٥  
  ٦٠ - ٣٠  ٤                                 رقم ٤.٧٥
  ٣٠ – ١٠  ٤٠                  رقم             ٠.٤٢٥
  ١٥ -  ٥  ٢٠٠                            رقم ٠.٠٧٥

 

) ه )  ١ ر من ٠.٠٧٥يجب أن ال يتجاوز الجزء العابر من منخل فتحت م أكث ابر من ٪٦٠ م  من الجزء الع
  . مم ٠.٤٢٥منخل فتحته 

) ١٢-٥(    مم٠.٠٧٥خل فتحته عند استخدام حصى مكسر يجب أن تكون حدود العابر من المن) ٢(٪ .  
  
  

  نسبة التكسير : ً ثالثا 
ه  ى منخل فتحت ة عل ر من وجه ٤.٧٥يجب أن تحتوي المواد المتبقي ام المكسر ألكث سبة من الرك ى ن م عل  م

  .ً وزنا ٪٧٥واحد وبنسبة ال تقل عن 
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

  
  

٤٥٠

  طبقة األساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر
  محدول باالھتزازوحجر المكادام ال

  )SORB \R7(المواصفات العامة للطرق والجسور
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩وتعديالتھا لسنة 

  
  

  نسبة التآكل الميكانيكي: ًرابعا 
  ٪٤٥ يجب أن ال تتجاوز AASHTO T96-2002الفحص يتم بموجب 

  
  

  المواد الناعمة: ًخامسا 
ري أو الحصى المكسر وخالية مم يجب أن تكون من الحجر الجي٢المواد العابرة من منخل فتحته  -

  .من المواد الطينية أو المواد الغريبة أو العضوية 
 AASHTO مم والتي يتم تھيئتھا بموجب المواصفة ٠.٤٢٥المواد العابرة من منخل فتحته  -

T146-2004 وفحصھا حسب ما ھو مالئم أدناه يجب أن توافق ما يلي : 
   

  الحد األعلى  AASHTOمواصفة الفحص  الفحص

  ٪٢٥ T89-2002   السيولةحد

  ٪٤ T90-2004  دليل اللدونة

  
  

  محتوى الجبس: ًسادسا 
 ويجب أن ال يزيد محتوى الجبس في الحصى B.S 1377 Test No.9الفحص يتم بموجب المواصفة 

  .ً وزنا ٪٥ عن SO3المكسر بداللة 
  
  

  نسبة التحمل الكاليفورني: ًسابعا 
 مـــن الحدل المعــــدل ٪٩٥ لنســــبة ASTM D1883- 2005الفحص يتـم بموجب المواصـفة 

Modified Proctor ٨٠ يجب أن ال تقل قيمة المعامل عن٪.   
  
  

  Soundness Testsًثامنا فحص الثبات 
ر من AASHTO T104-2003 الفحص يتم بموجب المواصفة  ا أكث دان وزن دار الفق ًيجب أن ال يكون مق

ضا  دورا٥ عندما يتم تعريض الركام إلى ٪١٢ دان أي دار الفق د مق صوديوم واليزي ات ال ول كبريت ت مع محل
  .  دورات مع محلول كبريتات المغنيسيوم ٥ عندما يتم تعريض الركام إلى ٪١٨عن 

   
  

  
  
  
  



 

 

  
  

٤٥١

  طبقة األساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر 
  وحجر المكادام المحدول باالھتزاز

  ) SORB \R7(المواصفات العامة للطرق والجسور
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩وتعديالتھا لسنة 

  
  طبقة األساس من حجر مكادام المحدول باالھتزاز

  :ًالمتطلبات لحجر مكادام ھي نفس المتطلبات للحجر والحصى المكسر مع االختالفات المدرجة الحقا 
  

  الركام المكون لحجر مكادام
  : المواد المكونة لحجر مكادام يجب أن تشمل ما يلي 

المكسر  كون من الحجر الجيري المكسر أو الحصى المكسر أو أي نوع من الركام ويت: ركام خشن   - أ
  :بحيث يكون ھذا الركام 

  ًنظيفا -١
 خشن الملمس -٢
 ذا ديمومة عالية -٣
 ًخاليا من قطع الركام المستطيلة والنحيفة والرخوة والمتآكلة -٤
 ًخاليا من المواد العضوية -٥
 ٪٧٥لتكسير فيه عن أذا تم استخدام حصى مكسر فيجب أن ال تقل نسبة ا -٦
  ويتكون من المواد الناتجة عن تكسير الحجر الجيري : ركام ناعم   -  ب

  :يكون ھذا الركام 
  ًنظيفا  -١
 خشن الملمس -٢
 ذا ديمومة عالية -٣
 ًخاليا من االوساخ والمواد الغريبة -٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

  
  

٤٥٢

  طبقة األساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر 
   باالھتزازوحجر المكادام المحدول

  ) SORB \R7(المواصفات العامة للطرق والجسور
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩وتعديالتھا لسنة 

  
  :الركام الخشن والناعم يجب أن يحقق المتطلبات التالية 

  
  التدرج: ًأوال 

ً ومطابقا لمتطلبات الجدول الحقا AASHTO T27-2006الفحص يتم بموجب المواصفة  ً:  

  ً العابرة وزناالنسبة المئوية
  )مم(حجم المنخل 

  الركام الخشن  الركام الناعم
١٠٠    ٦٣  
١٠٠ – ٩٠    ٥٠  
٧٠ – ٣٥    ٣٧.٥  
  ١٥ –صفر     ٢٥
  ٥ -صفر     ١٢.٥
١٠٠  ٩.٥    
١٠٠ – ٨٥  ٤.٧٥    
٣٠ – ١٠  ٠.١٥    

  
  

  فحص التآكل الميكانيكي: ًثانيا 
  ٪٤٥ والتآكل يجب أن ال يزيد عن AASHTO T96-2002الفحص يتم بموجب المواصفة 

  
  

  ) Soundness Test(فحص الثبات : ًثالثا 
ر من AASHTO T104-2003الفحص يتم بموجب المواصفة  ا أكث دان وزن دار الفق ً يجب أن ال يكون مق

ضا .  دورات مع محلول كبريتات الصوديوم ٥ عندما يتم تعريض الركام إلى ٪١٢ دان أي وال يزيد مقدار الفق
  . دورات مع محلول كبريتات المغنيسيوم ٥ عندما يتم تعريض الركام إلى ٪١٨عن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

  
  

٤٥٣

  طبقة البرايم القيرية
Bituminous Prime Coat 

  ) SORB \R8A(المواصفات العامة للطرق والجسور 
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩وتعديالتھا لسنة 

  
  

  Bituminous binderالمواد الرابطة القيرية : ًأوال 
  :تكون مما يأتي 
 MC 30نوع قير مخفف متوسط اإلنضاج  -١
 MC 70قير مخفف متوسط اإلنضاج نوع  -٢
 MC 250قير مخفف متوسط اإلنضاج نوع  -٣
في الملحق ، يتم انتاج المواد أعاله ) ١( المعروضة في الجدول AASHTO M82-2004وفق المواصفة 

  ) GORA Kerosene( مع نفط كورا ١٠٠\٨٥بمزج قير من صنف 
  
  

  خواص المواد الرابطة القيرية: ًثانيا 
  الية من الماءخ -١
 عدم حصول انفصال في المكونات قبل االستعمال -٢

  
  

  : القياسية وكما يلي AASHTOتجري الفحوص بموجب مواصفات : ًثالثا 
 T40-2002النمذجة                     -١
 T55-2002محتوى الماء              -٢
       T72-2001 )سايبولت(اللزوجة -٣
 T78-2005التقطير                    -٤
 T79-2004نقطة الوميض            -٥
 الفحوصات على المتبقي بعد التقطير -٦

 T49-2006النفاذية                    
                    T51-2006السحب 
                      T44-2003 الذوبان

     T201-2003اللزوجة الكينماتية  -٧
                                                                                                 T102-2004                    التبقع  -٨

  
  نسب المزج: ًرابعا 

ـمنت  ى واحد ونصف من االســ نفط األبيض إل ر المخفف ھي جزء واحد من ال إن المكونات التقريبية للقي
الحجم  ـة ب ـواد ال. اإلسفلتي مقاســـ ا يمكن أن تكون المــ ري موجب كم ـن المستحلب القي ة مــ رابطة القيري

شــــحنة   ومن AASHTO M208-2005 بموجب المواصفة Cationic Bituminous Emulsionال
  . من الملحق ) ٣( والمعروضة في الجدول رقم CSS-1h أو CSS-Iصنف 

  
  
  
  



 

 

  
  

٤٥٤

  طبقة البرايم القيرية
Bituminous Prime Coat 

  ) SORB \R8A (المواصفات العامة للطرق والجسور
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩وتعديالتھا لسنة 

  
  النمذجة والفحوص للمستحلب القيري: ًخامسا 

ري بموجب المواصفة  اذج للمستحلب القي تم أخذ النم  وتجري الفحوص وفق AASHTO T40-2002ي
 AASHTO M208-2005 وكذلك AASHTO T59-2001المواصفة 

  
  الكميات المستعملة: ًسادسا 

واد المس ل عن كمية الم دل ال يق ر٠.٥تعملة يجب أن ترش بمع ى ٢م\ لت د عل ر١.٢ وال تزي ة ٢م\ لت  من طبق
ل  ك من قب رار ذل ع ويجري إق األساس ، ان الكميات الحقيقية المستعملة يمكن ان تتغير لتناسب حاالت الموق

ؤمن وجود قي ستعمل بحيث ي شحنة يجب أن ي وق ممثل المھندس المقيم ، ان المستحلب القيري موجب ال ر ف
   . ٢ م\ لتر ١.٢٠ وال يزيد عن ٢م\ لتر٠.٦٠سطح طبقة األساس بما ال يقل عن 

  
  محددات الطقس: ًسابعا 

  :عند فرش طبقة البرايم يجب أن يؤخذ بنظر االعتبار ما يلي 
ة بحيث  -١ ة قليل ى رطوب وي عل ا أو يحت ًال يمكن وضع طبقة البرايم القيرية االعندما يكون السطح جاف

  .داخل الطبقة ) تغلغل( منتظم واختراق يضمن توزيع 
 ٥س١٥ال يمكن وضع طبقة البرايم أذا كانت درجة حرارة الجو أقل من  -٢

  
  تھيئة السطح: ًثامنا 
رايم باستخدام  -١ ة الب ل وضع طبق سطح قب ى ال ار من عل ة والغب يتم إزالة كافة األوساخ والمواد العالق

  .ئن واليدوية أيضا الھواء المضغوط والمكانس التي تعمل بطاقة المكا
م  -٢ سطح ث ى ال اء عل ة من الم ة قليل ارا فيجب رش كمي ر أو يحمل غب شكل كبي ا ب ًأذا كان السطح جاف ً

 .ھذا الماء من على السطح )تبخر(يمكن بعد ذلك وضع الطبقة القيرية ولكن ليس قبل اختفاء 
  

  وضع المواد الرابطة القيرية : ًتاسعا 
ة ي -١ رايم القيري ة الب د فرش طبق زمن لغرض بع رة من ال ة لفت أثيرات خارجي دون ت سطح ب رك ال تم ت

  . ساعة ٢٤اإلنضاج ال تقل عن 
ة  -٢ واد المتطايرة من طبق ة الم ة األساس وتھوي راق داخل طبق ضمان االخت رة ل ذه الفت ادة ھ يمكن زي

 .البرايم 
تم فرش رمل نظيف ع -٣ ة فائضة عن الحاجة ، ي ى في المناطق التي وضع عليھا مواد رابطة قيري ل

  .تلك البقع لغرض تنشيف السطح 
  

  صيانة السطح المفروش: ًعاشرا 
  . التالية فوقه  يتم صيانة السطح الذي وضـــع عليــه طبقة البرايم قبل وضع طبقة الخرسانة اإلسفلتية

  
  



 

 

  
  

٤٥٥

   القيريةالتاكطبقة 
Bituminous Tack Coat 

  ) SORB \R8B(المواصفات العامة للطرق والجسور 
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩لسنة وتعديالتھا 

  
  المواد الرابطة القيرية: ًأوال 

  :تتكون المواد الربطة القيرية مما يأتي 
a.  قير مخفف سريع اإلنضاج نوعRC70  
b.  قير مخفف سريع اإلنضاج نوعRC250   

من الملحق ويتم إنتاج المواد ) ٢(المعروضة في جدول ) AASHTO M81-2004(ووفق المواصفة 
  Cora Standard –Motor Spirit  مع البنزين ١٠٠\٨٥أعاله بمزج قير من صنف 

   
  خواص المواد الرابطة القيرية: ًثانيا 
  خالية من الماء -١
 عدم حصول انفصال في المكونات قبل االستعمال -٢

  
  الفحوص: ًثالثا 

  : القياسية وكما يلي AASHTOتجري الفحوص بموجب مواصفات 
   T40-2002النمذجة                          -  ١
   T55-2002 محتوى الماء                   -٢
              T72-2001 )سايبولت( اللزوجة-٣
   T78-2005 التقطير                          -٤
   T79-2004 نقطة الوميض                 -٥
   الفحوصات على المتبقي بعد التقطير-٦

 T49-2006النفاذية                      
                      T51-2006السحب 
                        T44-2003   الذوبان

 T201-2003 اللزوجة الكينماتية           -٧
    T102-2004                   فحص التبقع                  -٨
  

  نسبة المزج: ًرابعا 
ـن البن ـي جزء واحد مـ ـر المخفف ھــ ة للقيــ فلتي ان المكونات التقريبي ى جزئين من االسمنت اإلس زين إل

شحنة . مقاســـة بالحجم  ري موجب ال ســـتحلب القي ـن الم ـة مــ كما يمكن ان تكون المــــواد الرابطة القيريــ
Cationic Bituminous Emulsion ـفة  ومن صنف AASHTO M208-2005  وبموجب المواصــ

CSS-1h أو CSS-1 من الملحق) ٣( المعروضة في جدول.   
  

  النمذجة والفحوص للمستحلب القيري: ًخامسا 
 وتجري الفحوص وفق AASHTO T40-2002يتم أخذ النماذج للمستحلب القيري بموجب المواصفة

  AASHTO T59-2001  و AASHTO M208-2005المواصفة 
  
  
  
 
  



 

 

  
  

٤٥٦

  طبقة التاك القيرية
Bituminous Tack Coat 

   )SORB \R8B(المواصفات العامة للطرق والجسور 
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩وتعديالتھا لسنة 

  
  

  
  الكميات المستعملة: ًسادسا 

ل عن  ر٠.١٥كمية المواد المستعملة يجب أن ترش بمعدل ال يق د عن ٢م\ لت ر٠.٥ وال يزي سطح ٢م\لت  من ال
شحنة يجب أن  ري موجب ال ستحلب القي ع ،ان الم ة الموق ستعملة لتناسب حال ات الم ر الكمي ن ان تتغي ويمك

   .٢م\ لتر٠.٣٥ وال يزيد عن ٢م\ لتر٠.١ؤمن وجود قير فوق سطح الطبقة بما ال يقل عن يستعمل بحيث ي
  
  

  محددات الطقس:ًسابعا 
  -:عند فرش طبقة التاك يجب األخذ بنظر االعتبار مايلي 

ا  -١ سطح جاف ان ال ة أو األساس إال أذا ك ة الرابط ى سطح الطبق ة عل اك القيري ة الت ن وضع طبق ًال يمك
  .بار ًوخاليا من الغ

  .٥س١٥ال يمكن وضع طبقة التاك أذا كانت درجة حرارة الجو أقل من  -٢
  
  

  تھيئة السطح : ًثامنا 
افخ  اك باستخدام المن ة الت ل وضع طبق سطح قب ى ال ار من عل ة والغب يجب إزالة كافة األوساخ والمواد العالق

  .والمكانس التي تعمل بطاقة المكائن واليدوية أيضا 
  
  

  اد الرابطة القيريةوضع المو: ًتاسعا 
ة بدرجة  -١ ة باستخدام المرشات اليدوي واد الرابطة القيري ة الم مباشرة بعد تھيئة السطح يتم وضع طبق

رارة  سطح ٥س٨٥-٦٥ح ى ال ة عل واد الرابط ع الم ضمن توزي ث ي بة بحي ة المناس ضغط والكمي  وبال
  .بشكل منتظم ومتجانس 

ة -٢ ى الطبق سافات صغيرة عل ى م اك عل ة الت د عن يجب وضع طبق رة ال تزي سطحية بفت  الرابطة أو ال
 .ساعتين قبل فرش الخرسانة اإلسفلتية 

 .يجب التأكد من تبخر المادة المذيبة قبل فرش طبقة الخرسانة اإلسفلتية فوق المادة الالصقة  -٣
المحافظة على السطح المعامل بطبقة التاك في حالة جيدة لحين وضع طبقة الخرسانة اإلسفلتية وعدم  -٤

 . بحركة مرور وسائط النقل عليه قبل فرش طبقة الخرسانة اإلسفلتية السماح
  
  
 

  
  



 

 

  
  

٤٥٧

  التبليط بالخرسانة اإلسفلتية الساخنة
Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement  

  ) SORB \R9(المواصفات العامة للطرق والجسور 
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩وتعديالتھا لسنة 

  
  ًأوال  المواد

ة يكون الركام من نوعية: الركام  - ١-١  متجانسة مكسر الى الحجم المطلوب وتكون مواده بالخواص التالي
:  
ليمة ، ) ١( لبة ، ) ٢(س ة ، ) ٣(ص ة ، )٤(ذا ديموم واد ) ٥(نظيف ن م ة وم رات طيني ن ك ة م خالي

سم ،  الطين والجب ف ب ام المغل رى، ) ٦(الرك واد ضارة أخ ة م ن اي ضوية وم واد الع ن الم ة م خالي
  ) .١(لجدول وتخضع للمتطلبات الواردة في ا

  
  متطلبات الركام) : ١(جدول 

انيكي  النسبة المئوية للتآكل الميك
ن  ر م اس األكب ام ذو مق للرك

  ملم٢.٣٦

   AASHTO T96-2002الفحص حسب المواصفة 
   حد أعلى ٣٠للطبقة السطحية 
   حد أعلى٣٥للطبقة الرابطة 
  حد أعلى٤٠لطبقة األساس 

 معامل اللدونة
   وAASHTO T90-2004الفحص حســب المواصفة 

 AASHTO T89-2002  ومھيأ بموجبAASHTO T146-2004 
   حد أعلى٤

 ً٪ وزنا٣ ال تزيد على AASHTO T112الفحص بموجب  المواد الضارة
  

شن  - ٢-١ ام الخ م : الرك ل حج ى منخ ي عل ام المتبق و الرك صى ٤.٧٥ھ ر أو الح ن الحج ون م م ويتك  م
سطحية أ ر المكسر أو المركب المكسر ويستخدم للطبقة الرابطة أو ال و من الحجر أو الحصى الغي

ًمن االثنين معا للطبقة األساس وبتدرج معين بحيث عندما تمزج مع أجزاء الركام المطلوبة األخرى 
م  دول رق ي الج دد ف درج المح ابق للت زيج مط تج م ة ين سب مالئم ة بن ادة المالئ ضع ) ٥(والم ويخ

  ) .٢(للمتطلبات الواردة في الجدول رقم 
  

  متطلبات الركام الخشن) : ٢(ول جد

 درجة التكسير
ى المنخل حجم ٪٩٠يجب أن يكون  ة عل واد المتبقي ل من الم م من ٤.٧٥ على األق  م

  .النوع المكسر بحيث ان كل قطعة ركام تحتوي على وجه واحد مكسر على االقل 
معامل االستطالة 

 والتسطح
ات  يجب أن ال تزASTM D4791-2005الفحص حسب المواصفة  سبة الجزيئ د ن ي

  للبعد الكبير الى البعد الصغير ) ١(إلى ) ٥( بنسبة ٪١٠المسطحة والمستطالة عن 

تأكل كيمياوي 
Soundness test 

ى ASTM C88-1999الفحص بموجب المواصفة  دما يخضع ال ام الخشن عن  الرك
اوي(دورات في فحص ) ٥( ر من ) التآكل الكيمي ود أكث وزن المفق يجب أن اليكون ال

   عند استخدام كبريتات المغنيسيوم ٪١٨ عند استخدام كبريتات الصوديوم أو ٪١٢

 التغطية والتقشير
 ASTM أو المواصفة    AASHTO T 182-2002الفحص حسب المواصفة 

D1664  ٩٥ تكون القيمة أكبر من٪ 
  
  



 

 

  
  

٤٥٨

  التبليط بالخرسانة اإلسفلتية الساخنة
Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement  

  ) SORB \R9(مواصفات العامة للطرق والجسور ال
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩وتعديالتھا لسنة  

  
  :ويجب أن يكون )مم ٤.٧٥(ھو الجزء العابر من منخل حجم : الركام الناعم  - ٣-١

ا ، ) ١( س ، ) ٢(ًنظيف شن الملم ادة ،) ٣(خ ان ح ة،) ٤(ذا أرك لبا ) ٥(ذا ديموم ن ) ٦(ًص ا م ًخالي
ضارة ،المواد العضوية أو المواد الغري دما يفحص بموجب ) ٧(بة ال  يجب AASHTO T176عن

ل عن  ل ال يق افئ الرم ون مك د ) ٨(، ) ٪٤٥(أن يك سطحية والرابطة يجب أن ال يزي ة ال ي الطبق ف
  ) .ملم٢.٣٦(٪ من األجزاء الناعمة المارة من منخل ٢٥الرمل الطبيعي المستخدم عن 

  د التالية تتكون من أية مادة من الموا:  المادة المالئة -٤-١
  الحجر الجيري أو أي غبار حجر ) ١         (
  سمنت بورتالند) ٢         (
  نورة مطفأة أو أية مادة خاملة ) ٣         (

ة ، ) ١(   الخواص ة ، ) ٢(نظيف زاء الناعم ل لألج ن تكت ة م ي ) ٣(خالي درج ف ات الت ة وتخضع لمتطلب جاف
درج في الخلطة كمية المادة المالئة يجب أن ) ٤(، ) ٣(جدول  ات الت ة متطلب ة الضرورية لتكمل تكون الكمي

  .المفترضة 
  

  متطلبات المادة المالئة) : ٣(جدول 
 AASHTO T90-2004 حد أعلى ، الفحص حسب المواصفة ٤ معامل اللدونة

 ًالنسبة المئوية العابرة وزنا حجم المنخل مم
١٠٠ ٠.٦٠٠ 
١٠٠ – ٩٥ ٠.٣٠٠ 

 التدرج

١٠٠ - ٧٠ ٠.٠٧٥ 
     
ًيجب أن يكون متجانسا ، خاليا من الماء ، ال يرغو عنـــــد التســــخين :  السمنت اإلسفلتي -٥-١ ً              

                        ويكون ناتج من تكرير ) ٥ ،٤( ً مطابقا للجــــداول ٥س١٨٠بدرجة حرارة                
  النفط الخام     

 
   اإلسفلت السمنتي المصنف حسب اللزوجةمتطلبات) ٤(جدول رقم 

 صنف اللزوجة
 الخاصية

AC-40 AC-30 AC-20 
 ٤٠٠±٢٠٠٠ ٦٠٠±٣٠٠٠ ٨٠٠±٤٠٠٠ )بويز (٥س٦٠اللزوجة في 

  ) حد أدنى( ،سنتي ستوك ٥س١٣٥ اللزوجة في -
  )حد أدنى(ثا٥غم ،٥،١٠٠س٢٥ملم عند )١٠\١( االختراق-
  )حد أدنى (٥ ، سCOC درجة االتقاد ، -
 )حد أدنى(الذوبان في محلول تراي كلورو أثليين ٪  -

٤٠٠  
٤٠  
٢٣٢  
٩٩ 

٣٥٠  
٥٠  
٢٣٢  
٩٩ 

٣٠٠  
٦٠  
٢٣٢  
٩٩ 

  ) بالفرن(الفحص على المتبقي من فحص الصفيحة الرقيقة 
  ) حد أعلى(  ، بويز  ٥س٦٠ اللزوجة في -
 )حد أدنى( دقيقة \سم ٥ ، ٥س٢٥عند ) سم( االستطالة -

  
٢٠٠٠  
٢٥ 

  
١٥٠٠٠  
٤٠ 

  
١٠٠٠٠  
٥٠ 

  
  



 

 

  
  

٤٥٩

  التبليط بالخرسانة اإلسفلتية الساخنة
Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement  

  ) SORB \R9(المواصفات العامة للطرق والجسور 
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩وتعديالتھا لسنة  

 
  متطلبات اإلسفلت السمنتي المصنف حسب االختراق) ٥(جدول رقم 

 صنف االختراق
 الخاصية

٧٠-٦٠ ٦٠-٥٠ ٥٠-٤٠ 

 ٧٠-٦٠ ٦٠-٥٠ ٥٠-٤٠ ثا٥غم ،١٠٠ ،٥س٢٥ملم عند )١٠\١(ختراق  اال-١

 ١٠٠> ١٠٠> ١٠٠> )سم(دقيقة\سم ٥ ، ٥س٢٥ االستطالة في درجة -٢
 ٢٣٢> ٢٣٢> ٢٣٢> ٥ درجة االتقاد ، س-٣
 ٩٩> ٩٩> ٩٩> )٪( الذوبان في محلول ترايكلوروأثيلين-٤
   المتبقي من فحص الصفيحة الرقيقة في الفرن -٥
  ) من األصل ٪(تراق المتبقي  االخ-  
 )سم(دقيقة\سم٥ ، ٥س٢٥ االستطالة في درجة -  

  
<٥٥  
<٢٥ 

  
<٥٣  
<٤٠ 

  
<٥٥  
<٥٠ 

  
ا ( يمكن استعمال النورة المطفأة أو أية مواد كيمياوية مضافــــة :  المضافات -٦-١               ) ًمثبتة علمي

  كمواد مانعة للتقشر         
  AASHTO M 216-2005يجب أن تكون مطابقة للمواصفة :       النورة المطفأة 

  :      االستعمال 
   من وزن الركام٪ ١.٥تضاف بشكل جاف بنسبة  -١
ام في معمل اإلسفلت يجب أن يضمن  -٢ ى الرك أة ال ورة المطف ذي يضيف الن النظام ال

  حصول خبط متجانس بحيث ال تضاف كميات كبيرة أو متقطعة
  
  

  تركيب المزيج: ًثانيا 
                      – المادة المالئة – الركام الناعم–الركام الخشن( يتكون المزيج من : كونات المزيج م-١-٢

  ). المواد المضافة–االسمنت اإلسفلتي             
ًيكون المزيج مطابقا للجدول الحقا بحيث ال يتذبذب تدرج الركام على الحد :  التدرج -٢-٢ ً                     

  .األدنى لمنخل معين وعلى الحد االعلى للمنخل التالي    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٤٦٠

  التبليط بالخرسانة اإلسفلتية الساخنة
Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement  

  ) SORB \R9(المواصفات العامة للطرق والجسور 
  ٢٠٠٣و١٩٩٩وتعديالتھا لسنة 

  
  متطلبات تدرج مزيج الركام) : ٦(جدول 

 I II IIIA IIIB سفلتيةصنف الخرسانة اإل
 الطبقة السطحية الطبقة الرابطة طبقة األساس استعمال الخلطة

             حجم المنخل
 مم                              أنج

  
 المادة المالئة+  نسبة العابر بالنسبة للوزن الكلي للركام ٪

١٠٠ ١.٥                        ٣٧.٥    
١٠٠ ١٠٠-٩٠ ١                             ٢٥   
١٠٠ ١٠٠-٩٠ ٩٠-٧٦ ٤\٣                           ١٩  

١٠٠ ١٠٠-٩٠ ٩٠-٧٠ ٨٠-٥٦ ٢\١                        ١٢.٥ 
١٠٠-٩٠ ٩٠-٧٦ ٨٠-٥٦ ٧٤-٤٨ ٨\٣                          ٩.٥ 
 ٨٥-٥٥ ٧٤-٤٤ ٦٥-٣٥ ٥٩-٢٩ ٤                      رقم ٤.٧٥
 ٦٧-٣٢ ٥٨-٢٨ ٤٩-٢٣ ٤٥-١٩ ٨                     رقم ٢.٣٦
 ٢٣-٧ ٢١-٥ ١٩-٥ ١٧-٥ ٥٠                      رقم ٠.٣

 ١٠-٤ ١٠-٤ ٩-٣ ٨-٢ ٢٠٠                 رقم ٠.٠٧٥
 ٦-٤ ٦-٤ ٦-٤ ٥.٥-٣ )من الوزن الكلي (٪االسمنت اإلسفلتي 

  
  J.M.F(Job Mix Formula(معادلة المزج: ًثالثا 
  ):٧(التغايرات المسموحة في المعادلة تكون حسب الجدول:التغايرات المسموحة في المعادلة- ١-٣
   

  التغايرات المسموحة في معادلة المزج) : ٧(جدول 

 التغايرات٪ حجم الركام أو مكونات الخليط

 ٪٦±   مم أو أكبر٤.٧٥الركام العابر من منخل 

 ٪٤±   ملم٠.٣-ملم٢.٣٦الركام العابر من منخل 

 ٪٢±  )٢٠٠رقم ( ملم ٠.٠٧٥المادة المالئة العابرة من منخل 

 ٪٠.٣±  نسبة اإلسفلت

 ٥س١٥±  درجة حرارة المزج 

  
الخبطة اإلســـــفلتية يجب أن تطابق الخصائص :  فحص الخبطة اإلسفلتية بموجب معادلة المزج - ٢-٣

كل وجه باستخدام مطرقة  ضربة على ٧٥عندما يتم رصھا بـ ) ٨( الموجودة في الجدول 
  .مارشال القياسية 

  



 

 

  
  

٤٦١

  التبليط بالخرسانة اإلسفلتية الساخنة
Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement  

  ) SORB \R9(المواصفات العامة للطرق والجسور 
  ٢٠٠٣و١٩٩٩وتعديالتھا لسنة 

  
 خصائص الخبطة اإلسفلتية) : ٨(جدول 

 الخاصية
طبقة 
 األساس

الطبقة 
 الرابطة

بقة الط
السطحية

   ضربة لكل وجه٧٥) ASTM D1559(المقاومة ضد الزحف اللدن
  )حد أدنى) ( KN( قوة ثبات مارشال-
 )مم( زحف مارشال -

  
٥   
٤-٢ 

  
٧   
٤-٢ 

  
٨  
٤-٢ 

 ٥-٣ ٥-٣ ٦-٣ ٪نسبة الفراغات في نماذج مارشال
 ١٤ ١٣ ١٢ )حد أدنى (٪نسبة الفراغات في الركام المعدني 

  )ASTM D 1075 \2000(ر في الماء بموجبالضغط في حالة الغم
 )حد أدنى (٪ دليل القوة المتبقية-

  
٧٠ 

  
٧٠  

  
٧٠ 

  
  المعدات المستخدمة: ًرابعا 

أما جديدة العمل  يجب أن تكون كافة المعدات والمكائن المستخدمة في انجاز:  المعدات بشـــكل عام -١-٤  
  .أو مستعملة وبحالة جيدة 

للمواصفتين  يجب أن يطابق معمل المزج : Asphalt Mixing Plantسفلت  معمــــل مزج اإل-٢-٤  
ASTM D995,ASTM D290 وينتج مزيــج إسفلتي ضمن معادلــة 

ويكون إما من النوع الوزني أو من النوع الحجمي ذي المزج  المزج
  .المستمر 

  :يتم استخدام الحاالت التالية  : Compaction Equipment معدات الحدل -٣- ٤ 
  )   Smooth- Steel Wheeled Rollers( حادالت ذات اإلطارات الفوالذيــة الملســـاء -١

  الحادالت ذات اإلطارات المطاطية المزدوجة -٢    
)                                           Multi-Wheeled Pneumatic  Tyred Rollers(  

   Vibrating Rollers الحادالت الھزازة -٣    
  

   تھيئة سطح التبليط –ًخامسا 
               عند  قبل وضع طبقة اإلسفلت على السطح المراد تبليطه يجب أن يكون استوائه:  التھيئة -١- ٥ 

  : ً م يطابق الجدول الحقا ٤فحصه بمسطرة بطول      
 

  أقصى فرق في االستواء  الطبقة
   ملم٦  السطحية
   ملم١٠  الرابطة

 ٢٠بفرق استواء  أكثر من ) مستوية ( في حالة وجود مناطق موضعية غير منتظمة : ى  حاالت أخر- ٢-٥
يتم فحص السطح بواســــطة  ملم يتم وضع مزيج من الخرسانة اإلسفلتية في تلك المناطق وبعــــد الحدل

  .يطابق الجدول السابق الذكر  بحيث )  م ٤( المسطرة 
ه عنـــــــد أ:  السطوح الخرسانية -٣-٥ شقوق في باستخدام  كســاء سطح خرساني يتم ملئ مفاصل التمدد وال

ل  يء المفاص اص بمل فلتي خ ب إس فة. مرك ابق المواص ب أن  يط ذي يج                      وال
B.S.2499 Class A , Grade I and II    

  



 

 

  
  

٤٦٢

  
  التبليط بالخرسانة اإلسفلتية الساخنة

  )  SORB\ R9( المواصفات العامة للطرق والجسور 
  ٢٠٠٣و١٩٩٩وتعديالتھا لسنة 
  

  
  الفرش واإلنھاء : ًسادسا 

درجة حرارة المزيج اإلسفلتي عند وضعه في الفارشة يجب أن تكون وفق : درجة حرارة المزيج اإلسفلتي 
 ًالجدول الحقا 

 
  درجة الحرارة   الطبقة
  )حد أدنى  ( ٥ س١٣٠  السطحية

  )ى حد أدن ( ٥ س١٢٠  الرابطة واألساس
 
  

   الحدل الموقعي –ًسابعا 
   يتم حدل كل من الرابطة والسطحية باستخدام حادالت من النوع الموجود               :  نوع الحادلة -١-٧

 : ًفي الجدول الحقا     
 

  نوع الحادلة  الوزن
عرض 
  االسطوانة

   كغم ١٠٠٠٠-٨٠٠٠
  حادالت فوالذية

   Roller Smooth Steel Wheeled 
ل عن ال يق
  سم٤٥

  - Multi- Wheeled Pneumatic-Tyred Roller   كغم١٠٠٠٠-٨٠٠٠
  على أن يتم حدل الوجه النھائي للتبليط بواسطة حادالت فوالذية

 Roller   Smooth Steel Wheeled 
  
ال يسمح للحادلــة بالتوقف أو المرور على سطح التبليط التي درجة حرارته ما زالت :  درجة الحرارة -٢-٧

  ٥ س٧٠أكثر عن 
  : يتم قياس كثافة التبليط اإلسفلتي بواسطة :  فحص نسبة الحدل -٣-٧
 AASHTO قياس كثافـــة اللباب المأخوذ من الخرسانة اإلســـفلتية للتبليط وحســب المواصــفة -١

T166-2005       
 ASTM D2950-2005 الطريقة النووية وحسب -٢
اذج مارشال محضرة بواسطة دق كل وجهويتم مقارنة ھذه الكثافة مع ال     ة لنم ة المختبري من قالب   كثاف

  :  طرقة وحسب مايلي ٧٥مارشال 

  نسبة الحدل  نوع العمل

  ٪ ٩٧  >   للطرق االعتيادية -١

    م من كل ٢٠٠ لطرق المرور السريع والجسور ومقترباتھم على مسافة -٢
  جھة   

<  ٩٨ ٪  

  
  



 

 

  
  

٤٦٣

  لساخنةالتبليط بالخرسانة اإلسفلتية ا
   )  SORB\ R9( المواصفات العامة للطرق والجسور 

  ٢٠٠٣و١٩٩٩وتعديالتھا لسنة 
 

 Weather Limitations محددات الطقس –ًثامنا 
  :          حالة السطح ودرجة حرارة الھواء 

  -: يتم توقف فرش طبقات التبليط بالخرسانة اإلسفلتية في الحاالت التالية –    أ 
   مياه متجمعة فوق السطح وجود-١       
   السطح متجمد-٢       
   السطح مغطى بالجليد او الثلج -٣       
  وتميل الى االنخفاض ) ٥ س٥(  درجة حرارة الھواء -٤       
  ً يكون الجو رطبا ويھدد باالستمرار بذلك لفترة طويلة -٥       
) ٥ س٥(  لتية عندما تكون درجة حرارة الھواء  يتم االستمرار بفرش طبقات التبليط بالخرسانة اإلسف–   ب 

  وتميل الى الصعود
يجب اتخاذ إجراءات مناسبة للحفاظ على درجة ) ٥ س١٥(  عنـد ھبوط درجـة حرارة الھواء عــن -   ج

ًحرارة مزيج الخرسانة اإلسفلتية ابتداءا من نقلھا من معمل اإلسفلت ولحين فرشـھا على سطح 
  . حرارة المزيج اإلسفلتي تالئم عملية الحدلالطريق بحيث تكون درجة

  
 

  . نعومة سطح التبليط –ًتاسعا 
د  سطح تزي ايرات في ال ة تغ ًبعد إكمال الحدل النھائي للتبليط يجب أن يكون سطح التبليط ناعما وان أي
ا  دة محلھ يط جدي ـقة تبل زال وتفرش   طب عــن الحدود المسموح بھا وتؤدي إلى تجمع المياه يجب أن ت

   ٪) ٠.٤ ±( العرض   على حساب المقاول الحد األعلى المسموح بـه لتغاير المقطع   
 

   سمك طبقات التبليط –ًعاشرا 
  :            يجب اتخاذ اإلجراءات التالية في حالة وجود نقص في سمك التبليط وكالتالي 

 
  اإلجراءات  النقص في السمك

  مقبول   مم٣أقل من 
  )بشكل عام ( ول غير مقب   مم٣أكثر من 

  يمكن قبوله مع خصم سعر   مم١٠ -٣
  يتم استبدال الطبقة   مم١٠أكثر من 

  
  
 

   حالة سطح التبليط –حادي عشر 
   -:يجب أن يتصف سطح التبليط بالخصائص التالية 

  متجانس وخشن الملمس  -١
 غير منفذ للماء  -٢
  بشكل جيد أيضا المفاصل محدولة بشكل جيد واتصالھا بالتبليط القديم يجب أن يكون -٣
  ال يحوي السطح على نزف إسفلتي  -٤
ً سطح التبليط يكون مستقرا وخاليا من األخاديد والفطور والتفتت  -٥ ً 

  
  



 

 

  
  

٤٦٤

  التبليط بالخرسانة اإلسفلتية الساخنة
    ) SORB\ R9( المواصفات العامة للطرق والجسور 

  ٢٠٠٣و١٩٩٩وتعديالتھا لسنة 
 

   استوائية سطح التبليط – ثاني عشر 
 العمق العمودي للتبليط بين أي سطحين للتبليط يجب أن يخضع للجدول التالي : عمق التبليط  

  التفاوت المسموح به  الطبقة 
   مم٤  السطحية ±
   مم٦  الرابطة ±
 +    مم٢٠-٨  األساس
 +    مم٢٠-١٠  تحت األساس 

 
   انتظام سطح التبليط –ثالث عشر 

للجدول    ًالطولي للطبقة السطحية والرابطة يجب أن يكون خاضـعا  أن انتظام سطح التبليط باالتجاه -١-١٣
  م٣٠٠التالي  ولمسافة 

                    االنتظامية
  الطبقة

   ملم١٠-٦   ملم٥.٩-٤

  الطبقة السطحية 
  الطبقة الرابطة واألساس 

٢٠  
٤٠  

٢  
٣  

 يط ستوى سطح التبل ي م اير ف ـو التغ ة ھــــ ـدم االنتظامي صود بعــ سـطرة  المق ـطة م ا بواســـ     ًمقاس
  .يسمح بھا ال     مم١٠أن عـــدم االنتظامية التي تزيد عــن . مســـتقيمة الحافــــة والمتدحرجة على عجالت 

يقاس انتظام السطح باالتجاه العرضي بواســطة  :  انتظام تناسق السطح باالتجاه العرضي -٢-١٣
 ويجب أن ال يزيد أقصى .الوسطي للطريق   ـطالخـ   م بشكل عمودي على٤مســطرة بطول 

  .  مم٣تغاير  لسطح التبليط تحت حافة المسطرة على  
   النمذجة –رابع عشر  

  المواصفة  الفقرة    

  النمذجة في المعمل
ائج  AASHTO T168-2003وتكون حسب المواصفة   بحيث تطابق النت

  معادلة المزج

  العدد
وذج واحد من ا وم الواحد كحد عدد النماذج تكون نم لمعمل الواحد في الي

  أدنى
    AASHTO T168-2003ويكون حسب المواصفة   النمذجة في الطريق

ى د أدن ل كح وم عم ل ي ان لك و اثن اذج ھ دد النم ون . ع وذج يك ل نم م ك حج
ساحة  ددا بم م ٣٠ًمح م أي ٣٠×س م ٩٠٠( س  س

  العدد والحجم

د ) ٢ ذ بع ى ويؤخ د أدن كح
ة ذ لب. الفارش ة أخ ي حال ا ف ر أم ول القط ون ط طواني فيجب أن يك اب اس

ومتر الواحد ١٠األدنى ھو  ين للكيل اب عن اثن سم ويجب أن ال يقل عدد اللب
مك  اس س رض قي د لغ ومتر الواح سمك للكيل دل ال ذ مع ق ويؤخ ن الطري م

  التبليط 

  العمر
دى  فلتي ل زيج اإلس يجب عدم تأخير فحص النماذج وذلك لتأثير خواص الم

  حفظه لفترة طويلة 
  
  
  
  



 

 

  
  

٤٦٥

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  )١٣(ملحق الفصل 
  أعمال الطرق

  
  

  المواصفة                                         العنوان 
AASHTO M82-2004      Cut Back Asphalt( Medium-Curing Type) 
AASHTO M81-2004      Cut Back Asphalt( Rapid-Curing Type)       
AASHTO M208-2005     Cationic Emulsified Asphalt  

 
 
 
 
 
 

                       
 
  



 

 

  
  

٤٦٦

  )AASHTO M 82-2004(متطلبات أصناف مادة البرايم كوت القيرية بموجب المواصفة األمريكية  ) : ١(جدول 
                                                                 1                                                        TABLE                   

  3000-  MC          800-  MC            250-  MC               70-  Mc             30-  Mc                                                                        
Max.    Min.     Max.    Min.         Max.  Min.      Max.     Min.       Max.                 Min   Kinematic                                        

Viscosity at 60c (140F) 
    ( See Note 1) centistokes          30          60           70          140         250       500         800     1600     3000    6000 
Flash Point (Tag , open-cup),      38          …           38           …           66         …           66        …         66        …  
    Degrees C (F)                          (100)                     (100)                    (150)                   (150)                  (150)   
Water , Percent                            …         0.2           …           0.2          …         0.2         …         0.2         …       0.2 
Distillation test : 
    Distillate  Percentage by volume 
    of total distillate to 360 C(680 F) 
      to 225 C (437 F)                    …          25            0           20           0            10          …          …           …        … 
      to 260 C (500 F)                    40          70           20          60          15           55           0           35            0         15 
      to 315 C (600F)                     75          93           65          90          60           87           45         80            15       75 
Residue from distillation to 360 C 
     (680 F) volume percentage of  
     Sample by difference            50          …           55           …          67           …           75          …          80        … 
Test on residue from distillation : 
       Absolute viscosity at 60 C (140 F) 
     (See Note 4 ) poises               300     1200       300        1200       300       1200         300        1200       300    1200 
     Ductility , 5 cm\cm. ,cm 
      (See Note 2 )                         100        …           100         …           100         …           100          …          100 
     Solubility in Trichlorethylene , 

      … 99.0         …      99.0        …           99.0         …          99.0       …           99.0      Percent                                    
Spot test (See Note 3 ) with :  
Standard naphtha                                                                                                        Negative for all grades 
Naphtha – xylene solvent 

- Percent xylene                                                                                                       Negative for all grades       
Heptane – xylene solvent ,  

ll grades            percent xylene                                                                                                            Negative for a- 
 

NOTE 1 . As an alternate , Saybolt – Furol viscosities may be specified as follows :        
                       Grade MC-70 – Furol viscosity at 50 C (122 F) – 60 t0 120 sec . 
                       Grade MC-30 – Furol viscosity at 25 C (77 F) – 75 t0 150 sec . 
                       Grade MC-250 – Furol viscosity at 60 C (140 F) – 125 t0 250 sec . 
                      Grade MC-800 – Furol viscosity at 82.2 C (180 F) – 100 t0 200 sec .  
                      Grade MC-3000 – Furol viscosity at 82.2 C (180 F) – 300 t0 600 sec . 
       NOTE 2. If the ductility at 25 C (77F) is less than 100 , the material will be acceptable if its ductility at 
15.5 C (60F) is more than 100 .  
      NOTE 3 . The use of the spot test is optional . When specified , the Engineer shall indicate whether the 
standard naphtha solvent , the naphtha xylene solvent or the heptane xylene solvent will be used in 
determining compliance with the requirement , and also , in the case of the xylene solvents , the percentage of 
xylene to be used .  
       NOTE 4 . In lieu of viscosity of the residue , the specifying agency , at its option , can specify penetration 
100 g ; 5g at 25 C(77F) of  120 to 250 for Grades MC-30 ,MC – 70 , MC-250 , MC-800 , and MC-3000 , 
However , in no case will both be required .   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
  

٤٦٧

 
  

  )AASHTO M 81-2004(متطلبات أصناف مادة التاك كوت القيرية بموجب المواصفة األمريكية  ) : ٢(جدول 
                                                         2TABLE                                                                    

    3000- RC         800-     RC          250-     RC              70-     Rc                                                                
Min.    Max.        Min.    Max.       Min.    Max.      Min.    Max.                                                                

Kinematic Viscosity at 60 (140F) 
    ( See Note 1) centistokes                  70        140          250       500         800      1600      3000     6000 
Flash Point (Tag , open-cup),             …         …            27        …            27        …          27         … 
    Degrees C (F)                                                               (80)                      (80)                   (80) 
Water , Percent                                    …         0.2           …        0.2          …         0.2         …         0.2 
Distillation test : 
    Distillate , Percentage by volume 
    of total distillate to 360 C 
     (680 F) 
      to 190 C (374 F)                             10          …            …         …          …         …          …          … 
      to 225 C (437 F)                             50          …            35         …          15         …          …          … 
      to 260 C (500 F)                             70          …            60         …          45         …          25          … 
      to 315 C (600F)                              85          …            80          …         75         …          70          … 
Residue from distillation to 360 C 
     (680 F) volume percentage of  
     Sample by difference                     55          …            65           …         75        …          80           … 
Test on residue from distillation : 
       Absolute viscosity at 60 C (140 F) 
     (See Note 3 ) poises                       600       2400         600         2400      600      2400      600       2400 
     Ductility , 5 cm\min. at 
     25 C (77 F) cm                              100        …            100           …         100       …         100          … 
     Solubility in Trichlorethylene , 

         …99.0       …        99.0          …         99.0        …            99.0      Percent                                         
Spot test (See Note 2 ) with : 
Standard naphtha                                                           Negative for all grades 
Naphtha – xylene solvent 

- Percent xylene                                                        Negative for all grades       
Heptane – xylene solvent ,  

                    Negative for all grades                             percent xylene                                          -  
   
NOTE 1 , As an alternate , Saybolt – Furol viscosities may be specified as follows : 
                      Grade RC-70 – Furol viscosity at 50 C (122 F) – 60 t0 120 sec . 
                      Grade RC-250 – Furol viscosity at 60 C (140 F) – 125 t0 250 sec .  
                      Grade RC-800 – Furol viscosity at 82.2 C (180 F) – 100 t0 200 sec .  
                      Grade RC-3000 – Furol viscosity at 82.2 C (180 F) – 300 t0 600 sec . 
     NOTE 2 . The use of the spot test is optional . When specified , the Engineer shall indicate whether the 
standard naphtha solvent , the naphtha xylene solvent or the heptane xylene solvent will be used in 
determining compliance with the requirement , and also , in the case of the xylene solvents , the percentage of 
xylene to be used . 
     NOTE 3 . In lieu of viscosity of the residue , the specifying agency , at its option , can specify penetration at 
100 g ; 5s at 25 C(77F) of 80-120 for Grades RC-70 , RC-250 , RC-800 , and RC-3000 , However , in no case 
will both be required .   
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  )AASHTO M 208-2005(متطلبات أصناف مادة المستحلب اإلسفلتي بموجب المواصفة األمريكية  ) : ٣(جدول 
                                                      3     TABLE                                                                  

Setting-Quick        Setting     -  Slow         Setting    –   Medium        Setting       -    RapidType                                                                   
h   1-  COS   h  1- CSS        1-  CSS    h  2- CMS        2-  CMS       2-  CRS        1-  CRS                                                               Crade   

   Min    Max   Min    Mix   Min   Max   Min   Mix   Min   Max                                                                                    Min    Max   Min    Mix   
Test on emulsion    
Viscosity , Saybolt Fural at 25oC (77oF) ,S                                                                                                   20     100     20       100    20      100 
Viscosity , Saybolt Fural at 50oC (122oF) ,S           20      100     100     400     50      450      50      450     
Storage stability test, 24 h , percentb                                  1                     1                  1                    1                   1                    1 
Demulsibility , 35 ml , 0,8 percent   
Sodium diocty 1 sulfosucianate , percent              40                  40 
Coating , ability and water resistance  
Coating , dry aggregate                                                                                        good              good 
Coating , after spraying                                                                                        fair                fair   
Coating , wet aggregate                                                                                        fair                fair 
Coating , after spraying                                                                                       fair                fair  
Particle charge test                                                  positive        positive         positive         positive         positive        positive        positive  
Sieve test, percent b                                                              0.10                0.10              0.10              0.10              0.10                0.10              0.10  
Cement mixing test, percent                                                                                                                                      2.0                  2.0 
Distillation: 
Oil distillate, by volume of emulsion,  
Percent                                                                                    3                    3                    12                12 
Residue, Percent                                                     60                   65                  65                  65                  57                57                   57 
Tests on residue from distillation test: 
Penetration , 25oC (77oF) , 100 g , 5s                    100      250    100    250     100      250      40      90      100     250    40        90      40       90 
Ductility , 25oC (77oF) ,5cm\min , cm                  40                   40                   40                  40                 40                40                  40 

 97.5               97.5              97.5            97.5               97.5                 97.5                 97.5percent            , Solubility in trichloroethylene   
  
a   Refer to R 5 for typical applications .  
b  This test requirement on representive samples may be waived if successful application of the material has been achieved 
in the  field    
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  )١٤(الفصل 

  )الجيوتكنيك(الخصائص الھندسية للتربة 
Contents        

  - Soil Particle Size Limits 
   - Specific Gravity of Some Soils                        
   -Typical Void Ratio , Moisture Content and Dry Unit                
 Weight for Some Soils                                                                    
   -Denseness of a Granular Soil 
   -Typical Liquid & Plastic Limits for Clay Minerals 
   -Unified Soil Classification System (USCS) 
   -Hydraulic conductivity for Various Soils 
   -Consistency of Clay 
   -Correction for Standard Penetration Number ,N  
   -Relation between the Corrected N-Values and the Relative        
 Density in Sands and silty sand and gravel 
   -Correlation between Nf v  and φ for Granular Soils 
   -Correlation of Cone Resistance with v  φ and Dr for N.C         
 Sands 

 
Reference      

   Principles of Foundation Engineering by Braja Das-1999  
   Principles of Geotechnical  Engineering by Braja Das 2002 
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  Some Geotechnical Properties of Soils 
 

1- Soil Particle Size Limits 
  

Grain size (mm)                                 
Name of organization               Gravel                 Sand                  Silt                          Clay                 
Massachusetts Institute             >2                       2 to 0.06            0.06 to 0.002           <0.002              

)                                                                                                                       MIT(of Technology   
U.S. Department of                    >2                       2 to 0.05            0.05 to 0.002           <0.002     

)                                                                                                                        USDA(Agriculture  
American Association               76.2 to 2             2 to 0.075          0.075 to 0.002         <0.002   
Of State Highway and 
Transportation 

)                                                                                                                       AASHTO(Officials  
Unified Soil                                76.2 to 4.75         4.75 to 0.075              Fines  
Classification System                                                                         (i.e., silts and clays)                                           (U.S.Army 
Corps of                                                                                   <0.075                                     
Engineers , U.S. Bureau 
f Reclamation                                                                                                                              0 

 
 
2- Specific Gravity of Some Soils 

S Type                                       GSoil          

           Quartz sand                                   2.64 – 2.66
           Silt                                                   2.64 – 2.73  
           Clay                                                2.70 – 2.9 
           Chalk                                              2.60 – 2.75 
           Loess                                               2.65 – 2.73 
           Peat                                                 1.30 – 1.9 

 

      
3- Typical Void Ratio , Moisture Content and Dry Unit Weight for            
 Some Soils 

                                                                                     Natural moisture 
d,Dry unit weight                              Content in                                                                                  

                                                              Void ratio     Sturated condition  
Type of soil                                              e                 (%)                              (Ib\ft3)            (kN\m3) 
Loose uniform sand                               0.8                30                                 92                   14.5  
Dense uniform sand                               0.45              16                                 115                 18 
 Loose angular – grained silty sand      0.65              25                                 102                 16 
Dense angular – grained silty sand       0.4               15                                  120                 19  
Stiff clay                                                  0.6                21                                  108                 17     
Soft clay                                                   0.9-104        30-50                            73-92              11.5-14.5 
Loess                                                        0.9                25                                  86                   13.5 
Soft organic clay                                     2.5-3.2          90-120                          38-51              6-8 
Glacial till                                                0.3                10                                 134                  21 
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lsSome Geotechnical Properties of Soi 

4- Denseness of a Granular Soil 
Relative density , Dr(%)                          Description of             
                                                                  soil deposit 

0-15                                                        Very loose      
     15-50                                                      Loose 
     50-70                                                      Medium 
     70-85                                                      Dense
     85-100                                                    Very dense 
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1

minmax

maxmin

minmax

max                  Dr=  

  

   Where :  D 
                  e  = in situ void ratio of the soil   

r= relative density , usually given as apercentage

emax.= void ratio of the soil in the loosest state                  
                emin.= void ratio of the soil in the densest state 
  nmax and nmin = Porosity of the soil in the loosest and densest conditions  

      
5- Typical Liquid & Plastic limits for some Clay Minerals 

Description                Liquid limit ,LL        Plastic limits ,PL 
Kaolinite                            35-100                          20-40 
Illite                                    60-120                          35-60
Montmorillonite                100-900                        50-100

 
 6- Unified Soil Classification System (USCS)      

S Standard Sieve Size.U         
          Sieve no.                         Opening (mm) 

4                                           4.750  
6                                           3.350  
8                                           2.360 
10                                          2.000 
16                                          1.180 
20                                          0.850 
30                                          0.600 
40                                          0.425 
50                                          0.300 
60                                          0.250 
80                                          0.180 
100                                        0.150 
140                                        0.106 
170                                        0.088 
200                                        0.075 

                    270                                        0.053 
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Some Geotechnical Properties of Soils  

  
 bols for Identification Sym
 

 G        S        M     C      O                  Pt                       H            L              W            P  
Gravel    Sand    Silt     Clay    Organic silts    Peat and highly       High           Low             Well             Poorly 

and clay             organic soils             plasticity     plasticity     graded        graded                                  

Symbol 
Description 

  
Plasticity Chart  
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Some Geotechnical Properties of Soils 
Group Symbols 

 
                       Group 
Major division      Symbol      Criiteria                        
F200<50 Gravels        GW               F200<5;Cu ≥4;1≤C≤3  
                                   GP                 F200<5;Not meeting the GW criteria of Cu and Cz 

   >0.5       GM               F200>12;PI <4 or plots below A-Line         

200

4

R

R

 

            

                                            GC                F200>12;PI >7 and plots on or above A-Line   
                                                    GM-GC        F200>12;PI  plots in the hatched area  
                                  GW-GM       5≤F200 ≤12;Satisfies Cu and Cz criteria of GW and meets the PI Criteria for GM 
                                  GW-GC        5≤F200 ≤12;Satisfies Cu and Cz criteria of GW and meets the PI Criteria for GC 
                                  GP-GM         5≤F200 ≤12;does not satisfy Cu and Cz criteria of GW and meets the PI Criteria for GM 
                                  GP-GC          5≤F200 ≤12;does not satisfy Cu and Cz criteria of GW and meets the PI Criteria for GC 
             Sand            SW                 F200<5;Cu ≥6;1≤ C≤3   
                                  SP                  F200<5;Not meeting the SW criteria of Cu and Cz 

  ≤0.5    SM                F200>12; PI <4 or plots below A-Line                   

20

4

R

R

0

              

                                  SC                F200>12; PI >7 and plots on or above A-Line   
 SM-SC        F200>12; PI > plots in the hatched area                                  

                                  SW-SM       5≤F200 ≤12;Satisfies Cu and Cz criteria of SW and meets the PI Criteria for SM 
                                  SW-SC        5≤F200 ≤12;Satisfies Cu and Cz criteria of SW and meets the PI Criteria for SC 
                                  SP-SM         5≤F200 ≤12;does not satisfy Cu and Cz criteria of SW and meets the PI Criteria for SM 
                                  SP-SC          5≤F200 ≤12;does not satisfy Cu and Cz criteria of SW and meets the PI Criteria for SC 
F200 ≥50  Silts and    ML              PI <4 or plots below A-Line  
                Clays        CL               PI >7 or plots on or above A-Line  
                LL <50     CL-ML       PI plots in the hatched area  

                                  OL          

)(

)(

notdried

ovendried

LL

LL
 <0.75 ;PI Plots in the OL area  

              Silts and     MH            PI plots below A-Line  
              Clays          CH             PI plots on or above A-Line  

              LL ≥50       OH          

)(

)(

notdried

ovendried

LL

LL
<0.75 ;PI Plots in the OH area  

             Highly        Pt              Peat 
             Organic 
             Matter        

          
10

2

D60

30

D

D


;Cz=Coefficient of gradation =  

10

60

D

D
          Note :Cu = uniformity          

coefficient =  
LL = liquid limit on minus 40 sieve fraction                      

                    PL = Plasticity index on minus 40 sieve fraction 
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Some Geotechnical Properties of Soils 
 

 
     7- Hydraulic Conductivity for Various Soils     

                                                                       Hydraulic 
                                            conductivity ,k     Type of soil

                                                                     (cm\sec) 
Medium to coarse gravel                          Greater than 10-1 
Coarse to fine sand                                    10-1to 10-3 

Fine sand , silty sand                                 10-3to 10-5 

Silt , clayey , silty clay                               10-4to 10-6 

Clays                                                           10-7or less
 

     8- Consistency of clay  
                                                                   qu                                       
Consistency                        (kNlm2)                          ton\ft2 
Very soft                             0-25                                0-2.25 
Soft                                      25-50                              0.25-0.5
Medium stiff                      50-100                             0.5-1
Stiff                                     100-200                           1-2
Very stiff                            200-400                           2-4 
Hard                                   >400                                >4

 
9- Corrosion for Standard Penetration Number ,N  
      

Nc=CNNF              
 [95.6kN\m2(1ton\ft2)] Where  Nc= corrected N value to a standard value of  v

            CN = correction factor 
Nf = Nvalue obtained from the field              

 
Empirical Relationships for CN  

Source           CN 
       

v
1 Liao and Whitman (1986)            

     
v1

2
 Skempton (1986)                          

          










1

log25.1
v

1

1 Seed et al (1975)                           

= 1U.S. ton\f2                                                           Where  

       







v

20
log77.

25.ov 

0 Peck et al.(1974)                          

          U.S. ton\f2                                                       for  

 
 U.S. ton\f2

v Note :  
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Some Geotechnical Properties of Soils  

 
 

10- Relations between the Corrected N- values and the Relative Density in 
Sands and silty sand and Gravel  

 

Relative density                      N-value

Very -Loose                              >4 
Loose                                        4-10
Medium                                   10-30 
Dense                                       30-60
Very- Dense                            >50 

 
 

and f for Granular Soils o     11- Correlation  between NF,   

  
NF 
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Some Geotechnical Properties of Soils  
, f and Dr for N.C Sands o12- Correlation of Cone Resistance with  

             
  

(MN \m2)o                                  Cone point resistance  
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٤٧٨



 

 

  
  

٤٧٩

   النمذجة: فھرس الباب السادس 
 

  المحتويات 
  

  الصفحة 

  ٤٨١  الجص والجيـــــر ومنتجاتـــه  : ) ١(الفصل 

  ٤٨٣  الركام الخشــــن والناعم والشــــامل:  ) ٢(الفصل 

  ٤٨٦  المنتجات الخرســـــانية)  : ٣(الفصل 

  ٤٩١  ــيراميكيالبالط الســ)  : ٤(الفصل 

  ٤٩٢  الطابـــــوق) :  ٥(الفصل 

  ٤٩٣  الحجر الطبيعي الســـتخدامات البنـــــاء) :  ٦(الفصل 

  ٤٩٤  المواد المانعة للرطوبة والمنتجات اإلسفلتية:   ) ٧(الفصل 

  ٤٩٩   األلواح االسبستية)  : ٨(الفصل 

  ٥٠١  االيبوكســــــي)  : ٩(الفصل 

  ٥٠٢   ت الخرسانةمضافا)  : ١٠(الفصل 

  ٥٠٣  الطالء والوارنيش)  : ١١(الفصل 

  ٥١٠  حديـــــد التســــليح)  :  ١٢(الفصل 

  ٥١١  عمــــــال الطـــــرقا)  :  ١٣(الفصل 

  ٥٢٧  الخصائص الھندســــية للتربـــــة)  : ١٤(الفصل 
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٤٨١

  
  ١  الجص والجير ومنتجاته  
   
          الجص االعتيادي  

  ١٩٨٨ لسنة) ٢٨(القياسية العراقية رقم       بموجب المواصفة 
  النمذجة  الفحوص

*   المتطلبات الفيزياوية
   درجة النعومة-
   زمن التماسك-
   مقاومة االنضغاط-
   معاير الكسر-
  

  المتطلبات الكيمياوية* 
   ثالث اوكسيد الكبريت-
   اوكسيد الكالسيوم-
   مجموع األمالح الذائبة-
   الفقدان بالحرق-
  المتحد  نسبة الماء -

ـ كغم مأخوذة م٦ن ــــة النموذج عـــال تقل كتل .١ وات أو ٣ن ــ  ٣ عب
ـالية  ة اإلرسـ أماكن   مختلفة مــن اإلرســــالية الفل ، إذا كانت كتل

 . طن ٢أقل من 
ـكغم مأخوذة م٨ة النموذج عن ــال تقل كتل .٢ وات أو ١٠ن ـــ  ١٠ عب

ـكتلة االرسن اإلرسالية الفل ، اذا كانت ــــأماكن مختلفة م -٢الية ـ
 . طن ١٠

ـ عب١٦ن ــــ كغم مأخوذة م١٢ال تقل كتلة النموذج عن  .٣  ١٦وة أو ـ
ًمكانا مختلفا من االرسالية الفل ، أذا كانت كتلة االرسالية أكثر من  ً

   طن ١٠
  
  

  
  
  الجص الفني   

  ١٩٨٨ لسنة) ٢٨(      بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم 
  النمذجة  الفحوص

  ياديكما في طريقة النمذجة للجص االعت   المتطلبات الفيزياوية*
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مقاومة االنضغاط-
   درجة النعومة-
   زمن التماسك -
   معاير الكسر-
   الصالدة-
  

  المتطلبات الكيمياوية* 
   ثالث اوكسيد الكبريت-
   اوكسيد الكالسيوم-
   مجموع األمالح الذائبة-
   الفقدان بالحرق-
     نسبة الماء المتحد -
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    ١  الجص والجير ومنتجاته
    
    البـــورك  

  ١٩٨٨ لسنة) ٢٨(     بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم 
  النمذجة  الفحوص

*   المتطلبات الفيزياوية
   درجة النعومة-
   زمن التماسك-
   معاير الكسر-
   مقاومة االنضغاط-

   الصالدة-  كما في طريقة النمذجة للجص االعتيادي
  
  

  
  المتطلبات الكيمياوية* 
  سيوم ثالث اوكسيد الكال-
   مجموع األمالح الذائبة-
   الفقدان بالحرق-
   نسبة الماء المتحد -
   الشوائب-

  
  
  

  الطابوق والكتل الرملي والجيري   
  ١٩٨٨  لسنة)٥٤٨(      بموجب المواصـفة القياســية العراقيــة رقم 

  النمذجة  الفحوص
   التحميل أو التفريغ أثناء أخذ النماذج -١*   المتطلبات الفيزياوية

سم  ة تق ذه الحال تؤخذ النماذج عند التحميل أو التفريغ ، وفي ھ
ذ م ساوية ويؤخ سام مت شرة أق ى ع شحنة ال سم ال ل ق ن ك

ة واحدة ) في حالة الطابوق( طابوقتين  ل ( وكتل ة الكت في حال
  ).المجوفة أو المصمتة 

   والكثافة اإلجماليةاألبعاد -
  -: تحمل الضغط -

  للكتل الجافة -    أ
   للكتل الرطبة -     ب

     امتصاص الماء-
   أخذ النماذج من األكداس-٢   االنكماش بالجفاف-

اذج  ذ النم ذر اخ دما يتع اءعن ذ أثن غ فتؤخ ل أو التفري  التحمي
  :النماذج  من األكداس يتبع األسلوب اآلتي 

ى  داس إل سم األك ساوية ١٠تق سام مت ة أو خ( أق ة خيالي ) فيف
ذه  سم حيث تؤخذ ھ وتؤخذ طابوقتين أو كتلة واحدة من كل ق

دود  اليات بح ن إرس اذج م ة ١٠٠٠النم ف ٢٠٠٠٠ ولغاي  أل
دود  اليات بح ة أو إرس ة ٢٥٠طابوق ة ٥٠٠٠ ولغاي  آالف كتل

  . في حالة الكتل 
  
  



 

 

  
  

٤٨٣

الركام الخشن   
  والشاملوالناعم 

٢    
  
  
 الركام الخشن والناعم والشــامل   

  ) ٤٥( القياسية العراقيــة رقـــم المواصــفة ) مواصفات الفحوص(     بموجب 
  ١٩٨٤لسنة       

  النمذجة  الفحوص

*   المتطلبات الفيزيائية  :١٩٨٧لسـنة ) ٢٩(اسية العراقية بموجب المواصفة القي
ًيؤخذ النموذج من المقلع أو الموقع محددا بموجب الجدول 

  :المبين أدناه 
   التدرج-
  ملم)٠.٠٧٥( المواد العابرة من منخل -

  

 

   المواد الخفيفة-
   المواد القابلة للذوبان-
   مواد ٪١٠ قيمة الحمل المطلوبة إلنتاج -
  ناعمة  
  )التآكل( قيمة السحج -
  حق قيمة الس-
   مقاومة التصادم-
   الشوائب العضوية-
   دورات٥ الثبات عند إجراء -
   معامل الترقق واالستطالة-
  

  المتطلبات الكيمياوية* 
   األمالح الكبريتية-
بموجب  د القلوياتـــة الكامنة ضــ المقاوم-

  ) ٤٢ ( المواصـــفة القياســية العراقيــــة   
  ١٩٨٤لسنة    

نوع
  المادة

  المقاس
الحد األدنى لوزن 
النموذج الرئيسي 

  )كغم(

  ٥٠   ملم أو أكبر٢٥
الركام 
 ملم ٢٥أصغر من   الخشن

  ملم٤.٧٥واكبر من 
٢٥  

الركام 
  الناعم

  ١٣  غر ملم أو اص٤.٧٥

  
  ةـــولمـــا كانت الظروف التي تؤخــذ فيھا النماذج متباين
  ونـكفعلى الشــخص الذي يقوم بعملية اخذ النماذج إن ي

  عــــن مواضــــذو خبـــرة وان ينتخب أجزاء النماذج م
  اــن مختلف األعماق ال يقل عددھـــن الكوم مــمتعددة م

  ــةــع كميـــــميً بحيث يكون النموذج ممثال لج١٠نـــعـ
  الركام التي يؤخــذ منھا قــدر اإلمكان ،تستعمل المغرفة

  .لھذا الغرض 
   كل مجموعة مـــننيفضـل أخـذ نموذج رئيسي واحد مـ

  ةـــي حالــــوفـ) ٣ م ١٥٠(  الركــام ال تزيد كميتھا عن
  رى بنفســـأخ زيادتھا عـــن تلك تؤخـــذ نماذج إضافية

  ال أذا كانت القناعة متوفرة لدى المشتريًالنسبة تقريبا إ
  د الذي يكتفيحــأو مــن يمثله بان الكمية متجانسة إلى ال

  .به بعدد اقل من النماذج 
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٤٨٤

الركام الخشن   
  والناعم والشامل

٢    
  
  
  

  رمــــل وحصــــى المرشحات  
ـم  ـة رقــــ ـية العراقيــ ـفة القياسـ ســـنة ) ١٥٥٥(     بموجب المواصــ            ٢٠٠٠ل

  )ألول والثانيالتحديث ا( 

  النمذجة  الفحوص

رة ال  *   المتطلبات الفيزيائية يؤخذ نموذج اولي للفحص خالل فت
 .تتجاوز ثالثة أيام بعد وصول اإلرسالية 

١ -
  )الظاھرية (  الكثافة الحبيبية -
ن    )للرمل فقط ( المظھر - ة م اذج أولي ع نم ن ) ٪١٠(تجم م

ى ان تؤخذ من  اس عل مجموع عدد األكي
ل  إذا  ى األق ة عل اس مختلف سة أكي خم

ت اإلر وات ، أو كان كل عب ى ش الية عل س
ل من كل ) ١(يؤخذ نموذج  كغم على األق

ر ) ١( ت غي الية إذا كان ن اإلرس ن م ط
 ).فل(معبأة 

٢ -
   المقاسات -
  )للرمل فقط( معامل االنتظام -
  )٢٠٠( نسبة المواد المارة من منخل رقم -
  

  :المتطلبات الكيميائية * 
   نسبة السليكا-
  روكلوريك نسبة الذوبان في حامض الھيد-
   )الكبريتات(  نسبة المواد القابلة للذوبان في الماء-
   العضويةلمواد ا-

ى ع - ٣ ند اخذ نموذج اولي للفحص تھمل أعل
 سم ١٠وأوطأ طبقة من الكيس الى عمق 

 .ًتقريبا في كل حالة 
تخلط النماذج األولية المأخوذة مع بعضھا  

 يختصر  ثملفحصلللحصول على نموذج 
سيم  ة التق ه بطريق ع كتلت ارب رب ا يق م
ية  فة القياس ي المواص واردة ف ي ال الربع

م  ة اخذ ) ٢٩(العراقية رق الخاصة بطريق
واد  النماذج من الركام والمواد المالئة والم
ى  شاءات عل ستعملة في اإلن الصخرية الم
ان ال تقل كتلة النموذج عن الكتلة المحددة 

 ) .١(في الجدول رقم 

٤ -

ضع كميات متساوية من نماذج الفحص تو - ٥
م  ة ث ة أو لدائني ة زجاجي الث أوعي ي ث ف
دھما  ذ اح ر ويؤخ ام وتؤش ق بإحك تغل

وذجي الفحص اآلخرين . للفحص  ا نم إم
  .فيحفظان لحين الحاجة إليھما 

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٤٨٥

  
الركام الخشن 
  والناعم والشامل

٢    
  

     الرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه  
    (  )التحديث األول والثاني)(٢٠٠٠ لسنة ١٥٥٥ المواصفة القياسية العراقية رقم

  النسبة المئوية المسموح بھا
حدود تدرج المقاس الحبيبي 

  )مم(
المقاس الفعال 

المار من   )مم(
  المنخل األدنى

المتبقي على 
  المنخل  األعلى

كتلة النموذج 
  المحضر

  )كغم(
٠.٤٥ - ٠.٤  ٠.٦ -٠.٤٢٥  
٠.٥ - ٠.٤  ٠.٨ -٠.٤٢٥  
٠.٦٥ - ٠.٦  ٠.٨ - ٠.٦  
٠.٦٥ - ٠.٦  ١.٠ - ٠.٦  

٣  

٠.٧٥ - ٠.٧  ١.١٨ -٠.٧١  

٥  ٥  

١.١ - ١.٠  ١.١٨ - ١.٠     
١.١ - ١.٠  ١.٤ - ١.٠  
١.٢ - ١.١  ٢.٠ - ١.٠  
١.٣ - ١.٢  ١.٧ -١.١٨  
ية  ١.٥ - ١.٤  ٢.٠ - ١.٤

صف
ت ت

حا
رش
لم

م 
خد
ست
لم
ل ا
رم
ال

ياه
لم
ا

  

١٠  

 

١.٦ - ١.٤  ٢.٣٦ - ١.٤  
٣.٠ - ١.٧    
٣.٣٥ - ٢.٠    
٦.٥ - ٢.٥    
٥.٦ -٣.٣٥    
٨.٠ - ٥.٦    

٥  

٩.٥ - ٦.٥    
١٢.٥ - ٨.٠    
١٦.٠ - ٨.٠    
١٣.٥ - ٩.٥    
١٦.٠ -١٢.٥    
٣٨.٠ -١٣.٥    
٢٥.٠٠-١٦.٠    

٢٠  

٣١.٥ -١٦.٠    
٣٢.٠ -٢٤.٠    
٤٠.٠ -٢٥.٠    

ال
ياه
لم
ة ا
صفي

ت ت
حا
رش
لم

م 
خد
ست
لم
ى ا
ص
ح

  
١٠  

  ٥٠.٠ -٣٨.٠  
  ٨٠.٠ -٦٠.٠  

٤٠  

  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٤٨٦

  
  

    ٣  المنتجات الخرسانية
  
 السمنت البورتالندي   

  ١٩٨٤لسنة ) ٥(    بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم 
  النمذجة  الفحوص

  المتطلبات الفيزياوية * 
   النعومة بطريقة بلين -
  )فيكات( وقت التماسك االبتدائي والنھائي -
  )أوتوكليف(ت  الثبا-
   مقاومة االنضغاط بعمر -
  )السمنت  سريع التصلد ( يوم واحد -
  )ألنواع السمنت البورتالندي ( ثالثة أيام -
  داــع)ألنواع السمنت البورتالندي(بعة أيام ـــ س-
  السمنت واطئ الحرارة   
  )للسمنت واطئ الحرارة ( ثمانية وعشرون يوم-
  )اختياري(يوم ١ تحمل الشد بعمر -
   درجة البياض -
  

  المتطلبات الكيمياوية * 
 SiO2 محتوى -

  Al2O3 محتوى -
   Fe2O3 محتوى -
   عامل اإلشباع الجيري -
 MgO محتوى -
 SO3 محتوى -
  C3A محتوى -
 C2S محتوى -
 C3S محتوى -
   الفقدان بالحرق-
   المواد غير القابلة للذوبان-
 R2O3  الحديديك– محتوى اوكسيد األلمنيوم -

الية ال - ١ أخوذ من اإلرس  تقل كتلة النموذج الم
أ أو ( كغم ) ٧(عن  في حالتي السمنت المعب

ل  سمنت الف يال ) ال الية تمث ل اإلرس ًويمث
 .ًصحيحا 

ـ   يط ل وذج من خل ألف النم ا ) ١٢(يت ًنموذج
ة  أخوذة من محالت مختلف ساويا م ًثانويا مت ً
الية  الل اإلرس ا خ ا منتظم ة توزيع ًوموزع ً

انوي واحد من وال يؤخذ اكثر م ن نموذج ث
 .أي عبوة من عبوات اإلرسالية 

٢ -

ن   ون م الية تتك ون اإلرس ة ك ي حال ) ١٢(ف
عبوة أو اقل فيؤخذ نموذج ثانوي واحد من 
وذج  ة النم ا مكون ط جميعھ ا وتخل ل منھ ك

 .المطلوب 

٣ -

ذ   ل فيؤخ منتا ف الية س ون اإلرس ال ك ي ح ًف
ة  ل أو األوعي اء الف ن وع اءم ة أثن  عملي

  .فريغ المليء أو الت

٤ -

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٤٨٧

  
   ٣ الخرسانية المنتجات

 الكاشي العادي   
   ١٩٨٤لسنة ) ١٠٤٣(    بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم 

  النمذجة  الفحوص
*   المتطلبات الفيزياوية

  األبعاد الشكل و-
   المظھر -
   امتصاص الوجه-
   االمتصاص الكلي -
   مقاومة الكسر -
  

شوائية - ١ صورة ع ة ب اذج للفحوص المختلف ذ النم ون تؤخ ث تك  بحي
دل  ز وبمع ل المجھ ن قب ة م رة ومعرف ل ) ١٢(مؤش ية لك كاش

  .كاشية أو أقل ) ٥٠٠٠(
ارة بموجب   اذج المخت ا من النم ذكورة الحق ًيتم فحص االعداد الم

 -:كاشية أو جزء منھا ) ٥٠٠٠(آنفا لكل إرسالية من ) ١(الفقرة 
٢ -

   .تكاشيا )٦( والمظھر األبعاد لإليفاء بمتطلبات الشكل و-١-٢
  كاشيات ) ٦( لفحص مقاومة الكسر -٢-٢
  كاشيات ) ٦( لفحص االمتصاص الكلي -٣-٢
  كاشيات) ٦( لفحص امتصاص وجه الكاشية -٤-٢

ـة قبـورة دقيقـــية يتم اختيارھا كنموذج بصـــتفحص كل كاش -٣ ل ــــ
ـمطابق رـــغي راءاالختبارات وترفض كل كاشيةـــإج      ات ـ ة لمتطلب
ستبدل بكاش) ١٠٤٣ع .ق.م  من٧البند (المظھر        ـو ت ية أخرى ـــ
  .آنفا ) ١(منتقاة حسب الفقرة       

  
 
 
  الكاشي الموزائيك  

  ١٩٨٤ لسنة ١٠٤٢    بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم 
  النمذجة  الفحوص

تؤخذ النماذج للفحوص المختلفة بصورة عشوائية بحيث تكون مؤشرة  *   المتطلبات الفيزياوية
دل  كاشية أو ) ٥٠٠٠(كاشية لكل ) ١٢(ومعرفة من قبل المجھز وبمع

 .اقل 

١ -
   األبعاد الشكل و-
   اإلنھاء والمظھر -
    امتصاص الوجه-
   االمتصاص الكلي -
   مقاومة الكسر -
   مقاومة التآكل-

رة  - ٢ ارة بموجب الفق اذج المخت ًيتم فحص االعداد المذكورة الحقا من النم
 -:كاشية أو جزء منھا) ٥٠٠٠(سالية من آنفا لكل إر) ١(

        ) ٦( واإلنھاء والمظھر األبعادكل وــــ لإليفاء بمتطلبات الش-١-٢    
  .كاشيات     
      كاشيات) ٦( لفحص مقاومة الكسر -٢-٢
      كاشيات ) ٦( لفحص االمتصاص الكلي -٣-٢
      كاشيات) ٦( لفحص امتصاص وجه الكاشية -٤-٢

  كاشيات) ٦(فحص مقاومة التآكل  ل-٥-٢    
       دة في الفحص على ان يكون ــية واحــل كاشـــمح بفشـــ           ويس

  .المواصفة  الفحص لكافة الكاشيات ضمن معدل    
صـــ تفحص كل كاش-٣ وذج ب ا كنم تم اختيارھ ـورة دقيقـــية ي ـة قبــ    ل ـــ
ـإج  رفض كل كاشـــ ـر مطابقـــغي يةـراءاالختبارات وت ات ـ     ة لمتطلب
اء والمظھر  د (اإلنھ ـ م٧البن ستبدل بكاش ) ١٠٤٢ ع .ق. من ـ ـوت     ية ـ
  .آنفا ) ١(الفقرة  بـــمنتقاة حس أخرى 



 

 

  
  

٤٨٨

   
  ٣  المنتجات الخرسانية

 
  
  
 كتل البناء الخرسانية المحملة   

  ١٩٨٧ لسنة ١٠٧٧     بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم 
  النمذجة  الفحوص

*   زياويةالمتطلبات الفي    ١٩٨٩ لسنة ٣٢ بموجب الدليل االسترشادي 
    األبعاد - 

   تحمل الضغط-
   االمتصاص-

ا و) ١٠٠٠٠( وحدات لكل ٦تؤخذ ـدة ) ١٢(وحدة أو جزء منھ وحــ
ين ة ) ١٠٠٠٠٠-١٠٠٠٠(مـــن كل وجبة ب ات المحتوي وحدة وللوجب

ن  ر م ى اكث اء ) ١٠٠٠٠٠(عل تم انتق دة ي ل ) ٦(وح دات لك وح
  .ة أو جزء منھا تحتويھا الوجبة وحد) ٥٠٠٠٠(

  
  
 حافات األرصفة والســـواقي الخرســانية مســبقة الصــب   

   ٢٠٠٦ لسنة١١٠٦    بموجب المواصـفة القياســـية العراقيـــــة  رقم 
  النمذجة  الفحوص

  المتطلبات الفيزياوية * 
    المظھر -
   قياس األبعاد-
   مقاومة االنضغاط -
   مقاومة الماء-
   مقاومة البري-
   

 

 أو أقل من الكمية ٢ م٥٠٠٠تؤخذ النماذج بطريقة عشوائية لكل 
المرسلة بحيث تقسم اإلرسالية إلى مجموعات متساوية تقريبا ويؤخذ 

 طابوقة ٢٠نموذجين من كل مجموعة ويتكون النموذج الواحد من 
  :موزعة كاآلتي 

  طابوقات لفحص قياس األبعاد ) ١٠(
  خدم لفحص مقاومة االنضغاطنفس الطابوقات تست

(  طابوقات احتياطي) ٥(طابوقات لفحص امتصاص الماء و) ٥
) ٢٨(يجب أن اليقل عمر الطابوقة عند أجراء الفحوص عليھا عن 

أيام من أنتاجھا في حالة ) ٣(يوما من أنتاجھا أو بما اليقل عن 
 معالجتھا بالبخار

  
  
 ايكر الشت( البالطات الخرســـانية مســـبقة الصب (  

ـم   ـة رقـــ ـية العراقيـــ ـفة القياسـ            ١٩٨٧نة ـــ لس١١٠٧    بموجب المواصـــ
  )٢٠٠٢التعديل األول لسنة ( 

  النمذجة  الفحوص
  المتطلبات الفيزياوية * 
   األبعاد -
   استواء الوجه وااللتواء -
   امتصاص الماء -
   معاير الكسر-

ل المشتري تؤخذ النماذج للفحوص المختلفة ب صورة عشوائية من قب
ة دأو من يمثله قبل أو عن  تسليم اإلرسالية بحيث تكون مؤشرة ومعرف

ل المجھز حيث تؤخذ  الية ذات ) ٣(من قب اذج لكل إرس بالطات كنم
ر من ) ٢٠٠٠( ) ٢٠٠٠(بالطة أو أقل أما اإلرساليات التي تكون اكث

الية أو بالطة من اإل) ٢٠٠٠(بالطة فتؤخذ ثالثة بالطات من كل  رس
  جزء منھا

  
  



 

 

  
  

٤٨٩

   ٣  المنتجات الخرسانية
 درجات الســـلم الخرسانية المســـلحة الناتئــــة   

  ١٩٨٨لسنة ١٣٨١    بموجب المواصــــفة القياســـــية العراقيـــــة رقـــــم 
  النمذجة  الفحوص

 المتطلبات الفيزياوية * 
   المظھر العام -
   التحميل-

سلم اإلر د ت شوائية عن صورة ع اذج ب ذ النم ون تؤخ ث تك الية بحي س
سين  دة لكل  خم ة  واح دل عين ل المجھز وبمع ة من قب مؤشرة ومعرف
ن  زء م ذلك الج ثال ل وذج مم ة كنم ذه العين ر ھ ل وتعتب ة أو أق ًدرج

  اإلرسالية
  
  
  الثرمستون ( الكتل الخرســـانية  الخلوية  (  

  )األول التحديث  (٢٠٠٠لسنة ١٤٤١     بموجب المواصفة القياسية العراقيـة رقم 

  النمذجة  الفحوص

  المتطلبات الفيزياوية *    ١٩٩٨ لسنة ٨٠٩بموجب مسودة الدليل االسترشادي المرجعي 
تم إجراء  - ات وي دد من الوجب ى ع الية ال سم االرس ى كل تق الفحوص عل

  .وجبة لغرض معرفة مدى مطابقتھا للمتطلبات العامة 
   والمظھر األبعاد -
   الكثافة الجافة -
ة بصورة عشوائي)  ١٥(يتم اخذ نموذج مكون من  -   مقاومة االنضغاط -  ، ةكتلة من كل وجب

   االنكماش الجاف - .أي من أعماق  وأماكن متفرقة ومختلفة من الوجبة 
انية المنتجة ضمن نفس  -   االمتصاص الكلي - ل الخرس تعرف الوجبة على أنھا مجموعة الكت

   االمتصاص الشعري- .كتلة ) ٢٠٠٠(ز عددھا الدفعة من اإلنتاج وال يتجاو
ون ب - ة وتك ن الكتل ه م تم قطع ذي ي ب الفحص ال ي مكع ة ھ ادالعين  أبع

م ) ١٠٠×١٠٠×١٠٠( م )٢٠٠×١٠٠×١٠٠(أو م وع م سب ن ح
 الفحص 

ع  - ا بتقطي تم الحصول عليھ ة وي ة من الكتل اطق مختلف تؤخذ العينة من من
ة من  ى شكل العين اظ عل الكتل حسب األطوال المطلوبة مع مراعاة الحف

ة  ة مطابق ادناحي ة األبع ا قائم وازاة األوجه وان تكون الزواي تواء م  واس
 .والحافات حادة 

اديتم فحص  - ى األبع ى ) ١٥( والمظھر عل ة عل ة وفحص الكثاف ) ٦(كتل
أخوذة من  ى ) ٦(مكعبات م ل وفحص االنضغاط عل ل و) ٦(كت ) ٦(كت

ى  ات وفحص االمتصاص عل ل ) ٨(مكعب ع كت ن أرب أخوذة م ات م عين
  .  عينات مأخوذة من كتلتين ) ٤(االنكماش على وفحص 

  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٤٩٠

  
    ٣  المنتجات الخرسانية

    طابوق الرصف الخرساني  
  ٢٠٠٦ لسنة ١٦٠٦   بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم 

  النمذجة  الفحوص
٢ ة عشوائية لكل تؤ  المتطلبات الفيزياوية *  اذج بطريق لة  م٥٠٠٠خذ النم ة المرس ل من الكمي  أو أق

وذجين من  ا ويؤخذ نم ساوية تقريب بحيث تقسم اإلرسالية إلى مجموعات مت
  : طابوقة موزعة كاآلتي ٢٠كل مجموعة ويتكون النموذج الواحد من 

    المظھر -
  األبعاد قياس -
  طابوقات لفحص قياس األبعاد ) ١٠(   مقاومة االنضغاط -
  مة االنضغاط       نفس الطابوقات تستخدم لفحص مقاو   مقاومة الماء-

(  طابوقات احتياطي) ٥(طابوقات لفحص امتصاص الماء و) ٥ -  مقاومة البري
    

  
ن ا ع راء الفحوص عليھ د أج ة عن ر الطابوق ل عم ) ٢٨(يجب أن اليق

ن  ل ع ا اليق ا أو بم ن أنتاجھ ا م ة ) ٣(يوم ي حال ا ف ن أنتاجھ ام م أي
   معالجتھا بالبخار

  
  
 طابوق البناء الخرساني   

   ١٩٩١ لسنة ١٦٧٥راقية رقم    بموجب المواصفة القياسية الع
  النمذجة  الفحوص

  المتطلبات الفيزياوية *   ١٩٨٩ لسنة ٣٢بموجب الدليل االسترشادي المرجعي 
    المظھر العام - 

   مقاومة االنضغاط -
   االمتصاص-

ذ ل ٦تؤخ دات لك ا و) ١٠٠٠٠( وح زء منھ دة أو ج ل ) ١٢(وح دة لك وح
ات المووحدة ) ١٠٠٠٠٠-١٠٠٠٠(وجبة بين  ر من للوجب ى اكث ة عل حتوي

وحدة أو أي جزء ) ٥٠٠٠٠(وحدات لكل ) ٦(وحدة يتم انتقاء ) ١٠٠٠٠٠(
  منھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٤٩١

   
  البالطات الســيراميكية المزججة للجدران الداخليـــة  

   ١٩٩٢ لسنة  ١٧٠٤ رقم      بموجب المواصــفة القياســـية العراقيـــــة
  النمذجة  الفحوص

  
 

  لفيزياويةالمتطلبات ا* 
   والتفاوتاتاألبعاد  -  B.S 6431\Part 23\1986البريطانية بموجب المواصفة

   المظھر الخارجي-  س بالضروري فحص النموذج الثاني يتم أخذ نموذجين ولي
   استواء الوجه-  وحجم النموذج كما في الجدول الالحق 

   االلتواء-   
   امتصاص الماء-
   التحمل المستعرض-
  جي مقاومة التشقق لطبقة التزج-

  المتطلبات الكيمياوية* 
   مقاومة المواد الكيمياوية-

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Inspection by attributes if required Inspection by average value if required 
Sample size 

Initial Sample Initial +Second samples Initial Sample Initial +Second samples 
Properties 

Initial Second 
Acceptance 

number 
 Ac1 

Rejection 
number 

 Re1 

Acceptance 
number Ac2 

Rejection 
number 

 Re2 

Acceptable 
 if 

Second sample 
to be drawn 

 if 

Acceptable 
 if 

Rejection 
justified 

 if 

Test 
method 

Dimensions a 10 10 0 2 1 2 - - - - EN 98 

Surface quality b 

30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
1m2 

30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
1m2 

1 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
4 

4

3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
9 

9

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

>5

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

>5٪ ٪ ٪ ٪ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

EN 98 

Water absorptionc 5d 

10 
5d 

10 
0 
0 

2 
2 

1 
1 

2 
2 

X1 >Le 

X1 <Uf 
X1 <L 

X1 >U 
X2 >L 

X2 <U 
X2 <L 

X2 >U 
EN99 

Modulus of rupturee 7g 

10 
7g 

10 
0 
0 

2 
2 

1 
1 

2 
2 

X1 >Le 

 
X1 <L 

 
X2 >L 

 
X2 <L 

 
EN100 

Scratch hardness 
(Mohs) 

3 3 0 2 1 2 - - - - EN101 

Resistance to abrasion 
UGL 

5 5 0 2h 1h 2h - - - - EN102 

Coefficient of linear 
thermal expansion 

1 1 0 2i 1i 2i - - - - EN103 

Resistance to thermal 
shock 

5 5 0 2 1 2 - - - - EN101 

Crazing resistance 5 5 0 2 1 2 - - - - EN101 
Chemical resistance 
UGL 

5 5 0 2 1 2 - - - - EN101 

Chemical resistance 
GL 

5 5 0 2 1 2 - - - - EN122 

Resistnce to abrasion 
GL PELk 11 - 

Resistance to abrasion 
GL MCCk 7 - 

When classified according to the PEL or MCC method , the abrasion class shall be equal to or better than the abrasion class 
specified by the manufacturer 

EN154 

Frost resistancek 10 - 0 1 - - - - - - EN202 
Moisture expansion 7 7 0 2 1 2 - - - - EN155 
a Only for tiles with individual facial areas ≥ 4 cm2 
b At least 1 m2 with a minimum of 30 tiles. Whatever the number of tiles 1 m2 , the test sample should be the nearest 10 tiles 
above.                              Conformity to AQL 2.5 

  ٤  البالط السيراميكي

٪ in accordance with ISO 2859 or 3951 is acceptable alternative to the 
procedures in Table 1. 
cThe sample size depends on the size of the tiles . 
d Only for tiles with individual facial areas > 0.04 m2 . In the case of tiles weighing <50 g a sufficient number shall be taken so 
as to form     5 test specimens each weighing between 50 and 100 g . 
 e L = Lower specification limit . 
f U = upper specification limit . 
g Only for tiles with lengths ≥ 48 mm  
h Number of measurements . 
I Number of test specimens . 
j Per test solution . 
k There is no double sampling test procedure for these properties . 



 

 

  
  

٤٩٢

  
    ٥  الطابوق

 اآلجر( الطابوق المصنوع من الطين (  
   ١٩٨٨ لسنة ٢٥    بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم 

  النمذجة  الفحوص

  المتطلبات الفيزياوية * 
   تحمل الضغط - ١
   امتصاص الماء - ٢
   فحوص الشكل- ٣
   التزھر- ٤
  األبعاد قياس - ٥
  
  

   ١٩٨٨ لسنة ٢٤بموجب المواصفة القياسية العراقية  
ات من كل  ساوية وتؤخذ عين سام مت ى أق الية ال سيم االرس اذج بتق تؤخذ النم

  : ًا ممثال لإلرسالية وكما يلي قسم بصورة عشوائية بحيث يكون مجموعھ
ود  ي العم ذكورة ف ن الفحوص الم ر م د أو اكث ان الغرض إجراء واح أذا ك
ات  دد العين ون ع ر فيك راء الفحص األخي رض إج ان الغ اور أو إذا ك المج

ى ) ٣٠( الية ال سم االرس ث تق ل ، حي ى األق ة عل ساوية ) ١٠(عين سام مت أق
ون ا من وتؤخذ ثالث عينات من كل قسم وبذلك يك ي مكون دد الكل ) ٣٠(ً الع

دة  وص . وح راء فح رض اج ان الغ ا إذا ك ضغط ، ( إم ل ال شكل ، تحم ال
اء ، التزھر  ات ) امتصاص الم دد العين ون ع سم ) ١٠(فيك ات حيث تق عين

  . أقسام متساوية ويؤخذ من كل قسم عينة واحدة ) ١٠(االرسالية الى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٤٩٣

  
الحجر الطبيعي 

  دامات البناءالستخ
٦    

  
  
عي الستخدامات البناء  الحجر الطبي  

   ١٩٨٩ لسنة ١٣٨٧     بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم 

  النمذجة  الفحوص

 المتطلبات الفيزياوية * 
 ١٩٨٩لسنة ) ٦٥(يتم اخذ النماذج بموجب الدليل االسترشادي المرجعي 

   امتصاص الماء -
تم اخذ النماذج وبحجم كاف لجميع الفحوص القياسية المطلوبة بحيث تمثل ي

المعدل الحقيقي لنوع أو صنف الحجر قيد الفحص ومن نفس النوعية 
  المجھزة 

   الكثافة -
   تحمل الضغط -
   معاير الكسر -

   
   مقاومة التآكل-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٤٩٤

  
المواد المانعة للرطوبة 
  والمنتوجات اإلسفلتية

٧    
  
  
انية لالســـتعمال على البارد ـــ المعجون القيري الحكام الفواصــــل الخرس  

   وتعديلھا١٩٨٨ لسنة ١٢٨٨المواصفة القياسية العراقية رقم بموجب       
  ١٩٨٩ لعام      

  النمذجة  الفحوص

     ن كل شحنة على ان اليقل ـًن العبوات عشوائيا مــدد مــ يتم اختيار ع-  المتطلبات الفيزياوية * 
     دد الكلي ـالجذر التكعيبي للع صلالنماذج المأخوذة عن حا ددـــع 
  .الجدول الالحق للعبوات وحسب 

   االختراق -
  )الزحف( السيولة-

ًـوة مختارة خلطا جيدا يدويا أو باســل عبــــ يخلط محتوى ك- ً   تعمال ـــً
  .قوام متجانس  مناسبة لحين الحصول على خالطة 

   فحص االرتباط-

   ن ـع) ملم١٠٠(ة تبعد ــن نقطــــمــن كل عبوة م) غم١٠٠( يؤخذ -
  .الجوانب  عن)مم١٠٠(وي للعبوة والعل المستوى 
  دة ـة إنتاج واحـــإذا كانت النتائج تمثل وجب) لتر٤( تؤخذ عينة بحجم -
   كانت النماذج تمثل وجبات إنتاج مختلفة فتؤخذ عينة بحجم  أما إذا 
  . الفحوصات لكل عينة ىنموذج وتجر من كل) لتر٤( 
  

عددالعدد ا  لكلي للعبوات ال اذجعبوات المأخوذة كنم
٢  ٨- ٢  
٢٧٣- ٩    
٦  ٤٤-٢٨  
١٢  ٥٥-٦٥  
٢١٦  ٦-١٢٦  
٣٤٣  ٧-٢١٧  
٥١٢  ٨-٣٤٤  
٧١٩  ٩-٥١٣  
١٠٠٠  ١٠-٧٢٠  

١٣٣٠- ١٠٠١  ١١    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٤٩٥

المواد المانعة للرطوبة 
  والمنتوجات اإلسفلتية

  ٧  
  
 
 القير المستعمل في التسطيح   

  ١٩٨٨ لسنة ١١٩٦بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم       
  النمذجة  الفحوص

 ٦٨٥يتم اخذ النماذج بموجب المواصفة القياسية العراقية 
   ٢٠٠١لسنة 

  المتطلبات الفيزياوية * 
  )الحلقة والكرة ( طة الليونة  نق-

 )    نقطة الوميض -
  )االختراق (  النفاذية -

س   صفر            ٥
س ٢٥  ٥              
س ٤٦   ٥              

  )قابلية السحب ( اللدونة -
   الذوبان في ثالث كلوريد االثيلين-

  )٥٢٦فحة  طرق اخذ النماذج للمواد اإلسفلتية صراجع

  
  
 قير األسس (  القير المستعمل فــي منع نفاذ الرطوبة والمـــاء (  

  ٢٠٠١ لسنة ٣٧٧٣     بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم 
  النمذجة  الفحوص

 ٦٨٥يتم اخذ النماذج بموجب المواصفة القياسية العراقية 
   ٢٠٠١لسنة 

  المتطلبات الفيزياوية * 
  )الحلقة والكرة (  نقطة الليونة -

 )    نقطة الوميض -
  )االختراق (  النفاذية -

س   صفر            ٥
س ٢٥  ٥              
س ٤٦   ٥              

  )قابلية السحب ( اللدونة -
   الذوبان في ثالث كلوريد االثيلين-

  )٥٢٦فحة راجع طرق اخذ النماذج للمواد اإلسفلتية ص

  
  )مئوية(  تعني درجة سيليزية ٥س : مالحظة

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٤٩٦

المواد المانعة للرطوبة 
  والمنتوجات اإلسفلتية

٧    
  
  الفلنكوت(المستحلب القيري المستخدم كطالء واقي فــــي السقوف (  

   ١٩٨٧ لسنة ١١٧٣العراقية رقم        بموجب المواصــــفة القياســـية
  النمذجة  الفحوص

من ) ٢(موذج بموجب ماجاء في الفقرة يؤخذ الن
  ١٩٨٧ لسنة ١١٧٤المواصفة القياسية العراقية 

 -  كتلة اللتر الواحد
   التبخربعدالمتبقي  -

ن   ستحلب وتفحص م لية للم ة األص تح األوعي تف
ا إذا  ظ فيم ستحلب ويالح وام الم انس ق ة تج ناحي
ى  ادة  إل ات الم ي مكون صال ف ك انف ت ھنال كان
ة  ات خفيف ثال وجود طبق طبقات مختلفة القوام ، م

ل أو كثيفة ، وجود خ ويالحظ ...  ترسب أو تكت ال
ك أي صعوبة  ان ھنال يأيضا فيما اذا ك  تحريك ف

دون  م ت انس ث ة التج ى حال ه إل ستحلب ومزج الم
  بشكل مالحظات أولية 

١ - تطايرة المتبقية بعد الحرقالمواد غير الم - 
 - محتوى الماء

 االتقاد -
 الجفاف -
 فحص التسخين -
 المرونة -

 - مقاومة الماء
 فحص اللھب المباشر -
يتم اختيار عبوة واحدة من الدفعة أذا كانت منتجة    االستعمال بالفرشاةأثناءالسلوكية  -

 .من وجبة واحدة 
٢ -

  االستعمال بالرشأثناءالسلوكية  -
   المواد الغير متطايرة الذائبة  في ثالث  -
  كلوريد الكاربون  

ة   ات مختلف في حالة كون العبوات منتجة من وجب
ائج  ون نت دما تك أخوذة أو عن اذج الم فحص النم

دة فيؤخذ عشوائيا  ات المعتم ة للمتطلب ًغير مطابق
ي  ًعدد من العبوات مساويا لحاصل الجذر التكعيب
ة وبموجب ماجاء  وات في الوجب للعدد الكلي للعب

  .٤٣ص) ٢(في الجدول رقم 

٣ -

غم من كل وعاء من ) ١٠٠(يؤخذ ما اليقل عن  
وي) ٨٠(نقطة تبعد  سطح العل م عن مستوى ال  م

 .ملم عن جوانب العلبة ) ٨٠(للمستحلب و 

٤ -

ة بحجم- ٥   دا وتؤخذ عين ر ) ٤( ًتمزج النماذج جي لت
ا اذا  دة ام اج واح ة انت ل وجب ائج تمث اذا كانت النت
ة  ذ عين ة فتؤخ اج مختلف ات انت ل وجب ت تمث كان

م  رى  ) ٤( بحج ة وتج ل دفع اذج ك ن نم ر م لت
  .الفحوصات على كل عينة 

  
  
 الحكام الفواصل الخرسانية لالستعمال على الحار المعجون القيري المرن  

  ١٩٨٨ لسنة ١١١٠العراقية رقم       بموجب المواصفة القياسية
  النمذجة  الفحوص

ة  ية العراقي فة القياس ب المواص سنة ٦٨٥بموج  ل
٢٠٠١  

  المتطلبات الفيزياوية * 
    درجة السكب-

)    االختراق-
  )الزحف(  السيولة -
   االرتباط-

رق ا ع ط فلتية راج واد اإلس اذج للم ذ النم فحة خ ص
٥٢٦ (  

  



 

 

  
  

٤٩٧

المواد المانعة للرطوبة 
  والمنتوجات اإلسفلتية

٧    
  
  
  مادة إحكام فواصل التبليط الخرساني واإلسفلتي لالستعمال على الحار  

  ١٩٨٨ لسنة ١١٣٦     بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم 
  النمذجة  الفحوص

  المتطلبات الفيزياوية * 
    درجة حرارة التسخين اآلمن-
   االختراق-
  ة السيول-
   االرتباط-
   المرونة -
   التوافق مع اإلسفلت-
   التسخين لفترة طويلة-
   

  

ز أو  ل التجھي زن قب تج أو المخ ل المن ن المعم اذج م ذ النم تؤخ
ز ، فيكون ىثنائه باختيار المشترا ل التجھي  أذا أخذت النماذج قب

سھيالت  ه الت دم ل ة أخذھا وتق ل المشتري حري ذي يمث للمفتش ال
  .ماذج بشكل ال يتعارض مع عمليات اإلنتاج الالزمة ألخذ الن

ه - وذج واحد كتلت م٤.٥( ال تقل نماذج الفحص عن نم من ) كغ
اج ( كل وجبة أو دفعة  ة اإلنت واد الكامل الوجبة أو الدفعة ھي الم

دءا  دة ب دة واح ستمرة كوح صورة م ات أو ب شكل وجب ة ب ًالمنتج
ة  اءا بالتعبئ ب وانتھ رى ) ًبالتركي دة أخ ة وح ذ ع.أو أي د اخ ن

ون  ل ، يك ي المعم زج ف ات أو أحواض الم ن الخزان وذج م النم
ث  ثال للثل اني مم ث الث سفلي والثل ث ال ثال للثل وذج مم ث النم ًثل ً
زان أو  ن الخ وي م ث العل ثال للثل ر مم ث األخي ط والثل ًاألوس

  .حوض المزج 
وذج واحد  ع العمل فيؤخذ نم أما بالنسبة للمادة المجھزة في موق

ى ان يكون من كل مجموعة ع ة واحدة عل بوات منتجة في وجب
ة ومن الثلث الوسطى  وات مختلف ة عب ًالنموذج مأخوذا من ثالث

  لكل منھا 
  
  
  
 المعجون القيري المرن المقاوم لوقود الطائرات المستعمل إلحكام الفواصل           

  الحار  على الخرسانية لالستعمال 
   ١٩٨٨لسنة ١١٧٢رقم   بموجب المواصفة القياسية العراقية    

  النمذجة  الفحوص

  المتطلبات الفيزياوية *   ٢٠٠١ لسنة ٦٨٥بموجب المواصفة القياسية العراقية 
(   )٥٢٦ صفحة ةراجع طرق اخذ النماذج للمواد اإلسفلتي    االختراق قبل الغمر-

   االختراق بعد الغمر -  
   قابلية الذوبان-
   السيولة-
   االرتباط قبل الغمر -
   االرتباط بعد الغمر-

  
  



 

 

  
  

٤٩٨

  
المواد المانعة للرطوبة 
  ةوالمنتوجات اإلسفلتي

٧    
  
  
  
 النوع ( الحشوات الجاھزة لفواصل التمدد في خرسانة التبليط والھياكل اإلنشائية    

  ) القيري غير القابل لالنبثاق المرن  
  ١٩٨٨ لسنة ١٢٨٠     بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم 

  النمذجة  الفحوص
وذج واح-  المتطلبات الفيزياوية *  ار نم تم اختب ـ ي ل لكل ســـــ ـد ممث    مك ولكل ـــ

    االنضغاط-  ). ٢ م١٠٠  (د علىـــالية التزيــإرس 
ـذ النموذج مـــ يؤخ-     وة للفحص بحيث يكفي ـــن الحشــ
  .)مم١١٥× مم١١٥(  كل منھا أبعادعينات  لخمس 

  وعية الرج-
   االنبثاق-

   نسبة القير-   
   نسبة امتصاص الماء-
   مقاومة العوامل الجوية-

  
  
  
 اللباد القيري المانع للرطوبة والماء   

  ١٩٨٨ لسنة ٤     بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم 
  النمذجة  الفحوص

ات عشوائيا وبموجب  ًيتم اختيار العدد المطلوب من اللف
  :الجدول التالي 

 الكتلة االسمية للفة  -
 الطول االسمي للفة  -

  ةـــاحة للفـدة المســـكتل المكونات لوح -  
 ، ، قير اإلشباع والطالء نسيج األساس(  
 ) كساء مواد اال  
  قوة القطع  -
 المرونة  -
 مقاومة الحرارة  -
 الفقدان بالتسخين -
 التشقق -
  التسرب -

  عدد لفات اإلرسالية
عدد اللفات 

  المأخوذة كنماذج
  ٥   وأقل١٠٠

  ٦  ٢٠٠ ولحد ١٠٠أكثر من 
  ٧  ٥٠٠ ولحد ٢٠٠أكثر من 
  ٨  ١٠٠٠ ولحد ٥٠٠أكثر من 
  ٩  ٢٠٠٠ ولحد ١٠٠٠أكثر من 

  
   

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٤٩٩

  
  

    ٨  األلواح االسبستية
  
  

  ألواح االسبستوس السمنتي المسطحة  
  ١٩٨٦ لسنة ٨٣     بموجب مسودة تعديل المواصـــفة القياســـية العراقيــــة رقم  

  النمذجة  الفحوص
  المتطلبات الفيزياوية * 
  )طول، عرض، سمك ( األبعاد -
  )استقامة الحافة،تعامد الحافات(الشكل -
   مقاومة االنحناء-
   الكثافة-
  

  ١٩٨٨ لسنة ٢بموجب الدليل االسترشادي المرجعي رقم 
ة  د كمجموع مك واح نف وس ن ص ي م واح الت ر األل تعتب
ن  اذج م ذ النم يش وتؤخ ى مجموعات تفت سم ال سة وتق متجان

  -:كل وجبة تفتيش كما في الجدول الالحق 
ع  دد النماذج  التفتيشمية وجبة ك 

  ٣ال  ١٠٠ى حد 
١٤  ٢٠٠-١٠  
١٥  ٤٠٠-٢٠  
١٧  ٨٠٠-٤٠  
١٠١  ١٥٠٠-٨٠  
١٥١  ٣٠٠٠- ١٥٠  
١٥٢  ٨٠٠٠- ٣٠٠  
١٥٣  ٢٠٠٠٠- ٨٠٠    

  
  
 ألواح الســـمنت االسبستي المموجة وملحقاتھا للتسقيف والتكســية   

  ١٩٩٩ لسنة ٧٩      بموجب المواصــــفة القياســــية العراقية رقم 
  النمذجة  الفحوص

  المتطلبات الفيزياوية *   ١٩٨٨ لسنة ٢ رقم  االسترشادي المرجعيدليلالبموجب 
  األبعاد  - 

   عدد التموجات -
   حمل الكسر -
   الكثافة -
   نضوح الماء -
   التشقق الناجم عن االنجماد -

  نفس طريقة اخذ النماذج لأللواح االسبستية المسطحة

  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٥٠٠

  
  

    ٨  األلواح االسبستية
  
  
صالت الضغط المصنوعة من السمنت االسبستي  أنابيب وو  

  ١٩٨٧ لسنة ١٤٣     بموجب مسودة المواصفة القياسية العراقية رقم 
  النمذجة  الفحوص

  ١٩٧٢لسنة ) ٧٣(ع .ق.تؤخذ النماذج بموجب م  الفحوص اإللزامية * 
تحتوي كل وجبة تفتيش على مواد ذات قطر واحد ومن صنف 

  .واحد 
  األبعاد  -
 فحص تحمل الضغط المائي الداخلي -

يحدد الحد األعلى واألدنى لوجبات التفتيش باتفاق بين المنتج 
  :والمشتري وفي حالة عدم وجود اتفاق تجري حسبما يلي 

   فحص ضغط االنفجار-
  

 .مم١٠٠زيد على  أنبوب على التوالي لألقطار التي الت٢٠٠و٨٠٠  الفحوص االختيارية * 
  . مم٢٥٠ الى ١٢٥ أنبوب على التوالي لألقطار من ١٠٠ و٤٠٠   قوة الكسر المستعرض-
  . مم فما فوق٣٠٠ أنبوب على التوالي لألقطار من ١٠٠ و ٢٠٠  )النحناءا(  التقوس -

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 



 

 

  
  

٥٠١

 
   ٩  االيبوكسي

 
  
 
 االيبوكسي  

  ASTM C881-02    بموجب المواصفة األمريكية 
  النمذجة  الفحوص

*   المتطلبات الفيزياوية
     القوام-
  )( Gel Time وقت التماسك -
   محتوى المواد المالئة -
   مكافئ االيبوكسي-
   اللزوجة -
   االمتصاص -
   قوة الربط -
   االنكماش -
   التوافقية الحرارية -
  درجة الحرارة التي يبدأ عندھا الھطول -
   معامل االنكماش الخطي-
   مقاومة االنضغاط-
   مقاومة الشد واالستطالة عند الكسر-

ؤخذ نموذج ممثل من كل من المادة المتصلبة ومن ي
الراتنج بعد رج العلبة الحاوية لكل منھما بشكل جيد 

 من ٪٥أو يسحب النموذج من علبة تمثل على األقل 
  اإلرسالية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٥٠٢

  

    ١٠  مضافات الخرسانة
 مضافات الخرسانة   

  ١٩٨٩ لسنة ١٤٣١    بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم 

  مذجةالن  الفحوص

*   المتطلبات الفيزياوية  اخذ نماذج المساحيق من عبواتھا : ًأوال 
د عن يكون النموذج المستحصل   -:النوع األول  ة من المضاف ال تزي ثال لكمي ًمم

وات أو من  طن واحد من المضاف الصلد ويستحصل من ست عب
ل ٪١ تا أو اق وات س ً من عدد العبوات أيھما اكبر في حال كون العب

ارة  وات المخت ة من العب فيستحصل من جميعھا وتؤخذ نماذج ثانوي
ا غم ، إم)٥٠٠(وتؤخذ جميع محتويات العبوات اذا كانت اقل من 

ى  وة عل وت العب ذ ) ٥٠٠(إذا احت وب اخ ستخدم أنب ر في م أو اكث غ
م ) ٢٥(النماذج ويدخل في العبوة ويسحب لب ال يقل قطره عن  مل

وة  داخلي للعب ول ال ساو للط ول م ود . وبط دم وج ال ع ي ح ا ف ام
ى سطح  وات عل دى العب ات إح غ محتوي اذج بتفري ذ النم وب اخ أنب

واد ا ات م ط محتوي ث تخل ف حي اف ونظي ة ج ذ ثالث م تؤخ وة ث لعب
ا  ل منھ ة ك ل كتل ى األق زاء عل ع ) ١٢٥(أج ة مواق ن ثالث م م غ

وات  ن عب وة م ل عب ى ك ة عل رر العملي ة ، تك ن الكوم ة م مختلف
وذج  وين النم رض تك ة لغ اذج الثانوي ط النم تم خل م ي وذج ث النم
سيم  ذا النموذج بواسطة التق الرئيسي ويجري بعد ذلك تقليل كتلة ھ

تخ ى حوالي الربعي أو باس اذج إل م ، يوضع )١(دام قاسمة النم كغ
  .النموذج في وعاء واحد أو اكثر محكم ومؤشر 

    معامل الرص-
   وقت التجمد االبتدائي-
   وقت التجمد النھائي -
   الحد األدنى لتحمل الضغط بعمر-

                                 يوم ١
                                 يوم ٧

   يوم٢٨                            
  -:النوع الثاني 

   وقت التجمد-
   الكثافة المشبعة-
   محتوى الھواء-
   تحمل الضغط-
   مقاومة االنجماد واالنصھار-
  

  متطلبات التجانس للنوعين* 
     محتوى المواد الجافة -

   محتوى الرماد-  اخذ نماذج من العبوات السائلة : ًثانيا 
 لتر ٥٠٠٠ًيكون النموذج المستحصل ممثال إلرسالية ال تزيد على    محتوى ايون الكلوريد-

وات أو  سائل ويستحصل النموذج من ست عب  ٪١من المضاف ال
ًھما اكبر وتنقى عشوائيا وفي حال كون من عدد عبوات الشحنة أي

ن  وات فيستحصل م ى ست  عب د عل وات ال يزي ي للعب دد الكل الع
اذج  ذ نم تم اخ وذج ، ي ذ النم ل اخ دا قب وات جي رج العب ا ، ت ًجميعھ
ن  ر م دة أو اكث اء بواح دون ابط ارة وب وات المخت ن العب ة م ثانوي

  .ًالطرق المذكورة الحقا أيھما انسب 

   الكثافة النسبية-

ون العب ة ك ي حال وة ف ات العب ذ محتوي ر تؤخ ن نصف لت ل م وة اق
ر  ر فيؤخذ نصف لت ر أوأكث بكاملھا ، اما اذا كانت العبوة نصف لت

د  وذج واح وين نم ا لتك ا جميع تم خلطھ ا وي ن . ًمنھ اء م د االنتھ بع
ة  الخلط يؤخذ نموذج نھائي ال يقل عن لتر واحد ويوضع في حاوي

  .نظيفة ومؤشرة ومغلقة بأحكام 
  

  المواد الفل أو السائبة من نماذج اخذ : ًثالثا 
ل  ي يمث ا لك وذج كافي م النم ون حج اذج إن يك ذ النم ي اخ شترط ف ًي

  .المنتوج المراد فحصه وحسب الحالة 
الية  ف اإلرس اذج وتعري ذ النم ة اخ ان وطريق اريخ ومك سجل  ت ي

  وكميتھا الممثلة بالنموذج  



 

 

  
  

٥٠٣

  
    ١١  الطالء والوارنيش

  
  
  
 لزنك  أصـــفر ا– طالء أساس اوكســـيد الحديــــد  

  ●١٩٨٨ لسنة ٨٧٧      بموجب المواصــــفة القياســـية العراقيـــة رقـــــــم 
  النمذجة  الفحوص

  ١٩٩٠ لسنة ٤٦بموجب الدليل االسترشادي *   المتطلبات النوعية
يفضل إن يكون عــــــدد النماذج التـــــي يتم أخذھا للفحص     اللون-   

   حالة الطالء في العلبة -     بموجب المعادلــــة
 (    ثبات التخفيف-   

2

  -:عدد االوعية أو بموجب الجدول أدناه ) ن(حيث )ن
   قابلية التفريش-   

  
 

   قابلية الرش-   
   المظھر -   
   المرونة وااللتصاق-   
  ر  مقاومة الغم-   
  مقاومة الماء البارد* 
   مقاومة المذيبات الھيدروكاربونية* 
   قابلية التقشر -   
   قابلية الخزن -   
   ةالمتطلبات الكيميائية والفيزيائي* 
  )ً وزنا من الطالء٪الخضاب (  اللون-   
   الحامل -   

   المواد الصلبة من الحامل -أ     
   ماء غير متحد -   
   دقائق خشنة وقشور -   
   القوام -   

   الوزن لكل لتر -   
   زمن الجفاف -   

   بالمس - أ    
   نھائي- ب    
   ٥ ٦٠  عندمرآوي لمعان -   
   نعومة الطحن -   
   نقطة الوميض-   

عدد األوعية في
  اإلرسالية

عدد األوعية المأخوذة 
  كنماذج

٢  ١٠  - ٢  
٣  ٢٠ – ١١  
٤  ٣٥ – ٢١  
٥  ٥٠ – ٣٦  
٦  ٧٠ – ٥١  
٧  ٩٠ – ٧١  
٨  ١٢٥ – ٩١  
٩  ١٦٠ – ١٢٦  
١٠  ٢٠٠ - ١٦١  

  
  وعاء إضافي) ٥٠( كل وبعد ھذا العدد يؤخذ وعاء واحد من 

  
   يستعمل كطالء أساس للمعادن الحديدية التي ال تتعرض  لظروف جوية قاسية●
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٥٠٤

  
    ١١ الطالء والوارنيش

  
  
 طالء الكيدي لماع للســـطوح الداخليـــــة والخارجيــــة   

  التحديث الثاني/ ١٩٨٨ لسنة ٩٦٠     بموجب المواصـفة القياسـية العراقيــة رقم 
  ٢٠٠٠ لسنة      

  النمذجة  الفحوص
*   المتطلبات الفيزياوية  ١٩٩٠ لسنة ٤٦بموجب الدليل االسترشادي 

   حالة الطالء في العلبة -   
   القوام-   
   اللزوجة -   
   العتامة عند الجفاف-   
   محتوى الرصاص -   
   مقاومة الخدش -   
   الثبات للضوء -   
   محتوى الماء -   
   درجة الوميض -   
   النعومة -   
   الرائحة -   
   خاصية التفريش-   
  لرش   خاصية ا-   
   زمن الجفاف -   
   جفاف السطح-   أ
   جفاف صلد-  ب

   المظھر-   
   اللون-   

٥   )٦٠بزاوية ( اللمعة -   
   اللمعة- 

   إعادة الطلي -   
   المرونة وااللتصاق- 
   مقاومة الماء المقطر- 
   خواص الخزن- 
   التعبئة - 

   أصفر الزنك–ء اوكسيد الحديد كما في طريقة النمذجة لطال

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٥٠٥

  
    ١١  الطالء والوارنيش

  
  
 بنتاليت(  طالء مستحلب راتنجات اصطناعيـــــة (  

  ●١٩٩٤ لسنة ٩٨٥     بموجب المواصـــفة القياســـية العراقيــــة رقـــم 

  النمذجة  الفحوص

   حالة الطالء في العلبة-  ١٩٩٠ لسنة ٤٦بموجب الدليل االسترشادي 
   سھولة االستعمال- 

  حرارة الثبات لل-
   زمن الجفاف -
  ر طبقة الطالء مظھ-
  )لألبيض واأللوان الضعيفة( نسبة التباين-
   خاصية مقاومة الماء-
   قابلية الغسل-
   المتطلبات االسترشادية-

   *   اللون
  مقاومة القلويات   * 

   التعبئة -

 –كما في طريقة النمذجة لطالء اوكسيد الحديد
  أصفر الزنك

  
   لالستعمال الخارجي -أ:  الطالء إلى صنفين  يصنف●

   لالستعمال الداخلي-                                       ب
  
  
  
 طالء األلمنيوم   

  ١٩٩٠ لســــنة ١٠٢٦    بموجب المواصـــــفة القياســــية العراقيــــة رقــــم  

  النمذجة  الفحوص

   حالة الطالء في العلبة - 
   الرائحة-
  قوام ال-
   خاصية التفريش-
   خاصية الرش-
   اللزوجة  -
   زمن الجفاف -

   جفاف السطح-   أ
   جفاف صلد-  ب

   دھون اللون-
   المرونة وااللتصاق-

  ١٩٩٠ لسنة ٤٦بموجب الدليل االسترشادي
ة النمذجة لطالء اوكسيد الحديد ــــي طريقـــكما ف

   أصفر الزنك–



 

 

  
  

٥٠٦

  
    ١١  الطالء والوارنيش

   وح المعدنيـــــة طالء األلمنيوم المحبب للســط
  ١٩٨٤ لسنة ١٠٤٧     بموجب المواصــــفة القياســـية العراقيـــــة رقــــم 

  النمذجة  الفحوص
   حالة الطالء في العلبة -  ١٩٩٠ لسنة ٤٦بموجب الدليل االسترشادي 

   الرائحة-
   المظھر -
   اللون-
   زمن الجفاف -

   جفاف السطح-   أ
   جفاف صلد-  ب

   ثبات التخفيف-
   اللزوجة -
   درجة الوميض -
  )قوة اإلخفاء ( غطية  قدرة الت-
   قابلية االنحناء -
   عيوب السطح-

 أصفر –يد الحديد سكما في طريقة النمذجة لطالء اوك
  الزنك

  
  

  األساس الكيدي –طالء اوكسيد الحديد األحمر ( الطالء والوارنيش  (  
 ●١٩٨٤ لسنة ١٠٥٦      بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم 

  النمذجة  الفحوص
  المتطلبات الفيزياوية   ١٩٩٠ لسنة ٤٦بموجب الدليل االسترشادي 

   حالة الطالء في العلبة - 
   الرائحة-
   خواص الطالء والرش-
   مظھر الطبقة الجافة-
   الطبقة الرقيقة -
   زمن الجفاف -

   جفاف السطح-   أ
   جفاف صلد-  ب

   نعومة الطحن -
   قابلية االنحناء -
   مقاومة الماء البارد -
  وجة  اللز-
   درجة الوميض -
   المواد الطيارة -
   خضاب اوكسيد الحديد األحمر -
   قابلية التغطية -
   القوام -
   التعبئة-

 أصفر –كما في طريقة النمذجة لطالء اوكسيد الحديد
  الزنك



 

 

  
  

٥٠٧

  ية قاسية يستعمل كطالء أولي للمعادن الحديدية التي ال تتعرض لظروف جو●
    ١١  الطالء والوارنيش

  الطالء الكيدي مطفأ اللمعة لالستعمال الداخلي  
      ١٩٨٤نة ــــ لس١٠٥٧م ـــة رقــــية العراقيـــفة القياســ بموجب المواص

 ●)١٩٨٨\١مع ملحق تعديل (      
  النمذجة  الفحوص

*   المتطلبات الكيمياوية  ١٩٩٠ لسنة ٤٦سترشادي بموجب الدليل اال
   المواد  المتطايرة -
   الماء غير المتحد-
  

  فيزياويةال المتطلبات * 
   حالة الطالء في الطبقة-
   الثبات عند الخزن -
   اللون والمظھر -
   مظھر الطبقة الجافة-
   زمن الجفاف -

   جفاف السطح-   أ
   جفاف صلد-  ب

   نعومة الطحن-
   المرونة-
   مقاومة تبدل اللون-
   انعكاس الطالء األبيض-
   اصفرار الطالء األبيض-

 ٨٥،  )  ٥ ٦٠( عندمرآوي اللمعان ال- ٥
   مقاومة تغيير اللمعان-
   قوة التغطية للطالء-
  
  خواص االستعمال* 
   التخفيف بالصفوة المعدنية -
   خواص التفريش-
   خواص الرش-
  

  المتطلبات االسترشادية * 
   مقاومة التقشير -
   القشور والجزيئات الخشنة -
   القوام -
 خواص الطلي بأسطوانة تسوية -
  )حادلة(

  أصفرالزنك–ا في طريقة النمذجة لطالء اوكسيد الحديد كم

    
ـ لالستعمال الداخلي كطالء نھائي على المعدن والخشب وجدران الجبس المختوم●     واد ـ        ة والم

  ًأساس أو مطلية سابقا  المطلية بطالء المشابھة 
  



 

 

  
  

٥٠٨

  
   ١١  الطالء والوارنيش

   
  لطرق األبيض واألصفر طالء تخطيط ا( الطالء والوارنيش (  

  ●١٩٨٦ لسنة ١١٠١رقم       بموجب المواصفة القياسية العراقية
  النمذجة  ●●الفحوص

*   المتطلبات العامة  ١٩٩٠لسنة  ٤٦بموجب الدليل االسترشادي 
   الخضاب- 

   المواد غير المتطايرة للحامل -
   القوام -
   الوزن النوعي -
   مدة الجفاف-
   النعومة -
   الماء غير المتحد -
   العتامة -
    الجزيئات الخشنة-
  

  متطلبات النوعية* 
   الظروف عند فتح العلبة -
   التجلد -
   الثبات عند التخفيف-
   خواص الرش-
   المظھر -
   المظھر بعد التعتيق-
   المرونة وااللتصاق -
   مقاومة الماء -
  )البري(  مقاومة الحك -

  للطبقات المشوية * 
  للطبقات المعجلة * 
   التعبئة -

   أصفر الزنك–كما في طريقة النمذجة لطالء اوكسيد الحديد

    
       يستعمل على السطوح المصنوعة من السمنت والخرسانة واإلسفلت والطابوق غير المزجج ●    

  والجسور واإلنفاق وساحات وقوف السيارات المرور الخارجية وطرق 
  لطالء  الفحوصات المطلوبة لثالثة أنواع من ا●●  
  االلكيدي :  النوع األول         
   بيوتادايين –فنيل تلوين : النوع الثاني         
   االلكيدي –المطاط المكلور : النوع الثالث         
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٥٠٩

  ١١ الطالء والوارنيش  
  
    الطالء الكيدي شبه لماع لالستعمال الداخلي والخارجي   

  ●١٩٩٠  لسنة ١٥٠٦ـم         بموجب المواصـــفة القياســـية العراقيــــة رقـــ
  النمذجة  الفحوص

*   الفيزياوية المتطلبات  ١٩٩٠ لسنة ٤٦بموجب الدليل االسترشادي 
   حالة الطالء في العلبة- 

   القوام -
   اللزوجة -
   نعومة الطحن -
   الرائحة -
   خاصية التفريش-
   خاصية الرش-
   زمن الجفاف-
     جفاف السطح-أ
     جفاف صلد-ب

   اعادة الطلي -
   المرونة وااللتصاق -
    التغطية الجافة-

٥   ) ٦٠بزاوية  ( مرآوي لمعان -
   خواص الخزن-
   التعبئة -

   أصفر الزنك–كما في طريقة النمذجة لطالء اوكسيد الحديد

    
       بية أو ــتعمال على السطوح الخشــرة البيض لالســــ لمعة قش ذو طالء الكيدي شبه لماع أو●    

  أساس مناسب  ج المطلية بطالءري الداخل والخاـف ةــالمعدني 
  
  
  

 الثرموبالستك ( طالء تخطيط الطريـــــق السريــــع نــــوع اللدائن الحراريـــــة (    
  الصب الحــــار  

 B.S 3262 - 1987البريطانية  المواصفة      بموجب
  النمذجة  الفحوص

 )    المواد الرابطة -
 صلدة  الحبيبات الزجاجية ال-
  المواد المتبقية -
  نقطة الليونة-
  عامل النصوع -
  مقاومة الحرارة -
  مقاومة الھطول -
   مقاومة االنزالق-

  أكياس لكل خلطة بموجب نفس المواصفة البريطانية ) ٣

  



 

 

  
  

٥١٠

  
    ١٢  التسليححديد 

  
  قضبان الشــــــد  

  B.S 4449-1978     بموجب المواصـــــفة البريطانيــــة  
  ِ◌ASTM A615/A , 615M-01bاصــــفة االمريكيــــة   بموجب المو     

  النمذجة  الفحوص
  دـــــ الش- B.S 4449-1997بموجب المواصفة البريطانية 

د لكل حيتم اختيار النماذج من كل وجبة مطروحة وبتردد ال يقل عن نموذج وا
مي  ر االس سب القط ه  وح زء من ق أو ج دول الالح ي الج ذكورة ف ة م كمي

  -:لقضبان ل

   االنحناء-

  

لم  )طن(طروحة  الكمية  االقطر االس  )ملم(مي

  ١٠  ٢٥أقل من 

١٦٣٥ – ١٠    

٣٢٤٥ – ٢٠    

  ٥٥  ٣٢فوق 

  
في حال طلب فحص االنحناء فقط فيؤخذ نموذج واحد لكل كمية تعادل ضعف 

  .الكمية المذكورة في الجدول االنف الذكر إزاء القطر االسمي للقضبان
  

  A , 615M-01b◌ِASTM A615 \    بموجب المواصفة األمريكية
  من كل وجبة) النحناء االشد و( يؤخذ نموذج واحد إلجراء الفحصين 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٥١١

  
  
  
 التعليات واالمالئيات(اإلعمال الترابية( (Embankment & Filling)   

  ١٣  أعمال الطرق

 

      )لطبقة النھائيةادا ع)(R5 الفصل SORB(   بموجب مواصفات الطرق والجسور
  ٢٠٠٣و ١٩٩٩تھا لعامي وتعديال 

  النمذجة  الفحوص
٣ أو لكل مصدر  )م١٥٠٠( يؤخذ نموذج واحد على األقل لكل -١

  .أيھما اقل      
   حد السيولة-
  )دليل اللدونة( معامل المطاطية -

  يؤخذ النموذج بحيث تنتخب أجزاء النماذج من مواقع متعددة -٢
 ًمختلف األعماق بحيث يكون النموذج ممثال  نـــمن الكدس م    
  .اإلمكان   قدراالكمية التي يؤخذ منھ لجميع    

   العالقة بين الكثافة والرطوبة-
   األمالح الكبريتية-
   األمالح الذائبة-

 في حالة وجود عدم تجانس واضح في المجموعة فيجب مزج -٣
  . اخذ النماذج جيدة قبل المواد بصورة    

   المواد العضوية-
    الجبسم-
  
  
  
-

(  )مقترحات المركز الوطني للمختبرات والبحوث اإلنشائية
  
 
ر م)٢٠٠٠(فحصان على األقل لكل   الكثافة الموقعية ٢  - ردد أكث ة وبت ولكل طبق

  المھندس المقيم  حسب طلب
  

  
 الطبقة الترابية النھائية )Subgrade (  

  فونـة أو المد)Natural or Fill Subgrade(    الطبقة الترابية النھائية الطبيعية
  يـــــوتعديالتھا لعام ) R5 الفصلSORB(الطرق والجسور      بموجب مواصفات

     ٢٠٠٣ ، ١٩٩٩  
  النمذجة  الفحوص

٣ أو لكل مصدر )   م١٥٠٠  (ل لكلــد على األقــــ نموذج واح- ١
  أيھما اقل     

   حد السيولة -
   دليل اللدونة -

   العالقة بين الكثافة والرطوبة -   ةــــرة اإلعمال الترابيـــــع اخذ النماذج لفقـــــراج - ٢
   األمالح الكبريتية -  في اعاله )االمالئياتوالتعليات (     

  
  
  
- 

   األمالح الذائبة الكلية -
   المواد العضوية -
   الجبسم -
  كيلو متر ولكل جھة ) ١(  فحص لكل  ●)(C.B.Rالكاليفورني التحمل -
  ٢م )٢٠٠٠(األقل لكل فحصان على  -   الكثافة الموقعية-

  )مقترحات المركز الوطني للمختبرات والبحوث اإلنشائية ( 

  -: لمواد ) (C.B.R يجري فحص التحمل الكاليفورني ●    
  التربة - ١

ـمي   اس االســـ ام ذات المق ـواد الرك ام أو مــ ـة والرك زيج التربــ م ٥٠م صنفة ٢٥و مل م الم مل
 ) .R6 الفصل SORB( طرق والجســــور بموجب مواصــــفات ال )C أو B(حسب صنف 

٢ -

  



 

 

  
  

٥١٢

  
  
  
                                                       الطبقة الترابية النھائية المثبتة باالسمنت   

  ١٣  أعمال الطرق

 

)     Soil Cement Stabilized Subgrade Course Subase or base (  
      وتعديالتھا )  R6E الفصلSORB(والجسور  الطــــرق      بموجب مواصـــفات

  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩لعامي  
     

  المواد: ً أوال 
    التربة - أ
   ) Silty and Clayey Soils( التربة الغرينية والتربة الطينية -١-أ        

  النمذجة  الفحوص
٣    حد السيولة -  ) م١٥٠٠(د على األقل لكلـذ نموذج واحــ يؤخ- ١

   حد اللدونة -  . الكدس أو لكل مصدر أيھما اقل من    
   األمالح الذائبة -  ةـــ راجع اخذ النماذج لفقرة اإلعمال الترابي-٢

  )Sulphates( أمالح الكبريتات (       ) ٥١١ ص واالمالئيات التعليات *  
  
  
  
)

  )Chlorides(أمالح الكلوريدات *   
P) PH Value (  H قيمة -

  mm 0.002 األقل من)الطينية (ةعم المواد النا-
 ركز الوطني للمختبرات والبحوثمقترحات الم

   )اإلنشائية
   
  )Sandy and Gravelly Soils( التربة الرملية والتربة الحصوية - ٢-أ

  النمذجة  الفحوص

  آنفا) ١-أ(النمذجة كما في الفقرة  )التدرج(  توزيع المقاس الحبيبي - 

   االسمنت البورتالندي- ب
  ١٩٨٤نة لس) ٥(بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم 

  من الكراس ) ٤٧٨(النمذجة كما مبين في الصفحة 
  
   الماء- ج

  ١٩٩٢ لسنة ١٧٠٣بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم 
  النمذجة  الفحوص

دليل  ب ال ة بموج ات مختلف ن ارتفاع اء م ة م قنين
  ١٩٩٥ لسنة ٧٦٨االسترشادي المرجعي 

   األمالح الذائبة الكلية-
SO (   3 ( الكبريتات على شكل-

  
  
  

  

  )Cl ( الكلوريدات على شكل-
   القلويات على شكل كربونات وبيكاربونات-
  ب العضوية الشوائ-
       زمن التصلب االبتدائي للسمنت مقارنة مع -
  )ماء مقطر (خلطة مرجعية  
    مقاومة االنضغاط لنماذج السمنت مقارنة مع -
  )ماء مقطر(خلطة مرجعية 



 

 

  
  

٥١٣

  ١٣  أعمال الطرق  
  

  ة لمزيج التربة واالسمنتالخلطة التجريبي: ًثانيا 
  

  النمذجة  الفحوص

   العالقة بين الكثافة والرطوبة-
   مقاومة االنضغاط للمزيج-
   الزيادة في الحجم -
   الفقدان في الوزن -
   تعيين نسبة السمنت والماء المضاف -
P)PH قيمة - H Value (ة ـــــلمزيج الترب   
  ة ــــمنت أو مزيج التربــــالغرينية والس 
  والسمنت الطينية 

  تعد الخلطة التجريبية كلما تغيرت المواد

  
  

  فحوصـــــات المزيج والفحوصــــات الموقعيــــــة : ًثالثا 

  وتعديالتھا ) R6E الفصلSORB(        بموجب مواصـــفات الطرق والجســور 

  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩لعامي         

  
  النمذجة  الفحوص

  وبة العالقة بين الكثافة والرط-
   مقاومة االنضغاط -
   نسبة السمنت المضاف -
   التدرج -
   الكثافة الموقعية-

  على األقل) ٢م٥٠٠٠٠( نموذج لكل -
٢   )أيھما أقل(أو لكل يوم عمل ) م١٠٠٠٠( نموذج لكل -
٢   على األقل) م٥٠٠٠( نموذج لكل -

   كذلك-
   كذلك-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٥١٤

  
  ير النھائية المثبتة بالجةالطبقــة الترابيـ  ١٣  أعمال الطرق

) Lime Stabilized Subgrade or sub-base   (   
سور       رق والج فات الط ب مواص صلSORB(بموج امي ) R6F الف ديالتھا لع وتع

  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩
  

  المواد : ًأوال 
  )Clayey Gravels(والتربة الحصوية الطينية )  Clay Soils( التربة الطينية -أ

  النمذجة  الفحوص

   التوزيع الحبيبي للمواد-
   دليل اللدونة-
  )Acidity( الحامضية -
  ) Compaction Test( فحص الرص-
   محتوى الماء الطبيعي-

   )٣ م١٥٠٠(ل لكلـد على األقح يؤخذ نموذج وا- ١
  . أيھما اقل مصدر لكل     أو 

 باألعمالذ النماذج في الفقرة الخاصة ـ راجع اخ- ٢
   ) ٥١١ واالمالئيات  الترابية التعليات     

  
  
  )Lime(الجير  -ب

  النمذجة  الفحوص

) ٢٩(رقم بموجب المواصفة القياسية العراقية 
  ١٩٨٤لسنة 

   اوكسيد الكالسيوم والمغنيسيوم-
)(Calcium and Magnesium Oxides  
ن   ثاني أوكسيد الكاربون - ع م ل أو الموق ن المعم وذج م ذ النم ) ١٠(يؤخ

ى  من مختلف أجزاء على األقل أقسام اإلرسالية عل
  كغم) ٥( يقل وزنه عن ن الأ

  
  

  الخلطة التجريبية لمزيج التربة والجير: ًثانيا 
  النمذجة  الفحوص

   العالقة بين الكثافة والرطوبة -
   مقاومة االنضغاط-
   تعيين نسبة الجير المضاف والماء-

  يتم إعدادھا كلما تغيرت المواد

  
  

  فحوصات مزيج التربة والجير للفحوص الموقعية: ًثالثا 

  النمذجة  فحوصال

   العالقة بين الكثافة والرطوبة -
   مقاومة االنضغاط-
   تعيين نسبة الجير المضاف -
   التدرج-
   الكثافة الموقعية-

  على األقل) ٢م٥٠٠٠٠( نموذج لكل -
م١٠٠٠٠( نموذج لكل - )أيھما أقل(أو يوم عمل) ٢
٢   على األقل) م٥٠٠٠( نموذج لكل -

   كذلك-
   كذلك-
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    ١٣  أعمال الطرق

  
ترابية النھائية المثبتة بالمواد اإلسفلتية الطبقة ال  
)Bitumen Stabilized Subgrade and sub-base (   

وتعديالتھا لعامي ) R6G الفصلSORB(  بموجب مواصـفات الطــرق والجسـور 
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩

  
  المواد : ًأوال 

    )Sand or Sand and Gravel Mixture(التربة الرملية أو مزيج الحصى والرمل  - أ

  النمذجة  الفحوص
٣  كحد أدنى أو لكل  ) م١٥٠٠(ن الكدس لكل ــ نموذج م- ١

  مصدر ، أيھما اقل    
  )٢٠٠(تعيين نسبة العابر من غربال رقم-
   حد السيولة -

    باألعمال راجع فقرة أخذ النماذج في الفقرة الخاصة - ٢
  ) ٥١١ ص التعليات واالمالئيات (الترابية    

   دليل اللدونة-

  
 )مقترحات المركز الوطني للمختبرات والبحوث اإلنشائية(

  
  
   المادة اإلسفلتية الرابطة -  أ
  ) Asphaltic Cement( السمنت اإلسفلتي -١- ب

  النمذجة  الفحوص

   االختراق-  ٥٢٦راجع طرق أخذ النماذج للمواد اإلسفلتية صفحة 
  
  
  

   نقطة الوميض -
   السحب -
   الذوبان في ثالث كلوريد االثيلين -
   -:المتبقي بعد فحص الطبقة الرقيقة بالفرن-

   من األصل ٪ختراق المتبقي ،اال*   
٥س٢٥السحب في درجة   )سم(دقيقة /سم٥،*   

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٥١٦

  

    ١٣  أعمال الطرق
  
  
  )Cut- Back Asphalt( اإلسفلت السائل المخفف بالمواد المذيبة -٢- ب

  النمذجة  الفحوص
راجع طرق أخذ النماذج للمواد 

 -  اللزوجة الكينماتية أو  ٥٢٦اإلسفلتية صفحة 
)   Saybolt Furol Viscosity(  

-
  
  
  

   نقطة الوميض
   محتوى الماء-
   التقطير -
   الفحوص على المتبقي من التقطير-
  )Absolute Viscosity( اللزوجة المطلقة-
  االختراق -
   السحب -
   الذوبان في محلول ثالث كلوريد االثيلين-
  )اختياري( فحص التبقع -

  
  
  )Cationic Emulsified Asphalt(لمستحلب اإلسفلتي  ا-٣- ب

  النمذجة  الفحوص

راجع طرق أخذ النماذج للمواد 
  الفحوص على المستحلب اإلسفلتي *   ٥٢٦ اإلسفلتية صفحة

٥ ٥  
  

س٥٠ و    س٢٥ اللزوجة بدرجة -
   )viscosity   Saybolt Furol(  
  )Storage Stability test(  الثبات عند الخزن- 

 -  ) Demulsibility( قابلية التفكك واالنتقاض
  ليف ومقاومة الماء قابلية التغ-

)  Coating Ability and Water Resistance(  
   فحص الشحنة في الجزيئات -

   )Particle Charge test(  
  )Cement Mixing test( المزج مع اإلسفلت -
  )Sieve test( فحص الغربلة -
  )Distillation( التقطير -
  

  الفحوص على المتبقي من التقطير * 
   االختراق -
    السحب-
   الذوبان في محلول ثالث كلوريد الكربون-
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    ١٣  أعمال الطرق
  
  

  الخلطة التجريبية لمزيج التربة والمادة اإلسفلتية الرابطة : ًثانيا 
  النمذجة  الفحوص

س٢٥ مقاومة االنضغاط في درجة -   ٥
  تعد الخلطة التجريبية كلما تغيرت المواد

   تعيين معامل القوة المتبقية -
  
  

  سفلت المضاف تعيين نسبة اإل-
س٦٠ ثبات مارشال في درجة -  ٥

  
  
  

  مزيج التربة والمادة اإلسفلتية الرابطة والفحوص الموقعية  : ًثالثا 
ديالتھا ) R6G الفصلSORB(      بموجب مواصفات الطرق والجسور          وتع

  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩لعامي  
  النمذجة  الفحوص

م٥٠٠٠(نموذج لكل   أو يوم عمل أيھما اقل) ٢ استخالص مكونات مزيج التربة والمادة  -
    اإلسفلتية 

  
  

 

   مقاومة االنضغاط -
   ثبات مارشال -

٢   على األقل) م٢٥٠٠(نموذج لكل   الكثافة الموقعية-
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    ١٣  أعمال الطرق

  
طبقة ما تحت األساس  

  ام ـــــواد الركــــوالركام أو مة ــــن مزيج التربـــ    طبقة ما تحت األساس م
(Selected Granular Material for Subbase Course)       

        وتعديالتھا ) R6G الفصلSORB(      بموجب مواصفات الطرق والجسور
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩لعامي  

  النمذجة  الفحوص
٣ ل    )التدرج(توزيع المقاس الحبيبي  - دس لك ن الك وذج م ل ) م١٥٠٠(نم ى أو لك د أدن كح

 .مصدر ايھما اقل 
١ -

   حد السيولة-
اذج من مواضع   يؤخذ النموذج بحيث تنتخب أجزاء النم

ون  ث يك اق بحي ف األعم ن مختل وم م ن الك ددة م متع
در  ا ق ام التي يؤخذ منھ ة الرك ع كمي ثال لجمي ًالنموذج مم

 .اإلمكان 

٢ -   )لمطاطية معامل ا( دليل اللدونة-
 المواد الھشة والمواد القابلة للتفتت -
   العالقة بين الكثافة والرطوبة-
  ً تعييـن تحمل التربة مختبريا -

الكاليفورني التحمل  ( 
●

CBR(  
   التآكل الميكانيكي-
  

  الفحوص الكيمياوية* 
   ة األمالح الكبريتي-
   األمالح الذائبة الكلية -
   المواد العضوية -
   الجبسم -

  الكثافة الموقعية -
●

  

ات من - ٣ ة وجود حبيب فصلة أو عدم تجانس واضح في حال
ل اخذ  دة قب في المجموعة فيجب مزج الركام بصورة جي

 .النماذج 
  
  
  
  
  

ل  م طول١(فحص لك ل  ولكل جانب أو) ك ى األق فحص عل
واد ) ٢م١٠٠٠(أو ) ط.م٢٠٠(لكل  ر الم ايھما أقل أو عند تغي

  ، ايھما اقل 
  )مقترحات المركز الوطني للمختبرات والبحوث اإلنشائية (
  

  
  
●
   بموجب     ) B&C&Dصنف (  ملم ٢٥ ملم و ٥٠يجري لمواد الركام ذات المقاس االسمي  
R(   6(مواصفات الطرق والجسور ، الفصل  
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    ١٣  أعمال الطرق

  
  طبقة اإلسفلت السائل األولية)Bituminous Prime Coat (  

  )R8B  و  R8A الفصلSORB(    بموجب مواصفات الطرق والجسور
سائل  ذيبات متوسطة االنضاج وسريعة االنضاج     اإلسفلت ال          المخفف بالم

  )٢(،)١(بموجب المواصفات  
and )medium curing type (Cut- back Asphalt  

Cut-back Asphalt (Rapid curing type)  
  النمذجة  الفحوص

  )Saybolt Furol Viscosity( اللزوجة الكينماتية أو- 
   نقطة الوميض-
   محتوى الماء -
   التقطير -

  الفحوص على المتبقي من التقطير * 
  ) Absolute Viscosity(  اللزوجة المطلقة -
   االختراق -
   السحب -
   الذوبان في محلول ثالث كلوريد االثيلين-
  )اختياري (  فحص التبقع -

راجع طرق اخذ النماذج
 للمواد اإلسفلتية صفحة

٥٢٦  

 دمواصفات الجمعية األمريكية للفحص والموا )١(
)     ASTM D2027-2004 ( وASTM D2028-2004 )(  

 مواصفات الھيئة العامة األمريكية للطرق والمواصالت  )٢(
)      AASHTO M82 -2004 ( و  )AASHTO M81-2004(  

  

لمستحلب اإلسفلتي ا)Cationic Emulsified Asphalt) (٢(، ) ١(  
  النمذجة  الفحوص

   الفحوص على المستحلب اإلسفلتي * 
٥ ٥ س٥٠ و   س٢٥بدرجة )Saybolt Furol Viscosity(زوجة الل-

  )Storage Stability test( الثبات عند الخزن -
  ) Classification test( تحديد الصنف -
   قابلية التغليف ومقاومة الماء -

)   Coating Ability and Water Resistance(  
  )Particle Charge test( فحص الشحنة في الجزيئات -
  )Cement Mixing test(ج مع اإلسفلت  المز-
  )Sieve test( فحص الغربلة -
  )Distillation( التقطير -

  الفحوص على المتبقي من التقطير * 
   االختراق -
   السحب -
  الذوبان في محلول ثالث كلوريد الكربون-

اذج ذ النم رق اخ ع ط راج
فحة  فلتية ص واد اإلس للم

٥٢٦  

(  )ASTM D 2397 - 2005( للفحص والمواد مواصفات الجمعية األمريكية) ١
(  )AASHTO M802- 2005(مواصفات الھيئة العامة األمريكية للطرق والمواصالت )٢
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    ١٣  أعمال الطرق

  
 طبقة األساس)Base Course (  

        طبقة األساس من الحجر الجيري المكسر أومن الحصى المكسر أو من حجر    
  المكدام المضغوط االھتزاز    

   يـــــوتعديالتھا لعام) R7 الفصلSORB(ورـــالطرق والجس فات  بموجب مواص
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩   
  

  النمذجة  الفحوص
٣ م١٥٠٠(نموذج واحد على األقل  لكل   و لكل مصدر أ) - ١

 .أيھما اقل 
  )التدرج( التوزيع الحبيبي  للمواد -
   حد السيولة-

طبقة ما تحت األساس من ( راجع اخذ النماذج في الفقرة  
 ٥١٨ صفحة )مزيج التربة والركام أو مواد الركام 

٢ -    دليل اللدونة-
      النسبة المئوية للمواد المارة من منخل -
     ملم٠.٤٢٥منخل حجم /ملم ٠.٠٧٥حجم   

   االستطالة والتسطح-   )مقترحات المركز الوطني للمختبرات والبحوث اإلنشائية (
  
  
  

  ة التكسير نسب-
  س التآكل الميكانيكي بطريقة  لوس انجلو-
  ة للتفتت ـــة والكتل القابلـــواد الھشــــ الم-

  )عند تواجدھا في المواد (    
  

  الفحوص الكيمياوية* 
  )Juss Content( األمالح الكبريتية -
  ) Soundness Loss( التآكل الكيمياوي -
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    ١٣  أعمال الطرق
  
  
 ساخنة ة األساس والط( التبليط بالخرسانة اإلسفلتية ال ة طبق ة الرابطة والطبق      بق

  )السطحية  
  لعاميوتعديالتھا ) R9 الفصلSORB(مواصفات الطرق والجسور      بموجب

  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩    
  

  المواد: ًأوال 
   الركام الخشن-أ

  النمذجة  الفحوص

   التدرج-
   التآكل الميكانيكي-
   االستطالة والسمك-
   نسبة األوجه المكسرة للركام الخشن -
  ف واالنفصال لإلسفلت التغلي-
   األمالح الكبريتية في مزيج الركام-
   التآكل الكيمياوي-

  كلما تغيرت المواد وعند إعداد معادلة المزج

  
  
  
   الركام الناعم-ب

  النمذجة  الفحوص

   التدرج-
   دليل اللدونة-
   األمالح الكبريتية في مزيج الركام-

  كلما تغيرت المواد وعند إعداد معادلة المزج
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  ةــــية العراقيــــفة القياســفلتية بموجب المواصــــانة اإلســـواد  المالئة لمزيج الخرســــ الم-ج

  ١٣  أعمال الطرق

  ١٩٨٨ لسنة ١٢٧٠م ــ رق   

  النمذجة  الفحوص

ة  ن كمي ع م ل أو الموق ن المعم وذج م ذ النم يؤخ
ه عن محدودة  م ٥من المادة على ان اليقل وزن .  كغ

ك  وق تل ادة ف دة من الم اليسمح بإضافة أي كمية جدي
ل  ن قب وذج م ذ النم تم اخ اذج ي ا النم ي أخذت منھ الت
ى  ثال ال وذج مم ون النم ث يك رة بحي ًشخص ذو خب
ا  ة التي يؤخذ منھ . أقصى حد ممكن من أصل الكمي

ن  وذج م ون النم ع١٠يتك ل تجم ى األق زاء عل   أج
ع  الية م سام اإلرس ف أق ن مختل ة م طة المغرف بواس
مراعاة عدم اخذ النموذج من المجاميع التي حصل 
سبب  ة ب فيھا انفصال الحبيبات ذات المقاسات المتباين
صورة  ا ب د مزجھ ديس إال أذا أعي ل أو التك النق

  .متجانسة 

   توزيع المقاس الحبيبي-
  ●) المطاطية (  دليل اللدونة -

سيم  ة التق ة بطريق يختزل النموذج الى الكمية المطلوب
الى ترطيبه أو باستعمال قاسمة الربعي دون الحاجة 

ي  زال ف ة االخت ى ان تجري عملي بة عل اذج مناس نم
  . ●●محيط خالي من التيارات الھوائية 

 ●   اليجري فحص اللدونة على مادتي السمنت والنورة
        طرق اخذ النماذج من الركام والمواد المالئة ) ( ٢٩(بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم  ●●

  .لمواد الصخرية المستعملة في اإلنشاءات وا 
  ورـــــفات الطرق والجســـبموجب مواص ) Asphaltic Cement( فلتيـــ السمنت اإلس- د
  ) SORBالفصل R9(  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩وتعديالتھا لعامي  

  النمذجة  الفحوص

   اللزوجة الكينماتية - 
    االختراق -
   نقطة الوميض-
   نقطة الليونة-
   السحب -
  لذوبان في ثالث كلوريد االثيلين ا-
   -:المتبقي بعد فحص الطبقة الرقيقة بالفرن-
   من األصل ٪االختراق المتبقي ، *  

٥   )سم(دقيقة\سم٥،س٢٥السحب في درجة *  

فحة فلتية ص واد اإلس اذج للم ذ النم رق اخ ع ط راج
٥٢٦  

  
  
  



 

 

  
  

٥٢٣

  
  ١٣  أعمال الطرق

  
  ية الخلطــــة التجريبية لمزيج الخرســـانة اإلســــفلت: ًثانيا 

          وتعديالتھا ) R9 الفصلSORB(         بموجب مواصـــفات الطــرق والجسـور 
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩لعامي  

  النمذجة   الفحوص

   نسب مزج الركام واإلسفلت -
  )الثبات ، الزحف(  فحص مارشال -
   الفراغات الھوائية -
   الفراغات في الركام المعدني-
   معامل القوة المتبقية -
  ة التكسير نسب-

  كلما تغيرت المواد

  
  
  
 مزيج الخرســــانة اإلســــفلتية  

وتعديالتھا لعامي )R9 الفصـــل SORB(    بموجب مواصفات الطرق والجسـور 
  ٢٠٠٣ و ١٩٩٩

  ●النمذجة  الفحوص

  .على األقل نموذج لكل يوم عمل ومن كل معمل   مزيج الخرسانة اإلسفلتية * 
     تدرج ونسبة اإلسفلت -

  
  
  
  
  
  

   الوزن النوعي والنظري-
  ) ، الزحف الثبات(  فحص مارشال -
   نسبة الفراغات في الركام المعدني-
   كثافة مارشال-
   الفراغات الھوائية-

*   الفحوص الموقعية
  . نموذجين لكل يوم عمل - ١   الكثافة الموقعية-
  
  
  
  
-

         )سم٣٠× سم ٣٠( التقل مساحة النموذج عن- ٢
ًواعتمادا على المقاس االسمي االقصى  ) ٢سم٩٠٠(    

 . سم ١٠لجزيئات الركام أو قطع لباب اليقل قطره عن 
  

  تعيين استوائية كل ممر من الطريق   االستوائية

  ٥٢٤ راجع طرق اخذ نماذج الخرسانة اإلسفلتية صفحة ●
  
  
  
  
  



 

 

  
  

٥٢٤

    ١٣  طرقأعمال ال
  
 ٢٨٣٧طرق اخذ النماذج من الخرسانة اإلسفلتية بموجب مسودة المواصفة        

  ١٩٨٨لسنة  

 

صنيع األولي     فلتية خالل مراحل الت انة اإلس اذج الخرس ذا الملحق طرق اخذ نم ـيتضمن ھ        ة ، ــ
  . التجھيزأثناءالخزن ،و 
  
  -: اخذ النماذج - أ
  -: أخذ النماذج من الحزام الناقل -١-أ

قطع الحزام الناقل خالل يوقف الحزام الناقل وھو محمل بالمكونات وتغرز صفيحتان ذات شكل مشابه لم
رغ  ا تف ة لغرض الفحص كم ا كافي واد المحصورة بينھم ون الم ث تك ة بحي سافات معين ى م زيج وعل الم

  .المكونات المحصورة بين الصفيحتين في وعاء مالئم لغرض الفحص 
  
   أخذ النماذج من السيارات الناقلة -٢-أ

ة يتم اخذ النماذج بصورة عشوائية وعلى شكل أجزاء متساوي اطق مختلف ة تؤخذ من من ل عن ثالث ة ال تق
  :الالحق ثم تجمع لتشكل نموذج واحد مساوي أو يزيد على الكتل المحددة  في الجدول 

  
  جدول حجم النموذج

  

  المقاس االسمي األقصى للركام
(  )ملم

الكتلة التقريبية للخليط غير 
  ) حد أدنى(المرصوص 
  كغم

المساحة التقريبية للخليط 
   ) أدنىحد(المرصوص 
  ٢سم

٢٣٢  ٢.٣٦  ١.٨  

٢٣٢  ٤.٧٥  ١.٨  

٢٣٢  ٩.٥  ٣.٦  

٤١٣  ١٢.٥  ٥.٤  

٦٤٥  ١٩  ٧.٣  

٩٢٩  ٢٥  ٩.١  

٩٢٩  ٣٨.١  ١١.٣  

١٤٥٣  ٥٠  ١٥.٩  
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    ١٣  أعمال الطرق
  
  
   أخذ النماذج من الطرق المعدة للرص -٣-أ

ات ًتؤخذ النماذج بطريقة عشوائية على ان يكون النموذج مؤلفا من ثالثة أقسام متساوية تقريبا م ن المكون
ة المحددة في الجدول  وتؤخذ ) ١(ثم تمزج لتكون النموذج النھائي والذي يجب ان ال تقل كتلته عن الكتل

ات  ة للطبق واد المكون تلك األجزاء من كامل عمق الطبقة مع ضرورة التأكد من عدم تضمن النموذج للم
ل رصف ق قب ى الطري ن األفضل وضع قوالب عل ون م ق ويك ن الطري سفلى م ذ ال ؤمن اخ فلت لت ه باإلس

  .أجزاء متساوية بالكتلة من المكونات لتحضير نموذج الفحص 
  
   أخذ النماذج من الطرق المرصوصة -٤-أ

ى  ا عل ساويتين تقريب ين مت ا من عينت اذج بصورة عشوائية من الطريق ويؤخذ النموذج مكون ًتؤخذ النم ً
  .ًاألقل يتم اختيارھما عشوائيا من تلك المناطق 

ة مع مالحظة ضرورة عدم يجب مرا واد الطريق ولكامل عمق الطبق ع م ثال لجمي عاة أخذ النموذج مم
  .تضمن النموذج ألي من مواد للطبقات السفلى للطريق 

  
   عدد النماذج- ب

وب ) أ(ان عدد النماذج المأخوذة بالطرق الموضحة في الفقرة  يعتمد على مستوى الدقة واالختالف المطل
  . ًدد النماذج كافيا إلعطاء النتيجة الموثوق بھا احتسابھا بحيث يكون ع

  
  : نقل النماذج - ج
ـي حاويات بطريقــــ تنقل النماذج ف-١-ج ا أو ـ وث أي جزء منھ ات أو تل دان المكون ع فق              ة تمن
  . النقل أثناءنتيجة معاملتھا بصورة خاطئة  حدوث أي تلف 
  
اذج بص-٢-ج رقم النم احص ورة واضحة تتضمنـــ ت ا الف ستفيد منھ ة والتي ي           المعلومات الكافي
ل اس  ـمث ع ورقـــ ـم المشروع والموق أخوذة مــ اذج الم ـم الطريق للنم ع ـ اذج . ن الموق ا النم         ام
ةـــفيتضمن الترقيم اس ن المعملــالمأخوذة م  وع المعمل وحجم الدفع واد وون م صاحب المعمل ون ع الم

  .عملية مفي المزج ومعادلة المزج ال دمةة المستخــاألولي
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  ١٣  أعمال الطرق
  
  
  طرق اخذ النماذج للمواد اإلسفلتية ــ  

  )اإلسفلت (٢٠٠١لسنة ) ٦٨٥(    بموجب المواصفة القياسية العراقية 
    ة ـــة نظيفة وجافة ذات فوھـــتؤخذ النماذج من الخزانات والشاحنات والبراميل وتستخدم أوعي   
  :ومحكمة السد بسعة كافية تغطي كمية النموذج المراد فحصه وكاالتي  عةــــواس 
  
  -: أخذ النماذج من الخزانات -١

     ع مالحظة ــــي قعر الخزان مــن الصمام الجانبي الموجود فــن اإلسفلت مـــم) لتر١(يؤخذ      
  .موذج إھمال الكمية األولى من القير عند بداية فتح الصمام وقبل اخذ الن 
  
  -: ملئھا أثناء أخذ النماذج من الشاحنات -٢

     مام خاص مع مالحظة ـــن خط األنابيب الموصل الى الشاحنة بواسطة صـذ النموذج مـــيؤخ     
     ذ نموذج ــة فتح الصمام وقبل اخذ النموذج ، يؤخـــاألولى من اإلسفلت عند بداي إھمال الكمية 
ن ــــم ) ٪٥٠(يؤخذ بعد ضخ ( أو اقل)  لتر١٠٠٠(الية ــكان حجم اإلرس اأذ)  لتر١(د بحجم ــواح 

بعد ضخ )لتر١( فيؤخذ)  لتر١٠٠٠(ن ـــكان حجم اإلرسالية اكبر م اما اذا) احنة ـــاإلرسالية الى الش
  نـم) ٪٦٠-٤٠(بعد ضخ )   لتر ١(ن اإلرسالية الى الشاحنة و ـــم) ٪٢٠(

  .)٪٩٠-٨٠(ضخ بعد )  لتر١( اإلرسالية و     
  
  - : أخذ النماذج من الشاحنات المملؤة -٣

  .بعد إھمال الكمية األولى من اإلسفلت ) لتر١(يؤخذ نموذج واحد بحجم      
  
  -: أخذ النماذج من البراميل-٤

             ل الجذر التكعيبي ـــًوائيا على ان اليقل عددھا عن حاصــــ  يتم اختيار البراميل عش- ١-٤    
  ) .١(الجدول رقم  للبراميل أو حسب ما مذكور في دد الكليـــللع     
               دة فتمزج ــة إنتاج واحـــمن كل برميل وإذا كانت النماذج تمثل وجب)  لتر١( يؤخذ -٢-٤    
  .إلجراء الفحوصات المختبرية )  لتر ١( بحجم  ويؤخذ نموذج     
  

  براميلأخذ النماذج من ال) ١(الجدول  رقم 
  عدد النماذج  عدد البراميل

٢  ٨ - ٢  

٣  ٢٧ - ٩  
٤  ٦٤ -  ٢٨  
٥  ١٦٠ -  ٦٥  
٦  ٢١٦ - ١٦٢  
٧  ٣٤٣ - ٢١٧  
٨  ٥١٢ - ٣٤٤  
٩  ٧١٩ - ٥١٣  
١٠  ١٠٠٠ - ٧٢٠  
١١  ١٣٣٠ - ١٠٠١  
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الخصائص 
  الھندسية للتربة

١٤  

 

  
  
تحريات التربة  

ا  ن إجراء تحري ى الغرض م دة عل يتين معتم رحلتين أساس ى م ة ال ات الترب ة تحري سم عملي ة تق ت الترب
   -:وھما

  
  : مرحلة التحريات األولية -أ

   ذ ــــة عن طبقات التربة وخواصھا وعادة تؤخــتعيين الحفر االختبارية بحيث تعطي فكرة عام   
م معتمدة على مساحة الموقع ونوع المنشات والتكوين الطبقي ٥٠٠ م الى ٥٠النقاط من  المسافات بين 

  . من مساحة الموقع ٪١٠ن كل أربع نقاط بحيث تغطي تؤخذ المسافات بي للتربة وكذلك
  
  : مرحلة التحريات التفصيلية -ب

اط وســـافات بين النقاط بإضـــتقلل المس      ـافة نق اط التي سـ ى النق ـطية ال ـبق وان تـ ا ـ        م انجازھ
ـف  ةـ د المس ي مرحل ة وتعتم ات األولي ى نـــالتحري اط عل ين النق ـافات ب شــ وينـــوع المن الطبقي  أ والتك

   ق التكھفاتــــمثل مناط( ي بعض األحيانــــم ف١٠المسافة الى  للتربة وقد تصل
  ).الدفن   ومواقع)الفراغات     (

د ع      ا لتحدي ة يمكن تطبيقھ ـوبصورة عامة التوجد قاعدة عام ر اال انــ اط الحف ـدد نق        ه يفضل ـــ
  .ط بحيث يمكن رسم مقاطع جيولوجية واضحة للموقع ة ترتيب مواقع النقاـــبصورة عام 
   

     -:ول التالية اويمكن توزيع عدد النقاط وأعماقھا حسب طبيعة المنشأ وكما موضح في الجد
  

  المطلوبة) الجسات ( عدد الحفر ) ١(جدول 

  عدد الجسات المطلوبة  نوع المنشأ ت

ة تحتاج الى نقطتين على االقل في ا ألركان المتقابل
م٢٥٠في حالة كون مساحة المنشأ اقل من 

  ٢ ١  المنشات المنعزلة

 
 ٢  المخازن الخفيفة والجملونات

تحتاج الى أربع نقاط موزعة على المحيط وواحدة
  في المركز

 
 ٣  منشات عامة صغيرة ، مدارس وجوامع

شأ ساحة المن ي م ث تغط ة بحي اط موزع ع نق أرب
  وواحدة إضافية في مكان تجمع المياه القذرة

اء عالي ، (منشات عالية منفصلة  خزان م
  )أبراج

٤ 
ى -٤-٢ ى عدد وحجم األسس عل  نقاط معتمدة عل

  م١٥ان التقل المسافة بين النقاط على 

 
 ٥  الطرق ومسارات األنابيب

ل ة ك رة اختباري راء ٥٠٠حف ى إج  م باإلضافة ال
  تحريات جيوفيزيائية

ة  صيرية منعزل س ح شات ذات أس من
 م٢٥٠وبمساحة اكبر من 

٢ ٦  
  ثالث حفر حول المحيط وواحدة في المركز

 
 ٧  منشات بحرية كبيرة

د عن رة وأخرى ال تزي ين حف سافة ب ع ٣٠الم م م
  إضافة حفر أخرى في المناطق الحساسة

وق  ضاءات ف ر والف ى األنھ سور عل الج
  الطرق

  حفرة في موقع كل دعامة أو عمود ٨

  



 

 

  
  

٥٢٨

  
  

  المطلوب) الجسات ( عمق الحفر ) ٢(جدول 

الخصائص الھندسية 
  للتربة

١٤  

  عدد الجسات المطلوبة  وع المنشأن  ت

 
ددة  صغيرة والمتع شات ال المن

  الطوابق
١  

اس رض األس عف ع ساوي ض ق ي ى عم ر ال ستمر الحف ي
ة  رة عميق زاء حف ع أج ع م ات ٢٠المتوق ى طبق رف عل م للتع

  التربة

 
  ٢  المواقع المتكونة من تربة دفن

ين ة لح ي الترب ر ف ستمر الحف دفن وي ة ال راق ترب تم اخت ي
   تربة قوية مالئمةالوصول الى

 
  ٣  الطرق

ى ر ال ستمر الحف ي ١.٥-١ي يط ف ستوى التبل ت م ر تح  مت
   متر لمناطق الدفن ٢-١.٥مناطق القطع و 

 
  ٤  المطارات

ى ر ال ر و ٣يستمر الحف د الحف يط عن م ٣م تحت مستوى التبل
  تحت األرض الطبيعية من الدفن الضحل

  ٥  الخزانات األرضية
ق الطبق ى عم ري ال ستمر التح ق ي ى عم اذة أو ال ر النف ة غي

  )أقصى ارتفاع ھيدروليكي متوقع×٢(اليقل عن 

 

  ٦  السدود

صف ة ن صورة عام ة ب شات الترابي ات للمن ق التحري عم
ط  يس فق ر ل اط الحف ون نق شأ ويجب ان تك دة المن عرض قاع
صخرية  ات ال ن للطبق ستقرة ولك ر الم ة أو غي ة  الطري للترب

ذي يمكن سرب النفاذة  أيضا والى العمق ال ا من معالجة الت . ن
سة ١.٥-١أو  رب المتجان ي الت اني ف سد الخرس اع ال  ارتف

  .م في الطبقة الصلبة الغير نفاذة ٦-٣ويستمر الى 

 
  ٧  الجدران الساندة

ق ى عم ري ال ستمر التح دار × )١.٥ – ٠.٧٥(ي اع الج ارتف
ى  ستمر ال اع ×٢(تحت قاعدة الجدار وزيادة في األمان ي ارتف

  )الجدار

 
  ٨  عليات الترابية  الت

ق ى عم ستمر ال ري ي دة  × ١.٢٥التح رض قاع صف ع ن
ادل  ى عمق يع ادي وال ي التحري الع ة ف نصف × ٣-٢التعلي

  عرض قاعدة التعلية عند التحري عن الھبوط الحاصل فيھا 

 
  ٩  استقرارية المنحدرات

ة ى طبق زالق أو ال سطح االن أثر ب ة ال تت ى طبق ر ال د الحف يمت
  قوية جدا

 
 ١٠  لعميقالقطع ا

ى ر ال دما يكون × )١-٠.٧٥(يستمر الحف عرض المقطع عن
ة  ى الطبق ر ال ستمر الحف القطع تحت المياه الجوفية يجب ان ي

  غير النفاذة تحت القطع 

  
 



  
  

  
  
  

   ملحــــق

  
  
  

  تعليمات تنفيذ العقود
  ) ١(الحكومية رقم 

  ٢٠٠٨ لسنة  

  المنشورة في جريدة الوقـائع العراقية
  م٢٠٠٨ آيار ١٩ بتاريخ ٤٠٧٥العدد 

  
  
  
  
  
  
  

 ٥٢١



 ٥٢٢



  
) ٨٧(رقـم ) المنحلـة ( من أمر سـلطة االئـتالف المؤقتـة  ) ١٤( من القسم  ) ١( ًاستنادا إلى أحكام الفقرة 

  ٢٠٠٤لسنة 
  : صدرنا التعليمات اآلتية  أ

  ٢٠٠٨لسنة  ) ١(  رقم 
  تعليمات

   تنفيذ العقود الحكومية
 ـ  تهدف هذه التعليمات إلى توضيح المبادئ العامة لتنفيذ العقود الحكوميـة التـي تبرمهـا دوائـر ١المادة ـ 

الدولــة والقطــاع العــام فــي مجــاالت اإلشــغال العامــة والتجهيــز للــسلع والخــدمات المختلفــة 
والعقود االستشارية مع الجهات العراقية وغير العراقية وتحديد أسـاليب تنفيـذها والجهـات 
ٕالمخولة صـالحية فـتح العطـاءات وتحليلهـا وارسـائها واجـراءات الطعـن فـي قراراتهـا لـدى  ٕ
المحكمــــة اإلداريــــة علــــى إن تتــــسم إجــــراءات التعاقــــد إلبــــرام العقــــود المــــذكورة بالــــشفافية 

  .ي التنافس والنزاهة والعدالة ف
(  ـ اوالــ   تـسري أحكـام هـذه التعليمـات علـى العقـود التـي تبرمهـا الجهـات التعاقديـة الحكوميـة ٢المـادة ـ 

ممثلــة بــالوزارات والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة  ) دوائــر الدولــة والقطــاع العــام 
واألقـــاليم والمحافظـــات غيـــر المنتظمـــة فـــي اقلـــيم مـــع الجهـــات األخـــرى العراقيـــة 

 العراقيــة لتنفيــذ مقــاوالت المــشاريع العامــة للدولــة أو العقــود االستــشارية أو وغيــر
  .تجهيز السلع والخدمات المتصلة بها

                ثانياـ  التسري أحكام هـذه التعليمات على المشاريع والعقود العامة لدوائر الدولة الممولـة 
ًا إلـــــــى اتفاقيـــــــات أو مـــــــن المنظمـــــــات الدوليـــــــة أو اإلقليميـــــــة والمنفـــــــذة اســـــــتناد

بروتوكـــــوالت خاصـــــة تبـــــرم مـــــع اإلطـــــراف العراقيـــــة بهـــــذا الخـــــصوص ويمكـــــن 
االستئناس بما ورد في هذه التعليمات فيمـا لـم يـرد بـه نـص فـي هـذه االتفاقيـات 
أو البروتوكـــوالت وبمـــا ال يتعـــارض مـــع القواعـــد والـــضوابط المعتمـــدة مـــن هـــذه 

  .المنظمات 
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ت التعاقد في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة واألقاليم والمحافظات   على جها  ـ أوالـ٣المادة ـ 
غير المنتظمة في اقليم مراعاة استكمال المتطلبات التالية قبل إعداد وثائق 

  :المناقصات  
مــسبقة مــن وزارة التخطــيط والتعــاون اإلنمــائي علــى تقــارير    وجــود مــصادقة  أـــ                        

 ) ١( واالقتــصادية المعــدة بموجــب         تعليمـــات رقــم  الفنيــة ىالجــدو
 الــصادرة عــن مجلــس التخطــيط الملغــى علــى ان ترافــــق بهــا ١٩٨٤لــسنة 

  استمارة طلب المشروع 
ـــذ المـــشاريع االســـتثمارية                               (  ـــد مناقـــشة المـــشروع ) اســـتمارة متابعـــة تنفي عن

  .راعاة خصوصية مشاريع التأهيل إلدراجه في الخطة مع م
وجـود دراسـة محدثـة عـن الكلفـة التخمينيـة للمـشروع أو العقـد المطلـوب  ب ـ                            

تنفيـــذه ضـــمن تقريـــر دراســـة الجـــدوى بغيـــة اســـتخدامها كمقيـــاس عنـــد  
  . تحليل العطاءات وترسية العقود على ان تراعى السرية في ذلك 

وجود تخصيصات لتنفيذ العقد في الموازنة العامة االتحادية مؤيـدة مـن   جـ ـ                 
الجهات المختـصة لطلبـات احتياجـات الجهـات التعاقديـة مـع اإلشـارة 

  . في الخطة عفي وثائق العطاءات إلى التبويب الخاص بالمشرو
 وغيــر ذلــك  ان تكــون الــشروط والمواصــفات وجــدول الكميــات والخــرائط د ـ

ممــا هــو ضــروري للتنفيــذ جــاهزة ودقيقــة لتجنــب إجــراء التغييــرات أو 
  : اإلضافات إثناء التنفيذ مع مراعاة ما يأتي

                 

الــصالحيات الماليــة المخولــة للبــت بهــذا الموضــوع المنــصوص )  ١
  .عليها في التعليمات الخاصة بقانون الموازنة العامة االتحادية

)                 

اإلحكام الخاصـــة بتنفيذ المشاريع بطريقة المشروع الجاهز )  ٢
في تعليمات المشاريع االستثمارية لقانون الموازنة ) مفتاح باليد(

  .العامة االتحادية 

          )   
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عــدم جــواز إجــراء أيــة زيــادات علــى كميــات ومبــالغ عقــود التجهيــز ) ٣
ل فتــرة تنفيــذ العقــد مــع والخــدمات االستــشارية وألي مبلــغ كــان خــال

مراعاة الصالحيات المنـصوص عليهـا فـي تعليمـات تنفيـذ الموازنـة 
  .االتحادية 

            )*

اإلجــــــراءات والـــــضوابـط الخاصـــــة بـــــالنظر فــــــي طلبــــــات التعـــــويض  )٤(
للمقــاولين الناجمــة عــن زيــادة األســعار والــصادرة عــن وزارة التخطــيط 

  .      والتعاون اإلنمائي في هذا الشأن 
  هـ ـ  وجود موافقات الجهات المعنية على الموقع وتخصيص األرض المطلوبة           

  .للمشروع أو العمل عند تنفيذ مقاوالت اإلشغال العامة
إزالــة المــشاكل القانونيــة والماديــة ان وجــدت فــي موقــع العمــل عنــد تنفيــذ     و ـ

   .موقع مقاوالت اإلشغال العامة بما في ذلك إجراءات استمالك ال
            

ًإن يكــــون الموقـــع جــــاهزا للمباشـــرة بالعمــــل فيـــه كــــال أو جـــزءا بمــــا ينــــسجم     زــــ             ً ً
  .والمنهاج الزمني المقرر

  .القيام بأية إجراءات أخرى تتطلبها طبيعة العمل أو العقد المطلوب تنفيذه               ح ـ
لواحـــدة مـــن وثــــائق العطـــاء للمناقـــصة العامــــة ً ثانياــــ   يجـــري تحديـــد ثمــــن المجموعـــة ا

 يتناسـب مـع أهميتهـا وكلفـة إعـدادها روالمحدودة والمناقـصات بمـرحلتين بـسع
ويؤمن الجدية في المشاركة فيها ولمقـدم العطـاء الـذي سـبق لـه االشـتراك فـي 
المناقصة المعاد اعالنها إن يقـدم وصـل االشـتراك الـسابق مـع وثـائق العطـاء 

ي حالـة تعـديل أسـعار شـراء وثـائق العطـاء للمناقـصة المعـادة عند إعادتها وفـ
 األول نفيتحمل مقدم العطاء الفـرق بـين الـسعرين ويرافـق مـع عطائـه الوصـلي

  . والثاني  

                

يتــم نـشر اإلعـالن فـي ثـالث صـحف يوميـة وطنيـة واسـعة االنتـشار فـي                     ثالثـا ـ   أ ـ
 الــــصادرة عــــن وزارة الماليــــة األقــــل علــــى إن تكــــون جريــــدة اإلعــــالن

أحداها وفي حالة توقف هذه الصحيفة عن الـصدور ألي سـبب فيـتم 
ـــى إن يتحمـــل مـــن  النـــشر فـــي صـــحيفة أخـــرى واســـعة االنتـــشار وعل

  ترسو عليه المناقصة 
  
  ) ٥٥٧/راجع الصفحة (  تعديل في نص الفقرة *
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ر إعـــالن عـــن المناقـــصة ويـــستثنى مـــن                                    أجـــور النـــشر واالعـــالن ألخـــ
) ١(ذلك طلبات استيراد المـواد الغذائيـة واألدويـة  مـع مراعـاة احكـام 

مـن هـذه التعليمـات  ) ٥( من المادة ) اوال(من البند ) جـ( من الفقرة 
.  

يـتم نـشر اإلعـالن فـي الموقـع االلكترونـي لجهـة التعاقـد ولوحـة اإلعـالن                  ب ـ
بة للمناقصات العامة الوطنية اضـافة الـى نـشر االعـالن فـي فيها بالنس

الملحقيـــات التجاريـــة فـــي الـــسفارات العراقيـــة فـــي الخـــارج وموقـــع األمـــم 
فيمــــا ) DGMARKET(المتحــــدة لتنميــــة اإلعمــــال                و

  .يتعلق بالمناقصات العامة الدولية 
اليـة عنـــد تنفيـذ مـشاريع الموازنـةأو العقـود العامــة  ـ  لجهـات التعاقـــد اعتمـاد احـد األسـاليب الت٤المـادة ـ 

  : بمختلف أنواعها 
وتكــون إمــا وطنيــة أو دوليــة تحــدد حــسب صــالحية رئــيس :  أوالـــ   المناقــصة العامــة                  

جهة التعاقد مع األخذ بنظر االعتبار عند ذلك طبيعة العقـد ومبلغـه ويـتم تنفيـذ 
لعامــة إلــى جميــع الــراغبين فــي المــشاركة بتنفيــذ هــذا األســلوب بــإعالن الــدعوة ا

العقــود بمختلــف أنواعهــا ممــن تتــوافر فــيهم شــروط المــشاركة  وللمبــالغ التــي ال 
خمسين مليون دينار أو أي مبلغ أخر يحـدد مـن  ) ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠( تقل عـن 

الجهــات المعنيــة مــع مراعــاة إن تتــسم اإلجــراءات بالعموميــة والتنافــسية والعدالــة 
  .فية والعلنية والشفا

وتتم بإعالن الدعوة العامة مـن  جهـة التعاقـد إلـى جميـع  : ثانياـ  المناقصة المحدودة                   
الراغبين في المـشاركة بتنفيـذ العقـود بمختلـف أنواعهـا ممـن تتـوافر فـيهم شـروط 

خمــسين مليــون دينــار أو ) ٥٠٠٠٠٠٠٠(المــشاركة وللمبــالغ التــي التقــل عــن 
  : أخر يحدد من الجهات المعنية  وتكون على مرحلتين أي مبلغ 

وتتــضمن تقديـــم الوثــائق الخاصــة بالتأهيــل الفنــي والمــالي : المرحلــة األولــى  أ ـ                        
للمــشاركين فــي المناقــصة وحــسب التــشريعات القانونيــة النافــذة ذات العالقــة 

جهــــات التعاقديــــة بالموضـــوع وذلــــك لتقويمهـــا مــــن لجنـــة متخصــــصة فـــي ال
  .للتوصل إلى اختيار المؤهلين للمشاركة في المرحلة الثانية

  
إلــى المــؤهلين )  ًمجانــا ( وتــتم بتوجيــه الــدعوة المباشــرة  :                       ب ـ  المرحلــة الثانيــة 

ـــة  والــشروط ) الماليــة(للمــشاركة فــي المناقــصة لتقــديم عطــاءاتهم الفنيــة والتجاريـ
  .ست دعوات) ٦(لمشاركة على إن ال تقل عن القانونية ل
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لــرئيس جهــة التعاقــد أو مــن يخولــه اســتعمال طريقــة   أـــ: ًثالثــا ـ   المناقــصة بمــرحلتين                  
العطـاءات بمـرحلتين فـي التعاقـد لكـي يحـصل علـى أفـضل طريـق يلبـي  تقديم

صــفات الفنيــة احتياجاتـه التعاقديــة ويعتمـد هــذا األسـلوب فــي العقـود ذات الموا
المعقـــدة أو عنـــد الحاجـــة إلـــى تطبيـــق مواصـــفات ال يكـــون مـــن المجـــدي فيهـــا 
صياغة تفاصيل المواصفات الفنيـة للـسلع أو اإلشـغال أو فـي حالـة الخـدمات 

     .لتحديد خصائصها أو ميزاتها بشكل دقيق ابتداء 
راءات التأهيـــل المـــسبق يجـــوز ان تـــسبق عمليـــة تقـــديم العطـــاءات بمـــرحلتين إجـــ                   ب ـ

مـــن هـــذه المـــادة ولغـــرض تنفيـــذ هـــذا ) ثانيـــا ( المنـــصوص عليـــه فـــي البنـــد 
  : األسلوب يجب مراعاة ما يأتي 

دعــوة مقــدمي العطــاءات لتقــديم عروضــهم الفنيــة : المرحلــة االولــى ) ١
علـــى أســـاس التـــصميم األولـــي ووصـــف الفعاليـــات ولـــرئيس جهـــة 

  .التعاقد تعديل الكلفة التخمينية إن تطلب األمر ذلك 

)                               

دعـوة مقـدمي العطـاءات الـذين تـم قبـول عطـاء : المرحلة الثانيـة )   ٢
 الفنية وفق معايير التأهيل في المرحلة األولى لتقديم عطـاء ماته
 للــشروط  الماليــة علــى أســاس وثـائق المناقــصة المعدلــة وفقــاماتهـ

  .التي تضعها جهة التعاقـد  

)                                
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خمـسة ) ٥(أـ توجـه الـدعوة المباشـرة مـن جهـات التعاقــد إلـى مـا ال يقـل عـن : رابعا ـ  الدعوة المباشرة * 
أو المؤســـــسات المعتمـــــدة لقـــــدرتها / أو الـــــشركات و/ مـــــن المقـــــاولين و

  وكفاءتها الفنية والمالية عند تنفيذ 
             العقود العامة بمختلف أنواعها وعند الضرورة ولوجود أسباب مبررة فـي                    

  ـ : احدى الحاالت االتية  
اويتطلب السرية فـي كـل مـن / إذا كان العقد ذو طابع تخصصي و )١(

أو أن تكـــــون هنـــــاك أســـــباب أمنيـــــة / إجـــــراءات التعاقـــــد والتنفيـــــذ و 
  .تستدعي ذلك 

ف هــو تحقيــق الــسرعة والكفــاءة فــي التنفيــذ خاصــة فــي إذا كــان الهــد)   ٢
حـــاالت الطـــوارئ والكـــوارث الطبيعيـــة وتجهيـــز األدويـــة والمـــستلزمات 

  .المنقذة للحياة 

)          

مقــــدمي العطــــاءات عــــن المــــشاركة فــــي المناقــــصات العامــــة  عــــزوف) ٣
  .المعلن عنها للمرة الثانية 

)          

ـــــد المجهـــــزين وال   ب ـ                 ـــــائق العطـــــاءات تزوي ـــــشاريين بوث مقـــــاولين واالست
  .ًوالمستندات مجانا 

يعفـــــى مقـــــدمو العطـــــاءات الموجـــــه لهـــــــم الـــــدعوة المباشـــــرة مـــــن تقـــــديم   -               جــــــ 
  التأمينات األولية 

مراعـاة الـصالحيات الماليـة إلغـراض اإلحالـة والتعاقـد عنـد اسـتخدام  تتــم                  د ـ
  .هذا األسلوب 

ًويـتم بتوجيـه الـدعوة مجانـا مـن جهـات التعاقـد ) : العـرض الوحيـد ( أسـلوب العطـاء الواحـد  ًخامساـ
لمناقص واحد فيما يتعلق بالعقود ذات الطبيعة االحتكاريـة لتجهيـز أو تنفيـذ اإلعمـال أو 
الخــدمات االستــشارية أو التــصنيع وذلــك عنــد الــضرورة ولوجــود أســباب مبــررة تــستدعي 

   :اإلجراءات اآلتية إن يتم مراعاة ذلك على 

   * 

إعـــالم  لجنـــة العقـــود المركزيـــة فـــي األمانـــة العامـــة  لمجلـــس الـــوزراء  أ ـ                   
لغــرض تنفيــذ العقــد بهــذا األســلوب مــع بيــان المبــررات لــذلك علــى إن 
ترفــــع مــــن جهــــات التعاقــــد المختــــصة فــــي الــــوزارات والجهــــات غيــــر 

  .والمحافظات غير المنتظمة في اقليم المرتبطة بوزارة واألقاليم 
  
  

  ) ٥٥٧/راجع الصفحة (  تعديل في نص الفقرة *

 ٥٢٨



الـصالحيات الماليـة المعتمـدة لجهـات التعاقـد فـي تنفيـذ العقـود العامـة ويـتم                ب ـ
مفاتحــــة لجنــــة العقودالمركزيــــة فــــي األمانــــة العامــــة لمجلــــس الــــوزراء 

ـــى توصـــيات لجـــان ت حليـــل العطـــاءات عنـــدما لغـــرض المـــصادقة عل
  .تكون صالحية التعاقد خارج صالحية رئيس جهة التعاقد 

 فـي األمانـة العامـة  فـي ةفـي حالـة عـدم البـت مـن لجنــة العقـود المركزيــ                جــ  ـ
( طلبات الموافقة المرفوعة من جهـات التعاقـد خـالل مـدة ال تتجـاوز 

ًاربعــــة عــــشر يومــــا عمــــال مــــن تــــاريخ تــــس ) ١٤ ــــة ً ــــدى اللجن جيلها ل
ًالمــــذكورة فتعــــد الموافقــــة حاصــــلة ضــــمنيا وعلــــى الجهــــات التعاقديــــة 

  .السير في عملية ترسية العقود وتنفيذها 
د ـ    تعفـــى الجهـــة الموجـــه لهـــا الـــدعوى بموجـــب هـــذا األســـلوب مـــن تقـــديم                

  .التأمينات األولية 
ــ ويــتم اســتخدا: لجــان المــشتريات   ًسادساـــ م هــذا األســلوب لتجهيــز دوائــر الدولــة بالــسلع والخــدمات ـ

خمــسين مليــون دينــار أو أي مبلــغ ) ٥٠٠٠٠٠٠٠( التــي يقــل مبلغهــا عــن 
أخــر يحــدد فــي الموازنــة الجاريــة مــع مراعــاة الــضوابط التــي تــصدرها دائــرة 
العقــود العامــة فــي وزارة التخطــيط والتعــاون اإلنمــائي بالتنــسيق مــع الجهــات 

  .الموضوع ذات العالقة ب

     

  ـ : يراعى في اعالن مناقصات العقود العامة ما يأتي      ـ   أوال ـ٥المادة ـ 
  .أ ـ اسم المناقصة ورقمها وعنوانها والتبويب المدرج في الموازنة             

              ب ـ وصف موجز وواضح للمشروع أو العقد المطلوب تنفيذه مع بيان 
  .الخدمات والسلع المطلوبة

  : مدة إعالن المناقصة أو الدعوة المباشرة وتكون وفقا لما يأتي جـ ـ *           
(  في عقود التجهيز والخدمات االستـشارية مــــدة تتـراوح مـن  )١(

ًيومـا تحـدد حـسب أهميـة العقـد وتبـدأ مـن تـاريخ  ) ٦٠ ـ ١٥
 أخر نشر لإلعالن ويستثنى 

  
 

 

  )٥٥٧/راجع الصفحة (  تعديل في نص الفقرة *

  

 ٥٢٩



مــــن ذلــــك عقــــود تجهيــــز الحنطــــة والــــرز والــــدواء وحــــسب تقــــدير 
  .الوزير المختص 

ًيومـا  تحـدد  ) ٦٠ـ ٢١( فيما يخص عقود اإلشغال العامة من )  ٢
      .حسب أهمية العقد وتبدأ من تاريخ أخر نشر لإلعالن

)               

لنفــاذ المطلوبــة لهــا ومكــان                  د ـ  بيــان موعــد ومكــان تقــديم العطــاءات وفتــرة ا
  .وموعد بيع مستندات المناقصة 

  . هـ ـ  بيان مقـــدار التأمينات األولية المطلوبة من مقدمي العطاءات   
                    .و ـ     موعد غلق المناقصة

  .ز ـ    ثمن مستندات المناقصة غير قابل للرد                   
موقــع االلكترونــي لجهــة التعاقــد وعنــوان البريــد االلكترونــي للتــشكيل ال  ح ـ                  

  .اإلداري المسؤول عن المناقصات فيه 
ــــ األشـــغال العامـــة (تـــضمين التعليمـــات إلـــى مقـــدمي العطـــاءات المرافقـــة لمـــستندات المناقـــصة    ثانيا

  :ما يأتي ) والتجهيز والخدمات االستشارية 
   

دئ األساسيـــة للعقــد الــذي ســيبرم وكيفيــة دفــع األجــور أو المبــالغ أ ـ   المبــا                 
المتفــق عليهــا الحقــا كالنــسبة المئويــة أو المبلــغ المقطــوع أو النفقــات 
المسددة وغير ذلـك مـن الطـرق المتعـارف عليهـا مـع مراعـاة اإلحكـام 
  .المتعلقة بالموضوع في قانون الموازنة العامة االتحادية بهذا الصدد

ب ـ   النص على عائدية  ملكية التصاميم والخرائط والمواصـفات التـي تعـدها                
الجهة التي وجهـت لهـا الـدعوة المباشـرة لـصاحب العمـل عنـد التعاقـد 
معها باسـتثناء الحـاالت الخاصـة وبموافقـة رئـيس جهـة التعاقـد وعلـى 
إن تمتنــع هــذه الجهــات عــن نــشر أيــة معلومــات تتعلــق بطبيعــة العقــد 

  . بعد الحصول على تخويل خاص بذلك من الجهة المختصة إال
 م                 جـ ـ  الطلب من مقـدمي العطـاءات إرفـاق اإلعمـال المماثلـة مــع عطـاء اتهـ

  .ًإن وجدت مؤيدا من جهات التعاقد المعنية
  .                  د ـ   تحديـد موعد فتح العطاءات العلنيـة والمكان المخصص لذلك

هــــ  ـ  الطلـــب مـــن الجهـــات المختـــصة بيـــان مـــؤهالت الجهـــاز الفنـــي فيهـــا                  
واالختصاصيين المتفرغين وغير المتفرغين العاملين لديها عند تنفيـذ 

  .مشاريع المقاوالت بمختلف أنواعها أو العقود االستشارية 
                  . المطلوبو ـ   الطلب من الجهات المعنية تقديم منهاج العمل

 ٥٣٠



ـــــسارات                  ـــــى استف ـــــة عل ـــــاد المـــــؤتمر الخـــــاص باإلجاب ـــــاريخ انعق ـــــد ت زــــــ   تحدي
سـبعة أيـام مـن  ) ٧( المشاركين في المناقصة وقبل موعد ال يقل عن 

تــــاريخ غلــــق المناقــــصة ويــــستثنى مــــن ذلــــك مناقــــصات تجهيــــز المــــواد 
  .الغذائية 

طلوبـــة للعـــراقيين بالنـــسبة لمـــشاريع مقـــاوالت درجـــة وصنــــف المقـــاول الم  ح ـ               
ٕاإلشغال العامة المراد تنفيذها وشـهادة التأسـيس واجـازة ممارسـة المهنـة 

  .ًبالنسبة للشركات والمكاتب المجازة رسميا 
يـتم طلـب تحديـد الـسعر بالنـسبة لعقـود التجهيـز فـي ضـوء مكـان الوصـول                 ط ـ

)CFR, CIF, FOB  CIP , ( هاوغير.  
( تحديــــد آليـــة احتـــساب الغرامـــات التأخيريـــة فــــي ضـــوء شـــروط التعاقـــد   ي ـ              

  ) .غرامات تأخير شحن ، غرامات تأخير تسليم 
  .تكون جهــة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات                  ك ـ
ون تعـويض مقـدمي العطـاءات  إلغـاء المناقـصة دةلجهـة التعاقــد الحكوميـ                 ل ـ

  .ويعاد ثمن شراء وثائق المناقصة فقط 
ـــة بيانــات أو مــستندات                م ـ   أيــة تعليمــات أخــرى إلــى مقــدمي العطــاءات أو أيـ

ــــذه أو ــــوب تنفي ــــوب  أخــــرى تتطلبهــــا طبيعــــة العمــــل المطل المــــواد المطل
  . تجهيزها أو االستشارات المطلوب تقديمها 

  . أسعار العطاء بالمداد أو بشكل مطبوع رقما وكتابة تدوين     ن ـ              
اليجــوز لمقــدم العطــاء شــطب أي بنــد مــن بنــود مــستندات المناقــصة أو   س ـ              

  . إجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعه 
جيــح مستندات العطاءات االلية  المعتمدة في احتساب نسب التر تضمين   ع ـ              

  .تإلغراض الترسية المعتمد عليها في تحليل العطاءا
 فـــي المناقـصات بـصورة ك العـــام االشـتراعاليجـوز لمنتـسبي الــدولة والقطـا               ف ـ

  .مباشرة أو غير مباشرة 
الطلب من مقدمي العطـاءات بيان الموقـع االلكتروني في وثائق  عطـاء                 ص ـ

ريــد االلكترونــي واســم وعنــوان الــشخص المــسؤول عــن متابعــة  والبماتهــ
  .االستفسارات التي تخص العطاء 

لجهـة التعاقـد تمديــد مـدة االعـالن عـن المناقـصة عنـد الـضــرورة القـصوى ولمـرة   ًثالثا ـ                 
  : واحدة فقط مع مراعاة ما يأتي 

 ٥٣١



أو مـــــن يخولـــــه علـــــى ذلـــــك مـــــع مراعـــــاة موافقـــــة رئـــــيس جهـــــة التعاقـــــد    أــــــ                 
  .الصالحيات المالية إلغراض التعاقد 

  إصــدار ملحــق بــذلك يعلــن عنــه فــي الــصحف نفــسها التــي نــشر فيهــا ب ـ                
اإلعــالن وترســل نــسخة منــه إلــى جميــع المــشاركين فــي المناقــصة قبــل 

  . مدة من تاريخ أخر موعد لقبول العطاء 
 % ١٥(لرئيس جهة التعاقد أو من يخوله قبـول العطـاءات التـي ال تزيـد علـى   عاً ـ راب*               

خمــس عــشرة مــن المئــة مــن الكلفــة التخمينيــة إلغــراض التعاقــد شــرط تــوفير ) 
التخصيص المالي الالزم في الموازنة العامـة االتحاديـة وضـمن الكلفـة الكليـة 

  . ي بذلك للمشروع مع إعالم وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائ
  : يتم إعادة اإلعالن عن المناقصات في احدى الحاالت اآلتية   ً              خامسا ـ
إذا لــم تقــدم العطــاءات خــالل مــدة اإلعــالن ، أو فــي حالــة تقــديم عطــاء واحــد  أ ـ            

 مالحظة انه في حالة تقـديم أكثـر مـن عطاءوكـان عخالل هذه الفترة م
ً وتجاريــــا فيــــتم قبولــــه والــــسير بعمليــــة تحليــــل ًواحــــد منهــــا مقبــــوال فنيــــا

  . العطاءات واإلحالة 
إذا تجاوز مبلغ أفضل عطاء لمقدمي العطاءات النسبة المحددة في  ب ـ            

من هذه المادة عند تحليل الكلفة التخمينية ألغراض التعاقد ) رابعا(البند
  .لتنفيذ المشاريع أو العمل المدرج في الموازنة 

لرئيس جهة التعاقد أو من يخوله قبـول العطـاء وتحليلـه إذا كـان يزيــد علـى             جـ ـ
  الكلفة التخمينية إلغراض التعاقد  بنسب ال تتجاوز 

   

ثالثــين مــن المئــة منهــا شــرط تــوفير التخــصيص المــالي الــالزم % ) ٣٠                    (
  العقود وضمن الكلفة الكلية للمشروع  مع مفاتحة لجنة 

  
 ) ٥٥٧/راجع الصفحة (  تعديل في نص الفقرة *

 ٥٣٢



المركزيــة فــي االمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء الستحــصال الموافقــة علــى 
االحالة مع تقديمه المبررات لذلك وعلى اللجنة اتخاذ القرار المناسب في 

ـــة وخـــالل مـــدة  ـــاريخ ) ١٤( شـــأن اإلحال ًاربعـــة عـــشر يومـــا عمـــال مـــن ت ً
ــديها وتعــد الموافقــة حاصــلة فــي حالــة عــدم تــسجيل طلــب جهــة  التعاقــد ل

اإلجابـــة مـــع االخـــذ باالعتبـــار الـــصالحية المنـــصوص عليهـــا فـــي البنـــد 
  . من هذه المادة ) ًرابعا(

  : يتم إتباع اإلجراءات التالية عند إعادة اإلعالن ًسادسا ـ        
 يخولــه مــع إعــالم وزارة استحــصال موافقــة رئــيس جهــة التعاقــد أو مــن                   أ ـ 

التخطيط والتعاون اإلنمائي بذلك مع تحديد مدة اإلعالن بمـا ينـسجم مـع 
  .من هذه التعليمات ) ٥(من المــادة ) اوال(من البند ) جـ(أحكام الفقرة 

  . المشاركين في المناقصة السابقة بذلكنإبالغ المناقصي  ب ـ               
عتمــاد التسلـسل الــسابق للمناقـصة المعــاد إعالنهـا مــع اإلشـارة إلــى  ايتـــم                 جــ ـ

  .ذلك في اإلعالن الجديد إذا كان في السنةنفسها 
  .إبالغ الجهات المعنية بموضوع إعادة اإلعالن                  د ـ

 التحــري عــن أســباب عــدم المــشاركة فــي االعــالن األول للمناقــصة واتخــاذ هـــ ـ             
  ءات الالزمة  في شأنها اإلجرا

في حالة إعـادة اإلعــالن يـتم اعتمـاد عطـاء المنـاقص الواحـد مـع مراعـاة مـا                و ـ
  : يأتي 
 يكــون مبلــغ العطــاء ضــمن الكلفــة التخمينيــة مــع مراعــاة البنــد إن)   ١

من هـذه المـادة  إلغـراض ) ًخامسا (من البند ) جـ (والفقرة ) ًرابعا(
  .لتعاقد في تخصيصات المشروع أو العقد المطلوب تنفيذه ا

)            

  ٢( ًان يكون العطاء مطابقا للمواصفات الفنيـة والـشروط المطلوبـة فـي(
  .إعالن المناقصة 

في حالة ورود أفضل عطـاء فـي اإلعـالن الثـاني أكثـر مـن الكلفـة )    ٣           (
مــن )  جـــ(والفقــرة ) ًرابعــا ( التخمينيــة المنــصوص عليهــا فــي البنــد 

من هـذه المـادة إلغـراض التعاقـد لتنفيـذ المـشروع أو ) خامسا(البند 
العمــــل المطلــــوب تــــتم مفاتحــــة وزارة التخطــــيط والتعــــاون اإلنمــــائي 

  ـ : التخاذ إحدى اإلجراءات االتية 
  .  تأجيل تنفيذ المشروع إلى السنة القادمة  )أ(      

 ٥٣٣



المشاريع األخرى عنـد االستفادة من المبلغ المخصص لتنفيذ ) ب (     
  .المناقلة

زيــادة الكلفــة التخمينيــة إلغــراض التعاقــد ضــمن الكلفــة الكليــة  ) جـــ (    
  .للمشروع في الخطة 

في حالة عدم تقديم أي عطاء مقبول في االعالن الثاني فلرئيس جهة  )٤(          
يـــر أو اتخــاذ مـــا يلـــزم لتغي) األخيـــرة(التعاقــد إمـــا االعـــالن للمــرة الثالثـــة 

  .أسلوب تنفيذ العقد مع مراعاة السياقات المعتمدة بهذا الصدد 
مـن هـذه المـادة علـى ) سادسـا(و) خامـسا(و) رابعـا(و ) ثالثا(و) ثانيا(و) اوال(تطبق أحكام البنود    ًسابعاـ

ـــــــة  ـــــــاوالت إلعمـــــــال الهندســـــــة المدني ــــــــود المق ـــــــشائية ( عق ـــــــة ) اإلن والكهربائي
  .التجهيز وعقود الخدمات االستشاريةوالميكانيكية والكيماوية وعقود 

  : تشكيالت لجان فتح العطاءات ومهامها  ـ  ٦المادة ـ 
تـشكل فـي مركـز كـل وزارة أو جهـة غيـر مرتبطـة بـوزارة لجنـة مركزيــة أو أكثـر    أوال ـ                 

  لفتح العطـاءات من ذوي الخبرة واالختصاص 
 ال تقل وظيفته عـن مـدير او رئـيس مهندسـين وعـضوية ممثـل                           برئاسة موظف

عــن كــل مــن الــدوائر القانونيــة والماليــة وتــشكيالت العقــود فيهــا وموظــف فنــي 
  .مختص ومقرر ال يقل عنوان وظيفته عن مالحظ 

يجــوز تــشكيل لجــان فــتح العطــاءات فــي التــشكيالت التابعــة للــوزارة أو الجهــة    ً                 ثانيــا ـ
ًيــر المرتبطــة بــوزارة ويــتم تــشكيل كــل لجنــة مــن هــذه اللجــان وفقــا لمــا هــو غ

  .من هذه المادة ) أوال ( منصوص عليه في البند 
تشكل في كل جهة تعاقدية في اإلقليم أو المحافظـات غيـر المنتظمـة فـي اقلـيم ً                 ثالثا ـ   

ضوية ممثلــين عــن لجنــة مركزيــة برئاســة رئــيس جهــة التعاقــد أومــن يخولــه وعــ
وممثـــل عـــن ) القانونيـــة والماليـــة والفنيـــة والجهـــة المـــستفيدة ( االختـــصاصات 

مجلـــس المحافظـــة ومقـــرر ال يقـــل عنـــوان وظيفتـــه عـــن مالحـــظ للقيـــام بفتــــح 
العطاءات التي يعلـن عنها فـي اإلقلـيم أو المحافظـة غيـر المنتظمـة فـي اقلـيم 

.  
جان فتح العطـاءات فـي التـشكيالت التابعـة لإلقلـيم أو المحافظـة  لليجوز تشكي  ً                 رابعا ـ

غيــر المنتظمــة فــي اقلــيم ويــتم تــشكيل كــل لجنــة مــن هــذه اللجــان علــى وفــق 
  . من هذه المادة ) ثالثا(اللجنة المنصوص عليها في البند 

  : مارسة مهامه على مقرر لجنة فتح العطاءات القيام بأتباع اإلجراءات التالية عند م ً       خامسا ـ

 ٥٣٤



إيداع العطاءات في الـصندوق المخـصص لـدى الجهـة المعنيـة وبموجـب وصـل يـنظم        أـ
بنــسختين تــسلم أحــداهما إلــى مقــدم العطــاء أو مــن يخولــه ويحــتفظ بالثانيــة 

  : لدى الجهة المعنية وتدوين المعلومات التالية في سجل خاص 
  .اتها المناقصة ورقمها كما وردت في مستنداسم)   ١(
اســـم مقـــدم العطـــاء أو وكيلـــه الرســـمي وعنوانـــه الكامـــل داخـــل العـــراق أو خارجـــه مـــع الوثـــائق )   ٢(

  . المؤيدة لذلك 
  .ًاسم حامل العطاء المخول رسميا وعنوانه وتوقيعه )   ٣(
  .    تاريخ ووقت تسليم العطاء )٤(

(  ) .إن وجدت(المرافقات اإلضافية المرسلة مع العطاء )   ٥
وز إرســال العطــاءات بالبريــد المــسجل والبريــد الــسريع فــي موعــد يــؤمن وصــولها إلــى الجهــة  يجــ) ٦(

المعنية قبل موعد غلق المناقصة ، وعلى مقرر اللجنة تسجيل هذه العطاءات في السجل 
  . حال تسلمها 

اليجوز إعطاء أية معلومات إلى أية جهة غيـر مختـصة عـن أسـماء )  ٧          (
ن أو وكالئهم خالل فترة االعالن وذلك للمحافظـة وعناوين المناقصي

  .على سرية اإلجراءات 
علــى رئــيس لجنــة فــتح العطــاءات التأكـــد مــن وجــود أعــضاء اللجنــة وفــي حالــة عــدم   ب ـ   

حــــــــضور بعــــــــضهم فيــــــــستكمل الغيــــــــاب مــــــــن المــــــــوظفين بــــــــنفس 
  . االختصاص يحددهم رئيس جهة التعاقد او من يخوله 

 العطـاءات حـال انتهـاء الوقــت المحـدد لغلـق المناقـصة أو فـي بدايــة تجتمــع لجنـة فـتح جــ ـ   
ـــة رئـــيس جهـــة التعاقـــد أو مـــن  ـــالي بموافق ـــوم الت ـــدوام الرســـمي للي ال
يخولــه عنــد اقتـــضاء الحاجــة وذلـــك للمباشــرة بعمليـــة الفــتح العلنـــي 
وبحــضور الــراغبين مــن مقــدمي العطــاءات او ممثلــيهم فــي المكــان 

م غلق السجل الخـاص بالمناقـصة وان ًالمحدد لذلك مسبقا حيث يت
  :يثبت في محضر اللجنة ما يأتي

التأكــد مــن وجــود األختــام الموضــوعة علــى أغلفــة العطــاءات )  ١                  (
  .أو التشميع السري لمقدمي العطاءات 

   العطاءات التي لــم ترافق بها التأمينـات األوليـة المطلوبـة فـي )٢                 (
  .دات العطاءاتمستن

العطـــاءات المبنيـــة علـــى تخفـــيض نـــسبة مئويـــة أو مبلـــغ مقطـــوع مـــن أي مـــن )   ٣ (
  .العطاءات األخرى المقدمة في المناقصة 

 ٥٣٥



للعطـاءات الـسابقة مـن الناحيـة الفنيـة ) المعدلـة ( العطاءات البديلـة المفتوحـة )   ٤ (
والمالية لمقـدمي العطـاءات واسـتبعاد العطـاءات الـسابقة لهـم 

ات العالقــة بالمناقــصة نفــسها إذا كانــت مقدمــة خــالل مــدة ذ
نفــاذ اإلعــالن عــن المناقــصة وذلــك بإعادتهــا إلــى أصــحابها 

   .من مقدمي العطاءات 
 (  .عدد األوراق المكون منها كل عطاء )   ٥

٦( وضـــــع عالمـــــة واضـــــحة حـــــول كـــــل حـــــك أو محـــــو أو إضـــــافة  (
اوتـــصحيح ورد فـــي جـــدول الكميـــات المـــسعر مـــع توقيـــع رئـــيس 

  .أعضاء اللجنة و
ضع خـط أفقـي بجانـب كـل فقـرة غيـر مـسعرة فـي جـدول الكميـات المـسعر مـع و) ٧ (

  .توقيع رئيس وأعضاء اللجنة 
التأكـد مــن توقيــع مقــدم العطــاء علــى اســتمارة تقــديم العطــاء وعلــى كــل صــفحة )   ٨ (

  .من جدول الكميات المسعر والمالحق المرفقة مع العطاء 
ي المحـــضر إلــــى المالحظـــات أو التحفظـــات المدونــــة فـــي العطــــاء اإلشــــارة فـــ     د ـ     

  . والمالحق الخاصة به
 والمجــسمات والمخططــات المقدمــة مــع العطــاءات وتثبيــت أوصــافها جتأشــير النمــاذ هـــ ـ     

  .العامة وعالماتها الفارقة 
يـع التأشير على جميع صفحات العطاءات بختم اللجنة مع توقيـع أعـضائها علـى جم   ـ    و

  . صفحات جدول الكميات المسعر لمقدم العطاء
   اإلشـــارة بوضـــوح إلـــى أيـــة بيانـــات أو معلومـــات لـــم تقـــدم مـــع العطـــاء والتـــي يتطلـــب      زــــ

تقـــــديمها بموجـــــب التعليمـــــات إلـــــى مقـــــدمي العطـــــاءات المبينـــــة فـــــي 
  . مستندات العطاءات بما فيها وصل الشراء لوثائق المناقصة 

يــة فــتح العطــاءات علــى الوجــه المنــصوص عليــه فــي هــذه التعليمــات بعــد انتهــاء عمل     ح ـ
  : يقوم رئيس اللجنة بما يأتي 

ــــة ومــــدد )١               ( ــــصين والمواصــــفات الفني   إعــــالن أســــعارعطاءات المناق
التنفيذ في لوحة اإلعالنات كما وردت في عطاءاتهم مـع التأكيـد 

تدقيق والتحليـل على إن األسعار والمواصفات المعلنة خاضعة لل
.  

 ٥٣٦



يـــتم إعـــداد محـــضر اللجنـــة وتوقيعـــه مـــن رئـــيس وأعـــضاء اللجنـــة )  ٢              (
ــــــة  ــــــان أي ــــــيهم الحاضــــــرين مــــــع بي ــــــدمي العطــــــاءات او ممثل ومق

  .مالحظات عن عمل اللجنة  
ــــم إحالـــة العطـــاءات ومرافقاتهـــا إلـــى لجنـــة تـــدقيق وتحليـــل العطـــاءات   ط ـ             تتـ

  .مع أعالم جهة التعاقد بذلك بموجب محضر خاص 
  

  : ـ    تشكيالت لجان تحليل وتقويم العطاءات ومهامها ٧المادة ـ  
تشكل في كل جهة تعاقد لجنة  او اكثر لتحليل وتقويم العطـاءات مـن الجوانـب الفنيـة                   

يس والماليــة والقانونيــة وتكــون برئاســة موظــف ال يقــل عنــوان وظيفتــه عــن مــدير أو رئــ
مهندســين مــن ذوي الخبــرة واالختــصاص وعــضوية عــدد مــن الفنيــين المختــصين بمــا 

 وتمـــارس مهامهـــا خـــالل الفتـــرة المحـــددة فـــي أمـــر ةفـــيهم قـــانوني ومـــالي ومقـــرر للجنـــ
التشكيل ، وللجنة االستعانة بجهات متخصصة ذات خبرة بطبيعة المناقصة وتخـضع 

د أو مـــــن يخولـــــه حـــــسب توصـــــيات هـــــذه اللجـــــان إلـــــى مـــــصادقة رئـــــيس جهـــــة التعاقـــــ
ـــــة المعتمـــــدة إلغـــــرا ـــــصالحيات المالي ـــــدضال ـــــة المـــــذكورة مراعـــــاة و  التعاق علـــــى اللجن

  ـ : اإلجراءات اآلتية 
ـــة المطلوـاوالـــ                   ـــات األولي ـــم ترافـــق بهـــا التأمين ـــة    اســـتبعاد العطـــاءات التـــي ل بموجـــب ب

  .مستندات المناقصة 
د العطـاءات المبنيـة علـى تخفـيض نـسبة مئويـة أو مبلـغ مقطـوع مـن أي    استبعا                  ثانياـ

مـــن العطـــاءات األخـــرى المقدمـــة فـــي المناقـــصة وعـــدم قبـــول أي تحفـــظ وأي 
  .تخفيض للسعر يقدم بعد موعد غلق المناقصة 

ـــم عمليــة تحليــل العطــاءات ســريا ويقــدم التقريــر النهــائي الــى ال                 ثالثاـــ جهــة ً   يجــب إن تتـ
المخولــة باالحالــة خــالل الفتــرة الزمنيــة المحــددة مــن رئــيس جهــة التعاقــد مــع 

  . ضرورة مراعاة مدة نفاذ عطاءات مقدميها عند  ذلك 
ـــــ ٕ  ال يجــــوز إرســــال العطــــاءات إلــــى خــــارج العــــراق لتحليلهــــا وانمــــا يتعــــين علــــى                  رابعا

اق إلجـــــراء التحليـــــل  االستـــــشاريين خـــــارج العـــــراق إرســـــال ممثلـــــيهم إلـــــى العـــــر
المطلــــــوب إال إذا اقتــــــضت طبيعــــــة العمــــــل ذلــــــك وحــــــصول موافقـــــــة الــــــوزير 

  المختص أو رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة او 
                          رئيس الجهات التعاقدية فـي االقـاليم والمحافظـات غيـر المنتظمـة فـي اقلـيم او 

لمجلس الـوزراء وحـسب الـصالحيات لجنة العقود المركزية في االمانة العامة 

 ٥٣٧



المعتمـــدة بهـــذا الخـــصوص ويجـــب إن يحـــتفظ بالنـــسخة األصـــلية لـــدى جهـــة 
  .التعاقد 

 فــي حالــة تــضمين العطــاء االصــلي تخفيــضات بنــسب معينــة أو بمبلــغ مقطــوع                   خامــساـ
  .لنفس العطاء يتم اعتمادها عند التحليل والتقويم 

 يتم استبعاد المبالغ االحتياطية المثبتة فـي جـدول الكميـات المـسعر المقـدم مـن                   سادساـ
  .مقدم العطاء والغير مطلوبة في مستندات العطاءات عند التحليل والمقارنة 

 علـى أسـس موحـدة علـى ان يـنص عليـه فــي ت احتـساب أسـعار جميـع العطـاءا                  سابعاــ
  .من مستندات المناقصة التعليمات لمقدمي العطاءات ض

  يعول على السعر المدون كتابة في حالـة اختالفـه مـع الـسعر المـدون باألرقـام                    ثامناـ
  .كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة 

ـــرة أو فقــرات لــم يــدون ســعر إزائهــا فــي العطــاء المقــد                 تاســعا ـ م ففــي هــذه  إذا وردت فقـ
 تلــــك الفقــــرة أو الفقــــرات وبحــــدود الكميــــات المدونــــة إزائهــــا ةالحالــــة تعــــد كلفــــ

  .مشمولة بالسعر االجمالي للعطاء
                    :  تعتمـد الضوابط واإلجراءات التاليـة لغرض التوصل إلــى العطاء األفضل                  عاشراـ

استبعاد العطاء غير المـستوفي للمواصـفات الفنيـة المطلوبـة حتـى لـو كـان   أـ            
  .أوطأ العطاءات 

استبعاد المقـاول غيــر الكفـوء مـن خـالل تجربـة الدولـة معـه فـي المقـاوالت  ب ـ           
  .السابقة التي نفذها وينصرف هذا المبدأ على المجهزين واالستشاريين 

 

كفـاءة الماليـة مـن خـالل تقديــم الحـسابات الختاميـة المـصادق عليهـا مـن ال           جــ  ـ
  .محاسب قانوني ألخر سنة اذا تطلبتها وثائق العطاء 

  . االلتزامات المالية للمقاول أو المجهـز أو االستشاري خالل السنة حجـم             د ـ
  .يم القدرة على االلتزام بمواعيد االنجاز والتسل           هـ  ـ

  .سجل مرضي في االنجازات لإلعمال السابقة   وـ           
مالكـــات هندســـية  وفنيـــة ( تـــوفر المهـــارات والقـــدرات الفنيـــة لتنفيـــذ العقـــد   زــــ           

  ) . ومعدات تخصصية 
تأييـــد باإلعمـــال المنجـــــزة أو المماثلـــة صـــادرة عـــن الجهـــــات التعاقديــــة  ح ـ           

  .الحكومية
ً يتم إعطاء واحتـساب نـسب التـرجيح للعـروض الماليـة والفنيـة وفقـا لمـا مبـين  حادى عشر ـ             

في التعليمات لمقدمي العطاءات إلغراض المفاضلة والترشـيح الفنـي والمـالي 

 ٥٣٨



 الفنــي نواختيــار العطــاءات التــي تحــصل علــى اعلــى الــدرجات فــي التقــويمي
  .والمالي عند الترشيح للترسية 

فيجـب تثبيـت  إذا حصل خـالف فـي الـرأي بـين اعـضاء لجنـة تحليـل العطـاءات  ثاني عشرـ            
أوجـه الخـالف فــي التقريـر النهـائي ويحــسم الموضـوع مـن رئــيس جهـة التعاقــد  

.  
بعد االنتهاء مـن عمليـة التحليـل يـنظم جـدول مفـصل بالعطـاءات كافـة تبـين فيـه              ثالث عشرـ

ـــواقص جميـــع التفاصـــيل المتع ـــة بهـــا والن ـــة ) إن وجـــدت ( لق مـــع إجـــراء مقارن
  . وتقويم من النواحي الفنية والقانونية والمالية 

ً  يجــب ان يتــضمن المحــضر النهــائي حقــال خاصــا يبــين توصــية لجنــة التحليــل ـرابــع عــشر             ً
والتقــــويم يــــذكر فيــــه اســــم مقــــدم العطــــاء المرشــــح لإلحالــــة وجنــــسيته بموجــــب 

ق بـــه ومبلـــغ العطـــاء وعملتـــه ومـــدة التنفيـــذ أو التجهيـــز بااليـــام الجـــدول المرافـــ
واألســـس التـــي اســـتندت اليهـــا اللجنـــة فـــي هـــذه التوصـــية وكـــون مبلـــغ العطـــاء 
ضمن الحدود المقبولة للكلفة التخمينيـة  يخـتم المحـضر بتاريخـه بعـد التوقيـع 

  .عليه من رئيس واعضاء اللجنة
فاوض علـى االسـعار مـع المرشـحين باسـتثناء اسـلوب  العطـاء يمنع اجراء الت             خامس عشر ـ

  .الواحد 
للجــــان التحليــــل اســــتكمال البيانــــات الفنيــــة المطلوبــــة مــــن مقــــدمي العطــــاءات             ســــادس عــــشرـ

المرشــحين وتــصحيح االخطــاء ان وجــدت مــع مراعــاة عــدم جــواز اضــافة او 
  .دمي العطاءات استكمال اية بيانات تؤثر على االسعار المقدمة من مق

يجـــوز لجهـــات التعاقـــد أطـــالق التأمينـــات األوليـــة بنـــاء علـــى طلـــب مـــن مقـــدمي             ســـابع عـــشرـ
ــــل انتهــــاء نفــــاذ  ــــيهم قب ــــذين ال يحتمــــل إن ترســــو المناقــــصة عل العطــــاءات ال
العطــاءات وبعــد رفــع التوصــيات مــن اللجنــة علــى إن يــتم استحــصال موافقــة 

ـــتم االحتفـــا ظ فـــي كـــل األحـــوال بتأمينـــات المناقـــصين رئـــيس جهـــة التعاقـــد وي
  .الثالث األوائل المرشحين لإلحالة

التأكد من صحة صدور البيانـات الجوهريـة المطلوبـة فـي مـستندات المناقـصة               ثامن عشر ـ
ــــة بمــــا فيهــــا خطابــــات الــــضمان الخاصــــة  مــــن الجهــــات المعنيــــة قبــــل اإلحال

  .بالتأمينات االولية 
تقــوم لجــان تحليــل العطــاءات برفــع التوصــيات الخاصــة بالترســية واإلحالــة إلــى  شرـ           تاســع عــ

  رئيس جهة التعاقد للبت فيها حسب الصالحية المخولة له الغراض التعاقد 

 ٥٣٩



            عـشرون ـ  أ ـ  تراعـى الـصالحيات الماليـة الخاصـة بالتعاقـدات وفـي حالـة تجـاوز موضـوع 
جهـة التعاقـد فعليـه مفاتحـة لجنـة العقـود البت في التعاقد صالحية رئـيس 

المركزيــــة فــــي االمانــــة العامــــة  لمجلــــس الــــوزراء الستحــــصال الموافقــــات 
اربعـة عـشر  ) ١٤( االصولية الغراض االحالة  وخالل مدة ال تتجـاوز 

ًيوما من تاريخ إحالة الموضوع عليها وتعد الموافقـة حاصـلة ضـمنيا عنـد  ً
  .ة عدم البت فيها بعد مضي هذه المد

 تعــد قــرارات اإلحالــة نافــذة مــن تــاريخ تبليــغ مــن ترســو عليــه  المناقــصة              ب ـ
ًاربعــة عــشر يومــا مــن تــاريخ ) ١٤(بتوقيـع العقــد خــالل مــدة ال تتجــاوز 

التبلــــغ باإلحالــــة بعــــد مــــصادقة رئــــيس جهــــة التعاقــــد مــــع إشــــعار بقيــــة 
  .المناقصين بقرار اإلحالة للمناقصة 

ي حالة امتناع المناقص الفائز عن توقيع العقد خـالل المـدة المنـصوص ف جـ ـ           
مــن هــذا البنــد فعلــى جهــة التعاقــد توجيــه إنــذار ) ب(عليهــا فــي الفقــرة 

ًخمـــسة عـــشر يومـــا مـــن ) ١٥(لـــه بـــضرورة توقيـــع العقـــد خـــالل مـــــدة 
تــاريخ تبلغــه وفــي حالــة رفــضه أو نكولــه عــن التوقيــع فلجهــة التعاقــد 

مـــن ) اوال ( القانونيـــة المنـــصوص عليهـــا فـــي البنـــد اتخـــاذ االجـــراءات
  . من هذه التعليمات ) ١٦(المادة 

  :  ـ  اعداد صيغة العقد ٨المادة ـ 
                 اوالـ   يتم إعداد صيغـة العقود من تشكيالت التعاقدات في الوزارات والجهات غير 

 اقليم بالتنسيق مع المرتبطة بوزارة واألقاليم والمحافظات غير المنتظمة في
الدوائر المالية والفنية والجهات المستفيدة وعلى إن تتضمن الفقرات الواردة في 
ًشروط المناقصة او الدعوة مضافا إليها أية شروط إضافية يتفق عليها 
الطرفان تضمن سالمة التنفيذ وفق نماذج العقود التي تصدر عن دائرة العقود 

  .  عاون االنمائي العامة في وزارة التخطيط والت
ً               ثانيـــا ـ   تـــضمين العقــــود العامـــة نـــصا◌ بإستحـــصال الـــديون الحكوميـــة بموجــــب قـــانون  َ ً

  . ١٩٧٧لسنة ) ٥٦(تحصيـل الديون الحكومية رقـم 
ـــــ   تــــضمين العقــــود أســــماء وعنــــاوين الطــــرفين المخــــولين لتوقيــــع العقــــود ووثــــائق  ً                 ثالثا

معتمــدة حــسب الــسياقات المعمــول بهــا علــى ان تكــون نافــذة عنــد التفــويض ال
  . ثالثة اشهر) ٣(التعاقـد وصادرة قبل توقيع العقد بمدة ال تزيد على 

 ٥٤٠



للمتعاقــد إحالـة أجـزاء مـن العقـد إلـى مقـاولين ثـانويين بموافقـة جهـة التعاقـد علـى   ً                رابعـا ـ
د األصــــلي ، وال يجــــوز التنــــازل عــــن إن تبقــــى مــــسؤولية تنفيــــذ العقــــد للمتعاقــــ

   .المقاولة أو العقد إلى متعاقد أخر من الباطن
ً                 خامــساـ علــى الجهــات التعاقديــة فــي الــوزارات والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة واألقــاليم 
والمحافظات غير المنتظمة في اقليم إعالم وزارة التخطيط والتعـاون اإلنمـائي 

والشؤون االجتماعية والبنـك المركزي العراقي والجهـــاز المركـزي ووزارة العمل 
  لإلحصاء ودائرة 

                          تـــسجيل الـــشركات والهيئـــة العامـــة للـــضرائب باســـم المتعاقـــد وعنوانـــه وجنـــسيته 
  .ومبلغ العقد ومدته حال إكمال إجراءات توقيع العقد 

قـد على تسديد دفعة مقدمـة كـسلفه أوليـة للمتعاقـد بعــد توقيـع العقـد إذا نص الع ً                 سادسا ـ
فعلى جهة التعاقد مطالبة المتعاقدين معهـا بتقـديم خطـاب ضـمان لهـا صـادر 
عــن مــصرف معتمــد فــي العــراق مــع األخــذ بنظــر االعتبــار اإلليــة المعتمــدة 

  . بموجب إحكام قانون الموازنة العامة االتحادية 
  .تكتب العقود باللغات العربية والكردية واالنكليزية كلما كان ذلك ممكنا  ًابعاـ   أـ                 س

  .ب ـ  تحدد في وثائق المناقصة النسخة المعتمدة عند االختالف في التفسير                        

 ٥٤١



  :  ـ  االعتمادات المستندية ٩المادة ـ 
                تراعى االجراءات التالية عند فتح إالعتمـادات المـستندية لتغطيـة عقـود الـشراء الخـارجي 

  : عند التعاقد مع الشركات االجنبية والعربية ) توريد مواد وتنفيذ عمل وشراء خدمة( 
األقلــيم أو المحافظــة أو الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة أو (                أوالـــ   تقـــوم الــوزارة المختــصة  
بعـــد إصدار اإلحالة وتوقيع العقد أصوليا وتسلم كفالة ) غير المنتظمة في اقليم

بإتخــــاذ اإلجــــراءات الالزمــــة لفــــتح ) Performance Bond(حــــسن التنفيــــذ 
  )غير قابل للنقض وغير مثبت(إعتماد مستندي 

                       {Irrevocable & Unconfirmed Letter Of Credit} .   
ـــــم المباشــــرة بفــــتح االعتمــــاد المــــستندي  طبقــــا لألصــــول واألعــــراف الدوليــــة                   ـــــ   تتـ ًثانيا ً

لإلعتمـــادات المـــستندية مـــن خـــالل أحـــد المـــصارف الحكوميـــة المعتمـــدة فـــي 
) استمارة طلب وعقد فتح إعتماد مـستندي(العراق وفقا لالستمارات المصرفية 

ضمين تلــك االســتمارات بالــشروط الماليــة لعمليــة التوريــد الخاصــة بــذلك مــع تــ
ــــدين  ــــين الطــــرفين المتعاق ــــديا ب ــــق عليهــــا عق ــــشروط األخــــرى المتف ــــائع (وال الب

  ).والمشتري
                   :ًثالثاـ   تتطلب إجراءات فتح اإلعتمادات المستندية مراعاة االتي

  .وعنوانه الكامل) البائع(عتماد ـ   تحديد إسم المستفيد من فتح اإل               أ
  .ب ـ  وصف البضاعة المطلوبة مع ضرورة اإلشارة الى رقم العقد وتاريخه              

  .              جـ ـ  تحديد مبلغ اإلعتماد المطلوب رقما وكتابة
د ـ   اإلشــــارة الــــى نــــوع البيــــع التجــــاري بموجــــب شــــروط التجــــارة الدوليــــة               

)Incoterms ( ـــــــــــــــى أســـــــــــــــاس ـــــــــــــــشترط أن يحــــــــــــــــدد عل ـــــــــــــــذي ي ال
)FOB\CIF\CFR\CIP (أو غيرها وحسب شروط العقد.  

ونقطـة الوصـول ) بـري ، جـوي ، بحـري أو غيرهـا(              هــ ـ  بيـان واسـطة الـشحن 
  ).Final Destination(النهائي 

مـــن عدمـــه أي ) Partial Shipment(وــــ  تحديـــد قبـــول الـــشحن الجزئـــي              
بمعنــى قبــول تــسلم البــضاعة بعــدة شــحنات مــثال أو أن تكــون بــشحنة 
واحــدة مــع مراعــاة ان تكــون المــستحقات الماليــة المدفوعــة متوازنــة مــع 

  .الشحنات المتسلمة 
مـــن  ) Transshipment(زــــ   بيـــان قبـــول إســـتخدام أكثـــر مـــن وســـيلة نقـــل               

  .عدمـه
  .اإلعتماد المستندي وحسب شروط العقدح ـ   تثبيت مدة ونفاذ               

 ٥٤٢



  .المتعاقد عليها) Delivery time(ط ـ   تحديد فترة التجهيز               
فــي حالــة وجــود ضــرورة تــستوجب تمديــد اإلعتمــاد المــستندي يتطلــب   ك ـ              

  .مراعاة تمديد مدة نفاذ الكفاالت أو الضمانات بنفس الفترة
ال يجوز إجراء أي تعديل أو تمديـد على االعتماد المستندي غير القابـل               ل ـ  

  .للنقض إال بعد إستحصـال موافقة الطرفيــن المتعاقدين
               م ـ  ال يجـــوز إلغــــاء اإلعتمـــاد المـــستندي غيــــر القابـــل للنقــــض إال بطلـــب 

عتمـاد تحريري من اآلمر بفـتح اإلعتمـاد بـشرط موافقـة المـستفيد مـن اإل
أو بطلــــب مــــن البنــــك المراســــل بنــــاء علــــى طلــــب مــــن البــــائع ) البــــائع(
  .بشرط تقديم موافقة المشتري تحريريا) المستفيد من اإلعتماد(

              ن ـ فـي حالـة وجـود دفعــة مقدمـة بنـسبة معينــة مـن قيمـة اإلعتمـاد المـستندي 
 يــشترط تــسلم خطــاب ضــمان بــنفس عملــة االعتمــاد  بــشرط أن يكــون

  .ذلك من خالل مصرف معتمد في العراق 
س ـ في الحاالت التي يصــر فيها البائـــع على فتـــح إعتمـاد مستنـدي غير قابـل             

فإن أجـور ) & Confirmed L\C Irrevocable(للنقض ومثبت   
  . تكون على حسابه) Confirmation charges(التثبيت 

المـــصاريف الخاصـــة ) طالـــب فـــتح اإلعتمـــاد( المـــشتري يتحمـــل)    ١(ع ـ               
بــــإجراءات فتـــــح اإلعتمــــاد المــــستندي التــــي تترتــــب علــــى ذلــــك 

  . داخل العراق 
المـــصاريف والفوائـــد ) المـــستفيد مـــن اإلعتمـــاد (يتحمـــل البـــائع )  ٢

  ٠المترتبة التي يتطلبها فتح اإلعتماد المستندي خارج العراق 
)                       

يفضل عند التعاقد تحميل تلك المصاريف علـى البـائع ويثبـت )  ٣
  .ذلك في نص اإلعتماد

    )                   

 (All bank charges "inside & outside" are on 
Beneficiary  account )    

ويـشار ) All Risks(            ف ـ   يـشترط أن يكـون التـأمين مغطيـا لجميـع المخـاطر
ص اإلعتمــاد ســواء كــان التــأمين مغطــى مــن البــائع أو الــى ذلــك فــي نــ

 أو CIF(المشتري على أن يغطي التأمين قيمة البضاعة علـى أسـاس 
CIP .(  

ًص ـ  تحديـد شروط الدفع وكيفيـة إطالق الـدفعات طبقـا للـشروط المتفـق عليهـا             
ية دفع ويتم تثبيت آل) البائع والمشتري( ًعقديا بين الطرفين المتعاقدين 

 ٥٤٣



المستحقات بدقة مع ضرورة تحديـد نـوع المـستندات التـي يقـدمها البـائع 
  .لتسلم تلك المستحقات

ً                 رابعاـــــ     تحديــــد المــــستندات والوثــــائق المطلوبــــة لإلعتمــــادات المــــستنديـــة ومــــصادقتها 
   )UCp 600( وكيفية تداولها بموجب األصـــول واألعراف الدولية 

ً       خامساـ   إرفاق إجازة االستيراد للمواد أو األجهزة المراد توريـدها فـي حالـة خـضوع عمليـة         
  .التوريد لمتطلبات إجازة اإلستيراد وفقا للقانون

ـــ   قيـــام الــوزارة المعنيــة أو الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة أو اإلقلــيم او المحافظــة  ً                 سادسا
قلــــيم  بمتابعــــة الــــشحن وتــــسلم اشــــعار البــــائع يبــــين غيــــر المنتظمــــة فــــي ا

  :التفاصيل الدقيقة لشحن البضاعة مع مراعاة ما يأتي
ـ   إكمال إجـراءات التخلـيص الكمركـي لألجهـزة أو المـــواد الواصـلة بهـدف                 أ

  .تسهيل عملية الوصول الى المخازن
ــــرع مـــا يمكـــن                ب ـ إكمـــال اإلجـــراءات الخاصـــة بـــالتخ ليص والتحميـــل بأسـ

عـن مـدة ) أرضـيات(وضمن السماحات المقررة لتجنب دفع غرامـات 
  .تأخر التسلم للبضاعة الواصلة الى المطار أو الكمارك

               جــ ـ  إكمــال إجـراءات النفـاض البحـري بأسـرع مـا يمكـن وضـمن الـسماحات 
عــن ) Demurrage(المحــددة لتفريــغ البــواخر لتفــادي دفــــع غرامــات 

  .التأخير في تفريغ حموالت البواخر
تهيئــــة المعـــــدات ومــــستلزمات التــــداول فــــي المخــــازن لغــــرض إكمــــال إجــــراءات   ً                 سابعاـــــ

النفاض والتسلم األولي للمواد الواصـلة وبـدون تـأخير مـع مراعـاة تثبيـت حالـة 
  .  البضاعة الواصلة ألغراض ضمان حقوق التأمين

ٕ            ثامناـــــ  متابعــــة إكمــــال إجــــراءات الفحــــص الهندســــي للمــــواد المتــــسلمة واصــــدار شــــهادة       ً
  .الفحص والقبول خالل الفترة المحددة في العقد  ومن تاريخ تسلم المواد

  :ً                 تاسعاـ العيوب والفقدان واالضرار
م ارســالية ويظهــر فيهــا عيــوب او عــدم                    أـــ    فــي الحــاالت التــي يــتم فيهــا تــسل

مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة يصار الى اصدار شهادة كـشف 
  اختالف من لجنة الفحص والقبول التي 

                          تــشكلها جهــة التعاقــد ويــتم اشــعار البــائع بــذلك وبــدون تــأخير لــضمان 
  .استبدال تلك الفقرات

أو وجــود ضــرر ) Missing items(الــة وجــود فقــرات ناقــصة               ب ـ  فــي ح
)Damage ( ًفيها كال أو جزءا  يصار الـى اصـدار كـشف اخـتالف ً

 ٥٤٤



بذلك من لجنة الفحص والقبـول واشـعار                      البـائع 
بتفاصــيل النــواقص أو الــضرر لــضمان التعــويض عنــدما يكــون البيــع 

  .ن مغطى من البائع اي ان التأمي) CIF or CIP(على اساس 
               جـ ـ  في حالة كون التأمين مغطى من المشتري ووجود ضرر أو فقـدان فـي 
ارسالية متسلمة يصار الـى اصـدار كـشف اخـتالف اصـولي واشـعار 

  .شركة التأمين الوطنية بذلك لغرض ضمان التعويض
 الوزراء الخاصة بفتــح االعتمادات ً                 عاشراـ  تعتمـد التعليمات الصادرة عـن مجلس

  .المستندية والية تنفيذها 
  :                   حادي عشر ـ إرشادات أخرى 

                       أــــــــ    تكـــــــون الـــــــشروط التـــــــي يحـــــــددها  المـــــــشتري إلـــــــى المـــــــصرف فـــــــاتح 
  .واضحة ودقيقة وشفافة) pener  Bank )  Theاالعتماد

ـــل ب                        ـــل للتحويـ  Transferable) ـ عـــدم قبـــول فتـــح اعتمــاد مــستندي قابـ

L/C) ويستثنى من ذلك حـاالت التحويـل لـصالح الجهـات المـصنعة 
 .المثبتة في العقد 

فــي حالــة وجـــود دفعــة مقدمــة بنــسبة معينـــة مــن اصــل مبلــغ االعتمــاد  جـــ ـ                      
عــة المقدمــة الــى البــائع اال بعــد المــستندي ال يجــوز تــسديد قيمــة الدف

 أصـولي بقيمـة الدفعــة (Bank Guarantee)تـسلم خطـاب ضـمان 
المقدمـــة وبـــنفس عملـــة االعتمـــاد بـــشرط أن تكـــون تلـــك الكفالـــة غيـــر 

 بحيــث يــستطيع (On Demand)مــشروطة أي تكــون عنــد الطلــب 
المشتري سـحب تلـك الكفالـة دون الحاجـة الـى انـذار أو اصـدار امـر 

  .قضائي بذلك
البــــضاعة علــــى ســــطح الــــسفينة ) تكــــديس(                    د ـ  يفــــضل عــــدم قبــــول تحميــــل 

(Loaded On Deck).   
هــــ ـ يتـــــم متابعـــة تـــسلم االشـــعارات المـــصرفيـة الخاصـــة باالعتمـــادات المـــستندية                   

 (The opener Bank)المفتوحـــة مـــن خـــالل البنـــك فـــاتح االعتمـــاد 
ـــة حركـــ ـــة عليهـــا واجـــراء لغـــرض معرف ة االعتمـــادات والمـــصاريف المترتب

  .ًالتسويات المالية لها اوال باول
                   و ـ علــى جهــة التعاقــد مراقبــة الحــساب المفتــوح بالعملــة االجنبيــة بحيــث يكــون 
الرصيد المالي كافي لتغطية قيمة االعتماد المستندي الذي يتطلـب فتحـه 

م اعطاء أي التزام عقدي لجهـة اجنبيـة مـا لـم لتنفيذ عقد توريد معين وعد

 ٥٤٥



يــــتم التأكــــد مــــن تــــوفر الرصــــيد الكــــافي بالعملــــة االجنبيــــة لتغطيــــة قيمــــة 
  .االعتماد المستندي الذي يتطلب فتحه لتنفيذ ذلك االلتزام

أجهــزة، (                     ز ـ فــي حــاالت التعاقــد مــع جهــات اجنبيــة لتنفيــذ عمــل معــين، توريــد 
أو شــراء خدمــة يتطلــب ذلــك فــتح اعتمــاد مــستندي غيــر ) تمــواد، معــدا

قابــــل للــــنقض لتغطيــــة قيمــــة ذلــــك العقــــد بعــــد دراســــة الــــشـروط الخاصــــة 
ـــــة لالعتمــــادات  ـــــراف الدوليـــــ ــــا لالصــــول واالعــ ًباالعتمــــاد المــــستندي وفق

 The Uniform Customs and ractice)المــــستندية 

Documentary Credit )العقد   قبل المصادقة على .  
                    ح ـ  فـــي حالـــة توريـــد أجهـــزة أو معـــدات أو أي بـــضاعة تحتـــــاج الـــى ضـــمانة 
للنــــصب أو التــــشغيل أو الــــصيانة فيجــــب ابقــــاء نــــسبة معينــــة مــــن قيمــــة 
االعتماد لغرض تغطية تلك االحتياجات على أن يشار في شروط الـدفع 

  .الخاصة باالعتماد المستندي
  ط ـ  عنـد االتفـاق بـين طرفـي العقـد علـى اجـراء أي تعـديالت عليـه ، يـتم اشـعار                  

   ٠المصرف المختص بفتح االعتماد المستندي التخاذ مايلزم لذلك 
  :  ـ  آلية فض المنازعات قبل التعاقد ١٠ المادة ـ 

  :                 أوال ـ   تفض المنازعات قبل التعاقد وفق االتي 
تــشكل فــي كــل وزارة او جهـــة غيــر مرتبطــة بــوزارة واألقــاليم والمحافظــات     أ ـ

  غير المنتظمة في اقليم لجنـة مركزية  للنظـر 
            

                     باالعتراضــات والــشكاوى التعاقديــة تــرتبط بــالوزير المخــتص أوالمحــافظ 
 أومن يخوله  وتتألف من مجموعة من الخبراء واالختصاصيين ومقرر

  .للجنة ال يقل عنوانه الوظيفي عن مالحظ 
المقدمـــة مـــن               ب ـ   تتـــولى اللجنـــة دراســـة االعتراضـــات والـــشكاوى التحريريـــة

مقــدمي العطــاءات المعترضـــين أو وكالئهــم الرســميين ممـــن لــم يطلبـــو 
( مـن المـادة ) سـابع عـشر(سحب التأمينـات االوليـة كمـا ورد فـي البنـد 

( مات  التي ترد إلـى جهـة التعاقـد المختـصة خـالل من هذه التعلي ) ٧
 بـه وتقـدم غسبعة أيام عمل من تاريخ صدور كتاب اإلحالة والتبلي ) ٧

التوصـــــية للـــــوزير المخـــــتص أو رئـــــيس الجهـــــة غيـــــر المرتبطـــــة بـــــوزارة 
ــيم  ــيم والمحافظــة غيــر المنتظمــة فــي اقل اورئــيس جهــة التعاقــد فــي االقل

ـــداع خمـــسة ) ١٥( خـــالل مـــدة ال تتجـــاوز  ـــاريخ إي ً عـــشر يومـــا مـــن ت
الــشكوى لــدى جهــة التعاقــد وعلــى الــوزير المخــتص أو المحــافظ البــت 

 ٥٤٦



ًســبعة أيــام ويعــد عــدم البــت بالموضــوع رفــضا  ) ٧( بالتوصــية خــالل 
  .لالعتراض عند مرور هذه المدة 

ليم  على الجهات التعاقدية في الـوزارات والجهـات غيـر المرتبطـة بـوزارة واألقـا جـ ـ          
والمحافظات غير المنتظمة في اقليم التريث بتوقيـع العقـود لحـين حـسم 
الموضوع مـن الـوزير المخـتص او المحـافظ مـع مراعـاة المـدد القانونيـة 

مــن البنــد ) ب( الخاصــة بنظــر الــشكوى المنــصوص عليهــا فــي الفقــرة 
مــن هــذه المــادة بــشرط تقــديم المعتــرض لتعهــد رســمي بــدفع قيمــة ) اوال(

لناجمــــة لمــــصلحة جهــــة التعاقــــد عــــن التــــأخر بتوقيــــع العقــــد االضــــرار ا
  .السباب كيدية أوغير مبررة 

تـــشكل فـــي وزارة التخطـــيط والتعـــاون اإلنمـــائي بقـــرار مـــن وزيـــر التخطـــيط    ــــ أثانيـــا ـ
ـــالنظر فـــي اعتراضـــات مقـــدمي  والتعـــاون اإلنمـــائي محكمـــة مختـــصة ب

   العطاءات برئاسة قاضي ينسبــه مجلس

                 

                                 القضاء األعلى وعضوية ممثل عن وزارة التخطـيط والتعـاون اإلنمـائي 
ال تقـــل درجتـــه الوظيفيـــة عـــن مـــدير عـــام وممثـــل عـــن كـــل مـــن اتحـــاد 
ــــــــرة  المقــــــــاولين العــــــــراقيين واتحــــــــاد الغــــــــرف التجاريــــــــة مــــــــن ذوي الخب

  .واالختصاص 
  قرر بعنوان مالحظ في األقل                        ب ـ للمحكمة م

           ثالثاــــــ   لمقـــــدمي العطـــــاءات االعتـــــراض لــــــدى المحكمـــــة اإلداريـــــة المـــــشكلة فـــــي وزارة       
مـــن هـــذه ) ثانيـــا(التخطـــيط والتعـــاون اإلنمـــائي المنـــصوص عليهـــا فـــي البنـــد 

المــادة علــى قــرارات اإلحالــة الــصادرة عــن الــوزارات والجهــات غيــر المرتبطــة 
سـبعة ايـام  ) ٧( ألقاليم والمحافظات غير المنتظمـة فـي اقلـيم خـالل بوزارة وا

عمـــل رســـمي تبـــدأ مـــن تـــاريخ قـــرار الـــوزير المخـــتص أورئـــيس الجهـــة غيـــر 
المرتبطة بوزارة او رئيس جهة التعاقد في االقليم او المحافظة غير المنتظمـة 

  .في اقليم بموضوع الشكوى 
(  قرارها بموضوع الشكوى او االعتراض خالل مـدة ال تتجـاوز تصدر المحكمة                   رابعا ـ

  .ًمئه وعشرين يوما تبدأ من تاريخ دفع الرسم القانوني  ) ١٢٠
ًتكـون قـرارات المحكمـة باتـة عنـد عــدم الطعـن تمييزيـا لـدى محكمـة االسـتئناف  ً                خامـسا ـ

  .لتبلغ بالقرار ًيوما من اليوم التالي لتاريخ ا) ٣٠(المختصة خالل  
 الـصادر ٢٠٠٤لـسنة  ) ٨٧( تمارس المحكمة المهام الموكلة لها في األمـر   ً                 سادسا ـ

وتـــــسترشد المحكمـــــة بقـــــانون ) المنحلـــــة ( عـــــن ســـــلطة االئـــــتالف المؤقتـــــة 

 ٥٤٧



 في كل ما لم يرد به نـص فـي ١٩٦٩لسنة  ) ٨٣( المرافعات المدنية رقم 
ط الـــصادرة عـــن دائـــرة العقـــود العامـــة فـــي وزارة هـــذه التعليمـــات او الـــضواب
  . التخطيط والتعاون اإلنمائي

تتـــولى دائـــرة العقـــود العامـــة فـــي وزارة التخطـــيط والتعـــاون اإلنمـــائي متابعـــة                     ســـابعا ـ
  .القرارات الصادرة عن المحكمة بالتنسيق مع الجهات المعنية 

  : عد توقيع العقد   ـ  آلية فض المنازعات ب١١المادة ـ 
   تفــض المنازعــات بعــد توقيــع العقــود العامــة بمختلــف أنواعهــا باســتخدام إحــدى أوال ـ

   ـ: األساليب اآلتية
     

ـــ   التوفيــق  ــ ويكــون مــن خــالل تــشكيل لجنــة مــشتركة بــين طرفــي النــزاع :       أ ـ
المتعاقـــد معهـــا مـــن مقـــاولين أو مجهـــزين أو (المتمثلـــين بجهـــة التعاقــــد 

لدراسة الموضوع واالتفاق على المعالجات حسب إحكـام )  تشاريين اس
  .القوانين والتعليمات النافذة في شأن موضوع النزاع 

ً     ب ـ التحكـيم ـ ويكـون باختيـار كـل طـرف متنـازع حكمـا يمثلـه مـن ذوي الخبـرة 
ًواالختـصاص بموضـوع النـزاع ويختــار المحكمـان محكمـا ثالـث لرئاســة 

وفـي حالـة تعـذر ذلـك تتـولى محكمـة الموضـوع اختيـار لجنة التحكيم ، 
المحكــــم الثالــــث ، وعنــــد ذلــــك تقــــوم لجنــــة التحكــــيم بدراســــة الموضــــوع 
المتنازع عليه بكل حيثياته وتـصدر اللجنـة قرارهـا النهـائي لحـسم النـزاع 
ًويتحمل الطرف الخاسر نفقات التحكيم ويكون ملزمـا بقـرار اللجنـة بعـد 

  .ً وفقا للقانونتصديقه من محكمة الموضوع
     جـ ـ إحالة النزاع إلى المحـاكم المختـصة الصـدارحكمها   بموضـوع النـزاع مـع 

  .األخذ بنظر االعتبار القانون الواجب التطبيق لفض هذه النزاعات 
لجهــة التعاقــد اختيــار التحكــيم الــدولي لفــض المنازعــات علــى ان يــنص   د ـ

ًد وعنـدما يكـون احـد طرفـي العقـد اجنبيـا مـع االخـذ بنظـر ذلك في العقــ
االعتبــــار االليــــة االجرائيــــة المتفــــق عليهــــا فــــي العقــــد عنــــد تنفيــــذ هــــذه 
 الطريقـــة وان يـــتم اختيـــار احـــدى الهيئـــات التحكيميـــة الدوليـــة المعتمـــدة

  .لحسم النزاع 

                           

ض النزاعـات الناجمـة عـن تنفيـذ العقـد                 ثانياـ  يلتزم طرفا العقـد باختيـار األسـلوب األمثـل لفـ
مـن هـذه المـادة بموجـب ) أوال (بينهما بإحدى الطرق المنصوص عليهـا فـي البنـد 

  .شروط التعاقد المتفق عليها 
  :  ـ   مهام تشكيالت العقود العامة  ١٢المادة ـ 

 ٥٤٨



مرتبطــة بــوزارة أو                  تتــولى تــشكيالت العقــود العامــة المــشكلة فـــي كــل وزارة أو جهــة غيــر 
) أ / ٢ /٢(إقلــيم أو محافظــة غيــر المنتظمــة فــي اقلــيم مهامهــا بموجــب إحكــام القــسم 

 والمختــــصة بتنفيــــذ ومتابعــــة ٢٠٠٤لــــسنة  ) ٨٧( مــــن أمــــر ســــلطة االئــــتالف رقـــــم 
ـــــتش العـــــام ومجـــــالس  ـــــب المف ـــــسيق مـــــع مكت ـــــدات العامـــــة فيهـــــا بالتن إجـــــراءات التعاق

ليـة المعتمـدة مـن دائـرة العقـود العامـة الحكوميـة فـي المحافظات المعنية مع مراعـاة اإل
  .وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي 

  : ـ  االلتزام بالقوانين والتعليمات ١٣المادة ـ 
ــــة والقطــــاع العــــام  او األشــــخاص                  يحظـــــر علــــى جهــــات التعاقـــــد ومــــوظفي دوائــــر الدول

عـن المعلومـات غيـر المـسموح فـي العـروض اآلخرين المشاركين في عمليـة التعاقـد الكـشف 
  .ألي شخص ال عالقة له بالعقد

  :ـ   مدة العقد والتمديد ١٤المادة ـ 
  ـ:                   تلتزم جهات التعاقد عند تمديد العقود ما يأتي  

إن تحتـسب                   أوال ـ   علـى المتعاقــد تنفيـذ بنـود العقــد خـالل المـدة المتعاقــد عليهـا علـى 
تلك المدة مـن تـاريخ المباشـرة أو مـن تـاريخ توقيـع العقـد أو أي تـاريخ أخـر 

  : ينص عليه في شروط التعاقد وتراعى عند تمديد العقود مايأتي 
                 أـ    إذا طرأت أية زيادة أو تغيير في اإلعمال بالنسبة للمقاوالت المختلفـة 

ـــر فــي تنفيــذ ًأو الكميــات المطلــوب تجهيزهــا كمــا ً أو نوعــا بمــا يؤثــ
المنهاج المتفـق عليـه بحيـث ال يمكـن إكمالهـا ضـمن المـدة المتفـق 

  .عليها بموجب العقد األصلي 
ب ـ   إذا كـان تـأخير تنفيـذ العقـد يعـود ألسـباب أو إجـراءات تعـود للجهـة                  

قـدين المتعاقدة أو أي جهة مخولة قانونا أو ألي سـبب يعــــود لمتعا
  ) .صاحب العمل ( آخرين تستخدمهم جهة التعاقد 

ـــد ظــروف اســتثنائية ال يــد  للمتعاقــدين فيهــا                   جـــ ـ إذا استجـــدت بعــد التعاقـ
واليمكــن توقعهــا أو تفاديهــا عنــد التعاقــد وترتــب عليهــا تــأخير فــي 

  .إكمال اإلعمال أو تجهيز المواد المطلوبة بموجب العقد 
ًمــن هــذه المــادة ان يقــدم المتعاقــد طلبــا ) اوال( ً        ثانيــا ـ   يــشترط  لتطبيــق إحكــام البنــد          

يومــــا لعقــــود  ) ١٥( ًتحريريــــا إلــــى جهــــة التعاقــــد أو مــــن تخولــــه خــــالل مــــدة 
يــوم لعقــود المقــاوالت والعقــود االستــشارية تبــدأ مــن تــاريخ  ) ٣٠( التجهيــز و 

لتمديـــد مبينـــا فيـــه التفاصـــيل الكاملـــة نـــشوء الـــسبب الـــذي مـــن اجلـــه يطالـــب با
والدقيقة عن أي طلب لتمديـد المـدة وعلـى الجهـة التعاقديـة النظـر فـي الطلـب 

 ٥٤٩



ًيومــا فــي جميــع أنــواع العقــود تبــدأ  ) ٣٠( والبــت فيــه خــالل مــدة ال تتجــاوز 
مــن تــاريخ تــسلم الطلــب وال تقبــل أيــة طلبــات تقــدم بعــد صــدور شــهادة التــسلم 

  .روط العقد األولي المذكورة في ش
  ـ :  ـ   تغيير اإلعمال واإلعمال اإلضافية ١٥المادة ـ 

                 أوال ـ  اليجـوز اللجـوء إلـى تغييـر اإلعمـال المتعاقـد عليهـا أو إضـافة إعمـال أو كميـات 
جديدة إال عند الضرورة القصوى وعلى إن يحصر التغييـر فـي أضـيق نطـاق 

  ـ : ة ممكن عند تحقق إحدى الحاالت اآلتي
ــ    إذا كـان عـدم التغييــر أو عـدم اإلضـافة مـن شــانه إن يـسبب تـأخيرا فــي               أ 

ًالعمل أو ضررا كبيرا به من الناحية االقتصادية أو الفنية  ً.  
 إذا كان عـدم التغيير أو عدم اإلضافة يؤدي إلـى عـدم أمكـان االسـتفادة                ب ـ

  .جهيز عند انجازها من إعمال المقاولة أو الت
  .            جـ ـ   إذا كان التغيير أو اإلضافة يؤدي إلى توفيرفي كلفة المشروع او العمل 

  إذا لم يترتب على التغيير أو اإلضافة تبديل أساسي في الخدمة أو القـدرة               د ـ
  .اإلنتاجية المقررة للمشروع أو العمل 

 إلـى تقلـيص مـدة العقـد علـى ان ال يـؤدي ذلـك الـى يالتغييـر يـؤد           هــ ـ   إذا كـان 
  .التدني في المواصفات الفنية للعمل او المشروع 

                ثانيــــا ـ   تعــــد جميــــع المراســــالت المتعلقــــة بــــأوامر التغييــــر واإلعمــــال اإلضــــافية مــــن 
ة المراســالت المــستعجلة التــي لهــا األســبقية علــى بقيــة المراســالت وعلــى جهــ

مـن المـادة ) ثانيـا(التعاقد البت فيها خـالل المـدد المنـصوص عليهـا فـي البنـد 
  .من هذه التعليمات ) ١٤(

                 ثالثــا ـ  ال يباشــر بتنفيـــذ أي إعمــال إضــافية أو تغييـــر عمــل إال بموجــب أمــر تحريــري 
تــصدره الجهــة المخولــة فــي جهــات التعاقــد والمحــددة بموجــب ) امــر التغييــر(
ـــه وأســـعاره شـــ ًروط التعاقـــد متـــضمنا وصـــفا مـــوجزا للعمـــل ومواصـــفاته وكميات ً

التــي يتطلــب إضــافتها إلــى مــدة العقــد وفــي ) إن وجــدت ( والمــدة اإلضــافية 
حالة عدم الحاجة الضافة أي مدة للتمديـد فيـتم ذكـر ذلـك صـراحة فـي األمـر 

.  
تغييرات أو اإلضـافات المطلوبـة أجراؤهـا علـى ً                 رابعا ـ   على الجهات التعاقديــة تحديد ال

ًالعقد في وقت مبكر ال يؤثر علـى سـير العمـل وفقـا للمنهـاج المـصادق عليـه 
 .  

 ٥٥٠



ً  يجري تسعير اإلعمال اإلضافية والتغييرات وفقا إلحكام شروط المقاولـة وفـي  ً                 خامساـ
أو مقاربــة  فــي العقــد حالــة إضــافة فقــرات جديــدة ال توجــد لهــا فقــرات مــشابهة 

ًفيـــتم اتخـــاذ أســـعار الـــسوق الـــسائدة أساســـا لتـــسعيرها مـــضافا لهـــا المـــصاريف 
  .اإلدارية واإلرباح 

ـــر الــصالحيات  ـــة وأوامــر التغييـ                  سادســا ـ ال يجــوز إن يتجــاوز مبلــغ اإلعمــال اإلضافيـ
تعليمـــات المخولـــة للـــوزير المخـــتص او المحـــافظ المعنـــي مـــع مراعـــاة احكـــام 

  . تنفيذ الموازنة العامةاالتحادية 
  ـ :  ـ  التأمينات والغرامات التأخيرية والتحميالت اإلدارية ١٦المادة ـ 

  ـ :                  أوال ـ     التأمينات القانونية 
ال تقبـل التأمينات األولية لمقدمي العطاءات إال إذا كانت على شـكل                   أ ـ  

ــــك مـــصدق أو كفالـــة مـــصرفية ضـــامنة أو خطـــاب  ضـــمان أو صــ
  .سندات القـرض الصادرة عن الحكومة العراقية 

علــــى مقــــدمي العطــــاءات تقــــديم التأمينــــات األوليــــة لــــضمان جديــــة                  ب ـ
المــشاركة فــي المناقــصات لجميــع أنــواع عقــود االشــغال والتجهيــز 

طـاء وعلــى ان تكــون واحــد مــن المئـة مــن مبلــغ الع %) ١(وبنـسبة 
صادرة من مصرف معتمد في العراق بموجب نشرة يصدرها البنـك 

  .المركزي العراقي عن الكفاءة المالية للمصرف 
تــصادر التأمينـات األوليـة لمـن ترسـو عليـه المناقـصة عنـد نكولـه عـن                  جــ ـ

ات توقيع العقـد بعـد التبلـغ بـأمر اإلحالـة وتتخـذ بحقـه كافـة اإلجـراء
  .القانونية األخرى المنصوص عليها في هذه التعليمات 

 ٥(تحدد التأمينات النهائية لـضمان حـسن التنفيـذ لكافـة العقـود بنـسبة                    د ـ
 عـن مـصرف معتمـد ةخمسة من المئة من مبلـغ العقـد صـادر% ) 

فـــــي العـــــراق وال تطلـــــق إال بعـــــد صـــــدور شـــــهادة القبـــــول النهائيـــــة 
ويجــــوز إطــــالق أجــــزاء مــــن مبلــــغ . ابات النهائيــــة وتــــصفية الحــــس

ضـــمان حـــسن التنفيـــذ بعـــد التـــسلم النهـــائي لتلـــك األجـــزاء وصـــدور 
  .شهادة القبول النهائي لها بما يؤيد كونها مؤهلة لالستخدام  

تعفــى الــشركات العامــة للدولــــة والقطــاع العــام مــن تقــديم التأمينــات                   هـــ ـ
 ) ٣( ة المنــصوص عليهــا فــي هــذه المــادة ولمــدة األوليــة والنهائيــ

ســنوات تبــدأ مــن تــاريخ نفــاذ هــذه التعليمــات وتخــول وزارة التخطــيط 

 ٥٥١



والتعــاون اإلنمــائي إعــادة النظــر بهــذا االســتثناء بعـــد مــضي هــــذه 
   .لجنة الشؤون االقتصادية/ المــدة وبالتنسيق مع مجلس الوزراء 

يحـــدد الحــــد األعلـــى للغرامـــات التأخيريـــة مـــن الجهـــة : ات التأخيريـــة ً                 ثانيـــا ـ   الغرامـــ
ـــسبة ال تتجـــاوز ـــدة بن ـــغ العقـــد   % ) ١٠( المتعاق ـــة مـــن مبل عـــشرة مـــن المئ

وعلــى الجهــة المنفــذة تثبيــت تلــك النــسبة فــي الــشروط التعاقديــة ومــستندات 
  المناقصة والتعليمـات إلى مقدمي العطاءات 

 ٢٥(  وعلــى الجهــة المتعاقــدة قبــل بلــوغ هــذا الحــد وبعــد بلــوغ المــدة التأخيريــة                           
مـــدة العقـــد مـــضاف إليهـــا أي مـــدد ( خمـــسة وعـــشرين مـــن المئـــة مـــن %) 

اتخاذ اإلجراءات الكفيلـة باإلسـراع بانجـاز العقـد بمـا فـي ) إضافية ممنوحة 
ــــة  إســــراع مــــن ذوي االختــــصاص يمثــــل فيهــــا المتعاقــــد  ذلــــك تــــشكيل لجن

صرف على اإلعمال المتبقية أو سحب العمل بموجب شروط العقــد على لل
  ـ : ان تطبق المعادلة التالية عند احتساب هــذه الغرامة 

  
 ×                                       )   الغرامة لليوم الواحد % ) =  ١٠مبلغ العقد  

 مدة العقد                                

ــــ ـــ  ً                 ثالثا ـــتم تخف ـــة  ي ـــة حـــسب نـــسب االنجـــاز لاللتزامـــات التعاقدي يض الغرامـــات التاخيري
المحـــددة فـــي منهـــاج تنفيـــذ العقـــد ويجـــب إن يكـــون العمـــل المنجـــز أو الـــسلعة 
المجهــــزة او الخدمــــة المطلوبــــة مطابقــــة ومهيئــــة  لالســــتخدام حــــسب شــــروط 

  . التعاقد 
رض الغرامــات التأخيريــة اوايقافهــا عنــد ًرابعــا ـ  علــى الجهــة المتعاقــدة  وبقرارمــسبب فــ

  .سحب العمل من المقاولين أو المتعاقدين 
                 

  : ً                 خامسا ـ التحميالت اإلدارية 
                            تحـدد نـسبة التحمــيالت اإلداريـة عنـد قيــام جهـة التعاقـد ومــن خـالل شــخص 

ـــاول أو الم  ٢٠(تعاقــد بنــسبة ال تزيــد علــى أخــر بتنفيــذ أي مــن التزامــات المقـ
عـــشرين مـــن المئـــة مـــن الكلفـــة الفعليـــة لتنفيـــذ ذلـــك االلتـــزام وعلـــى جهـــة % ) 

  .التعاقد تثبيت ذلك في الشروط التعاقدية ومستندات المناقصة 
  ـ  :  ـ  االثار القانونية الناجمة عن اخالل المتعاقدين بالتزاماتهم التعاقدية ١٧المادة ـ 

 أوال ـ   االثـــار القانونيــــة المترتبـــة علـــى االخـــالل قبـــل توقيـــع العقـــد فـــي حالـــة نكـــول                 
ًالمناقص الفائز عن توقيع العقد بعد إنذاره رسميا بضرورة توقيع العقـد خـالل 

  : ًخمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه تتخذ اإلجراءات اآلتية  ) ١٥( 

 ٥٥٢



  .لية الخاصة بالمناقص الناكل                  أ ـ   مصادرة التأمينات األو
                 ب ـ   إحالــة المناقـصة علـى المرشـح الثـاني ويتحمـل المنـاقص الناكـل فـرق 

  .البدلين الناجم عن تنفيذ العقد مع مصادرة تأميناته االولية 
يم او تقـد/                 جـ ـ   في حالة نكول المرشحين االول والثانـي عن توقيـع العقـد و 

خطــاب ضــمان حــسن التنفيــذ فلجهــة التعاقــد ترســية المناقــصة علــى 
ـــــاكالن األول والثـــــاني فـــــرق البـــــدلين  ـــــاقص الثالـــــث ويتحمـــــل الن المن
بالتضامن وحـسب فـرق المبـالغ الخاصـة بالترشـيح لهمـا مـع مـصادرة 

  .التأمينات االولية 
لمنــصوص عليهــا فــي                 د ـ    تطبــق علــى المناقــصيــن النــاكلين اإلجــراءات ا

ـــد حـــدوث النكـــول ) جــــ ( و) ب ( و ) أ(الفقـــرات  ـــد عن مـــن هـــذا البن
  .إثناء نفاذ عطاءاتهم الخاصة بالمناقصة 

  :ً                 ثانيا ـ  اآلثار القانونية المترتبة على االخالل بعد توقيع العقد 
  . لخاصة بحسن التنفيذ               أ ـ   مصادرة أو االحتفاظ بالتأمينات النهائية ا

               ب ـ  تنفيـذ العقد عـن طريـق لجنـة إسـراع يمثـل فيهـا المتعاقـد المخـل بالتزاماتـه 
وعنـــد الـــرفض يستحـــصل إذن قـــضائي مـــن محكمـــة الموضـــوع بتنفيـــذ 
العمـــل علـــى حـــسابه بعـــد وضـــع اليـــد وجـــرد المـــواد والمعـــدات الخاصـــة 

وتنفيذ العمل علـى حـسابه بالمتعاقد المخل إلغراض تصفية الحسابات 
من هذه اللجنة ويتـم احتـساب الغرامـات التأخيريـة والتحمـيالت اإلداريـة 
فإذا وجد بعد تصفية الحسابات النهائية بان حسابه دائن فال يعطى لـه 

  .ٕشيء واذا وجد حسابه مدين فيتم المطالبة بالتعويض بذلك المبلغ 
دة إحالة العقد إلـى مقـاول آخـر إذا اخـل بالتزاماتـه                 جـ ـ  يجـوز للجهات المتعاق

التعاقديـــة ويتحمـــل المتعاقـــد المخـــل فـــرق البـــدلين عنـــد تنفيـــذ العقـــد مـــع 
مصادرة التأمينـات الخاصـة بحـسن التنفيـذ ومراعـاة الـسياقات المطلوبـة 

.  
  :  ـ   حظر التعاقـد ١٨المادة ـ 

والجهــات غيـر المرتبطــة بـوزارة واألقــاليم والمحافظــات                    للجهـات التعاقديــة فـي الــوزارات 
غيــر المنتظمــة فــي اقلــيم  إدراج المتعاقــدين المخلــين بالتزامــاتهم التعاقديــة فــي القائمــة 

  : السوداء مع مراعاة ما يأتي 

 ٥٥٣



ليـة تتخــذ إجـراءات إدراج المقـاولين العـراقيين فـي القائمـة الـسوداء باعتمـاد اإل  أوال ـ                    
المبينـــة فـــي تعليمـــات تـــسجيل وتـــصنيف المقـــاولين العـــراقيين الـــصادرة عـــن 

   .٢٠٠٥لسنة  ) ١(وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي رقم 
مقــاولين غيرعــراقيين ومجهــزين عــراقيين ( ثانياـــ  تتخــذ إجــراءات إدراج المتعاقديـــن مــن                   

باالعتمــاد علــى اإلليــة ) راقيين وغيــر عــراقيين واستــشاريين عــراقيين وغيــر عــ
  .المبينة في الضوابط الصادرة بهذا الموضوع 

  ـ :  ـ  السلف التشغيلة أو األولية وسلف تقدم العمل ١٩المادة ـ 
     أوال ـ   تراعـــى اإلحكـــام الخاصـــة بمـــنح الـــسلف األوليـــة للمتعاقـــدين المنفـــذين لعقـــود 

 المنــصوص عليهــا فــي قــانون اإلشــغال العامــة والتجهيــز والعقــود االستــشارية
الموازنــة العامــة االتحاديــة مــع مراعــاة وجــوب تقــديم الــضمانات الخاصــة بهــا 

  . قبل الموافقة عليها 
) ٣٠(                 ثانياـــ     تــدفع الــسلف للمقــاولين حــسب تقــدم العمــل وبفتــرات زمنيــة ال تقــل عــن 

 وشـــروط التعاقـــد ًثالثـــين يومـــا فـــي ضـــوء إحكـــام الـــشروط العامـــة للمقـــاوالت 
  .المنصوص عليها في مستندات المناقصة

ـ   على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة واألقاليم والمحافظات غيـر المنتظمـة فـي اقلـيم ٢٠المادة ـ
  ـ: مراعاة ما يأتي

ل                  أوالـــ     تــضمن عقــود اإلشــغال العامــة إحكامــا تلــزم تطبيــق شــروط المقــاوالت إلعمــا
الهندســة المدنيــة وشــروط المقــاوالت إلعمــال الهندســة الكهربائيــة والميكانيكيــة 
والكيماوية المعتمدة من وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي المعمول بهــا داخـل 

  .العراق واعتبارها جزءا ال يتجزأ من العقد وفي كل ما لم يرد به نص 
نين النافــــذة ذات العالقــــة بــــالعقود العامــــة وتوجيهــــات وزارة                  ثانياـــــ   مراعــــاة إحكــــام القــــوا

دائــرة العقــود العامــة الحكوميــة والجهــات العليــا / التخطــيط والتعــاون اإلنمــائي 
  . الصادرة 

 ـ  أوال ـ علـى الـوزارات والجهـات غيـر المرتبطـة بـوزارة إلـزام الجهـات التعاقديـة فيهـا بتنـسيق ٢١المـادة ـ 
ئــــرة العقــــود الحكوميــــة العامــــة فــــي وزارة التخطــــيط خططهــــا التعاقديــــة مــــع دا

والتعـــاون اإلنمـــائي ورفـــدها بالبيانـــات المطلوبـــة إلغـــراض المتابعـــة واإلشـــراف 
  .الفني لعملها عند المباشرة بأنشطتها التعاقدية

 علـــى الـــوزارات والجهـــات غيـــر المرتبطـــة بـــوزارة االلتــــزام بتعليمـــات الموازنـــة  ثانيـــا ـ
ســـتثمارية الـــصادرة عـــن وزارة التخطـــيط والتعـــاون اإلنمـــائي وأيـــة تعليمـــات اال

تـــصدر عـــن وزارة الماليـــة فـــي شـــأن الـــصالحيات الماليـــة المتعلقـــة بموضـــوع 

                 

 ٥٥٤



ـــة للجهـــات  ـــة والقطـــاع العـــام والـــصالحيات المخول ـــدوائر الدول التعاقـــد العـــام ل
  .المعنية عند تنفيذ المشاريع المدرجة في الموازنة 

  ـ :  ـ   تتولى دائرة العقـود العامة الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ما يأتي ٢٢المادة ـ 
                  أوالـ   ممارسة الصالحيات المخولـة لها حسب قانــون العقـود العامـة الـصادرة بموجـب 

   .٢٠٠٤لسنة ) ٨٧(رقم ) المنحلة( أمر سلطة االئتالف المؤقتة 
ًثانيــــا ـ  إصــــدار الــــضوابط الخاصــــة بتنظــــيم العالقــــة التعاقديــــة بــــين دوائــــر الدولــــة                  

ـــــدين بالتزامـــــاتهم  ـــــى إخـــــالل المتعاق ـــــة عل ـــــار المترتب ـــــدين معهـــــا واآلث والمتعاق
  .التعاقدية 

                   .ًثالثا ـ  إصدار وتعديل الشروط العامـة للمقاوالت وشروط التجهـيز للسلع والخدمات
ٕ             رابعـا ـ   تقـويم مهـام واجـراءات لجـان فـتح وتحليـل العطـاءات فـي دوائـر الدولـة وتعـديلها     ً

  .حسب الحاجة 
ًخامسا ـ  اإلجابة على استفسارات دوائر الدولـة والجهـات األخـرى المتعاقـد معهـا وغيـر                  

  .ذلك من األمور التي تتعلق بمهامها 
ادسـا ـ تـدريب وتطـوير قـدرات المـوظفين العـاملين فـي الجهـات المتعاقـدة فـي الـوزارات                 س

  .والجهات غير مرتبطة بوزارة واالقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم
اإلشــراف الفنــي علــى عمــل تــشكيالت العقـــود العامــة المــستحدثة فـــي الــوزارات  ً                 ســابعا ـ

واألقاليم والمحافظـات غيـر المنتظمـة فـي اقلـيم  تبطة بوزارةوالجهات غير المر
.  

 ـ   يجــوز تكليــف شــركات وزارة الــصناعة والمعــادن لتــصنيع المعــدات والمــواد الداخلــة فــي ٢٣المــادة ـ 
اعمال التشغيل واالنتاج للوزارات االخرى فـي حالـة تـوفر االمكانيـة لـديها اسـتثناء مـن 

  .احكام هذه التعليمات 
 ـ   تخــضع العقــود العامــة  المــشموله بهــذه التعليمــات الــى القــوانين العراقيــة وواليــة القــضاء ٢٤ المــادة ـ

  العراقي وحسب السياقات المعتمدة 
   .٢٠٠٧لسنة  ) ١( ـ  تلغى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢٥المادة ـ 
  .ية  ـ  تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسم٢٦المادة ـ 
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   ١٥/١٠/٢٠٠٨ في ١/١/٤١٢ًالحقا مضمون كتاب وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ذي العدد 
  
  

   ٢٠٠٨لسنة ) ١(تعديل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم / م 
  

   -:ليقرأ كاآلتي ) ٣/د/ اوال/٣( يعدل نص المادة -١
ا لرئيس جھة التعاقد اجراء التغييرات على كميات عقود التج شارية وبم رات الخدمات االست ھيز وفق

  . من قيمة العقد شرط توفر التخصيص المالي % ٢٠اليتجاوز 
  
   -:ليقرأ كاالتي ) ًرابعا  / ٤(  يعدل نص المادة -٢

ل عن -أ ا اليق ى م ا ال د مجان شركات ) ٣(ً توجه الدعوة المباشرة من جھات التعاق اولين وال من المق
   -:ً االستشارية المعتمدة لقدرتھا وكفاءتھا الفنية والمالية ووفقا لما يلي المقاولة والمجھزين والمكاتب

  
  . عزوف مقدمي العطاءات عن المشاركة في المناقصات المعلن عنھا للمرة االولى  -
 اذا كان العقد من العقود االستشارية  -

  
  : ليقرأ كاالتي ) ًخامسا/٤( يعدل نص المادة -٣
  

د  اء الواح لوب العط دال"   اس د " عرض الوحي ة التعاق يس جھ ة رئ ا بموافق دعوة مجان ه ال تم بتوجي ًوي
صيانة  تيرادية او ال لمناقص واحد فيما يتعلق بالعقود ذات الطبيعة االحتكارية او التخصصية او االس
ك  ستدعي ذل ررة ت صنيع او وجود اسباب مب لتجھيز او تنفيذ االعمال او الخدمات االستشارية او الت

  .  لھم الدعوة بھذا االسلوب من تقديم التأمينات االولية ويعفى من توجه
  
  : ليقرأ كاالتي ) ج/اوال/٥( يعدل نص المادة -٤
   -:ً مدة اعالن المناقصة لكافة العقود تكون وفقا لما يأتي   -  
  

شر ) ٦٠-١٠(  ر ن اريخ آخ ن ت دأ م د وتب ة التعاق يس جھ دير رئ د وتق ة العق سب اھمي دد ح ا تح ًيوم
  . لالعالن 

١ -

 . من اعاله عقود تجھيز المواد الغذائية والدواء ) ١(ستثنى من الفقرة ي - ٢
- ٣ . مدة تقديم العروض للدعوة المباشرة والعرض الوحيد تحدد حسب تقدير رئيس جھة التعاقد  

  
- ٥ -:ليقرأ كاالتي ) ًرابعا /٥(يعدل نص المادة  

د عن   لرئيس جھة التعاقد او من يخوله قبول العطاء وتحليله اذا كان الي ة  % ٢٥زي ة التخميني من الكلف
الغراض التعاقد شرط توفر التخصيص المالي وضمن الكلفة الكلية للمشروع مع اعالم وزارة التخطيط 

  . والتعاون االنمائي بذلك 
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مصادر الدليل   
  
  
 

شييد   ى الت ر/ كراس دليل المھندس المقيم في االشراف عل رة التخط/ وزارة االسكان والتعمي يط دائ
  . ١٩٨٩/ تشرين االول –قسم الدراسات / والدراسات 

١ -

 
ة   اني والھندسة المدني ال المب دليل القياسي الموحد للمسح الكمي العم / وزارة التخطيط / كراس ال

  . ١٩٨٨الطبعة الثانية 
٢ -

 
- ٣ .نية الدائرة القانو/ وزارة التخطيط / شروط المقاولة العمال الھندسة المدنية بقسميھا االول والثاني  

  
ة / شروط المقاولة العمال الھندسة الكھربائية والميكانيكية والكيمياوية بقسميھا االول والثاني      ھيئ

 . الدائرة القانونية / التخطيط 
٤ -

  
شائية   ال االن واد واالعم فات الم كان / مواص ار واالس رات / وزارة االعم وطني للمختب ز ال المرك

  . ٢٠٠٩/تشرين االول / ؤون الفنية قسم البحوث والش/ والبحوث االنشائية 
٥ -

  
شائية / وزارة االعمار واالسكان / كراس النمذجة   رات والبحوث االن وطني للمختب سم / المركز ال ق

  . ٢٠٠٩/كانون / البحوث والشؤون الفنية 
٦ -

  
- ٧ .  م ٢٠٠٨ آيار ١٩ بتاريخ ٤٠٧٥العدد / جريدة الوقائع العراقية  
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  عداد الدليل إن في جمع واسماء المشاركي
  

فريق العمل   
  
- ١  الوكيل االقدم لوزارة االعمار واالسكان / استبرق ابراھيم الشوك  
- ٢ مدير عام الدائرة الفنية / حسين مجيد حسين  
- ٣ مدير عام الھيئة العامة للمباني / محمد جابر عبود  
- ٤ مدير عام المركز الوطني لالستشارات الھندسية / جبار حمزة لطيف  
 معاون مدير عام الھيئة العامة للمباني / م سعيد جواد احال - ٥

- ٦ الھيئة العامة للمباني / قسم المشاريع .ر/ علي دوين عنكوش  
- ٧ الھيئة العامة للمباني / قسم الفنية .ر/ فريال عبد ابراھيم  
٨ الھيئة العامة للمباني/ قسم القانونية .ر/ رشيد مجيد سلمان  - 
٩ ھيئة العامة للمباني ال/ مھندسين .ر/ سب سعد جاعالھن  - 

  
  

فريق التدقيق والمراجعة العلمية   
  

    االول والثاني من الدليل /البابين مراجعة  –ًاوال 
  
شيباني -١ يم رؤوف ال د الحل دائرة/ عب ام ال دير ع اون م ة ا  مع / لفني

 وزارة االعمار واالسكان 
واف -٢ ستار خ د ال باح عب دم. م.ر/ ص ة  / أق صور العام ركة المن ش

  .النشائيةللمقاوالت ا
م -٣ واد جاس ر ج دم. م.ر/ جعف ركة ال / أق اوالت ش ة للمق يد العام رش

 .االنشائية
-٤ الھيئة العامة للمباني / أقدم .م.ر/ أحمد صادق عاشور  
  الھيئة العامة لالسكان/ أقدم . م.ر/ الحبوبي  سلوى راضي - ٥

  
   من الدليل  الخامس والسادس / مراجعة  البابين : ًثانيا 

  
د فيصل فراس . د -١ د الحمي اء / عب دير مركز بحوث البن وزارة / م

 االعمار واالسكان 
ف   د اللطي د عب ة محم دس / بريئ ر مھن وطني / خبي ز ال المرك

 .للمختبرات والبحوث االنشائية 
٢-

 
فريق تنسيق واخراج الدليل   

   
-١ المركز الوطني لالستشارات الھندسية / قسم ادارة المشاريع .ر/ سندس فاضل القاضي  
-٢ وزارة االعمار واالسكان / خبير مھندس / م الصائغ احمد غال 
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 ٥٥٩

  
  

  لفني للدليل واالخراج افريق الطبع 
  
المركز الوطني / مھندس حاسبات / االء نعمة عباس  - ١

 لالستشارات الھندسية
 
المركز الوطني / مشغل حاسبات . م/ شيماء علي حسين  - ٢

 لالستشارات الھندسية 
 

  الوطني لالستشارات الھندسية المركز/ مدير / خالد كاظم جواد  - ٣
 

المركز الوطني / مبرمج حاسبات / سھام مطير عبيد  - ٤
 لالستشارات الھندسية

 
المركز الوطني للمختبرات / مالحظ فني / حسناء جاسم محمد  - ٥

 والبحوث االنشائية 
  

 .الھيئة العامة للمباني/ مشغلين حاسبات .ر/ رنا سمير يوسف - ٦
  

 الھيئة العامة للمباني/ مالحظ فني .م/ محمود حسين حنش - ٧
  

  الھيئة العامة للمباني /مالحظ .م/ تارا فالح حسن - ٨
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