املواصفات الفيية وجدول الكنيات للنياقصة العامة رقه ( )1لعاو 0202و
بشاٌ تيفيذ مقصف وظلة بكلية التنزيض
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ؤعماى الحفش:
باإلاتر اإلانعب حفش اإلاىقع لضوم النشس ي الحجش بعمق  60ظم وعشض  40ظم ألي هىع مً
ؤهىاع التربت على ؤن ًنىن الحفش ًذوٍا وعلى اإلاقاوى الخإلذ مً ميعىب الخإظِغ قبل
الخىفُز ,والعمل ٌؽمل :وطع احخُاػاث العالمت الهافُت لظمان عذم الخإزير والاطشاس
بالعىس الخاسجي ,وصن و حعىٍت ؤسطُت النشس ي ,مع هقل حمُع اإلاخلفاث الىاججت عً
الحفش إلى خاسج اإلاىقع وفي اإلاهان اإلاحذد وإنهاء العمل وحعلُمه على ؤلمل وحه بحعب
اإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.
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ؤعماى الشدم للنشس ي :
باإلاتر اإلانعب الشدم بتربت هظُفت مخذسحت مً الحفش هفعه ؤو جشبت مً خاسج اإلاىقع حعب
حعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف ورلو داخل النشس ي ,وفقا للمىاظِب اإلاحذدة
وَؽمل :الشدم على ػبقاث مع الشػ باإلااء والذك الجُذ للؼبقت بحُث ال جضٍذ ظمالت
الؼبقت عً  25ظم ,عذم ألاطشاس بالعىاصش التي قذ جم جىفُزها لما ٌؽمل الثمً
حمُع ما ًلضم إلنهاء العمل وحعلُمه على ؤلمل وحه بحعب اإلاىاصفاث والشظاماث
وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.

م3

3

5

ؤعماى اإلاباوي :
مالحظاث هامت:
 الاظمىذ اإلاعخخذم مً الىىع البىسجالهذي العادي.
 اإلااء اإلاعخخذم في الخلؽ ًنىن هقُا وعزبا.
 سػ حمُع اإلاباوي باإلاُاه وباإلاذة اإلاحذدة في اإلاىاصفاث الفىُت.
 مخابعت وحىد فخحاث ألابىاب والىىافز وغيرها.
والثمً ؼامال حمُع مخؼلباث ومىاد العمل.
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ؤعماى مباوي حجش حعم :
باإلاتر اإلانعب بىاء حجش حعم ؤظفل الجذسان جحذ ميعىب ألاسض الؼبُعُت بعذ الحفش
و جحذًذ اإلاىاظِب اإلاؼلىبت بعشض ال ًقل عً  40ظم وعمق ال ًقل عً  60ظم ؤو
الىصىى إلى ألاسض الصلبت وٍنىن البىاء مً ألاحجاس الىظُفت الخالُت مً ألاجشبت
واإلاىاد العظىٍت مع الخشظاهت العادًت اإلاخلىػت بمادة الهلعً وبيعبت خلؽ
ً
ً
(اظمىذ  :سمل) (  ,) 3 : 1ؼامال مل ما ًلضم ومما حمُعه ػبقا للشظىماث واإلاىاصفاث
وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف .
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ؤعماى مباوي حجش للنشس ي :
باإلاتر اإلانعب جىسٍذ وبىاء حجش باصلتي صلب مشبىع بعمو  40ظم واسجفاع  60ظم
حعب اإلاىاظِب اإلاحذدة في اإلاخؼؼاث اإلاعماسٍت وحعخمذ العُىت مً قبل اإلاهىذط
الاظدؽاسي اإلاؽشف قبل عملُت الخىسٍذ والبىاء ًنىن منحىى بمؤهت منىهت مً
ً
ً
 300لجم اظمىذ /م 3سمل وؼامال مل ما ًلضم ومما حمُعه ػبقا للشظىماث
واإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.
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ؤعماى مباوي بلو مجىف :
باإلاتر اإلاشبع جىسٍذ وجىفُز مباوي بلو إظمىتي مجىف (20×20×40ظم) ,في الجذسان
والذسوة مع مشاعاة وحىد فخحاث ألابىاب والىىافز ,وجخخبر مذي صالحُه البلو
ً
لالظخخذام ػبقا ألصىى الصىاعت والاؼتراػاث الفىُت وحعخمذ العُىت قبل الخىسٍذ
والبىذ ٌؽمل الشػ باإلااء العزب ألعماى البىاء مباؼشة وإلاذة زالزت ؤًام مخخالُت و مل ما
ًلضم إلنهاء العمل ػبقا للمىاصفاث واإلاخؼؼاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.
ؤعماى العقف  :وَؽمل آلاحي:
جىسٍذ وجىفُذ مشابُع خؽب حاوي ( )3*6بؼىى  3.4م وػىى  2.4م والىاح لىتر
ظمالت 9ملم وفُلذ عاصى للشػىبت وَؽمل العمل دهان الاعىاد طذ الاسطت و مل ما
ًلضم إلنهاء العمل ػبقا للمىاصفاث واإلاخؼؼاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.
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مالحظت :جنىن اإلاعافت بين اإلاشابُع (25ظم).
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ؤعماى الخشظاهاث :
ألاعخاب:
باإلاتر اإلانعب جىسٍذ وجىفُز خشظاهت معلحت ألعخاب الىىافز والابىاب والثمً ٌؽمل
الخخؽِبت وقص ووطع الحذًذ قؼش 12ملم وجشبُؼه والصب والشػ باإلااء وحمُع ما
ً
ًلضم لدعلُم العمل على ؤلمل وحه .ػبقا للشظىماث واإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط
اإلاؽشف.
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صبت مُىى:
باإلاتر اإلانعب جىسٍذ وجىفُز خشظاهت عادًت ظمالت
(14ظم  8 -ظم) إلاُىى ظؼح اإلاقصف مع جشلُب مضساب جصشٍف مُاه الامؼاس والثمً
ً
ٌؽمل الصب والشػ باإلااء وحمُع ما ًلضم لدعلُم العمل على ؤلمل وحه .ػبقا
للشظىماث واإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.
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ؤعماى اللُاظت (الخلبِغ):
مالحظاث ومىاصفاث العمل :
ً ت ت تتخم عمت ت تتل الخمذًت ت تتذاث النهشبايُت ت تتت وال ت ت تتحُت قبت ت تتل اللُاظت ت تتت لظت ت تتمان عت ت تتذم
الخنعير.
 إظخخذام ؼبو ؼشايح حذًذ الًقل عً 15ظم عشض ورلو بؽهل ؼتشايح ًتخم
اظخخذامها في مىاػق اجصاى مبتاوي البلتو بالخشظتاهت بؽتهل معتخىي ؤو بؽتهل
ً
صاوٍت وٍثبذ الؽبو حُذا باظخخذام معامير الصلب والىاؼشاث.
 عمتتل ػشػؽتتت ؤولُتته باإلاؤهتتت الاظتتمىدُت متتع الشمتتل والشؼتتىه ووعتتبت خلتتؽ ()3:1
ً
وٍ تتخم سؼ تتها باإلا تتاء الوضٍ تتش ًىمُ تتا وإلا تتذة الجق تتل ع تتً زالز تته ؤً تتام ول تتزلو ًج تتب سػ
العؼح باإلااء قبل جىفُز الؼشػؽت.
ً جت تتب حعت تتلُم ألاوجت تتاس وهقت تتاغ الخثبُت تتذ للمهىت تتذط اإلاؽت تتشف قبت تتل ؤعمت تتاى الىحت تته
النهائي.
ً
 جىفُز ؤعمتاى اللُاظتت النهايُتت بيعتبت خلتؽ  2:1وفقتا لصصتىى ورلتو متً حُتث
ً
ً
وصن ألاعمت تتاى ساظت تتُا وؤفقُت تتا وعمت تتل معت تتاػش وهقت تتاغ جثبُت تتذ واوجت تتاس واظت تتخخذام
القذة الاإلاىهُىم والخخذًم الجُذ للعؼىح.
ً
 الشػ اإلاخىاصل ًىمُا ألعماى الخلبِغ وإلاذة ال جقل عً 3ؤًام.
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ؤعماى اللُاظت هفعها:
بتتاإلاتر اإلاشبتتع جىسٍتتذ وجىفُتتز لُاظتتت إظتتمىدُت بيعتتبت ( 1اظتتمىذ  3 :سمتتل) بعتتمالت ال جقتتل
ً
عت تتً  2.5ظت تتم لهت تتل الجت تتذسان مت تتً الخت تتاسج مت تتامال ومت تتً الت تتذاخل باسجفت تتاع (1م) ,مت تتً ؤعلت تتى
معخىي العيرامُو الى العقف.
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ؤعماى بالغ ظيرامُو :
ب تتاإلاتر اإلاشب تتع جىسٍ تتذ وجشلُت تتب ب تتالغ ظ تتيرامُو لصسط تتُاث و حت تتذسان البىفُ تته باسجف تتاع 2مت تتر
وبتتاللىن اإلاؼلتتىب علتتى ان جنتتىن هىعُتتت التتبالغ راث ؤبعتتاد مىحتتذه وخالُتته متتً الىختتىءاث
ً
والدؽتققاث وراث صواًتا قايمتتت وظتؼح معتخىي جمامتتا .وٍتخم غمشهتا باإلاتتاء قبتل بتذء العمتتل
وال تتثمً ٌؽ تتمل :عم تتل ػبق تتت ػشػؽ تتت بالشم تتل والاظ تتمىذ والهلع تتً وسؼ تتها باإلا تتاء الوضٍ تتش
ً
ًىمُتتا وإلاتتذة ال جقتتل عتتً  3ؤًتتام ,ومتتل متتا ًلتتضم إلنهتتاء العمتتل ػبقتتا للشظتتىماث واإلاىاصتتفاث
وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.
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ؤعماى ألابىاب ( : ) D1
بالعتذد جىسٍتذ وجشلُتب بتاب حذًتذ دسفتت حلتق بعتشض الجتذاس ومقتاط 1م عتتشض ×  2.2م
اسجفتتاع ,والتتثمً ٌؽتتمل :جشلُتتب الحلتتق متتع الختىصًٍ الجُتتذ قبتتل البتتذء فتتي اللُاظتتت ,جىسٍتتذ
وجشلُ تتب ألاقف تتاى ,الهى تتذساباث ,البراوٍ تتض ,اإلاق تتابع ,اإلافص تتالث و الب تتذ ؤن حعخم تتذ العُى تتاث
متتً قبتتل حهتتاص ؤلاؼتتشاف قبتتل عملُتتت الخىسٍتتذ ,جثبُتتذ الوُتتاساث بالجتتذسان بتتثالر جثبُختتاث
مت تتً مت تتل حاهت تتب ,حعبنت تتت الفىاصت تتل بت تتاإلا جىن مت تتع الصت تتىفشة ,وػت تتالء البت تتاب بت تتذهان طت تتذ
الص تتذاء وم تتً ز تتم الت تذهان بؼبقخ تتين سه تتق صٍت تتي وحه تتين وم تتل م تتا ًل تتضم إلنه تتاء العم تتل ػبق تتا
للشظىماث واإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.

عدد
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اعماى الىىافز:
جشلُتتب فقتتؽً ,ىحتتذ لتتذًىا هىافتتز اإلاىهُتتىم مقتتاط ( 1.1م × 1م) وؼتتبابُو حماًتتت والتتثمً
ٌؽمل :جشلُب وجثبُذ اػاس الىىافز في الجذس وعتذم جتشك ؤي فتشاا متا بتين الحلتق والجتذاس
ً
وحع ت تتلُم العم ت تتل عل ت تتى ؤلم ت تتل وح ت تته وفق ت تتا للشظ ت تتىماث واإلاىاص ت تتفاث وحعلُم ت تتاث اإلاهى ت تتذط
اإلاؽشف.

عدد
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ؤعماى الذهان الخاسجي :
ب تتاإلاتر اإلاشب تتع جىسٍ تتذ وجىفُ تتز ده تتان م تتائي م تتً الىىعُ تتت اإلامخ تتاصة وٍ تتخم اعخم تتاد اإلا تتىاد قب تتل
الخىسٍذ ورلو لتذهان الجتذسان الخاسحُتت والتثمً ٌؽتمل :الصتىفشة بتالحجش متع الخىظُتف
م تتً الوبت تتاس  ,عمت تتل دهت تتان مت تتائي وحهت تتين ب تتاللىن اإلاؼلت تتىب لمت تتا ٌؽت تتمل العت تتعش الدؽت تتؼُب
والخىظُ تتف الجُ تتذ وم تتل م تتا ًل تتضم إلنه تتاء العم تتل ػبق تتا للشظ تتىماث واإلاىاص تتفاث وحعلُم تتاث
اإلاهىذط اإلاؽشف.
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ؤعماى الذهان الذاخلي :
ب تتاإلاتر اإلاشب تتع جىسٍ تتذ وجىفُ تتز ده تتان صٍت تتي هص تتف إلاع تتت وم ج تتىن م تتً الىىعُ تتت اإلامخ تتاصة وٍ تتخم
اعخمتتاد اإلاتتىاد قبتتل الخىسٍتتذ ورلتتو لتتذهان الجتتذسان الذاخلُتتت والعتتقف والتتثمً ٌؽتتمل :
الص تتىفشة ب تتالحجش م تتع الخىظُ تتف م تتً الوب تتاس  ,عم تتل ده تتان صٍت تتي وحه تتين ب تتاللىن اإلاؼل تتىب
ول تتزلو عم تتل وحه تتين م ج تتىن م تتع الص تتىفشة لم تتا ٌؽ تتمل الع تتعش الدؽ تتؼُب والخىظُ تتف
الجُت تتذ لصعمت تتاى ومت تتل مت تتا ًلت تتضم إلنهت تتاء العمت تتل ػبقت تتا للشظت تتىماث واإلاىاصت تتفاث وحعلُمت تتاث
اإلاهىذط اإلاؽشف.
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ؤعماى النهشباء:
مالحظاث هامت:
جقذًم عُىاث مً اإلاىاد وألاظالك وألاحهضة النهشبايُت الالصمت لخىفُز اإلاؽشوع قبل
الخىسٍذ العخمادها مً قبل اإلاهىذط اإلاؽشف.
عل تتى اإلاق تتاوى سب تتؽ البىفُ ته و الاظ تتتراحت بؽ تتبنت لهشب تتاء الهلُ تتت بم تتا ًدىاظ تتب م تتع ألاحم تتاى مقطوعية
اإلاؼلىبت

-

سبؽ النهشباء باإلاقصف :
على اإلاقاوى سبؽ البىفُه و الاظتراحت بؽبنت لهشباء الهلُت بما ًدىاظب مع ألاحماى
اإلاؼلىبت.
16

اإلاشاوح :
بالعذد جىسٍذ وجشلُب مشاوح ظتقف والعتعش ٌؽتمل العلتب واإلافتاجُح ومىاظتير الخمذًتذاث
والاظالك ومل ما ًلضم إلنهاء ألاعماى حعب اإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط.

عدد
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مشوحت ؼفؽ :
جىسٍ تتذ وجشلُ تتب مشوح تتت ؼ تتفؽ  30 × 30ظ تتم للمقص تتف والع تتعش ٌؽ تتمل العل تتب واإلاف تتاجُح
واإلاىاظير والخمذًذاث والاظالك ومل ما ًلضم إلنهاء ألاعماى حعب اإلاىاصفاث وحعلُمتاث
اإلاهىذط.

عدد

0
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ؤلاه تتاسة  :بالع تتذد جىسٍ تتذ وجشلُ تتب ظ تتشاج فلىسظ تتيذ  40واث مف تتشد والع تتعش ؼ تتامال العل تتب
واإلافاجُح واإلاىاظير والخمذًذاث وألاظالك ومل ما ًلضم إلنهاء العمل حعب اإلاىاصفاث.

عدد
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ألاعماى ال حُت:
جىسٍذ وجشلُب مواظل ؤًذي حذاسٍت مع الحىفُاث والهشاباث والثمً ٌؽمل:
19

 حمُع ما ًلضم مً جمذًذاث الخوزًت باإلاُاه مع اإلاحابغ ووصالث وملحقاتها
وخالغ اجىماجُهي ؤصلي.

عدد

4

 ؤهابِب الخمذًذاث للخصشٍف حتى ؤقشب مؽً ؤسض ي.
ً
 ؤعماى الخنعير والخثبُذ وحمُع ما ًلضم لدؽؼُب العمل وحعلُمه هظُفا على
ؤلمل وحه وفق اإلاىاصفاث والشظىماث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.
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حىض غعُل مؼبخ:
بالع تتذد جىسٍ تتذ وجشلُ تتب ح تتىض غع تتُل مؼ تتبخ ؤب تتى حى تتاحين م تتع الهشاب تتاث وال تتثمً ٌؽ تتمل:
حمُتع متا ًلتتضم متً جمذًتذاث الخوزًتتت باإلاُتاه متتً مىاظتير قؼتع ووصتتالث وملحقاجته حعتتب
ألاقؼاس اإلاحذدة ,ؤهابِب الخمذًتذاث ال تحُت للخصتشٍف حتتى اقتشب صتفاًت ؤسطتُت وفقتا
للمخؼؼاث و حعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.

عدد
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مصفاة ؤسطُت  4هيؾ:
جىسٍتتذ وجشلُتتب مصتتفاة ؤسض ت ي (مؽتتً) قؼتتش 4هت ت بالظتتدُو مقتتىي ومظتتوىغ متتع صتتفاًت
بالظتتدُو جشفتتع بحامتتل ًتتذوي متتً هىعُتتت معخمتتذة والتتثمً ٌؽتتمل :حمُتتع مىاظتتير الصتتشف
ً
والخقؼُب والخىصُل والخثبُذ وحمُتع متا ًلتضم إلتى ؤقتشب غشفتت جفختِؾ ػبقتا للشظتىماث
واإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف .

عدد
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غشف الخفخِؾ :
جىفُ تتز غ تتشف الخفخ تتِؾ بإبع تتاد (60ظ تتم×60ظ تتم ) والاسجف تتاع ًن تتىن عل تتى حع تتب معت تتخىي
الخبلتتُؽ والعتتعش ٌؽتتمل :ؤعمتتاى الحفتتش متتع عمتتل قاعتتذة متتً الخشظتتاهت العادًتتت وبعتتمالت
 10ظ تتم وب تتشوص  10ظ تتم م تتً م تتل اجج تتاه والخىع تتُم ال تتالصم للص تتبت م تتع عم تتل اإلاُ تتىى ال تتالصم,
الخلب تتِغ للجت تتذسان والاسطت تتُت بمؤه تتت الاظت تتمىذ والشم تتل وظت تتمالت ال جق تتل ع تتً  2ظت تتم م تتع
الخىع تتُم اإلامخ تتاص  ,جشلُ تتب غؼ تتاء حذً تتذ بحُ تتث ًن تتىن مق تتاوم و م تتل م تتا ًل تتضم إلنه تتاء العم تتل
وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.
مىاظير جصشٍف  6هيؾ:
جىسٍت تتذ وجشلُت تتب ؼت تتبنت الخصت تتشٍف الخاسحُت تتت مت تتً مىاظت تتير بالظت تتدُو 6ه ت ت طت تتوؽ عت تتالي
بحعب ما جبِىه الشظىماث واإلاىاقع ورلو بين غتشف الخفختِؾ حتتى ختؽ اإلاجتاسي العامتت
والثمً ٌؽمل:
ً خم الشبؽ مع خؽ مجاسي الؽبنت العامت.
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 ؤعمتاى الحفتتش والتشدم بشمتتل هتاعم حتتىى اإلاىاظتير بعتتذ الاهلهتاء متتً العمتل وبالتربتتت
الىاججت مً الحفش ارا جصلح ؤو بتربت مجلىبت مً خاسج اإلاىقع.
 الدعتتىٍت وإصالتتت اإلاخلفتتاث ومتتل متتا ًلتتضم متتً وصتتالث وؼتتذاث إلنهتتاء العمتتل وفتتق
الشظىماث واإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.
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خضان ماء بالظدُهي :
جىسٍتتذ وجشلُتتب ختتضان مُتتاه بالظتتدُهي زتتالر ػبقتتاث متتً متتادة البتتىلي اً ُلتتين بعتتعت 1500
لتتر و ٌؽتمل العتعش حمُتع الخمذًتذاث متً اإلاصتذس إلتى الختضان زتم إلتى اإلاقصتف و حمُتع متا
ً
ًل تتضم إلنه تتاء العم تتل وحع تتلُمه عل تتى ؤلم تتل وح تته وفق تتا للشظ تتىماث واإلاىاص تتفاث وحعلُم تتاث
اإلاهىذط اإلاؽشف
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مشآة موعاى :
بالعت تتذد جىسٍت تتذ وجشلُت تتب مشاًت تتا فت تتى اإلاواظ ت تُل ال ًقت تتل العت تتشض ع تتً  70ظت تتم وم تتً ؤحت تتىد
ألاهىاع اإلاىحىدة حعب الاسجفاعاث اإلاحذدة مً قبل اإلاهىذط ومل ما ًلتضم إلنهتاء العمتل
ػبقا للشظىماث واإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.
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اإلاأخز النهشبايُت :
ً
جىسٍت ت تتذ وجشلُت ت تتب مإخت ت تتز لهشبت ت تتاء  13ؤمبيت ت تتر والعت ت تتعش ؼت ت تتامال العلت ت تتب واإلافت ت تتاجُح واإلاىاظت ت تتير
والخمذً ت تتذاث والاظ ت تتالك وم ت تتل م ت تتا ًل ت تتضم إلنه ت تتاء العم ت تتل حع ت تتب اإلاىاص ت تتفاث واإلاخؼؼ ت تتاث
وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.
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ظلت قماػ:
بتتاإلاتر اإلاشبتتع جىسٍتتذ وجىفُتتز ظلتتت متتً القمتتاػ (الؽتتبو) وجثبُلهتتا فتتي اعمتتذة الهىجتتش (بتتىفغ
حؽتتنُلت الظلتتت اإلاىحتتىدة فتتي الجهتتت الؽتتمالُت للهىجتتش) ولتتزلو مىاظتتير جثبتتذ علتتى الاسض
وجذعم بالعىس لوشض الثباث والثمً ٌؽمل :
جىسٍ تتذ وجشلُ تتب ع تتىاسض وم تتذاداث حذً تتذ مشب تتىع خ تتاوي 6×8ظ تتم .ظ تتمو ال ًق تتل ع تتً 6ملم.
 جىسٍتتذ وجشلُتتب مىاظتتير حذًتتذ مجلفتتً قؼتتش  3هتتيؾ ومتتل متتا ًلتتضم الظتتخنماى العمتتل متتًحفت تتش عمت تتق  50ظت تتم ومعت تتاحت 40ظت تتم×40ظت تتم .وصت تتب قىاعت تتذ اإلاىاظت تتير وجثبُلهت تتا ودفنهت تتا
و .........الخ.
 الدؽ تتؼُب والخىظُ تتف وإصال تتت بقاً تتا مخلف تتاث العم تتل ,وإنه تتاء العم تتل حع تتب اإلاىاص تتفاثوجىحيهاث اإلاهىذط اإلاؽشف.
مالحظ تتت  :هىعُ تتت القم تتاػ ًن تتىن هف تتغ اإلاىح تتىد ف تتي الظل تتت الؽ تتمالُت للهىج تتش م تتً حُ تتث
الخامت والصىاعت والعمالت .

أعضاء جلية وضع املواصفات:
 .1د .خالد عوض الزباكي
 .0اروى امحد الفزدي
 .3عبدالكزيه صاحل بً جبري
 .4و .سامح أىور جابز

رئيسًا
عضواً
عضواً
فين خمتص
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