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 يمـــذيــخ 
 

حىخشعاخّٞش    طَؼيٖخ حىَْظـاخص   حىظَٜٕٞش حىزخىغش ك أٍخّش حىعخطَش حىَقذعش ىَذٙ حألحسٍِ اد ّـالقًخا

 شاظشحؿخص ٗحإلعخعٜ فٜ ٍـخه حىزْاخء ٗحىظشاٞٞذ   ٍٗاِ حىؼاشٗسٛ طا٘فش حىؼا٘حرؾ       كٞغ طعظزش حىعْظش حأل

قخٍاض  ىازح    س حىَـي٘راش ٘ددحء رَظخّع حىخشعاخّش حىـاخٕضس حىاٚ حىـا    ه ٍغظ٘ٙ حأل٘حىفْٞش فٖٞخ رَخ ٝؼَِ ٗط

أٍخّش حىعخطَش حىَقذعش رعَو رشّخٍؾ ٍظنخٍو ىَشحقزش طـزٞق ػزؾ ٗطؤمٞاذ حىـا٘دس عياٚ ٍظاخّع حىخشعاخّش      

طغعٚ ٍِ خاله حىزشّخٍؾ اىٚ سفع ٍغاظ٘ٙ طيال حىَظاخّع      حىـخٕضس رَنش حىَنشٍش حىْظخٍٞش ٗغٞش حىْظخٍٞش

ص حىـ٘دس ٗمزىل حىـٖخص حىفْٜ رلٞغ طناُ٘ ٍـخرقاش ىتشاظشحؿخص ٗحىَ٘حطافخ     ٍٗخظزشٍِ كٞغ حىظـٖٞضحص 

ّخٍؾ عَو طظاْٞف عاْ٘ٛ   ٍِ حالٕذحف حىشثٞغٞش ىٖزح حىزشٗ حىفْٞش ٗرخىظخىٜ طؼَِ ؿ٘دس حىخشعخّش حىَْظـش.

  رخألٍخّش.ىَظخّع حىخشعخّش حىـخٕضس رَنش حىَنشٍش ّٗشش ّظخثؾ حىظظْٞف عيٚ حىَ٘قع حالىنظشّٜٗ حىخخص 

ُ  ثبنؼبطًخ انًمذعةخ  ػزًبد يظبَغ انخشعبَخ اندبْضحٔإ رأْٛمدنٛم عذحد ىٞش طٌ اٗىظنظَو حٟ  ىٞنا٘

شاظشحؿخص ٗحىَعاخٝٞش حىفْٞاش إلقخٍاش     حإلعذحدٓ رْاخءًح عياٚ   كٞغ طٌ افٜ حطخخر حىقشحسحص حىفْٞش  ىألٍخّشٍشؿعٞش 

ظـااخسد حىعيااٚ  ٗحإلؿااال ٍظااخّع رٞااع حىخشعااخّش حىـااخٕضس حىظااخدس ٍااِ ٗصحسس حىشااجُ٘ حىزيذٝااش ٗحىقشٗٝااش     

ٗحسحٍنا٘ حىغاع٘دٝش رـاذس ٗحىٖٞجاش      ْٝش حىَْا٘سس حىَذأٍخّش ٍخّش ٍذْٝش حىشٝخع ٗحٟخشٙ ٍِٗ ػَْٖخ طـشرش أ

خااشُٗ ٍااِ كٞااغ حّظٖااٚ حٟ ٗحالّـااال ىظالفااٜ حىغايزٞخص   ىَقااخٝٞظ ٗحىـاا٘دس ٗرىاالحىغاع٘دٝش ىيَ٘حطاافخص ٗح 

أّظَش ٍشحقزش حىـ٘دس فٜ ٍظخّع حىخشعخّش حىـخٕضس فاٜ   مَخ طٌ حإلؿال  عيٚ .ّـخصحإلكشطًخ عيٚ عٖ٘ىش 

ٍؼو رشٝـخّٞخ ٗحى٘الٝخص حىَظلذس حألٍشٝنٞش رٖذف طـزٞق ٍاخ ٝظ٘حفاق ٍْٖاخ ٍاع ٍاخ ٕا٘        حىذٗه حىَظقذٍش رعغ

ٗحإلشاظشحؿخص ٗحىَعاخٝٞش   طظفخٗص ٕازٓ حألّظَاش   كٞغ  ٍظ٘فش رخىََينش ٍِ أّظَش ٗحشظشحؿخص ٍٗعخٝٞش فْٞش 

 .ٍِ دٗىش اىٚ أخشٙ ٖخطـزٞقٗؿش  حىفْٞش 

ؿاا٘دس عيااٚ سفااع   ٝـخرااًخاٍَااخ عااْٞعنظ  ٍؼااو حى٘طاا٘ه اىااٚ حىظـزٞااق حأل  فااٍٜٗااِ حىَئٍااو أُ ٝغااخعذ رىاال   

ٗ أػش ٍِ  ٍٗخ ىزىل  حىَْشآصحىخشعخّش حىَغظخذٍش فٜ  حىظـا٘س   دعاٌ ٍزخشش فٜ دفع عـيش حىظَْٞش فٜ حىازالد 

 فٜ ؿَٞع حىَـخالص.
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 انزؼبسٚف

 :ػهٗ يب ٚأرٙ نذنٛمب ٔسدد فٙ ْزا ارذل انًظـهحبد انزبنٛخ حٛثً

 .لجودة في مشاريع العاصمة المقدسةضبط اهي الجهة المنوط بها مراقبة  :األمانة .1

 رخىقٞاااخط أٗ حىفلاااض حىـٖاااش حىظاااٜ طَيااال حىَعاااذحص ٗحىنفاااخءحص حىزشاااشٝش ٗحىَخظظاااش      ٕااا٘  انًخزجةةةش: .2

 .قًخ ىيَ٘حطفخص حىقٞخعٞش حىَعظَذسؿزحىَعخٝشس ٗرىل ٗ أٗ حإلخظزخس أ

 إلّظااخؽ طااشخٞض ٍااِ حىزيذٝااش ٝفٞااذ رخعظَااخدٓ  ٍااْق حىَظااْع يظةةُغ سشعةةبَخ خةةبْضح:  رشةةلٛمٔ ػزًةةبدإ .3

 حىخشعخّش حىـخٕضس ٍْٗظـخطٖخ.  

ظاايش حىخااشٙ رحص حأليٍ٘ااخص َعحى رخإلػااخفش اىااٚخظزااخس ّظااخثؾ حإل لظاا٘ٛ عيااٚٗػٞقااش ط :بسجةةسزاإلرمشٚةةش  .4

 .رٖزٓ حىْظخثؾ

 ّظخؽ حىخشعخّش ٍْٗظـخطٖخ.قً٘ ربطٜ ظّع حىخشعخّش حىـخٕضس حىخٍظ: انًظبَغ .5

ٕخ رظفش ٍئقظاش فاٜ ٍ٘قاع    إحىخشعخّش ٝظٌ حّشخ إلّظخؽٍظْقيش  ٍلـش خيؾ: يٕلؼٛخٔحذح سهؾ سشعبَخ  .6

 .حىَششٗ 

  طخىلش ىَذس عخً ٗحكذ ٗطـاذد  ٗػٞقش طَْلٖخ حىزيذٝش حىفشعٞش ىيَظْع :يظُغ إػزًبد ٔرشلٛم سسظخ .7

حىفْٞاش   شاظشحؿخص ٗحإلٍـخرقظأ ىيَعاخٝٞش   ٗ)طظاْٞف حىَظاْع(   عظَاخد حىَظاْع   اطؤٕٞو ٗٗطَْق رْخء عيٚ 

 حىظٜ ٝلذدٕخ ٕزح حىذىٞو.

ف طفٞااذ رظظااْٞ  خىلش ىَااذس عااخً ٗحكااذ طاا ٍخّااشٍعظَااذس ٍااِ حأل  ٗػٞقااش يظةةُغ: رأْٛةةم ٔإػزًةةبد  شةةٓبدح .8

ؽ( -)فجااش    د( ىيَظااخّع حىـٞااذس  -)فجااش   أ( ىيَظااخّع حىََظااخصس -كااذٙ حىفجااخص )فجااش  اػااَِ  حىَظااْع

 .عخًحى عيٚ ٍذحس عيٚ ّظخثؾ طقٌٞٞ حىَظْع ٗرىل رْخًء أٗ ٍظْع غٞش ٍظْف ىيَظخّع حىَقز٘ىش

 ٍخّااش حىعخطااَش حىَقذعااش فااٜ ٍٖااخً ٍلاااذدس     ٕااٜ ؿٖااخص خخطااش ٍعظَااذس ٍاااِ أ    انًخزجةةشاد انخبطةةخ:    .9

 .ٗاعذحد طقخسٝش رْظخثؾ حإلخظزخسحص خخطش طؤٕٞوىٞش آٍلذدس كغذ  حخظزخسحص إلؿشحء

ٛ      انًؼبٚشح: .01  ٍعٞاخسٛ أعياٚ ٍْأ دقاش ٍاِ      أٗ ٍقٞاخط    عياٚ ؿٖاخص    ٍشحؿعاش دقاش ؿٖاخص أٗ ٍقٞاخط ٍاخد

 قزو ؿٖش ٍظخظظش فٜ ٍـخه حىَعخٝشس.

  ىخظاخثض حىَلاذدس ىيَاخدس أٗ حىَْاظؾ    فْاٜ ٍعاِٞ ىظلذٝاذ ٗحكاذس أٗ أمؼاش ٍاِ ح       اؿاشحء االسزجبس: ؿشٚمخ  .00

 ؿزقًخ ىيَ٘حطفخص حىقٞخعٞش حىَعظَذس.

 إلشاظشحؿخص عذً اطذحس حألٍخّش ى٘ػٞقش طظْٞف حىَظْع ّظشح ىعذً طلقٞاق حىَظاْع   : حدت انزظُٛف .02

 ْٞش أٗ ّظخٍٞش.ف

عذً أٍنخّٞش اطذحس حىظظْٞف ىيَظْع رغزذ اّخفاخع اّظخؿٞاش حىَظاْع ٗرخىظاخىٜ عاذً      لٛذ انزظُٛف:  .03

 امظَخه حىلذ حألدّٚ ٍِ عذد حىعْٞخص حىعش٘حثٞش خاله حىعخً.
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 يدبل انزـجٛك

ٗ  ؿَٞع ق حىق٘حعذ حىَزم٘سس رٖزح حىذىٞو عيٚ ٞطـزٝظٌ  ؿَٞاع ٍظاخّع حىخشعاخّش    ٗكذحص حىخياؾ حىَ٘قعٞاش 

حى٘ؿْٞش أٗ حألؿْزٞش ٗحىظٜ طقً٘ رظ٘سٝاذ خشعاخّش ؿاخٕضس أٗ ٍْظـاخص أعاَْظٞش ىيَشاخسٝع حإلّشاخثٞش حىعخٍاش أٗ         

 حىخخطش رَنش حىَنشٍش.

 

 انلشع يٍ انذنٛم

 .طْخعش حىخشعخّش رخىعخطَش حىَقذعشطـ٘ٝش ٗطْظٌٞ  .0

 ؿاخٕضس رخىعخطاَش حىَقذعاش   ٗطشاغٞو ٍظاْع خشعاخّش     حعظَاخد عظ حىغايَٞش إلطاذحس طاشخٞض    ٗػع حأل .2

 َٝنِ ٍِ خالىٔ ٍعشفش ٍ٘قع حىَظْع ٗآىٞش عَئ. )طشخٞض حىزيذٝش(

   رخىعخطَش حىَقذعش ىظؤٍِٞ حىخشعخّش ىيزْٞش حىظلظٞش ٗحىَْشآص حىَغظقزيٞش. حىَْظـش سفع ؿ٘دس حىخشعخّش .3

ٖاخ أػْاخء   َشحؿع حىظاٜ ٝـاذ اطزخع  خىش رٗرحص حىعالق حىشقخرٞش ٗحىـٖخصطعشٝف ٍظْعٜ حىخشعخّش حىـخٕضس  .4

 .عَيٞش حىظظْٞع ٗحىظ٘سٝذ

ماو ؿاشف ىأ عالقاش رظظاْٞع حىخشعاخّش حىـاخٕضس أٗ حىشقخراش          ٝقً٘ رٖخحىظٜ  ٗحىَٖخً ىٞخصج٘حىَغطعشٝف  .5

 .عيٖٞخ

 .حىالصً طلقٞقٖخ قزو حىزذء رظظْٞع ٗط٘سٝذ حىخشعخّش حىـخٕضس شظشحؿخصٗحالطعشٝف حىَظـيزخص  .6

ٕ طعشٝااف ٍظااْعٜ   .7 طغااـٞو ٗاطااذحس  راابؿشحءحص ٗخـاا٘حص   حىـٖااخص رحص حىعالقااش ضس ٗحىخشعااخّش حىـااخ

   .)طشخٞض حىزيذٝش( ٍظْع ٗطشغٞو حعظَخد طشخٞض

رخإلػااخفش حىااٚ طلذٝااذ   طظااْٞف حىَظااخّع  آىٞااشٍٗٗعااخٝٞش طعشٝااف ٍظااْعٜ حىخشعااخّش حىـااخٕضس رخعااظ    .8

 .حىَ٘ؿ٘دس رق٘حثٌ حىَشحؿعش ششٗؽ حىظقٌٞٞأٗصحُ ٗدسؿخص 
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 انًغئٕنٛبد ٔانًٓبو

فٜ طـ٘ٝش طْخعش  خظظخصحالؼشٗسس ٍشخسمش ؿَٞع حىـٖخص رحص ألَٕٞش ػزؾ ؿ٘دس حىخشعخّش ٗىّظشًح 

ىـٖخص رحص حىعالقش ج٘ىٞخص ٗحىَٖخً حىَ٘ميش ىنو ؿٖش ٍِ حٗط٘صٝع حىَغ رخىعخطَش حىَقذعش طٌ ط٘ػٞقحىخشعخّش 

 :َقذعش ٗطظ٘ص  ٕزٓ حىَٖخً مَخ ٝيٜرخىعخطَش حى

 ثأيبَخ انؼبطًخ انًمذعخ نهـشق خؼبيان االداسح: 

 خشعخّش حىـخٕضس رخىعخطَشحىغْ٘ٛ ىـَٞع ٍظخّع حى (حىظظْٞف) ٗحالعظَخدحىظؤٕٞو  اطذحس ٗحعظَخد شٖخدس

 .حىَقذعش

  :َٙاإلداسح انؼبيخ نهزخـٛؾ انؼًشا 

حىظْخعٞش طلذٝذ حألٍخمِ ٗحىَ٘حقع حىـذٝذس ٗحىَقظشكش ىَظخّع حىخشعخّش حىـخٕضس ٗحعظلذحع حىَـَعخص 

 .رخىظْغٞق ٍع حإلدحسس حىعخٍش ىالعظؼَخس

  انفشػٛخ ثأيبَخ انؼبطًخ انًمذعخانجهذٚبد: 

 .حىَ٘قعٞشخّع ٗٗكذحص خيؾ حىخشعخّش طغـٞو حىَظ -0

ٍخّش رشؤُ حىزْخء فٜ حأل ضحىظؤمذ ٍِ اطزخ  حالعظشخسٛ ٗحىَقخٗه ىنخفش حالشظشحؿخص حىظٜ طؼعٖخ ادحسس سخ -2

 .حىَعظَذس حىظٜ ٝظٌ ط٘سٝذٕخ أٗ حعظخذحٍٖخ فٜ حىَ٘حقع حإلّشخثٞش رلغذ حىَ٘حطفخص حىخشعخّش حىـخٕضس

 طغـٞو حىن٘حدس حىفْٞش حىعخٍيش فٜ ٍظخّع حىخشعخّش حىـخٕضس ٗٗكذحص حىخيؾ حىَ٘قعٞش. -3

ٗطشغٞو ٍظْع خشعخّش رعذ ٍـخرقش حالشظشحؿخص ٗحىَعخٝٞش حىفْٞش ٍع ادحسس ٍخظزش  سخظش اعظَخد اطذحس -4

 .حىَظْع )شٖخدس حىظظْٞف( ٗحعظَخداطذحس حألخٞشس ىشٖخدس طؤٕٞو  حىَ٘حد

ٗحىخخطش رظـزٞق ق٘حعذ عذً ارقخء رقخٝخ حىخشعخّش  حىـضحءحص( ٍِ الثلش حىغشحٍخص 5/04طـزٞق حىَخدس سقٌ ) -5

حىـخصؿش عيٚ حىـشقخص ع٘حء ٍِ حىخالؿخص حىَظْقيش أٗ حىَؼخخص أػْخء ٗرعذ حىظذ  ٍَخ ٝظغزذ فٜ طش٘ٝٔ 

 ىـش  ٍِ طظيذ حىخشعخّش.ٗطيف ح

 :اإلداسح انؼبيخ نظحخ انجٛئخ 

رخىظْغٞق ٍع فش  حىشثخعش حىعخٍش ىألسطخد ٍخ ٝخض حىـخّذ حىزٞجٜ ىَظخّع حىخشعخّش مو  ٍٗظخرعش ٍـخرقش

ٗؿزقخ ىَخ ٗسد رذىٞو حىظقٌٞٞ حىزٞجٜ ىيَشخسٝع حىزيذٝش حىظخدس ٍِ ٗصحسس حىشجُ٘  حىَنشٍش ٗكَخٝش حىزٞجش رَنش 

ٕـ ٝظٌ طعزجش حعظَخسس حىظقٌٞٞ حىزٞجٜ ىَشخسٝع حىفجش حىؼخّٞش ٗحالعظَخسس حىَعظَذس ٍِ 0427حىزيذٝش ٗحىقشٗٝش عخً 

ىيزيذٝش فع ٗحىشخٝش حىزٞجش قزو حىَنخطذ حالعظشخسٝش حىَعظَذس ٗحىَئٕيش ٍِ قزو حىشثخعش حىعخٍش ىألسطخد ٗكَ

 .حىظشخٞض حعظخشحؽ حىفشعٞش أػْخء

 انؼبطًخ انًمذعخداسح يخزجش انًٕاد ثأيبَخ إ: 

 .٘قعٞشخيؾ حىخشعخّش حىََظخّع حىخشعخّش حىـخٕضس ٗٗكذحص حىفْٞش ى شظشحؿخصحالطقٌٞٞ  -0

 إلقخٍشٗحىَعخٝٞش حىفْٞش  شظشحؿخصحالرْخءًح عيٚ ذٗسٛ حىظقٌٞٞ حىحىشقخرش عيٚ ٍظخّع حىخشعخّش ٍِ خاله  -2

 .ٍظخّع حىخشعخّش حىـخٕضس

 .حىن٘حدس حىفْٞش حىعخٍيش فٜ ٍظخّع حىخشعخّش حىـخٕضس ٗٗكذحص حىخيؾ حىَ٘قعٞش قٌٞٞط -3

حىشفع ىيزيذٝش حىفشعٞش رظـزٞق الثلش حىـضحءحص ٗحىغشحٍخص عِ حىَخخىفخص حىزيذٝش حىظخدسس رقشحس ٍـيظ  -4

ٝلق ىيزيذٝش اغال  حىَظْع فٜ كخىش عذً أّٔ  ْٝض عيٚ ٕـ ٗحىز29/2/0419ٛ( فٜ 25سقٌ ) حى٘صسحء

 .ؿشحءحص حىْظخٍٞشٗحطخخر حإل ّزحسٓ٘دس حىخشعخّش حىَْظـش رعذ اطخو رـ حىظٜ رخالشظشحؿخص حالىظضحً

حىَ٘حد  رخخظزخسزؾ ؿ٘دس حىخشعخّش ٍِ خاله حىقٞخً عذد ٍِ حىَخظزشحص حىخخطش ىيَشخسمش فٜ ػ حعظَخد -5

ؿ٘دس حىَ٘حد حىَغظخذٍش ٍٗذٙ خرعش ٗىٞش رظفش دٗسٝش ىَظحأل حالخظزخسحصاؿشحء خشعخّٞش ٗحىخيـخص ىي حىَنّ٘ش

 .ٍـخرقظٖخ ىيَ٘حطفخص حىفْٞش

 ح انزدبسح ٔانظُبػخ ثًكخ انًكشيخٔصاس: 

 .حىـخٕضسحىخشعخّش طظْٞع ٗط٘سٝذ  طذحس عـو طـخسٛ ىـَٞع حىَظخّع حىْظخٍٞش ٝ٘ػق ٍـخه عَيٖخ فٜا

 ح ثبنلشفخ انزدبسٚخ ثًكخ انًكشيخسئٛظ ندُخ انخشعبَخ اندبْض: 

 .حىَع٘قخصىيَْخقشش ّٗقو حىغيزٞخص َٗٝؼو ؿَٞع ٍظخّع حىخشعخّش رخىعخطَش حىَقذعش   -0

 .ش حىخشعخّش ٗحىَلخفظش عيٚ حىـ٘دسَٕٞش طـ٘ٝش طْخعّشش أ -2

 طغٖٞو حىظ٘حطو ٍع حىَغج٘ىِٞ رخىَظخّع. -3
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  انخشعبَخ ثٛغ يظبَغ إللبيخ انفُٛخ ٔانًؼبٚٛش االشزشاؿبد

 ٔانمشٔٚخ انجهذٚخ انشئٌٕ ٔصاسح الشزشاؿبد ؿجمب اندبْضح

 يمـــذيــخ 

ففٖٞخ طـ٘سص طقْٞش حىظْفٞز ٗطْخعش حىظشٞٞذ رَخ ٝغخعذ عيٚ طلقٞق  حىزْخء طعظزش حىعق٘د حىؼالػش حىَخػٞش ٕٜ رلق ػ٘سس 

ٗطزعًخ ىظـ٘س ٕزٓ حىظقْٞش مخُ ىضحًٍخ  ىيَشخسٝع اىٚ ؿخّذ حىظقيٞو ٍِ حىظنيفش حالقظظخدٝش  حى٘قض حىَغظ٘ٙ حىفْٜ حىـٞذ ٗط٘فٞش 

ٗحىظؤمذ ٍِ عذً  ٗمٞفٞظٔ حألدحء  أُ طشحعٜ فٖٞخ رعغ حىؼ٘حرؾ ٗحالشظشحؿخص حىفْٞش حىظٜ طغخعذ عيٚ حىظؤمذ ٍِ ٍغظ٘ٙ

  .حإلػشحس رخىَ٘حؿِْٞ ٗعذً طؼشس حىزٞجش حىَلٞـش ٍِ ؿشحء حىْشخؿخص حىظٜ طقخً

ٗىَخ مخُ ٕزح حىَفًٖ٘ ٝشنو أكذ حىـ٘حّذ حىٖخٍش ىيَٖخً حىظٜ طقً٘ عيٖٞخ ٗصحسس حىشجُ٘ حىزيذٝش ٗحىقشٗٝش طـخٓ حى٘ؿِ 

ٍْٖٗخ ؿخّذ طْخعش حىخشعخّش حىظٜ  ؿ٘حّزٖخ ظَْٞش حىعَشحّٞش فٜ ؿَٞع ٗفٜ عزٞو طلقٞق ٗػَخُ ٗعالٍش حى ٗحىَ٘حؿِْٞ 

فقذ حطـٖض حى٘صحسس اىٚ ٗػع حىلذ حألدّٚ ٍِ  حىلذٝؼش طعظزش اكذٙ حىشمخثض حألعخعٞش حىظٜ طعظَذ عيٖٞخ حىَْشآص 

حالشظشحؿخص ٗحىَعخٝٞش حىفْٞش حىظٜ طلنٌ ٍظخّع اّظخؽ ٗرٞع حىخشعخّش حىـخٕضس رغشع ٍغخعذس أؿٖضس حألٍخّخص ٗحىزيذٝخص 

فٜ  مَخ ّؤٍو أُ ٝـذ فٞٔ حىَ٘حؿِ فٜ ّفظ حى٘قض ٍخ ٝغخعذٓ عيٚ حىَغخَٕش. ٗحىـٖخص رحص حىعالقش عْذ حىظشخٞض ربقخٍظٖخ

 ٖشطغخعذٓ عيٚ ػَخُ حى٘ؿ ٍذسٗعش خذٍش قـخ  حىظَْٞش حىعَشحّٞش عِ ؿشٝق اقخٍش ٍؼو ٕزٓ حىْشخؿخص ٗفق أعظ عيَٞش 

 .حىظلٞلش ألكذ أٗؿٔ حالعظؼَخس حىظٜ ٝقذً عيٖٞخ حىقـخ  حىخخص ٗٝغخٌٕ رٖخ

 رًٓٛـذ

ِ حىظَْٞش ٗحىظـ٘س فٜ مخفش حىَـخالص   كققض حىََينش حىعشرٞش حىغع٘دٝش خاله حىعق٘د حىقيٞيش حىَخػٞش ٍعذالص عخىٞش ٍ

ٍْٖٗخ حىظَْٞش حىعَشحّٞش   كٞغ طٌ طْفٞز حىعذٝذ ٍِ حىَششٗعخص حإلّشخثٞش حىعخٍش ٗحىخخطش فٜ ٍذس قظٞشس ؿذًح   ٗمخُ 

حعظَخد ٍعظٌ ٕزٓ حىَشخسٝع عيٚ حعظخذحً حىخشعخّش حىـخٕضس فٜ طْفٞز حىٖٞخمو حىخشعخّٞش   ّٗظٞـش ىزىل فقذ ظٖشص رعغ 

عٞ٘د حإلّشخثٞش فٜ حىَْشآص حىخشعخّٞش ٗحىظٜ طشؿع أعزخرٖخ اىٚ غٞخد حىشقخرش حىفْٞش عيٚ ؿ٘دس حىخشعخّش حىَْظـش   حى

ٗعذً ٍعشفش حىَ٘حؿِْٞ رخىَ٘حطفخص ٗحالشظشحؿخص حىفْٞش ىٖزٓ حىخيـخص   ٗطنزذ أطلخد ٕزٓ حىَشخسٝع ٍزخىغ ؿخثيش 

 .ض حىنؼٞش ٍِ حىـٖذ ٗحىَخه ٗحى٘قضاىٚ حىقؼخٝخ حىظٜ حعظْضف ى٘ػع كي٘ه ٍْخعزش إلطالف ٕزٓ حىَشخمو   رخإلػخفش

ٗفٜ اؿخس ؿٖ٘د حى٘صحسس حىَغظَشس فٜ ػزؾ حىظَْٞش حىعَشحّٞش ٗػَخُ ٗؿٖظٖخ حىظلٞش   فقذ رشصص حىلخؿش اىٚ 

إَٔٞش ٗػع حألعظ ٗحىَعخٝٞش حىفْٞش حىظٜ ٍِ شؤّٖخ سفع حىَغظ٘ٙ حىفْٜ ىظْفٞز حىَشخسٝع ٍِ خاله حألخز فٜ حالعظزخس 

حىـ٘دس حىفْٞش ىيخيـخص حىخشعخّٞش حىَغظخذٍش فٜ حىزْخء   ٗىقذ قخً فشٝق عَو ٍِ حى٘صحسس رذسحعش ٗػع ٍظخّع رٞع 

حىخشعخّش حىـخٕضس حىقخثَش ٗطليٞيٖخ   مَخ طَض حالعظفخدس فٜ اعذحد ٍلظ٘ٙ ٕزٓ حالشظشحؿخص ٍِ طـشرش أٍخّش ٍذْٝش حىشٝخع 

ؽ فٜ ٍظخّع حىخشعخّش حىـخٕضس رَذْٝش حىشٝخع   ٗحىظٜ رذأص رظـ٘ٝشٓ ٗطْفٞزٓ ٍْز حىشحثذس فٜ ٍـخه ٍشحقزش ؿ٘دس حإلّظخ

 ٕـ ٗحىزٛ عخٌٕ فٜ طـ٘ٝش طـٖٞضحص حىَظخّع ٗأدحثٖخ .0405عخً 

ٗٝؤطٜ اعذحد حالشظشحؿخص حىفْٞش إلقخٍش ٍظخّع رٞع حىخشعخّش حىـخٕضس حعظنَخاًل ى٘حؿزخص حى٘صحسس طـخٓ طقذٌٝ حىخذٍخص 

اٝؼخف إٌٔ حىَعخٝٞش حىفْٞش حىَـي٘د حالىظضحً رٖخ ملذ أدّٚ ىألعَخه حىَظعيقش ربقخٍش ٍشخسٝع طْخعش  ٗحإلسشخدحص رٖذف

ٗرٞع حىخشعخّش حىـخٕضس ٍؼو حشظشحؿخص حىَ٘حقع ٗعالقظٖخ رخىنظيش حىعَشحّٞش حىقخثَش ٗحطـخٕخص حىظَْٞش حىَغظقزيٞش  

ٗحألكنخً حىعخٍش  ٗحالشظشحؿخصٝش  غالٍش ٗحىظٞخّش حىذٗسٗحالعظزخسحص حىزٞجٞش   ٗحالشظشحؿخص حىفْٞش   ٗحشظشحؿخص حى

ٗعٞظٌ طـزٞق ٕزٓ حالشظشحؿخص عيٚ ؿَٞع ٍظخّع حىخشعخّش حىظٜ طقً٘ ربّظخؽ ٗط٘سٝذ حىخشعخّش  .ٍٗعخىـش حىَخخىفخص

 .ؿخٕضس حىخيؾ طـخسًٝخ

 اشزشاؿـبد انًـٕلـغ – 1

  ٍع حىَخــخص حىٖٞنيٞش ىيَذُ ٗحىقشٙ حى٘حقعش دحخو كذٗدطظٌ اقخٍش ٍظخّع حىخشعخّش حىـخٕضس فٜ حىَْخؿق حىظْخعٞش 0/0

 حألخز فٜ حالعظزخس أُ طلذد حألٍخّخص ٗحىزيذٝخص ٍ٘حقع ىٖزٓ حالعظعَخالص دحخو ٍخــخص حىَْخؿق حىظْخعٞش عْذ اعذحدٕخ.

ر٘صحسس حىشجُ٘ فٜ كخىش مُ٘ حىَ٘قع خخسؽ كذٗد حىَخــخص حىٖٞنيٞش ىيَذُ ٗحىقشٙ ٝظٌ حىظْغٞق ٍع حىـٖش حىَخظظش  0/2

حىزيذٝش ٗحىقشٗٝش ٗٗصحسس حىَ٘حطالص  ألخز ٍ٘حفقظٖخ عيٚ حىَ٘قع  ٗفٜ كخىش عذً ٗؿ٘د ٍخــخص ٕٞنيٞش ىزعغ حىقشٙ 
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طئخز حىلذٗد حىخخسؿٞش ىينظيش حىعَشحّٞش أعخعًخ ىيذسحعش  أٍخ ارح مخّض حألسع صسحعٞش فٞظٌ طـزٞق حىظعيَٞخص حىظخدسس 

 رخظ٘ص حألسحػٜ حىضسحعٞش.

  ٗشزنخص شحعٚ عْذ حخظٞخس حىَ٘قع )ارح مخُ دحخو كذٗد حىَخـؾ حىٖٞنيٜ( حعظعَخالص حألسحػٜ حىشحْٕش ٗحىَقظشكشٝ 0/3

  ٗحطـخٕخص حىَْ٘ حىعَشحّٜ  ٗػ٘حرؾ حىظَْٞش فٜ حىَذْٝش أٗ حىقشٝش  ٗحطـخٓ حىشٝخف حىغخثذس  ٗعْذ حىظشخٞض ربقخٍش حىـش 

خكذ حىَظْع طشخٞظًخ ىَذس صٍْٞش ٍلذٗدس رلٞغ ال طقو عِ خَظ عْ٘حص  حىَظْع فٜ ٕزٓ حىلخىش طقً٘ حىزيذٝش ربعـخء ط

 ٗال طضٝذ عِ عشش عْ٘حص  رعذٕخ ٝغيق حىَظْع فٜ كخىش طعخسػٔ ٍع ٕزٓ حالعظزخسحص. 

أُ ٝنُ٘ ط٘صٝع ٍ٘حقع ٍظخّع حىخشعخّش فٜ ؿٖخص ٍخظيفش ٍِ حىَذْٝش ٗرشنو ٍظغخٗ ٍخ أٍنِ رىل رَخ ٝؼَِ  0/4

 "حىخشعخّش حىـخٕضس حىخيؾ". 0168/95ىَْظؾ كغذ ٍخ ٗسد رخىَ٘حطفخص حىقٞخعٞش حىغع٘دٝش سقٌ حىَلخفظش عيٚ ؿ٘دس ح

)عششس آالف ٍظش ٍشرع( فٜ حىَْخؿق حىظْخعٞش حى٘حقعش فٜ حىَذُ حىَْزغـش  010111ً2أال طقو ٍغخكش حىَ٘قع عِ  0/5

 ٜ حىَْخؿق حىـزيٞش.)خَغش آالف ٍظش ٍشرع( فٜ حىَْخؿق حىظْخعٞش حى٘حقعش ف50111ً2ٗال طقو عِ 

ٍشحعخس عٖ٘ىش حى٘ط٘ه اىٚ حىَ٘قع رلٞغ ٝظظو رـش  ٍ٘حطالص عٖيش ٍٗغفيظش  عيٚ أُ ٝنُ٘ حىذخ٘ه ٗحىخشٗؽ  0/6

 ٍِ ٗاىٚ حىَظْع ٍِ ر٘حرش ٗحكذس  اػخفش اىٚ ٍخخسؽ حىـ٘حسة.

 أال ْٝظؾ عِ اقخٍش حىَظْع أٛ ٍشخمو أٗ حخظْخقخص ٍشٗسٝش.  0/7

ظخّع حىخشعخّش عيٚ حألسحػٜ حىضسحعٞش حىََي٘مش ىألفشحد دحخو كذٗد حىَخـؾ حىٖٞنيٜ ىيَذُ عذً حىغَخف ربقخٍش ٍ 0/8

ٗحىقشٙ  ٗارح حقظؼض حىَظيلش حىعخٍش رىل فٞـذ عْذثز حىظْغٞق ٍع حىـٖش حىَخظظش رٖزٓ حى٘صحسس ٗٗصحسس حىضسحعش 

 .ٗحىَٞخٓ ألخز ٍ٘حفقظٖخ رعذ طلذٝذ حىلخؿش حىفعيٞش ٗحىَ٘قع

ىَظْع ارح مخُ ٍظْعٔ دحخو كذٗد حىَخــخص حىٖٞنيٞش ىيَذُ ٗحىقشٙ رظعزٞذ حىـشٝق حىزٛ ٝئدٛ اىٚ ٝقً٘ طخكذ ح 0/9

 حىَظْع ٗٝشرـٔ رخىـشٝق حىعخً ارح ىٌ ٝنِ ٍعزذًح.

 رُظٛى انًـٕلـغ ٔاالحزٛبخبد انجٛئٛخ - 2

ٗأال ٝغزذ أػشحسًح ٍلظَيش  أُ ٝقخً حىَظْع رلٞغ طلَو حىشٝخف حىغخثذس حىغزخس حىَظظخعذ ٍْٔ اىٚ خخسؽ حىَذْٝش  2/0

أُ ٝظٌ أخز مخفش  2/2ٍ٘قع حىَظْع حىَقظشف رخىْغزش ىيَذْٝش ٗحطـخٓ حىشٝخف .  حىشنو أدّخٓرََظينخص حىغٞش   ٗٝ٘ػق 

ْض رٖ٘حء حىَ٘قع ٗحىَْخؿق حىَـخٗسس ىٔ   ٍْٗع حّظشخس حالكظٞخؿخص حىظلٞش ٗحىزٞجٞش ىَْع حّظشخس حىغزخس ٗرسحص حألعَ

 حىغخصحص حىَي٘ػش ىيٖ٘حء ٗىيزٞجش ٗحىظي٘ع رخىؼ٘ػخء. 

دسحعش حىظقٌٞٞ حىزٞجٜ ىيَْشؤس عْذ حإلّشخء ٗحىظشغٞو   ٗأُ طنُ٘ ؿَٞع ّشخؿخص حىظظْٞع ٗعؾ ٍ٘قع حىَظْع مَخ ٕ٘  2/3

 .حىَ٘ػق أدّخٍٓ٘ػق رخالقظشحف حالعظششخدٛ رخىشنو 

 أُ طنُ٘ ٍْخؿق طخضِٝ حىشمخً فٜ حىَ٘قع ٍغق٘فش ٍٗلَٞش ىَْع حّظشخس حىغزخس ٗطـْذ طؤػٞش حىع٘حٍو حىـ٘ٝش عيٖٞخ. 2/4
 

                                       
  اخلرسانة اجلاىزة عسرتشادي لتنظيم موقع مصنإ إقرتاح  الرايح موقع ادلصنع ابلنسبة للمدينة وإجتاه    

 

أال ٝغَق رظغشد حىَخيفخص حىْخطـش عِ غغٞو حىَعذحص ٗحىخالؿخص حىَشمضٝش ٗحىشخكْخص ٍٗؼخخص حألعَْض  2/5

 ٗغٞشٕخ ٍِ حىَٞخٓ اىٚ حىظشرش ٗحىَٞخٓ حىـ٘فٞش أٗ طغشرٖخ اىٚ حى٘دٝخُ حىقشٝزش.

 حىخخطش رخألعَْض ٗطشغٞيٖخ ؿٞيش ٍذس حىعَو. filterط٘فش ٍظفخس حىظْقٞش  2/6

http://www.momra.gov.sa/Specs/spec0010.asp##
http://www.momra.gov.sa/Specs/spec0010.asp##
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ٗطشغٞيٖخ  dry batch plantط٘فش ٍظفخس ىيظْقٞش عيٚ ٍلـش حىظعزجش حىَشمضٝش فٜ كخىش حىخيؾ حىـخف ىيخشعخّش  2/7

 ؿٞيش ٍذس حىعَو.

شخكْخص  ٗمخفش عفيظش ؿش  حىَ٘قع رخىنخٍو   ٗعَو أسػٞخص خشعخّٞش أعفو حىخالؿخص حىَشمضٝش ٗأٍخمِ طْظٞف حى 2/8

حألٍخمِ حىظٜ َٝنِ أُ ٝظغشد ٍْٖخ حىَخء حىَخي٘ؽ رخألعَْض   ٗسرؾ ٕزٓ حألسػٞخص رقْ٘حص ىظظشٝف حىَٞخٓ حىغـلٞش 

 ٍٗٞخٓ حألٍـخس.

 طْظٌٞ عَيٞش حىلشمش ٗحىَشٗس دحخو ٗخخسؽ ٍ٘قع حىَظْع ٍع عَو حإلسشخدحص حىَشٗسٝش حىالصٍش ىزىل. 2/9

ِ طغشد ٍ٘حد حىشمخً ٗحألعَْض ٗحىخشعخّش   ٗطْقو حىخشعخّش حىَظْعش كذٝؼًخ فٜ ٝظٌ كَخٝش حىـش  حىعخٍش ٍ 2/01

 شخكْخص )خالؿش( ٍخظظش ىزىل ٍع حألخز حالكظٞخؿخص حىؼشٗسٝش ىَْع عق٘ؽ حىخيـش فٜ حىش٘حس  حىعخٍش.

ص رخىشخكْخص ٝظٌ حىظخيض ٍِ ٍخيفخص حىخشعخّش فٜ حىَظْع رعذ حىظفشٝغ   ٗمزىل غغٞو ٗعخء خيؾ حىخشعخّش حىخخ 2/00

  مَخ ٝظٌ حىظخيض ٍِ مخفش حىَخيفخص حألعَْظٞش حألخشٙ حىظٜ طْشؤ فٜ حىَظْع   رلٞغ طـَع ٕزٓ حىَخيفخص فٜ أك٘حع 

 ٝظٌ حىظخيض ٍِ ٍلظ٘ٝخطٖخ رخىـشٝقش ٗفٜ حألٍخمِ حىظٜ طلذدٕخ حىزيذٝش ٗكغذ ط٘ؿٖٞخطٖخ. 

 حىخالؿش عيٚ حىـش  حىعخٍش أٗ خخسؽ ٍ٘قع حىَظْع. َْٝع ٍْعًخ رخطًخ حىظخيض ٍِ حىَخيفخص أٗ غغٞو حىشخكْخص 2/02

 حىظقٞذ رَقخٝٞظ كَخٝش حىزٞجش حىظخدسس عِ ٍظيلش حألسطخد ٗكَخٝش حىزٞجش ٍٗخ ٝظذس عْٖخ الكقًخ ٍِ طعيَٞخص. 2/03

 االشزشاؿبد انفُٛــخ - 3

أُ طنُ٘ ٍظـيزخص حىخيـخص حىخشعخّٞش ٗفقًخ ىيَ٘حطفخص حىقٞخعٞش حىَظزعش ٍِ ّخكٞش طذسؽ حىشمخً ٗخ٘حطٔ حىفٞضٝخثٞش  3/1

 ٗمَٞش ّٗ٘  حألعَْض حىَغظخذً فٜ حىخيـش.

طخؼع ؿَٞع حىَ٘حد حىَغظخذٍش ٗحىخيـخص حىَْظـش ىؼزؾ حىـ٘دس حىْ٘عٞش ٗفقًخ ىيَ٘حطفخص حىقٞخعٞش حىَعظَذس  3/2

 خص حىظٜ طلذدٕخ حىزيذٝش   ٗٝظٌ طـزٞق الثلش حىغشحٍخص ٗحىـضحءحص عِ حىَخخىفخص حىزيذٝش فٜ كخىش عذً حالىظضحً رٖخ.ٗحىظعيَٞ

 حالىظضحً رزشحٍؾ حىَشحقزش حىفْٞش ىـ٘دس حىخشعخّش حىَْظـش حىَـزقش كخىًٞخ ٗحىَعظَذس ىذٙ حألٍخّخص ٗحىزيذٝخص. 3/3

 يزـهجبد رخضٍٚ ٔيُبٔنخ انًٕاد: 3/4

 األعًُذ –أ 

 ٍغظقو ىنو ّ٘  ٍِ أّ٘ح  حألعَْض. siloػشٗسس ط٘فش ٗعخء  – 0

 ٗػع حىزٞخّخص أٗ حىعالٍخص حىخخطش رنو ٗعخء ط٘ػق ّ٘  حألعَْض. - 2

 أُ طنُ٘ حألٗعٞش ٍلنَش حىغيق   ٗطغَق رلشٝش حىلشمش عْذ فظلش حىظفشٝغ. – 3

 انـشكبو –ة 

 أُ ٝظٌ طخضِٝ حىشمخً رـشٝقش طَْع كذٗع حّفظخه كزٞزٜ ىٔ أٗ طنغشحص. - 0

 ٗػع ك٘حثؾ طفظو رِٞ أّ٘ح  حىشمخً حىَخظيفش ٍٗقخعخطٔ. - 2

 ٗػع ف٘حطو أٗ ك٘حؿض مخفٞش ىَْع طذحخو أّ٘ح  حىشمخً حىَخظيفش.  - 3

 أُ طنُ٘ طشْ٘ٝخص حىشمخً عيٚ قخعذس طيزش. - 4

 ىعذً طعشع حىشمخً ىيظي٘ع أٗ حألطشرش. أخز حالكظٞخؿخص حىالصٍش - 5

 أُ طظٌ ؿشٝقش ّقو ٍْٗخٗىش حىشمخً رلٞغ ال طغزذ كذٗع حّفظخه كزٞزٜ ىيشمخً. - 6

 ٍغظقيش ىنو ّ٘  ٍِ أّ٘ح  حىشمخً طنفٜ ىَْع ٗؿ٘د طذحخو رْٖٞخ. binsط٘فش أٗعٞش  - 7

 انًــبء –ج 

 ؾ رـشٝقش ال طئػش عيٚ دقش قٞخعٔ.ػشٗسس ط٘فش ٍظذس مخفٜ ىيَخء رلٞغ ٝظٌ ػخٔ اىٚ ٍلـش حىخي

 اإلػـبفـبد –د 

 .عأُ ٝظٌ طخضِٝ حإلػخفخص رـشٝقش طؼَِ كَخٝظٖخ ٍِ حىظي٘ - 0

 كَخٝش أٗعٞش طخضِٝ حإلػخفخص ٍِ أشعش حىشَظ حىَزخششس. - 2
 

 يزـهجبد يحـخ انزؼجئخ انًشكضٚخ ٔانخالؿخ انًشكضٚخ: 3/5

 ؿشٚمخ انخهؾ: –أ 

 رخىخالؿش أٗ رخىخيؾ فٜ حىشخكْش.طنُ٘ ؿشٝقش حىخيؾ اٍخ 

 َظبو انزحكى فٙ ػًهٛخ انخهؾ: –ة 

 ط٘فش ّظخً آىٜ ىيظلنٌ فٜ حألٗصحُ. - 0

 .ط٘فش ّظخً آىٜ ىيظلنٌ فٜ حألكـخً - 2
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ػشٗسس ط٘فش أؿٖضس طغـٞو فٜ ٍلـش حىظعزجش حىَشمضٝش قخدسس عيٚ كفظ عـو دحثٌ ىنَٞخص حىَ٘حد )حألعَْض    - 3
 حىظٜ طٌ قٞخعٖخ فٜ أٛ دفعش ٍِ حىخشعخّش حىَْظـش.حىشمخً   حىَخء( 

 
 انًٕاصٍٚ ٔدلخ لٛبط انًٕاد:  –ج 

 % ٍِ ععش حىَٞضحُ.102أُ طنُ٘ دقش حىَ٘حصِٝ فٜ كذٗد  - 0
 مـٌ ملذ أدّٚ(. 251ٗؿ٘د أٗصحُ ٍعٞخسٝش ىفلض دقش حىَ٘حصِٝ ) - 2
  عخدٝش سقَٞش( ٗحػلش ٗمزٞشس ٍٗغيقش  أُ طنُ٘ عذحدحص ٍٗئششحص حألؿٖضس )كغذ ّ٘عٖخ : عخدٝش   سقَٞش - 3

 ٍٗلَٞش ٍِ حىغزخس رلٞغ ٝغظـٞع ٍشغو حىخالؿش قشحءطٖخ رغٖ٘ىش ٍِ ٍ٘قعٔ حىَعظخد.
 طنُ٘ دقش قٞخط مَٞخص حىَ٘حد رخى٘صُ ٗفقًخ ىَخ ٝيٜ: - 4

 % ٍِ حى٘صُ حىَـي٘د ىيشمخً فٜ كخىش حىَ٘حصِٝ حىَغظقيش ىنو ّ٘  ٍِ حىشمخً.2· ± 
 حىَـي٘د ىنو ّ٘  فٜ كخىش حعظخذحً ٍٞضحُ ٗحكذ ىـَٞع أّ٘ح  حىشمخً.% ٍِ حى٘صُ ±0  ·

 % ىقٞخط كـٌ أٗ ٗصُ حىَخء ٍِ اؿَخىٜ حىنَٞش حىَـي٘رش.0· ± 
 مـٌ ٍِ حألعَْض أَٖٝخ أعيٚ.011كـٌ حىلذ حألدّٚ ىيـشعش ىنو ± % ٍِ حىنَٞش حىَـي٘رش ىتػخفخص أٗ 3· ± 

 يزـهجبد شبحُبد سهؾ َٔمم انخشعبَخ  3/6

ٝـذ أُ طنُ٘ حىشخكْخص حىْخقيش ىيخشعخّش حىـخٕضس فٜ كخىش ؿٞذس ٗخخىٞش ٍِ طشحمٌ حألعَْض ٗحىخشعخّش عيٖٞخ    -أ
ٗأال طلَو ٕزٓ حىشخكْخص رؤمؼش ٍِ حىلَ٘ىش حىَغَ٘ف رٖخ عيٚ حىـش    أٗ حىلَ٘ىش حىَغَ٘ف رٖخ ىيشخكْش أَٖٝخ أقو 

 ٗرىل ىؼَخُ حىغالٍش حىعخٍش .
 أٍيظ ّٗظٞفًخ. chuteع ٗحىضال  أُ ٝنُ٘ عـق حىقَ -د
 ٗؿ٘د سقٌ ٗحػق أٗ سٍض ىنو شخكْش. -د
 ٗؿ٘د حعٌ ٗشعخس حىَظْع رشنو ٗحػق عيٚ حىشخكْش. -ٓ
 أُ ٝعَو عذحد دٗسحُ رشٍٞو حىشخكْش رشنو عيٌٞ. -ٗ
 أُ ٝنُ٘ عذحد حىَخء رلخىش ؿٞذس. -ص

 احزٛبؿبد إَزبج انخشعبَخ فٙ اندٕ انحبس  3/7

ٚ حألقو فٜ حىَظْع ٝعَو رظ٘سس كٞذس ىظزشٝذ حىَـخء حىَغظخذً فٜ حىخيـخص حىخشعخّٞش  ٗرىل ٗؿ٘د ٍزشد ٍخء عي -أ
 ىَْع حسطفخ  دسؿش كشحسس حىخشعخّش حىـخٕضس عِ حىلذٗد حىَغَ٘ف رٖخ ٗخظ٘طًخ فٜ فظو حىظٞف.

 طغقٞف طشْ٘ٝخص حىشمخً ىيلَخٝش ٍِ أشعش حىشَظ. -د
 ٗػع سشخشخص ٍخء ف٘  طشْ٘ٝخص حىشمخً. -ؽ
 ٝغظلغِ ط٘فش ٍظْع ػيؾ فٜ حىَظْع.  -د
 ط٘فش خضحُ ٍخء ٍغظقو ٍٗعضٗه ىيَخء حىزخسد. -ٓ
 أُ طنُ٘ أّخرٞذ ّقو حىَخء حىَزشد اىٚ ٍلـش حىخيؾ ٍذفّ٘ش أٗ ٍعضٗىش كشحسًٝخ. -ٗ
 ؿالء أٗعٞش حألعَْض رخىيُ٘ حألرٞغ أٗ حىفخطق. -ص
 ؿالء رشحٍٞو ّقو حىخشعخّش رخىيُ٘ حألرٞغ أٗ حىفخطق.  -ف

 يزـهجبد يخزجش اندٕدح ٔانزدٓٛضاد انخبطخ ثّ  3/8

أُ طنُ٘ حىَغخكش مخفٞش ىيقٞخً رـَٞع أّشـش حىَخظزش ٗرشنو ٍْظٌ   رلٞغ ٝئخز فٜ حالعظزخس ط٘فش أٍخمِ ٍخظظش  -أ
حىخشعخّش  ىظخضِٝ حىعْٞخص ٗحىَغـلخص حىظٜ ٝلظخؽ اىٖٞخ مغش حىعْٞخص ٗغشف أك٘حع حىَعخىـش ٗحخظزخسحص

  َٞٞخثٞش ٗحىَٞنخّٞنٞش( ٗحخظزخسحصٗمزىل حخظزخسحص طليٞو حىَٞخٓ ٗحخظزخسحص حىشمخً ٗحألعَْض )حىن  حىَظظيذس
 حىَ٘حد حىَؼخفش ٗحألٍخمِ حىَخظظش ىيعخٍيِٞ فٜ حىَخظزش ٗغٞشٕخ ٍِ أعَخه حىَخظزش.

 ش كغذ حىَْ٘رؽ حىَشفق ط٘فش حألؿٖضس حىؼشٗسٝش ٗحىظـٖٞضحص حألعخعٞش ٗحإلػخفٞش فٜ حىَخظز -د
 (.0-3ٌ )سق
 أُ ٝنُ٘ حىَخظزش ٍنٞفًخ ٗؿٞذ حىظٖ٘ٝش ٍْٗظًَخ رشنو ؿٞذ. –ؽ 

 يزـهجبد اندٓبص انفُٙ 3/9

ٝنُ٘ حىـٖخص حىفْٜ حىَغج٘ه عِ طشغٞو حىَظْع ٍئٕاًل فٜ ٍـخه طظْٞع ٗرٞع حىخشعخّش ٗٝشَو حىلذ حألدّٚ ىيـٖخص 
 حىفْٜ عيٚ ٍخ ٝيٜ :

 ٍْٖذط ٍ٘حد. –أ 
 حىخشعخّش.( فْٜ طقْٞش 2عذد) -د
 ( فْٜ ٍخظزش.2عذد) -ؽ
 ٍشحقذ حعظقزخه ٗطْغٞق عَيٞخص حىشخكْخص. -د
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 اشزشاؿبد انغاليخ ٔانظٛبَخ انذٔسٚخ – 4

 ال رذ ٍِ ط٘فش ؿَٞع ٗعخثو حىغالٍش ىيَعذحص ٗحىعخٍيِٞ رخىَظْع ٗحىظٜ ٍْٖخ: 4/0

 ٗحىظشٗط ٗحىزنشحص ٗغٞشٕخ.ٗػع حىلَخٝش حىالصٍش ىـَٞع حىَعذحص حىَظلشمش حىخـشس ٍؼو حىغٞ٘س  - أ

 حىظضحً حىعخٍيِٞ رخسطذحء حىخ٘رحص ٗحىنَخٍخص ٗحألكزٝش ٗحىقفخصحص ٗحىْظخسحص حى٘حقٞش أػْخء حىعَو.  - د

 ط٘فش حإلععخفخص حألٗىٞش ٍٗعذحص ٗأدٗحص اؿفخء حىلشٝق فٜ حىَ٘قع ٗطذسٝذ حىعخٍيِٞ عيٚ حعظخذحٍٖخ. - ؽ

 ٗػع حإلسشخدحص ٗحىظعيَٞخص ٗحإلسشخدحص حىَشٗسٝش حىالصٍش.طْظٌٞ حىلشمش حىَشٗسٝش دحخو حىَ٘قع ٗ - د

  أُ طخؼع ؿَٞع عْخطش حىَظْع ٗأٍخمِ حىظخضِٝ ٗحىعخٍيِٞ رخىَظْع ألّظَش ٗطعيَٞخص حىغالٍش حىعخٍش حىظٜ  -ـ ٕ

 ٝـشٛ حىعَو رٖخ ٍِ قزو حىذفخ  حىَذّٜ. 

ٗحىَ٘حصِٝ ٗفقًخ ىظعيَٞخص حىظٞخّش ٍِ ؿٖخص طـشٛ رظفش دٗسٝش طٞخّش عخٍش ٍٗعخٝشس ؿَٞع حألؿٖضس ٗحىَعذحص  4/2

حىظظْٞع   ٍِٗ قزو حىٖٞجش حىعشرٞش حىغع٘دٝش ىيَ٘حطفخص ٗحىَقخٝٞظ أٗ أٛ ؿٖش ٍعظَذس ٍِ قزيٖخ   ٗٝئخز طعٖذ عيٚ 

أطلخد ٍظخّع رٞع حىخشعخّش حىـخٕضس قزو طشغٞو حىَظخّع ىيلظ٘ه عيٚ شٖخدحص ٍعخٝشس ىيَ٘حصِٝ ٗحألؿٖضس حىخخطش 

خشعخّش ٍِ فشٗ  ٗصحسس حىظـخسس أٗ ٍِ ؿٖخص حعظشخسٝش ٍعظَذس ىيظؤمذ ٍِ أّٖخ طعَو رظ٘سس عيَٞش ٗرىل رظظْٞع حى

 ىلَخٝش حىَغظٖينِٞ   ٗفٜ كخىش عذً حالىظضحً ٝلق ىيزيذٝش اغال  ّشخؽ حىَظْع رعذ اّزحسٓ رزىل.

 شزشاؿبد ٔاألحكبو انؼـبيـخاإل - 5

 حىـذٝذس حىَـي٘د حىظشخٞض ربقخٍظٖخ.طنُ٘ ٕزٓ حالشظشحؿخص اىضحٍٞش ىيَظخّع  5/0

حىششٗؽ  ؿخص رخىعَو عيٚ ط٘فٞق أٗػخعٖخ ٍعطقً٘ ٍظخّع حىخشعخّش حىـخٕضس حىقخثَش رعذ طذٗس ٕزٓ حالشظشح 5/2

  ٗعيٚ حىـٖش حىَخظظش رخىزيذٝش حىظؤمذ ٍِ رىل ٗاغال  خٗص عِ رعؼٖخ عيٚ حىغالٍش حىعخٍشحى٘حسدس رٖخ   ٗأال ٝئػش حىظـ

 طظعخسع ٍعٖخ رعذ حّظٖخء حىَذس حىَلذٗدس رعذ اّزحسٕخ رزىل.حىَظخّع حىظٜ 

عيٚ حىزيذٝش حىظؤمذ ٍِ طـزٞق ٕزٓ حالشظشحؿخص ٗحىَعخٝٞش حىفْٞش ٗحطخخر حإلؿشحءحص حىالصٍش ىَعخىـش أٝش ٍخخىفخص  5/3

 طلذع أػْخء طْفٞز حىَششٗ  أٗ طشغٞئ.

خشعخّٞش طقً٘  حىزيذٝش عخسٛ حىَفع٘ه ألٛ عْخطشعيٚ ادحسس حىَظْع حىظؤمذ ٍِ ٗؿ٘د طشخٞض رْخء طخدس ٍِ  5/4

  عيٚ أُ ٝزمش سقٌ ٗطخسٝخ سخظش حإلّشخء ٍٗذطٖخ ٗحىـٖش حىظخدسس عْٖخ رخىعقذ حىَزشً رِٞ حىَظْع رظ٘سٝذ خشعخّش ىٖخ

 ٗطخكذ حىعالقش.

 يؼـبندـخ انًخـبنفـبد - 6

ٗحىغشحٍخص عِ حىَخخىفخص حىزيذٝش حىظخدسس فٜ كخىش ٗؿ٘د ٍخخىفخص ىٖزٓ حالشظشحؿخص ٝظٌ طـزٞق الثلش حىـضحءحص 

ٕـ ٗأٝش أّظَش ٗطعيَٞخص طظذس ٍِ حى٘صحسس ىٖزح حىَ٘ػ٘    ٗٝلق ىيزيذٝش 29/2/0419فٜ  25رقشحس ٍـيظ حى٘صسحء سقٌ 

 ٞش.اغال  حىَظْع فٜ كخىش عذً حالىظضحً رخالشظشحؿخص حىظٜ طخو رـ٘دس حىخشعخّش حىَْظـش رعذ اّزحسٓ ٗحطخخر حإلؿشحءحص حىْظخٍ
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  غُيظ ٔرشلٛم إػزًبد سسظخ ٔإطذاس  رغدٛم شزشاؿبدإٔ يزـهجبد
 انجهذٚخ( )رشسٛض انًٕلؼٛخ انخشعبَخ سهؾ ٔحذحٔ خبْضح سشعبَخ

 ( ردذٚذ / خذٚذ ) 
 طشغٞوٗ اعظَخد عظخشحؽ سخظشانُ٘ عخسٝش ٗٝظٌ طقذَٖٝخ فٜ كخىش ٝشظشؽ فٜ حى٘ػخثق ٗحىَغظْذحص حىظخىٞش حُ ط

 ٕزٓ حى٘ػخثق ٗحىَغظْذحص. ٗطلذٝغ ألٗه ٍشس ٗفٜ كخىش طـذٝذ حىشخظش ٝظٌ اعظنَخه )طشخٞض حىزيذٝش(

( 0-0كغذ حىَْ٘رؽ حىَشفق سقٌ )( ؿخٕضس ٍظْع خشعخّش طشغٞوٗاعظَخد طعزجش حىَْ٘رؽ )ؿيذ  .0

 (رزشّخٍؾ طـ٘ٝش طْخعش حىخشعخّش حىـخٕضسّشخء ٍ٘قع خخص ؿخسٛ طل٘ٝئ حىنظشّٜٗ ٍِ خاله ا)

 ٍشفقًخ رٔ حى٘ػخثق حىظخىٞش:

 .َنش حىَنشٍش ٍ٘ػق فٞٔ ٍـخه حىعَوٍِ ٗصحسس حىظـخسس ٗحىظْخعش رعـو طـخسٛ طخدس ط٘سس  .2

اطذحس  ط٘سس حىظشخٞض حىظْخعٜ طخدس ٍِ ٗصحسس حىظـخسس ٗحىظْخعش ىَ٘قع حىَْشؤس حىَشحد .3

 طشخٞض رخىظشغٞو ىٖخ.

 .حىظـخسٝش حىظْخعٞش رَنش حىَنشٍش شٖخدس عؼ٘ٝش فٜ حىغشفشط٘سس  .4

 .ٍِ ٍِٖ حإلعظشخسحص حىْٖذعٞش طعٖذ رعذً ٍضحٗىش أٛ .5

 مشٗمٜ حىَ٘قع ٍعظَذ ٍِ ٍنظذ ْٕذعٜ. .6

 ىنخٍو حىَششٗ  رَقٞخط ٍنظَيش حىَخـؾ حىخخص رخىَ٘قع رلٞغ ٝلظ٘ٛ عيٚ طظخٌٍٞ ٍعَخسٝشطقذٌٝ  .7

قع حىنَٞش حإلّظخؿٞش حىَخـؾ ىٖخ عظشخسٛ ٍشخض ىٔ ٍِ ٗحاسعٌ ٍْخعذ ٍعظَذ ٍِ ٍنظذ ْٕذعٜ 

  ٗٝـذ أُ طظؼَِ حىَخــخص حألٗىٞش ىعْخطش حىَششٗ  ٍ٘حفقش حىـٖش حىَخظظش فٜ حىزيذٝشألخز 

 :َغـلخص حىَْخعزش ىيعْخطش حىظخىٞشحى

 .ٍخمِ طخضِٝ حىشمخً حىخشِ ٗحىْخعٌأ  -

 .ىَخءخضحّخص أسػٞش ىظخضِٝ ح  -

 .ٍٗلـش حىظعزجش حىَشمضٝشٍيلقخطٖخ أؿٖضس حىخالؿش حىَشمضٝش ٗ -

 .ْٞخص حىخشعخّٞش حىَـي٘د حخظزخسٕخحىَخظزش ٗأك٘حع طخضِٝ حىع -

 .ىشخكْخص ٗأٍخمِ طْظٞفٖخ ٗطٞخّظٖخأٍخمِ اٝ٘حء ح -

 ٍزخّٜ حإلدحسس. -

ٍع اسفخ  حىشٖخدحص  (0-2كغذ حىَْ٘رؽ حىَشفق سقٌ ) حىٖٞنو حىظْظَٜٞ ىيـٖخص حىفْٜ رخىَظْع .8

 .رخىَْ٘رؽ 4حىٚ  0حىعيَٞش ىيزْ٘د ٍِ 

رؤُ  ىظضحًحىغٞشس حىزحطٞش ىيـٖخص حىفْٜ ٗحإلدحسٛ ٍع ط٘س حىَئٕالص ٗشٖخدحص حىخزشس ٗحىٖ٘ٝش ٍع حإل .9

عغش حىعخٍش ىيظؤٍْٞخص ٝنُ٘ حىَ٘ظفِٞ حألؿخّذ عيٚ مفخىش حىَظْع ٗحىغع٘دِٝٞ ٍغـيِٞ فٜ حىَئ

 .حالؿظَخعٞش

 (.0-3رٞخُ رؤؿٖضس حىَخظزش كغذ حىَْ٘رؽ حىَشفق سقٌ ) .01

 (.0-4رخىَعذحص ٗحٟىٞخص كغذ حىَْ٘رؽ حىَشفق سقٌ )رٞخُ  .00

 اػزخص ٍينٞش حىَعذحص ٗحٟىٞخص أٗ عق٘د حعظجـخسٕخ. .02

 شٖخدس طغذٝذ حىضمخس ٗحىذخو عخسٝش حىَفع٘ه. .03

 شظشحؿخص حىزٞجٞش.زٞق حإلٗكَخٝش حىزٞجش طفٞذ رظـ ىألسطخدحىشثخعش حىعخٍش ٍ٘حفقش  .04

 ىَنشٍش.ٍ٘حفقش حىَذٝشٝش حىعخٍش ىيذفخ  حىَذّٜ رَنش ح .05

 .شٖخدس حىظؤٍْٞخص حإلؿظَخعٞش .06

 .شٖخدس ّغزش حىغع٘دس .07

رظقْٞش حالّظشّض حىظٜ طٌ ٗػعٖخ  (ح)مخٍٞش حىظظ٘ٝش زش حىَ٘حد رخألٍخّش رشحرؾ آىشٝظٌ طضٗٝذ ادحسس ٍخظ .08

 رخشظشحؿخص حىزيذٝش ّظخٍٞخ ٗحىَْظ٘ص عيٖٞخ عْذ ر٘حرش دخ٘ه ٗخشٗؽ حىشخكْخص رخىَظْع

 .ىيظشخٞض

 



 

 
13 

 (انجهذٚخ رشسٛض) خبْضح سشعبَخ يظُغ ٔرشلٛم اػزًبد خسسظ عزخشاجا إلخشاءاد رٕػٛحٙ سعى

 

َخ
عب

خش
 ان

ُغ
ظ

 ي

 

ٛخ
ػ
فش

 ان
ٚخ

هذ
نج
 ا

 

ئخ
جٛ
 ان

حخ
ظ

 ن
يخ

ؼب
 ان

سح
دا

إل
 ا

 

اد
ًٕ

 ان
جش

خز
 ي

سح
دا

 إ

 

  

يـبثك 
 نهششٔؽ

ثذاٚخ 

 اإلخشاء

 حعظَخدؿيذ طقذٌٝ 
ؿزقخ ٗطشغٞو ٍظْع 

ٍٗعٔ ( 0-0ىيَْ٘رؽ )
 حى٘ػخثق حىَ٘ػلش

 (02)ص

ٍشحؿعش كخىش حىـيذ 
 َغظْذحصٗحمظَخه حى

 حىَـي٘رش

 َؼى

عظَخد ـخرقش ٗحٍ
حشظشحؿخص حىزٞجش 

 ٗحىغالٍش

يـبثك 
 نهششٔؽ

ٍشحؿعش حىن٘حدس 
حىفْٞش ىيَظْع ؿزقخ 

 (0-2ىيَْ٘رؽ )

ٍشحؿعش َّخرؽ حىظقٌٞٞ 
ػزؾ  رخعظؼْخء أّشـش

حىـ٘دس حىزحطٞش 

 ٍٗئشش ؿ٘دس حالّظخؽ

طلذٝغ قخعذس 
 حىزٞخّخص

 ىيَظْع

 ال

سفغ 

 انـهت

 َؼى

إطذاس انشسظخ 
ؿجمب نهًُٕرج 

 (44)ص

إطذاس نٕحخ رؼشٚف 
انًظُغ ؿجمب 

 (42نهًُٕرج )ص 

ٗحعظالً  دفع حىشعً٘
حىشخظش ٗى٘كش 

 طعشٝف حىَظْع

 َٓبٚخ

 اإلخشاء

 َؼى

 ال

 ال

يـبثك 

 نهششٔؽ
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 اندبْضح انخشعبَخ يظبَغ ٔرشلٛم ػزًبدإ ًَبرج

 يظُغ نهخشعبَخ اندبْضح فٙ انؼبطًخ انًمذعخ ٔرشلٛمػزًبد إ: ؿهت (1-1ًَٕرج سلى )    

 :اعى انششكخ أٔ انًؤعغخ

 -انًظُغ: يُزدبد 

1.                           3. 

2.                           4. 

 :انغدم انزدبس٘ سلى-1

 

 انزشسٛض انظُبػٙ: سلى-2

 انزبسٚخ /يكبٌ اإلطذاس

 : اندُغٛخ  انًذٚش:اعى 

              

 : انًظُغ ػُٕاٌ

 :انًذُٚخ ص.ة:

 :ٚخانجهذ سيض انًُـمخ:

 أسلبو انفبكظ أسلبو انٕٓارف

 :1فبكظ  :1خٕال 

 :2فبكظ  :2خٕال 

 ػُٕاٌ انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ:

 WhatsAppأٔ ػٍ ؿشٚك  SMS ػٍ ؿشٚك هخعاشنًزى اررحذٚث االسلبو حزٗ  حٕظّ:يه*
               

 ػهٗ انخبَخ انًُبعجخ( Xَٕع انششكخ )ػغ ػاليخ 

  111ششكخ عؼٕدٚخ%   111ششكخ أخُجٛخ% 

  ارحبد ششكبد   ششكخ يخزهـخ 

             

 يهكٛخ انششكخ 

 َغجخ انًهكٛخ        اندُغٛخ          انًالن / انششكبء
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 ثٛبٌ ثبندٓبص انفُٙ ٔاإلداس٘ نهًظُغ: (1-2ًَٕرج سلى )

انًؤْم  االعى انٕظبئف  و
 انؼهًٙ

 انزخظض
عُٕاد 
 انخجشح

ربسٚخ 
 اندُغٛخ انزؼبلذ

1 
 يُٓذط 

 )يذٚش انًظُغ(
    

  

2 
يُٓذط يذَٙ أٔ 
 يُٓذط خٕٛنٕخٙ
 )يغئٕل اندٕدح(

      
      
      
      

3 
 يشالت إَزبج

 يشلم سالؿخأٔ 

      
      
      
      

 فُٙ سشعبَخ 4

      
      
      

 عبئك شبحُبد 5

  عجد )حجيثي الخبخة حتى ثالث سشؽات(

  (أكثخ عجد )ذوي الخبخة ثالث سشؽات او

  العجد  يذسم ثٛبَبد 6

  العجد ػًبل 7

 أسشٖ 8
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 ثٛبٌ ثأخٓضح انًخزجش : (1-3ًَٕرج سلى )

 يالحظخ سلى انًٕاطفخ  انؼذد ٔطف ػًم اندٓبص اعى اندٓبص و

 أٔاًل: اسزجبساد انشكبو

 حىظذسؽ حىلزٞزٜ 0
حىَْخخو حىقٞخعٞش ٗحىٖضحص 

 حىَٞنخّٞنٜ
 ASTM C-136  

 ؿٖخص ى٘ط حّـي٘ط  2
طلذٝذ ّغزش حىظآمو ىظشرش 

 حىلظ٘ٝش
 

ASTM C-131,C-

535 , AASHTO  

T-96 
 

 ASTM      D-2419  قٞخط ّغزش حىَنخفت حىشٍيٜ ؿٖخص حخظزخس حىَنخفت حىشٍيٜ  3

AASHTO  T-176  
 ;ASTM C-127  حىنؼخفش ٗحى٘صُ حىْ٘عٜطعِٞٞ  ؿٖخص حخظزخس حىنؼخفش ٗحى٘صُ حىْ٘عٜ 4

AASHTO T-85.  
 ؿٖخص طلذٝذ حىلزٞزخص حىَغظـٞيش ٗحىَفيـلش   5

طلذٝذ حىلزٞزخص حىَغظـٞيش 
 ٗحىَفيـلش  

 ASTM D-4791  
 ٍخشٗؽ قٞخط حٍظظخص حىشمخً حىْخعٌ 6

طعِٞٞ حىنؼخفش ٗحى٘صُ حىْ٘عٜ 
 ٗحالٍظظخص

 ASTM C-128; 

AASHTO T-84.  
 اسزجبساد انخشعبَخ ٔانًُزدبد اإلعًُزٛخثبًَٛب: 

  ASTM C-39  قٞخط ق٘س حإلؿٖخد ؿٖخص حخظزخس حىخشعخّش رخىؼغؾ  0

  (SLUMP TEST)قٞخط حىٖز٘ؽ  2
قٞخط حىٖز٘ؽ ىيخشعخّش 

 حىـخصؿش
 

ASTM C-143 
;AASHTO T-23,  

T-119, T-126. 
 

3 
ؿٖخص قٞخط حىٖ٘حء حىَلز٘ط فٜ حىخشعخّش 

 رـشٝقش حىؼغؾ حىـخصؿش
رخىخشعخّش حىٖ٘حء ّغزش قٞخط 

 حىـخصؿش
 ASTM C-231; 

AASHTO T-152. 
 

 ٍخمْٞش حعظخشحؽ حىقيذ حىخشعخّٚ 4
حعظخشحؽ عْٞخص خشعخّٞش ٍِ 

 حىعْخطش حإلّشخثٞش
 ASTM C42  

 ٍـشقش شَٞذص 5
طعِٞٞ ٍقخٍٗش خشعخّش 

 ٍظظيذس رـشٝقش سقٌ حإلسطذحد.
 ASTM C805  

6 
 ٗكذس حى٘صُ )حىنؼخفش(ٗعخء طعِٞٞ 
 ىيخشعخّش.

طعِٞٞ حىنؼخفش حىْ٘عٞش 
 ىيخشعخّش حىـخصؿش

 ASTM C138  
  ASTM C403  طلذٝذ صٍِ حىشل ىيخشعخّش ؿٖخص قٞخط صٍِ حىشل ىيخشعخّش 7
8 

  ؿٖخص قٞخط صٍِ حىشل ىالعَْض
 )ؿٖخص فٞنخص(

  ASTM C191  طلذٝذ صٍِ حىشل ىالعَْض
 ٌٍ( 051*051*051)ٍنعزخص قٞخعٞش  9

عْٞخص ىقٞخط حؿٖخد حىخشعخّش 
 حىَظظيذس

 BS 1881:1983  
 ٌٍ( 51*51*51ٍنعزخص قٞخعٞش ) 01

عْٞخص ىقٞخط حؿٖخد ٍّ٘ش 
 حالعَْض

 ASTM C109  
 ٌٍ( 311*051ق٘حىذ حعـ٘حّٞش قٞخعٞش ) 00

عْٞخص ىقٞخط حؿٖخد حىخشعخّش 
 حىَظظيذس

 ASTM C192  
 حىظـشٝزٞشخالؿش ىعَو حىخيـخص  02

عَو خيـخص طـشٝزٞش 
 رخىَخظزش

  ػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ 
 

  

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&sqi=2&ved=0CF8QFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.astm.org%2FStandards%2FC136.htm&ei=CMiYUZKULbSL4gS2zYDACA&usg=AFQjCNGeOZfi8iSvX-2wBnCqs6tLOANsag&sig2=PG7Ussp8lnaLyoEc62NaYA&bvm=bv.46751780,d.bGE
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&sqi=2&ved=0CF8QFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.astm.org%2FStandards%2FC136.htm&ei=CMiYUZKULbSL4gS2zYDACA&usg=AFQjCNGeOZfi8iSvX-2wBnCqs6tLOANsag&sig2=PG7Ussp8lnaLyoEc62NaYA&bvm=bv.46751780,d.bGE
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 انؼذد ٔطف ػًم اندٓبص اعى اندٓبص و
سلى انًٕاطفخ 

 ٔانًشخغ
 يالحظخ

 ثبنثًب: أخٓضح أسشٖ

    قٞخط دسؿش حىلشحسس ىيخشعخّشٍٞضحُ قٞخط دسؿش حىلشحسس  0
    قٞخط حألٗصحُ ؿٌ( 0)دقش  ٍٞضحُ اىنظشّٜٗ دقٞق 2
    قٞخط حألٗصحُ مـٌ( 011مـٌ &  25) ٍٞضحُ عخدٛ 3
    طـفٞف حىعْٞخص طـفٞف أفــــشحُ 4
    ٍقٞخط دقٞق ىقٞخط حألرعخد ٗسّٞش ىيقٞخط 5
    ٍعخىـش عْٞخص حىخشعخّش خشعخّشعْٞخص حىك٘ع ٍعخىـش  6

 
 مالحعة :

  عتسادهاإختبارات السطمؽبة اء اإلكافة األجهدة السشاسبة إلجخ  السختبخ أن تتؽفخ لجييجب. 

  جهة معتسجة لمسعايخة ويحتفظ بدجالت مؼ ( األقل)مخة كل عام عمى بسعايخة أجهدته دوريًا السختبخ أن يقؽم يجب
 .وشهادات السعايخةمجون بها تاريخ معايخة كل جهاز داخل السختبخ 

 .إذا كان هشاك أجهدة أخخى تحكخ تحت الفقخة التي تستج بها 
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 ثٛبٌ ثبنًؼذاد ٔاٜنٛبد :(1-4ًَٕرج سلى )    

 انًبسكخ ٔربسٚخ انظُغ انحبنخ انفُٛخ انؼذد انكهٙ اعى انًؼذح أٔ اٜنٛخ و
 ػذد

 (يهكٛخ)
 ػذد

 (إٚدبس)
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 يالحظبد ْبيّ ػٍ إخشاءاد رشسٛض انًظُغ يٍ انجهذٚخ ٔػاللزّ ثبنزظُٛف انغُٕ٘ نهًظُغ:
 

 

حىَظخّع حىقخثَش ٗحىظٜ ىذٖٝخ طشخٞض ٍِ حىزيذٝش عخسٛ حىَفع٘ه ٝظٌ حىظعخٍو ٍعٖخ كظٚ حّظٖخء ٍذس  -

طالكٞش حىشخظش ٗٝيظضً حىَظْع رخإلؿشحءحص حىَزم٘سس رٖزح حىذىٞو عْذ طـذٝذ حٗ حعظخشحؽ 

 سخظش ؿذٝذس.

ىيَظخّع حىقخثَش ٗحىَظخّع حىـذٝذس فٜ حعظخشحؽ طشخٞض حىزيذٝش ٝظٌ حىظعخٍو رخإلؿشحءحص ّفغٖخ  -

حىظقٌٞٞ حىَشفقش رٖزح رلٞغ طقً٘ ادحسس ٍخظزش حىَ٘حد حٗ ٍِ ْٝ٘د عْٖخ رظقٌٞٞ حىَظْع ؿزقخ ىَْخرؽ 

 حىذىٞو رخعظؼْخء أّشـش ػزؾ حىـ٘دس حىزحطٞش ٍٗئشش ؿ٘دس حإلّظخؽ.

 –الطذحس طظْٞف ىيَظْع ٝظٌ حخز ؿَٞع ٍئششحص حىظقٌٞٞٞ )ٍئشش حىَظْع ٗحىظـٖٞضحص حألعخعٞش  -

ٍئشش ؿ٘دس حإلّظخؽ( فٜ حالعظزخس عْذ طقٌٞٞ  –ٍئشش حىَخظزش ٗحّشـش ػزؾ حىـ٘دس حىزحطٞش 

 اله عخً مخٍو قزو طخسٝخ حطذحس حىظظْٞف.حىَظْع خ

فجش حىظظْٞف طَؼو ؿ٘دس حىَْظؾ دحخو حىَظْع ٗطزقٚ ٍغج٘ىٞش ؿ٘دس حىَْظؾ رَ٘قع حإلّشخء ٍغج٘ىٞش  -

 مال ٍِ حىَخىل ٗحالعظشخسٛ ٗحىَقخٗه.

حٗ كغذ حىَذس حىَلذدس  طعزش عِ طقٌٞٞ حىَظْع رخىعخً حىغخرق ىظخسٝخ اطذحسٕخ حىظظْٞف شٖخدس -

 .حىخخص رخىَششٗ  َٗٝنِ حىظؤمذ ٍِ حىظظْٞف ٍِ خاله حىَ٘قع حالىنظشّٜٗ رخىشٖخدس

حىظظْٞف شٖخدس س حىَْظؾ ٝظٌ اٝقخف حىعَو ركخىش عذً حىظضحً حىَظْع رخالشظشحؿخص حىفْٞش ىـ٘دفٜ  -

 .حىخخص رخىَششٗ  ٗٝعيِ رىل رخىَ٘قع حالىنظشّٜٗ

ٍِ حىزيذٝش حىظخرع ىٖخ  حىَفع٘ه فٜ كخىش عذً ٗؿ٘د طشخٞض عخسٛ حىظظْٞف شٖخدسال ٝعظذ ر -

  حىَظْع.
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 إخشاءاد رظُٛف يظبَغ انخشعبَخ

 انٓذف يٍ انزظُٛف 

ىؼَخُ ّـخف عَيٞش حىظظْٞف ٗىنٜ طنُ٘ رحص ٍظذحقٞش  فالرذ حُ طزْٚ عَيٞش حىظظْٞف عيٚ 

ً حىَظْع رظ٘فٞش حىظـٖٞضحص حالعخعٞش ىيَظْع ٗحىَخظزش  حأعظ ٍٗعخٝٞش ٗحػلش ٍٗلذدس طعنظ اىظض

حىفْٜ حىَئٕو ٗمزىل ؿ٘دس حىخشعخّش حىَْظـش  ٍَخ ٝعـٜ عَيٞش حىظظْٞف قذس مزٞش ٍِ ٗحىـٖخص 

 حى٘ػ٘ف ٗحىشفخفٞش.

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ىَْخفغش مزىل ٝـذ حالعظَشحس فٜ عَيٞش حىظظْٞف ٗطلذٝغ قخثَش حىظظْٞف عْ٘ٝخ ىنٜ طغظَش ح

سطقخء رَغظ٘ٙ ٗأدحء طيل حىَظخّع ٍَخ ٝنُ٘ ىٔ ٍشدٗد اٝـخرٜ عيٚ طْخعش حىَظخّع ٗرخىظخىٜ حإلرِٞ 

 حىخشعخّش حىـخٕضس رخىعخطَش حىَقذعش.
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 أعظ ٔيؼبٚٛش انزظُٛف 

طٌ ٗػع أعظ ٍٗعخٝٞش ٗحشظشحؿخص طظْٞف ٍظخّع حىخشعخّش حىـخٕضس رخىعخطَش حىَقذعش 

ىظظ٘حفق ٍع حألّظَش ٗحىٖٞخمو حىظْظَٞٞش ٗحالشظشحؿخص حىفْٞش حىَظخكش رخىََينش ٗرىل رعذ حإلؿال  عيٚ 

ىزيذٝش حإلشظشحؿخص ٗحىَعخٝٞش حىفْٞش إلقخٍش ٍظخّع رٞع حىخشعخّش حىـخٕضس حىظخدس ٍِ ٗصحسس حىشجُ٘ ح

ٗحىٖٞجش حىغع٘دٝش ظـخسد حٟخشٙ ٍِٗ ػَْٖخ طـشرش أٍخّش ٍذْٝش حىشٝخع حى ٗدسحعشٗحىقشٗٝش 

أّظَش ٍشحقزش حىـ٘دس فٜ ٍظخّع  حإلؿال  عيٚرخإلػخفش اىٚ   ٞظ ٗحىـ٘دسىيَ٘حطفخص ٗحىَقخٝ

 -ّظخً حىـ٘دس ىيخشعخّش حىـخٕضس ٍؼو رشٝـخّٞخ ) حىذٗه حىَظقذٍش رعغحىخشعخّش حىـخٕضس فٜ 

QSRMC( ٗحى٘الٝخص حىَظلذس حألٍشٝنٞش ) حىخشعخّش حىـخٕضس  حى٘ؿْٞش حألٍشٝنٞش ىَْظـٜحىـَعٞش- 

NRMCA )فٜ دسؿش طظفخٗص  كٞغ طظفق ٕزٓ حألّظَش ٗحىَعخٝٞش فٜ حإلؿخس حىعخً ىيـ٘دس ٗىنْٖخ

ٓ كغذ ٍخ ٝظ٘فش ٍِ ٕٞخمو ٕٗٞجخص طْظَٞٞش رٖز ٍِ دٗىش اىٚ أخشٙحىفْٞش  طـزٞق رعغ حىظفخطٞو

 .حىذٗه

حىَلذدس فٜ ٕزح  ىألعظ ٗحىَعخٝٞشٗفقخ  عْ٘ٝخ ٍظخّع حىخشعخّش فٜ ٍنش حىَنشٍشٗٝظٌ طظْٞف 

 حىذىٞو اىٚ ػالع فجخص ٕٜ مخىظخىٜ: 

رحص ىيَظخّع  (ؽ) فجش - رحص حالدحء حىـٞذىيَظخّع  (د)فجش  - رحص حالدحء حىََظخصىيَظخّع  (أ)فجش 

 . حالدحء حىَقز٘ه

رـ٘دس حىخشعخّش حىَْظـش ٗط٘فٞش  خاله عخً مخٍو اىظضحً حىَظخّع كٞغ عٞعنظ حىظظْٞف ٍذٙ

حىظـٖٞضحص حىالصٍش ىيَظْع ٗحىَخظزش ىؼَخُ رىل  ٗرخىظخىٜ فخُ عَيٞش حىظظْٞف ٍزْٞش عيٚ ػالػش 

 ٍئششحص سثٞغٞش ٕٜ:

 .أشٖش( 4)مو  ػالع ٍشحص فٜ حىعخً ٝظٌ طقَٞٔ: عخعٞشحألٍئشش حىَظْع ٗحىظـٖٞضحص   -0

 : ٝظٌ طقَٞٔ ػالع ٍشحص فٜ حىعخً حىَخظزش ٗأّشـش ػزؾ حىـ٘دس حىزحطٞشٍئشش  -2

 .أشٖش( 4)مو            

  عخً مخٍو خاله  ىنو شٖشعش٘حثٞظِٞ عَو صٝخسطِٞ ر: ٝظٌ طقَٞٞٔ ٍئشش ؿ٘دس حالّظخؽ -3

 ؿزقخ ىيَ٘حطفخص حىفْٞش رنال ٍِ  خاله عخً مخٍو ٗٝلغذ حىظقٌٞٞ حىغْ٘ٛ ىـ٘دس حإلّظخؽ        

       (ACI 214R-02 & ASTM & ACI 318-14فٜ ّٖخٝش حىعخً قزو اعالُ حىظظْٞف ). 
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 حغبة يؤششاد انزظُٛف 

 حىشنو حىظخىٜ ٝ٘ػق ٍئششحص حىظظْٞف ٗط٘صٝع ّقخؽ حىظقٌٞٞ عيٚ عْخطشٕخ حىَخظيفش.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 َمـخ( 211)االعبعٛخ يؤشش انًظُغ ٔانزدٓٛضاد  - 1

حىشثٞغٞش حىؼَخّٞش حىَنّ٘ش ٝظٌ ط٘صٝعٖخ عيٚ حىعْخطش  ّقـش( 211) حىَئششٍـَ٘  ّقخؽ طقٌٞٞ ٕزح 

 ىٖزح حىَئشش  مو عْظش ٍِ ٕزٓ حىعْخطش ٝظنُ٘ ٍِ ٍـَ٘عش ٍِ ششٗؽ حىظقٌٞٞ مَخ ٕ٘ ٍزِٞ رَْ٘رؽ 

 حىـذٗه حىظخىٜ ٝ٘ػق حىعْخطش حىَنّ٘ش ىٖزح حىَئشش ّٗقخؽ طقَٖٞخ. (.2-0سقٌ )

 %111 األعبعٛخ يؤشش انًظُغ ٔانزدٓٛضاد أٔاًل

 %11 انزُظٛى االداس٘ ٔانزأْٛم انفُٙ -1

 %12.5 رُظٛى انًٕلغ ٔاالحزٛبؿبد انجٛئٛخ -2

 %12.5 رخضٍٚ ٔيُبٔنخ انًٕاد -3

 %25 يحـبد انخهؾ -4

 %11 شبحُبد سهؾ َٔمم انخشعبَخ -5

 %11 إحزٛبؿبد إَزبج انخشعبَخ فٙ اندٕ انحبس -6

 %11 )انفٕرشح(َظبو ؿهت ٔرٕسٚذ انخشعبَخ  -7

 %11 يزـهجبد انظحخ ٔانغاليخ -8
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 َمـخ( 211)يؤشش انًخزجش ٔأَشـخ ػجؾ اندٕدح انزارٛخ  - 2

 ٝظٌ ط٘صٝعٖخ عيٚ حىعْخطش حىشثٞغٞش حىَنّ٘ش ىٖزح ّقـش( 211) ٍـَ٘  ّقخؽ طقٌٞٞ ٕزح حىَئشش

 حىظقٌٞٞ مَخ ٕ٘ ٍزِٞ رَْ٘رؽ  ٝظنُ٘ ٍِ ٍـَ٘عش ٍِ ششٗؽحىَئشش  مو عْظش ٍِ ٕزٓ حىعْخطش 

 :حىـذٗه حىظخىٜ ٝ٘ػق حىعْخطش حىَنّ٘ش ىٖزح حىَئشش ّٗقخؽ طقَٖٞخ (.2-0)سقٌ 

 %111 يؤشش انًخزجش ٔأَشـخ ػجؾ اندٕدح انزارٛخ ثبًَٛب

 %31 يخزجش اندٕدح ٔانزدٓٛضاد انخبطخ ثّ: -أ

 %6 ٍخظزش حىـ٘دس -0

 %6 حىـٖخص حىفْٜ -2

 %9 )حىظـٖٞضحص(حالؿٖضس ٗحالدٗحص  -3

 %9 ٍظـيزخص حخظزخس ٍقخٍٗش حىؼغؾ -4

 %71 أَشـخ ػجؾ اندٕدح انزارٛخ: -ة

 %20 اخظزخسحص حىَ٘حد )حىشمخً  حالعَْض  ٍخء حىخيؾ  ...( -0

 %07.5 اخظزخسحص حىخشعخّش ٗؿشٝقش ٍعخىـش ٗاخظزخس حىعْٞخص -2

 %04 حىظ٘ػٞق ٗعـالص حىَخظزش ٗحىظقخسٝش -3

4- 
 .(ٍخء حىخيؾ . –حىشمخً  –أشٖش ٝلظ٘ٙ عيٚ ّظخثؾ حخظزخسحص حىَ٘حد )حالعَْض  (4مو ) شٝشذٌٝ طقطق

 طخدس ٍِ أكذ حىَخظزشحص حىخخطش حىَعظَذس ىذٙ حألٍخّش
07.5% 

 
 

 
َمـخ( 111يؤشش خٕدح االَزبج ) - 3  

حىَئشش  ّقـش ٝظٌ ط٘صٝعٖخ عيٚ حىعْخطش حىشثٞغٞش حىَنّ٘ش ىٖزح  011ٍـَ٘  ّقخؽ طقٌٞٞ ٕزح حىَئشش 

 (.2-0مو عْظش ٍِ ٕزٓ حىعْخطش ٝظنُ٘ ٍِ ٍـَ٘عش ٍِ ششٗؽ حىظقٌٞٞ مَخ ٕ٘ ٍزِٞ رَْ٘رؽ سقٌ )

 ىَنّ٘ش ىٖزح حىَئشش ّٗقخؽ طقَٖٞخ:حىـذٗه حىظخىٜ ٝ٘ػق حىعْخطش ح

 %111 يؤشش خٕدح اإلَزبج ثبنثًب

 %25 انزحكى فٙ دسخخ حشاسح انخهـخ انخشعبَٛخ -1

 25% (Slump Testانخشعبَٛخ )لبثهٛخ انزشلٛم نهخهـخ  -2

 %41 َزبئح اسزجبس يمبٔيخ انؼلؾ -3

 %11 يغزٕٖ انزحكى فٙ االَزبج -4

 

 حىزْ٘د فٜ ّفظ حىعْظشحىعْخطش ٗأٝؼخ رِٞ ٗٝـذ ٍالكظش أُ ط٘صٝع حىْقخؽ أكٞخًّخ غٞش ٍظغخٗٛ رِٞ 

 .ٗطؤػٞشٓ عيٚ ؿ٘دس حإلّظخؽ كٞغ أعـٞض رعغ حىزْ٘د ٗصّخ أمزش فٜ حىذسؿخص ألَٕٞش رىل حىزْذ
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 آنٛبد انزظُٛف 

حألشنخه حىظخىٞش ط٘ػق ٍئششحص ٗحعظ عَيٞش طظْٞف حىَظخّع ٗحىْغذ حىَج٘ٝش حىظٜ ٝـذ حُ 

 ٝلظو عيٖٞخ مو ٍئشش كغذ طظْٞف حىَظْع.

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  



 

 
25 

 

 أ( - انًظبَغ راد االداء انًًزبص )فئخ -1

 ٝيٜ:أ( ٍخ  - ٝشظشؽ فٜ حىَظخّع حىََظخصس )فجش

  أُ ٝنُ٘ حىَظْع ٗطْظٌٞ حىَ٘قع ٗحىظْظٌٞ حالدحسٛ ٗحىظـٖٞضحص حالعخعٞش رلخىش ٍَظخصس  رلٞغ ال ٝقو

 %.81ٍئشش حىَظْع ٗحىظـٖٞضحص حالعخعٞش عِ 

   ٗؿ٘د ٍخظزش ؿ٘دس ٍـٖض ٗؿٖخص فْٜ ٍئٕو ىيقٞخً رؤّشـش ػزؾ حىـ٘دس حىزحطٞش رظ٘سس عيَٞش رلٞغ

 %.81ىـ٘دس حىزحطٞش عِ ال ٝقو ٍئشش حىَخظزش ٗأّشـش ػزؾ ح

  حُ طنُ٘ ؿ٘دس حىخشعخّش حىَْظـش ٍَظخصس ٗرىل ٍِ خاله ّظخثؾ حالخظزخسحص حىظٜ طـشٙ عيٚ حىعْٞخص

 %.85حىعش٘حثٞش  رلٞغ ال ٝقو ٍئشش ؿ٘دس حالّظخؽ عِ 

 ة( - انًظبَغ راد االداء اندٛذ )فئخ -2

َظخّع خىىٌ ٝلقق حىَظـيزخص حىخخطش ر ارحد(  - )فجشرحص حالدحء حىـٞذ َظخّعحىحىَظْع ػَِ  ٝظٌ طظْٞف

 ٝيٜ: حىظٜ كققٖخ فٜ أٛ ٍِ حىَئششحص حىشثٞغٞش حىؼالػش عِ ٍخ فجش ) أ ( رششؽ أُ ال طقو حىْغزشرحص 

 65ٝقو عِ  ٍئشش حىَظْع ٗحىظـٖٞضحص ال.% 

 65ٝقو عِ  ٍئشش حىَخظزش ٗأّشـش ػزؾ حىـ٘دس حىزحطٞش ال.% 

 71ٝقو عِ  ٍئشش ؿ٘دس حإلّظخؽ ال.% 

ج( - انًظبَغ راد االداء انًمجٕل )فئخ -3   

ارح ىٌ ٝلقق حىَظـيزخص حىخخطش ؽ(  - )فجشرحص حالدحء حىَقز٘ه َظخّعحىحىَظْع ػَِ  ٝظٌ طظْٞف

حىظٜ كققٖخ فٜ أٛ ٍِ حىَئششحص حىشثٞغٞش حىؼالػش عِ  ( رششؽ أُ ال طقو حىْغزش دفجش ) رحص َظخّع خىر

 ٝيٜ: ٍخ

 51ٝقو عِ  ٍئشش حىَظْع ٗحىظـٖٞضحص ال.% 

 51ٝقو عِ  ٍئشش حىَخظزش ٗأّشـش ػزؾ حىـ٘دس حىزحطٞش ال.% 

 61ٝقو عِ  ٍئشش ؿ٘دس حإلّظخؽ ال.% 

  طلقٞق حىلذ حألدّٚ ىْغذ طقٌٞٞ حىَئششحص حىؼالػش ٍـظَعش رٖزٓ حىفجش.ٝشظشؽ ىظلذٝذ فجش طظْٞف حىَظْع 
 

ٗطزقٚ ٍغج٘ىٞش ؿ٘دس حىَْظؾ رَ٘قع ٕزح ٗٝعذ حىظظْٞف عخىف حىزمش ٍَؼال ىـ٘دس حىَْظؾ دحخو حىَظْع 

 عظشخسٛ ٗحىَقخٗه.ّشخء ٍغج٘ىٞش مال ٍِ حىَخىل ٗحإلحإل
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 انًظُغٔرشلٛم نزظُٛف رحمٛمٓب  ٚهضونششٔؽ االعبعٛخ انزٙ ٔاانجُذ  نُغجخ رمٛٛى األدََٗغجخ رمٛٛى انجُٕد ٔانحذ (: 1سلى )خذٔل 

 انجُذ انًؤشش
َغجخ رمٛٛى 

 انجُذ
انحذ االدَٗ 
 نُغجخانزمٛٛى

 رحمٛمٓب ٚهضو االعبعٛخ انزٙ  انششٔؽ

يؤشش انًظُغ 
ٔانزدٓٛضاد 

 األعبعٛخ

%01 انزُظٛى االداس٘ ٔانزأْٛم انفُٙ  2%  
ٝ٘ؿذ ٕٞنو طْظَٜٞ ٝزِٞ حىظْظٌٞ حإلدحسٛ ٗٝلذد ٍغئٗىٞخص  

 فٜ حىَظْع حىعخٍيِٞ

%02.5 رُظٛى انًٕلغ ٔاالحزٛبؿبد انجٛئٛخ  3%  

 ٍخظزش ىيـ٘دس

 ( الٗعٞش حالعَْضFilterحعظخذحً ٍظفخس حىظْقٞش ) 

ط٘فش ّظخً ىظظشٝف ٍخء حىغغٞو ىيَلـخص ٝؼَِ عذً طذحخئ  
 ٍع ٍخء حىخيؾ حٗ رقخثٔ سحمذح عيٚ حألسع

%02.5 رخضٍٚ ٔيُبٔنخ انًٕاد  5%  

 ( ىنو ّ٘  ٍِ أّ٘ح  حألعَْضSiloط٘فش ٗعخء ) 

 طشْ٘ٝخص حىشمخً طقع عيٚ قخعذس طيزش 

 ٗػع ك٘حثؾ طفظو رِٞ أّ٘ح  حىشمخً حىَخظيفش ٍٗقخعخطٔ 

 كَخٝش خضحّخص )أٗعٞش( حإلػخفخص ٍِ أشعش حىشَظ حىَزخششس 

يحـبد انخهؾ )يحـخ انزؼجئخ 
 انًشكضٚخ ٔانخالؿخ انًشكضٚخ(

25%  9%    

%01 شبحُبد سهؾ َٔمم انخشعبَخ  4%  

حىشخكْخص حىْخقيش ىيخشعخّش رلخىش ؿٞذس ٗخخىٞش ٍِ طشحمٌ 
 حألعَْض ٗحىخشعخّش

 ٗؿ٘د سقٌ ٗحػق أٗ سٍض ىنو شخكْش

ٗؿ٘د كخفظش ىَْع طغشد حىخشعخّش عْذ فظلش طفشٝغ حىخالؿش 
 ىلَخٝش حىـشٝق ٍِ طغخقؾ حىخشعخّش

إحزٛبؿبد إَزبج انخشعبَخ فٙ اندٕ 
 انحبس

01%  3%  ٍخء عيٚ حألقو فٜ حىَظْع ٝعَو رظ٘سس ؿٞذسٗؿ٘د ٍزشد  

%01 َظبو انفٕرشح  4%  

 حعٌ حىَظْع أٗ حىعالٍش حىظـخسٝش

 حعٌ حىعَٞو ٗحىَ٘قع ٍٗنخّٔ

 سقٌ طشخٞض حىَزْٚ ىيَشخسٝع غٞش حىلنٍ٘ٞش

 ًٝ٘( 28سطزش حىخشعخّش )ٍقخٍٗش حىؼغؾ رعذ 

 ٗمَٞش حىَٞخٓ حىلشس رخىخيـش w/cّغزش 

 مَٞش حالعَْض رخىنٞي٘ؿشحً فٜ حىَظش حىَنعذ

 ٗقض حىخيؾ

 ٗقض حى٘ط٘ه ىيَ٘قع

مظخرش حىَالكظش حىخخطش رَْع اػخفش حىَخء اىٚ حىخيـش فٜ 
 حىَ٘قع

%01 يزـهجبد انظحخ ٔانغاليخ  3%  

ٗؿ٘د ٍغظيضٍخص ٍنخفلش حىلشٝق )ٍعذحص ٗأدٗحص( فٜ 
 ىٖخ حىَظْع ٍع اؿشحء حىظٞخّش حىذٗسٝش

ط٘فش ٍغظيضٍخص حإلععخفخص حألٗىٞش ؿزقخ ىخـش حىظلش 
ٗحىغالٍش ٗحىزٞجش ٗطَٞٞض أٍخمِ ط٘حؿذ طْذٗ  حإلععخفخص 

 حألٗىٞش رعالٍش ٗحػلش

طقذٌٝ شٖخدحص حخظزخس ٍٗعخٝشس عخسٝش ألؿٖضس ٍٗعذحص حىَلـش 
ٍِ قزو ٗمخالص حالخظزخس حىَعظَذس ٗرىل عيٚ فظشحص ٍْظظَش 

 أشٖش( 6)مو 

يدًٕع َغت رمٛٛى 
انًؤشش ٔانحذ االدَٗ 

 نُغجخ انزمٛٛى
  111%   

يغ االنزضاو ثزحمٛك انحذ األدَٗ نًؤشش انزظُٛف ٔيمذاسِ 
 % يٍ دسخخ انًؤشش51
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 ٔرشلٛم انًظُغنزظُٛف رحمٛمٓب  ٚهضونششٔؽ االعبعٛخ انزٙ ٔاانجُذ  نُغجخ رمٛٛى األدََٗغجخ رمٛٛى انجُٕد ٔانحذ  (: 1سلى )ربثغ خذٔل 

 انجُذ انًؤشش
َغجخ رمٛٛى 

 انجُذ
انحذ االدَٗ 
 نُغجخانزمٛٛى

 رحمٛمٓب ٚهضواالعبعٛخ انزٙ  انششٔؽ

يؤشش 
انًخزجش 
ٔأَشـخ 
ػجؾ 

اندٕدح 
 انزارٛخ

يخزجش  -أ
اندٕدح 

ٔانزدٓٛضاد 
 انخبطخ ثّ

%6 يخزجش اندٕدح   0.5%  حىَنخُ ٍنٞف ٗؿٞذ حىظٖ٘ٝش 

%6 اندٓبص انفُٙ  3%  
 / خظزش ٍئٕو )ٍْٖذط ٍذّٜ / ٍ٘حدٍْٖذط حىَ
 ؿٞ٘ى٘ؿٜ(

%9 األخٓضح ٔاألدٔاد )انزدٓٛضاد(  3%    

%9 يزـهجبد اسزجبس يمبٔيخ انؼلؾ  4.5%    

أَشـخ  -ة
ػجؾ 
اندٕدح 
 انزارٛخ

اسزجبساد انًٕاد )االعًُذ ,انشكبو, 
 انًبء,..(

20%  9%  
طشظَو عيٚ اخظزخسحص ىـَٞع حىَ٘حد حىذحخيش 

 رخىخيـش حىخشعخّٞش

اسزجبساد انخشعبَخ ٔؿشٚمخ يؼبندخ 
 ٔاسزجبس انًكؼجبد

07.5%  9%    

%04 انزٕثٛك ٔعدالد انًخزجش ٔانزمبسٚش  6%    

( أشٓش 4رمذٚى انًظُغ نزمشٚش كم )
ٚحزٕ٘ ػهٗ َزبئح اسزجبساد انًٕاد 

انًبء..( طبدس  -االعًُذ -)انشكبو
انًؼزًذح يٍ أحذ انًخزجشاد انخبطخ 

 نذٖ االيبَخ

07.5%  8%    

يدًٕع َغت رمٛٛى انًؤشش 
 ٔانحذ االدَٗ نُغجخ انزمٛٛى

  111%   
يغ االنزضاو ثزحمٛك انحذ األدَٗ نًؤشش انزظُٛف 

 % يٍ دسخخ انًؤشش51ٔيمذاسِ 

 يؤشش خٕدح االَزبج

انزحكى فٙ دسخخ حشاسح انخهـخ 
 انخشعبَٛخ

25%  02.5%    

لبثهٛخ انزشلٛم نهخهـخ انخشعبَٛخ 
 (slump)انٓجٕؽ 

25%  02.5%    

%41 َزبئح اسزٛبس يمبٔيخ انؼلؾ  21%    

%01 يغزٕٖ انزحكى فٙ اإلَزبج  5%    

يدًٕع َغت رمٛٛى انًؤشش 
 ٔانحذ االدَٗ نُغجخ انزمٛٛى

  111%   
يغ االنزضاو ثزحمٛك انحذ األدَٗ نًؤشش انزظُٛف 

 انًؤشش% يٍ دسخخ 61ٔيمذاسِ 

 نزارٛخ يهحٕظخ : فٙ حبنخ ػًم رمٛٛى نًظُغ خذٚذ ال ٚزى رـجٛك انحذ األدَٗ نهزمٛٛى ٔانًزكٕس ثبندذٔل اػالِ نكال يٍ يؤشش أَشـخ ػجؾ اندٕدح ا
 ٔيؤشش خٕدح اإلَزبج            
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 انؼٕايم انذاػًخ ٔانًحفضح نزـٕٚش رظُٛف انًظبَغ

رعذ طقٌٞٞ أٍخّش حىعخطَش حىَقذعش ىَظْع حىخشعخّش حىـخٕضس ٝظٌ طظْٞفٔ ؿزقخ ٟىٞخص حىظظْٞف عخىفش 

حىزمش ىٞظزق ٍظْع رٗ فجش )أ( حٗ )د( حٗ )ؽ( حٗ ٍظْع غٞش ٍظْف. ٗكشطخ ٍِ أٍخّش حىعخطَش 

غٞش ٍظْفش حىَقذعش عيٚ سفع ؿ٘دس حىخشعخّش حىـخٕضس حىَْظـش ٍِ خاله طـ٘ٝش ٗسفع مفخءس حىَظخّع حى

ٗػع قٞ٘د عيٚ كـٌ  طٌحٗ حىَظخّع رحص حىظظْٞف حىَْخفغ ٗطلفٞضٕخ ىظظو ىذسؿش طظْٞف أعيٚ 

فٜ ؿ٘دس  حىَشخسٝع حىظٜ ط٘سد ىٖخ حىَظخّع خشعخّش ؿخٕضس ىظلقٞق ٍزذأ حىظْخفغٞش حإلٝـخرٞش رِٞ حىَظخّع

  .حإلّظخؽ ٗطلفٞض حىَظخّع رحص حألدحء حىََظخص ىيَلخفظش عيٚ طَٞضٕخ

ؿخء فٜ طظْٞف أعَخه حىَزخّٜ فٜ ٗمخىش طظْٞف حىَقخٗىِٞ ر٘صحسس حىشجُ٘ حىزيذٝش عيٚ ٍخ  ؿال ٗرخال

طٌ طلذٝذ قَٞش حىَشخسٝع حىظٜ ٕـ 5/6/0429ٗطخسٝخ  055حء سقٌ سٗحىقشٗٝش رْخء عيٚ قشحس ٍـيظ حى٘ص

 ٗرىل مَخ ٕ٘ ٍزِٞ فٜ  كغذ فجش طظْٞف حىَظْعٝغَق ىيَظخّع رظ٘سٝذ خشعخّش ؿخٕضس ىٖخ 

 حىـذٗه حىظخىٜ:

 (: حدى انًشبسٚغ انزٙ ٚزؼبيم يؼٓب كم يظُغ حغت رظُٛفّ.2خذٔل سلى )

 )سٚبل عؼٕد٘(    انًششٔعلًٛخ  انزظُٛف و

 مخفش حىَشخسٝع ٍظْع ٍِ حىفجش )أ( 1

 ٍيُٞ٘ 71كظٚ  ٍظْع ٍِ حىفجش )د( 2

 ٍيُٞ٘ 7أقو ٍِ  ٍظْع ٍِ حىفجش )ؽ( 3

 رخىعَو رؤٛ ٍشخسٝعغٞش ٍغَ٘ف ىٔ  ٍظْع غٞش ٍظْف 4

 ٗاطذحس طظْٞف ىيَظخّع. عخًعٞظٌ حخزٓ فٜ حالعظزخس رعذ ٍشٗس  عْظش حىقذسس حإلّظخؿٞش حىقظ٘ٙ ىيَظْع ٍيل٘ظش: -
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 آنٛخ إَزاس انًظُغ 

 حىَ٘ؿ٘دسرعذ طقٌٞٞ حٍخّش حىعخطَش حىَقذعش ىَظْع حىخشعخّش حىـخٕضس ٝظٌ حى٘ق٘ف عيٚ حىَخخىفخص 

 ادحسس ٍخظزش حىَ٘حدرخىَظْع ٗحىظٜ ٝظٌ اخـخس حىَظْع رٖخ عِ ؿشٝق اسعخه اّزحس أٗه ىيَظْع ٍِ 

ٗفٜ كخىش عذً اىظضحً حىَظْع رلو حىَشنيش ٗاخـخس حألٍخّش خاله حىَذس حىَلذدس رخإلّزحس حألٗه ٝظٌ 

ٗ حىغشحٍش حىَْخعزش عيٞش حىعق٘رش ح رظـزٞق حىزيذٝش حىفشعٞشاسعخه اّزحس ػخّٜ ٗارح ىٌ ٝيظضً حىَظْع طقً٘ 

 :عيٚ ؿزقخ ىيـذٗه حدّخٓ ٗٝشظَو حإلّزحس

 ربسٚخ اإلَزاس:   : سلى اإلَزاس    : اعى انًظُغ

 ربسٚخ انزمٛٛى:        : عجت اإلَزاس

 انًذح انضيُٛخ انًزبحخ نهًظُغ نزظحٛح عجت اإلَزاس:

 ٔيب ٚزشرت ػهٛخ فٙ حبنخ اعزًشاسِ أ ركشاسِ كًب ْٕ يجٍٛ ثبندذٔل انزبنٙ: ٔعججّ دسخخ اإلَزاس

 .ٔيب ٚزشرت ػهّٛ عجبثّٔأ دسخخ اإلَزاس(: 3سلى )خذٔل 

 يب ٚزشرت ػهّٛ أعجبة اإلَزاس دسخخ اإلَزاس و

1 
إَزاس دسخخ 

 أنٗ

 عذً ٗؿ٘د طشخٞض ٍِ ٗصحسس حىظـخسس ٗحىظْخعش. -

 حىظـخسٝش.عذً ٗؿ٘د عؼ٘ٝش اّظغخد رخىغشفش  -

 عذً ٗؿ٘د طشخٞض ٍِ حىزيذٝش حىظخرع ىٖخ حىَظْع. -

 عذً ٗؿ٘د عـو طـخسٛ ٍفعو. -

ق سطزش حىخشعخّش حىَـي٘رش رخىعْٞخص حىعش٘حثٞش ٞعذً طلق -

 أشٖش حسرعشٍشطِٞ ٍظظخىٞظِٞ حٗ ػالع ٍشحص ٍظفشقش خاله 

شغٞو حىَظْع ىَذس ال اٝقخف ط

شٖش ٗال ٝظٌ اعخدس طقو عِ 

طالفٜ أعزخد حىظشغٞو اال رعذ 

 حإلٝقخف

2 
إَزاس دسخخ 

 ثبَٛخ

ٗؿ٘د ٍغج٘ه ػزؾ ؿ٘دٓ )ٍْٖذط ٍذّٜ حٗ عذً  -

 .ؿٞ٘ى٘ؿٜ(

 عذً ٗؿ٘د ٍخظزش ىؼزؾ حىـ٘دس رخىَظْع. -

عذً ؿزخعش مال ٍِ ٍلظ٘ٙ حألعَْض ٗسطزش حىخشعخّش رخىـ  -

(MPa.فٜ ٍلظ٘ٝخص فخط٘سس ط٘سٝذ حىخشعخّش ) 

 حىخشعخّش.ؿزخعش سقٌ طشخٞض حىَزْٚ حىَ٘سد حىٞٔ عذً  -

اٝقخف طشغٞو حىَظْع ىَذس ال 

ٗال ٝظٌ  ٍٝ٘خ 21طقو عِ 

اعخدس حىظشغٞو اال رعذ طالفٜ 

 أعزخد حإلٝقخف
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 رٕػٛح دسخخ اإلَزاس ٔأعجبثّ ٔيب ٚزشرت ػهّٛ. (:3سلى ) ربثغ خذٔل

 يب ٚزشرت ػهّٛ أعجبة اإلَزاس دسخخ اإلَزاس و

3 
إَزاس دسخخ 

 ثبنثخ

 حىَعَيٞش رخىَخظزش.عذً ٍعخٝشس حألؿٖضس  -

 عذً ٍعخٝشس حىَ٘حصِٝ. -

حٍظْخ  حىَظْع عِ اطزخ  طعيَٞخص ؿٖخص حإلششحف ٗحىَشحقزش  -

 ٍِ قزو حألٍخّش.

حعخقش حىَظْع ىعَو ؿٖخص حإلششحف ٗحىَشحقزش ٍِ قزو  -

 حألٍخّش.

حىلذ عْذ كظ٘ه حٛ رْذ ٍِ رْ٘د حىظقٌٞٞ عيٚ دسؿش حقو ٍِ  -

 .(0ذٗه سقٌ )ـٗحىَ٘ػق رخى حألدّٚ

اٝقخف طشغٞو حىَظْع ىَذس ال 

ٗال ٝظٌ اعخدس  حٝخً 01طقو عِ 

حىظشغٞو اال رعذ طالفٜ أعزخد 

 حإلٝقخف

فٙ حبنخ ٔخٕد ا٘ رظهى أ انزًبط أ اعزفغبس يٍ لجم انًظُغ انًٕخّ نّ اإلَزاس ٚشخٙ انزٕاطم انًجبشش يغ 

أٔ يٍ سالل انًٕلغ اإلنكزشَٔٙ نهًششٔع ٔانز٘ عٛزى اؿاللّ فٙ انًشحهخ  إداسح يخزجش انًٕاد ثأيبَخ انؼبطًخ انًمذعخ

 .انمبديخ
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 سبص ثئداسح يخزجش انًٕاد ثأيبَخ انؼبطًخ انًمذعخ نهزمٛٛى ٔانزظُٛف :(2-1ًٕرج سلى )َ

 مالحعات يؽججال يؽجج قائسة السخاجعة م

  نقطة 022 %(022نقطة( ) 022: )السرشع والتجهيدات األساسية أوالً 

  %02 022 %(02) التشعيػ االداري والتأهيل الفشي 0
 - 2 02 ىل يوجد ىيكل تنظيمي يبٌن التنظيم اإلداري وحيدد مسؤوليات العاملٌن يف ادلصنع. -
 - 2 02 جودة ودليل إجراءات مكتوب جلميع األنشطة يف ادلصنع.ىل يوجد نظام للجودة على شكل دليل  -
 - 2 02 ىل ادلصنع حاصل على عالمة اجلودة من اذليئة السعودية للمواصفات وادلقاييس واجلودة. -
 - ISO 9001- 2008. 02 2ىل ادلصنع حاصل على شهادة األيزو )نظام إدارة اجلودة(  -
 - ISO 14001- 2004 02 2ىل ادلصنع حاصل على شهادة األيزو )البيئة(  -
 - 2 02 ىل اإلدارة العليا )ادلدير التنفيذي، ادلدير الفين( ذات أتىيل أكادميي يف رلال اذلندسة وتقنية اخلرسانة. -

- 

 ( لديو شهادة )سارية ادلفعول(:1وجود عدد ال يقل عن )

 (.ACIاخلرسانة احلقلية ادلعتمدة من ادلعهد االمريكي للخرسانة )فين أول الختبارات  -
 (.ACIفين اختبارات اخلرسانة ادلخربية ادلستوى الثاين ادلعتمدة من ادلعهد االمريكي للخرسانة ) -

 

02 

02 

 

2 

2 
- 

  %00.1 022 %(00.1) السؽقع العام واالحتياطات البيئية 0
 - - - الطاقة اإلنتاجية حبيث حيتوي ادلوقع على: أن تكون مساحة ادلوقع متناسبة مع -
 - 2 05 .وجود سور من ادلباين بكامل حدود ادلصنع -
 - 2 5 .مكاتب لالدارة ونظام لالتصال داخل ادلصنع -
 - 2 5 سلترب للجودة. -
 - 2 5 .خزاانت أرضية لتخزين ادلاء -
 - 2 5 .ورشة لصيانة ادلعدات والشاحنات -
 - 2 12 .اخلاص ابلعاملٌن )مراعاة الظروؼ اآلدمية للعاملٌن(السكن  -
 - 2 5 .وحدة لالسعافات األولية )مكان منفصل حيتوي على االسعافات األولية( -
 - 2 5 .مكان انتظار للسيارات )الشاحنات( -
 - 2 5 .مكان سلصص لغسيل السيارات ونظام للتخلص من ادلياه الناجتة من الغسيل -

تكون أرضية ادلصنع مرصوفة )عمل أرضيات خرسانية أسفل اخلالطات ادلركزية وأماكن تنظيف الشاحنات( أن  -
 - 2 02 .والطريق ادلؤدي للمصنع مرصوؼ

 - 2 02 .( ألوعية األمسنتFilterاستخدام مصفاة التنقية ) -
 - 2 02 .بقائو راكدا على األرضتوفر نظام لتصريف ماء الغسيل للمحطات يضمن عدم تداخلو مع ماء اخللط او  -
 - 2 12 .رغوب فيها او ادلرفوضةادلًن توفر مكان للتخلص من اخلرسانة غ -
 ( متوسط5) 2 12 .متوسط( -سيئ -)جيد تنظيم ونظافة ادلوقع وادلنشآت الداخلية -
 ( متوسط5) 2 12 .متوسط( -سيئ -)جيد نظافة وصيانة زلطات اخللط وغرؼ التحكم -
 ( مختمط12) 2 02 سلتلط( -خلط جاؼ -إستخدام طريقة اخللط الرطب لتقليل الغبار ادلتطاير )خلط رطب -
 - 2 12 .وجود نظام اتصاالت داخلي لربط زلطات اخللط ابألقسام األخرى داخل ادلصنع -
  %00.1 022 %(00.1) تخديؼ ومشاولة السؽاد 3
  32 األسسشت - - 

 - 2 02 .لكل نوع من أنواع األمسنت (Silo)توفر وعاء  -
 - 2 02 .وضع عالمة على كل وعاء توضح نوع األمسنت بداخلو -
 - 2 12 .أن تكون األوعية زلكمة الغلق وتسمح حبرية احلركة عند فتحة التفريغ -
 - 2 02 .طالء اوعية األمسنت ابللون األبيض لتقليل درجة حرارة األمسنت -

 بعج مخور عام عمى تطبيق الجليل اشخط تقييػ لقيام السرشع بؽضع أجهدة تتبع لديارات نقل الخخسانة الخاصة به وذلغ مدتقبمي سيتػ إضافةممحؽظة:  
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  32 الخكام - - 

 - 2 02 .تشوينات الركام تقع على قاعدة صلبة -
 - 2 02 .تفصل بٌن أنواع الركام ادلختلفة ومقاساتو وضع حوائط -
 - 2 12 .( مستقلة لكل نوع من أنواع الركام تكفي دلنع وجود تداخل بينهمBinsتوفًن اوعية ) -
 - 2 02 .وجود لوحة عليها مسمى كل نوع من أنواع الركام -
  02 الساء - - 

 - 2 12 .اخللط بطريقة ال تؤثر على دقة قياسوتوفًن مصدر كايف للماء حبيث يتم ضخو إىل زلطة  -
 - 2 12 .اخلزاانت مغطاة ومعزولة عن أشعة الشمس ادلباشرة -
  02 اإلضافات - - 

 - 2 12 .وجود خزاانت اإلضافات الكيميائية )الكيميكال( ادلوصلة لكل زلطة خلط -
 - 2 12 .الكيميائيةخزاانت اإلضافات الكيميائية مكتوب عليها السعة ونوع اإلضافة  -
 - 2 12 .محاية خزاانت )أوعية( اإلضافات من أشعة الشمس ادلباشرة -
 - 2 12 .يتم ختزين اإلضافات بطريقة تضمن محايتها من التلوث )النظافة العامة ألوعية اإلضافات( -
 - %01 022 %(01) محطات الخمط 0
 - 2 02  اخللط يف الشاحنة(. -طريقة اخللط )خالطة مركزية -
 أتوماتيكي جزئي( 05) 2 52 .أتوماتيكي جزئي( -يدوي -نظام التحكم يف عملية اخللط )أتوماتيكي -
 - 2 12 يستطيع مشغل اخلالطة قراءة األجهزة )مؤشرات ادلوازين( من موقعو ادلعتاد بسهولة. -
 - 2 12 .%( من سعة ادليزان 2.0دقة كل ميزان يف حدود ) -
 - 2 12 .كجم( لفحص دقة قياس ادلوازين  052معيارية )يوجد اوزان  -
 مختمط( 15) 2 02 .مختمط( -عادية -رقمية)نوع مؤشرات ادلوازين  -
 - 2 12 .كل مؤشر عادي أو رقمي للموازين مغلق وزلمي من الغبار -
- 

 

النسب الوزنية  وسجل دائم للكميات ادلستخدمة بو من كمبيوتر زلطة اخللط  Printoutيوجد ابحملطة نظام 
 - 2 02 لكل خلطة انتجت.

 - %02 022 %(02شاحشات خمط ونقل الخخسانة ) 1
 - 2 02 .الشاحنات الناقلة للخرسانة حبالة جيدة وخالية من تراكم األمسنت واخلرسانة -
 - 2 02 .الشاحنات نظيفة والطالء حبالة جيدة -
 - 2 02 .( أملس ونظيفchuteسطح القمع والزالؽ ) -
 - 2 02 .وجود رقم واضح أو رمز لكل شاحنة -
 - 2 02 .وجود اسم أو شعار ادلصنع بشكل واضح على الشاحنة -
 - 2 52 .وجود حافظة مانعة لتسرب اخلرسانة عند فتحة تفريغ اخلالطة حلماية الطريق من تساقط اخلرسانة -
 - 2 02 .عذحد دٗسحُ رشٍٞو حىشخكْش ٝعَو رشنو عيٌٞ -
 - 2 02 .عداد ادلاء يف حالة جيدة -
 - %02 022 %(02) احتياطات انتاج الخخسانة في الجؽ الحار 2
 مبرد ألكثر من محطة (02) 2 02 مربد ألكثر من زلطة(.-ال يوجد-)مربد لكل زلطة وجود مربد ماء على األقل يف ادلصنع يعمل بصورة جيدة -
 - 2 02 .وجود وحدة انتاج ثلج يف ادلصنع -
 - 2 02 .وضع رشاشات ماء فوؽ تشوينات الركام -
 - 2 02 .تسقيف تشوينات الركام )مظالت للركام( للحماية من أشعة الشمس -
 ألكثر من محطة( خزان 02) 2 02 .خزان ألكثر من زلطة(-ال يوجد-)خزان لكل زلطة توفًن خزان ماء مستقل ومعزول للماء البارد -
 - 2 12 .ادلربد إىل زلطة اخللط مدفونة أو معزولة حرارايأانبيب نقل ادلاء  -
 - 2 02 .براميل شاحنات خلط ونقل اخلرسانة مطلية ابللون األبيض -
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 - %02 022 %(02) نعام الفؽتخة 3
 طباعة( 05) 2 52 ابلطباعة(. -يدوايً  -طريقة إصدار الفواتًن )آلياً من غرفة التحكم -
 (1مجموع الدرجات بالممحق) 2 152 (1تعبئة مجيع البياانت حبيث تكون فاتورة توريد اخللطة متوافقة مع متطلبات األمانة كما ىو موضح ابدللحق رقم) -
 - %02 022 %(02) متطمبات الرحة والدالمة 4

- 
على ادلواقع ادلختلفة مع إجراء الصيانة وجود مستلزمات مكافحة احلريق )معدات وأدوات( يف ادلصنع وتوزيعها 

 ( موجودة يف مكان واحد02) 2 02 موجودة يف مكان واحد(. -غًن موجودة -)موجودة يف أكثر من مكان الدورية ذلا

معدات الوقاية الشخصية طبقا لطبيعة ونوعية العمل مثل )اخلوذات والكمامات  إلتزام العاملٌن ابدلصنع إبرتداء -
 ( بعض العمال12) 2 02 بعض العمال(. -ال يوجد -)كل العمال واالحذية والقفازات والنظارات الواقية اثناء العمل(

تواجد صندوؽ االسعافات  توفر مستلزمات اإلسعافات األولية طبقا خلطة الصحة والسالمة والبيئة ودتييز أماكن -
 - 2 02 .األولية بعالمة واضحة

 - 2 02 .وجود مسؤول عن اإلسعافات األولية معلوم االسم وادلكان جلميع العاملٌن -

ادلعتمدة وذلك على  تقدمي شهادات اختبار ومعايرة سارية ألجهزة ومعدات احملطة من قبل وكاالت االختبار -
 ( بعض الشهادات12) 2 02 بعض الشهادات(.-ال يوجد-)كل الشهادات )يستثىن األجهزة وادلعدات اجلديدة(أشهر(  6)كل فرتات منتظمة

- 
تقدمي شهادات صالحية )صيانة( للمعدات العاملة ابدلصنع وجيب مراجعة واعتماد ىذه الشهادات واالحتفاظ 

 ( بعض الشهادات12) 2 02 بعض الشهادات(. -ال يوجد -)كل الشهادات بنسخ منها )يستثىن ادلعدات اجلديدة(

 - 2 02 .التأكد من قيام ادلصنع ابختاذ تدابًن الصحة والسالمة والبيئة يف ختزين ادلواد اخلطرة والقابلة لالشتعال -
 - 2 02 .وجود لوحات ارشادية لألمن والسالمة موزعة على ادلوقع -

  نقطة 022 %(022نقطة( ) 022) وأنذطة ضبط الجؽدة الحاتية:السختبخ  ثانياً 

  %32 022 %(32مختبخ الجؽدة والتجهيدات الخاصة به: ) أ

 - %2 02 %(2) مختبخ الجؽدة 0
 - 2 12 .مستوي النظافة والتنظيم جيد -
 - 2 12 .ادلكان مكيف وجيد التهوية -
 - 2 12 .مساحة ادلخترب كافية للقيام جبميع األنشطة -
 - 2 12 .وجود مكان سلصص للعاملٌن يف ادلخترب -
 - %2 02 %(2) الجهاز الفشي 0
  2 02 .ىل مهندس ادلخترب مؤىل )مهندس مدين / مواد( -
  2 12 .ىل مهندس ادلخترب مفرغ ابلكامل ألنشطة ضبط وأتكيد اجلودة يف ادلخترب -
 فنى 1عدد ( 5) 2 12 فين(. 1عدد   -ال يوجد -فين 0)عدد  وادلوقع( فنيٌن مؤىلٌن للعمل ابدلخترب 0وجود عدد ) -
 - %5 22 %(5) األجهدة واألدوات )التجهيدات( 3
 (0مجموع الدرجات بالممحق ) 2 02  .(0) كما ىو مبٌن مبلحق رقم  دلختربابالتجهيزات األساسية واالضافية و توفر األجهزة الضرورية  -
 - %5 22 %(5) الزغطمتطمبات اختبار مقاومة  0
 عادية( 15) 2 02 عادية(. -ال يوجد -)رقمية نوع ماكينة كسر عينات اخلرسانة -
 يدوي ( 12) 2 02 يدوي(. -ال يوجد -)أتوماتيكي طريقة التحكم يف سرعة حتميل ادلاكينة -

 
- 

 -ال يوجد -ا )أحواض يتم التحكم يف درجة حرارهت :التحكم يف درجة احلرارة يتم بواسطة(طريقة أحواض ادلعاجلة )
 غرف مكيفة( 5) 2 12 غرؼ مكيفة(.

 

  



 

 
35 

     

 مالحعات ال نعػ قائسة السخاجعة م

  %32 022 %(32) أنذطة ضبط الجؽدة الحاتية: ب

0 
 (3اختبارات السؽاد )االسسشت & الخكام& ماء الخمط & ...( والسؽضحة بسمحق رقػ )

(00)%. 
22 00% - 

0 
 (0والسؽضحة بسمحق رقػ)اختبارات الخخسانة وطخيقة معالجة واختبار السكعبات 

(03.1)%. 12 03.1% - 

 - %00 02 .%(00)  (1والسؽضحة بسمحق رقػ ) التؽثيق وسجالت السختبخ والتقاريخ 3

0 
.( صادر مؼ .شتائج اختبارات السؽاد )الخكام، االسسشت، الساء،ب( شهؽر 0تقجيػ تقخيخ كل)

 (3األمانة يذسل االختبارات السؽضحة بسمحق رقػ )ج السختبخات الخاصة السعتسجة باح
(03.1)%. 

12 03.1% - 

  َمـخ 111 %(022نقطة( ) 022جؽدة اإلنتاج: ) ثالثا

 %25 دسخخ انخظى %(01) التحكػ في درجة حخارة الخمطة الخخسانية 1

 - 1 .( درجة مئوية20درجة احلرارة اقل من ) -

 - (5-( ػٌ )2.5-حألٗىٚ ) ( درجة مئوية.25-20درجة احلرارة ) -

( 5-( ٗحىؼخّٞش )2.5-حألٗىٚ ) ( درجة مئوية.25درجة احلرارة جتاوزت حد ) -

 - (01-ػٌ )

 %25 دسخخ انخظى %(01) (slumpقابمية التذغيل لمخمطة الخخسانية )الهبؽط  0

 - 1 مم.( 105مقدار الهبوط أكثر من ) -

 - (5-( ػٌ )2.5-حألٗىٚ ) ( مم.105 -122اذلبوط بٌن ) مقدار -

( 5-( ٗحىؼخّٞش )2.5-حألٗىٚ ) ( مم.122مقدار اذلبوط اقل من ) -
 (01-ػٌ )

- 

 %41 دسخخ انخظى %(02) ار مقاومة الزغطبنتائج اخت 3

 - 1 .0نيوتن/مم2.5+  )رتبة اخلرسانة( ادلطلوبة قاومةساوى ادلتأكرب من او  مقاومة الضغطمتوسط  -

 - (01-( ػٌ )5-حألٗىٚ ) )رتبة اخلرسانة(. ادلطلوبة عن ادلقاومةقل ت ال مقاومة الضغطمتوسط  -

 - (01-( ػٌ )5-حألٗىٚ ) )رتبة اخلرسانة(. ادلطلوبة قاومةقل من ادلأ مقاومة الضغطمتوسط  -

 %11 انذسخخ %(02) مدتؽى التحكػ في اإلنتاج 0

 ٍَظخص 011 .(    )شلتاز(2.2( أقل من )0)نيوتن/ممعامل التشتت م -

 ؿٞذ ؿذح 85 .(    )جيد جدا(0.2( اىل )2.2( من)0التشتت )نيوتن/مممعامل  -

 ؿٞذ 71 .(    )جيد(5.2( اىل )0.2( من)0التشتت )نيوتن/مم معامل -

 ٍقز٘ه 55 .(    )مقبول(6.2( اىل )5.2( من)0معامل التشتت )نيوتن/مم -

 ػعٞف 41 .(    )ضعيف(6( أكثر من )0التشتت )نيوتن/مم معامل -
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 اتسمحقال

 انجٛبَبد انًـهٕثخ فٙ فبرٕسح رٕسٚذ انخهـخ انخشعبَٛخ :(1يهحك سلى )

 مالحظات ال يوجد يوجد البيان م
 - - 5                                    .اسم ادلصنع أو العالمة التجارية 1

 - - 3                          .ادلسلسل لسند االستالم أو الفاتورةالرقم  2

 - - 3                                             .التاريخ ورقم اللوحة للشاحنة 3

 - - 3                                        .اسم العميل وادلوقع ومكانو 4

 - - 02 .احلكوميةرقم ترخيص ادلبىن للمشاريع غًن  5

 - - 02                        .يوم( 02رتبة اخلرسانة )مقاومة الضغط بعد  6

 - - 02 .(Slumpتشغيلية اخلرسانة )مقدار اذلبوط  7

 - - 02      .درجة حرارة اخللطة اخلرسانية داخل ادلصنع 8

 - - 3                      .حجم اخلرسانة ابدلرت ادلكعب للشاحنة الواحدة 9

 - - 02  .النسب الوزنية دلركبات اخللطة اخلرسانية 10

 - - 5 .وكمية ادلياه احلرة ابخللطة w/cنسبة  11

 - - 02                         .كمية االمسنت ابلكيلوجرام يف ادلرت ادلكعب 12

 - - 5                                     .نوع األمسنت ادلستخدم ومصدره 13

 - - 5 .نوع واقصى مقاس للركام )ادلقاس االعتباري األكرب للركام( 14

 - - 5              .وكميتها (Admixtures)اسم ونوع اإلضافات الكيميائية  15

 - - 02 .أخرى( –أسقف  –أعمدة  -أساسات  –نوع االستخدام )صبو نظافة  16

 - - 3                     .وقت اخللط 17

 - - 3                  .وقت التحميل 18

 - - 3                   .وقت الوصول للموقع 19

 - - 3 الفرتة الزمنية ادلسموح هبا بٌن زمن اخللط يف ادلصنع وزمن الصب يف ادلوقع.   20

 - - 3 .اسم سائق الشاحنة 21

 - - 3 .العميلخانة توقيع  22

 - - 5 .كتابة ادلالحظة اخلاصة مبنع إضافة ادلاء إىل اخللطة يف ادلوقع 23
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 (: ثٛبٌ ثبنزدٓٛضاد االعبعٛخ ٔاالػبفٛخ ثبنًخزجش2هحك سلى )ي

 مالحظات ال يوجد يوجد اجلهاز م
 - 2 3 اختبار ادلكافئ الرملي.جهاز  1

 - 2 3 .          (022)مناخل قياسية للركام ومنها منخل رقم  2

 - 2 3 .رلموعة قياس الكثافة النوعية للركام 3

 - 2 3 .جهاز لوس اصللوس 4

 - 2 3 .جم 2.1جم وميزان دقة  1ميزان دقة  5

 - 2 3 كجم.                              05ميزان دجييتال سعة  6

 - 2 3 كجم.                            122ميزان دجييتال سعة  7

 - 2 3 للعينات.                                       فرن جتفيف 8

 - 2 3 .للخرسانة )الكثافة( وعاء تعيٌن وحدة الوزن 9

 - 2 3 .(مم 152*152* 152مكعبات قياسية مقاس ) 10

 - 2 3 .             (مم 222* 152قوالب إسطوانية قياسية ) 11

 - 3 2 .(Slumpجهاز قياس اذلبوط ) 12

 - 2 3 .                          جهاز قياس درجات احلرارة 13

 - 2 3 .جهاز قياس زمن الشك لالمسنت 14

 - 2 3 .جهاز قياس زمن الشك للخرسانة 15

 - 2 3 .جهاز تعيٌن نسبة الفراغات اذلوائية 16

 - 2 3 .(مم 52*52*52رلموعة مكعبات قياسية ) 17

 - 2 3 .          اخذ عينات قلب اخلرسانةكينة ا م 18

 - 3 2 (Schmidt)  مشيدت مطرقة 19

 - 2 3 التجريبية.خالطة لعمل اخللطات  20
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 Testing of concrete materials):اسزجبساد انًٕاد )االعًُذ ,انشكبو, انًبء,..( ) (:3يهحك سلى )

 َٕع انؼُٛخ و اإلسزجبس انًٕاطفخ انًذح

(Week) (ASTM,C-136) Sieve Analyses of Aggregates 
1 

 اسزجبساد انشكبو
Aggregate 

 

(31 &11.5)% 

 عذً حؿشحء حالخظزخس( 1) طخـٜ كذٗد حىَذس( 3) فٜ كذٗد حىَذس( 5)

(Monthly) (ASTM,C-127) 
Specific Gravity And Absorption of 
Coarse Aggregate 2 

 عذً حؿشحء حالخظزخس( 1) كذٗد حىَذسطخـٜ ( 3) فٜ كذٗد حىَذس( 5)

(Monthly) (ASTM,C-128) 
Specific Gravity And Absorption of 
Fine Aggregate 3 

 عذً حؿشحء حالخظزخس( 1)  طخـٜ كذٗد حىَذس( 2) فٜ كذٗد حىَذس( 4)

(Monthly) (ASTM,C-29) Unit Weight and Voids in Aggregate 
4 

 عذً حؿشحء حالخظزخس( 1) طخـٜ كذٗد حىَذس (2) حىَذسفٜ كذٗد ( 4)

(Monthly) (ASTM,C-142) Clay lamps and Friable Particles 
5 

 عذً حؿشحء حالخظزخس( 1) طخـٜ كذٗد حىَذس (2) فٜ كذٗد حىَذس( 4)

(4Monthly) (B$812) Sulfate in Aggregate 
6 

 عذً حؿشحء حالخظزخس( 1) حىَذسطخـٜ كذٗد  (2) فٜ كذٗد حىَذس( 3)

(4Monthly) (ASTM,C-131) 

Resistance to degradation of small 
size coarse aggregate by abrasion 
and impact in the Los Angeles 
Machine 

7 

 عذً حؿشحء حالخظزخس( 1) طخـٜ كذٗد حىَذس( 3) فٜ كذٗد حىَذس( 5)
 

 َٕع انؼُٛخ و اإلسزجبس انًٕاطفخ   انًذح

(Monthly)  Recent Factory certificate an File   
اسزجبساد اإلعًُذ                                                                               0

Cement 
(11 &3.5)% 

 غٞش ٗؿ٘د( 1)                  ٍ٘ؿ٘د( 4)

(4Monthly) (ASTM,C-191) Setting Time 
2 

 عذً حؿشحء حالخظزخس( 1) طخـٜ كذٗد حىَذس( 3) فٜ كذٗد حىَذس( 6)
 

 َٕع انؼُٛخ و اإلسزجبس انًٕاطفخ انًذح

(4Monthly) (ASTM,D-512)  Chloride 
0 

اسزجبساد يبء انخهؾ                                                                              

Mixing water 
 

(11 &3.5)% 

 عذً حؿشحء حالخظزخس( 1) طخـٜ كذٗد حىَذس( 2) فٜ كذٗد حىَذس( 3)

(4Monthly) (ASTM,D-516)  Sulfate 
2 

 عذً حؿشحء حالخظزخس( 1) طخـٜ كذٗد حىَذس( 2) فٜ كذٗد حىَذس( 3)

(4Monthly)  PH-Value 
3 

 عذً حؿشحء حالخظزخس( 1) طخـٜ كذٗد حىَذس( 2) فٜ كذٗد حىَذس( 4)
 

 َٕع انؼُٛخ و اإلسزجبس انًٕاطفخ انًذح

Monthly  Technical sheet or File  
0 

اسزجبساد اإلػبفبد                                                                                  

Admixture 
 

(11 &3.5)% 

 ٍ٘ؿ٘دغٞش ( 1)             ٍ٘ؿ٘د( 4)

Annual 

Trial mixes for evaluating the effect 
admixture an slump, setting time and 
strength 

2 

 عذً حؿشحء حالخظزخس( 1) طخـٜ كذٗد حىَذس( 3) حىَذسدفٜ كذٗ( 6)
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 :اسزجبساد انخشعبَخ ٔؿشٚمخ يؼبندخ ٔاسزجبس انًكؼجبد (:4يهحك سلى )
(Concrete testing, Concrete curing and testing practice) 

 َٕع انؼُٛخ و اإلسزجبس انًٕاطفخ انًذح

(Daily)   (ASTM,C-172) Sampling Freshly mixed concrete 
1 

اسزجبساد انخشعبَخ 
 ٔؿشٚمخ يؼبندزّ
 ٔاسزجبس انًكؼجبد

 

(51 &17.5)% 

 عذً حؿشحء حالخظزخس( 1) طخـٜ كذٗد حىَذس( 3) فٜ كذٗد حىَذس( 6)

(Daily)   (ASTM,C-143) (3) Slump of concrete  
2 

 عذً حؿشحء حالخظزخس( 1) طخـٜ كذٗد حىَذس( 3) فٜ كذٗد حىَذس (6)

(Daily)   (ASTM,C-1064) Concrete temperature test   
3 

 عذً حؿشحء حالخظزخس( 1) طخـٜ كذٗد حىَذس( 3) فٜ كذٗد حىَذس (6)

(Monthly) (ASTM,C-138) Unit weight , yield and air Content 
4 

 عذً حؿشحء حالخظزخس( 1) طخـٜ كذٗد حىَذس( 3) فٜ كذٗد حىَذس (6)

(Daily)   (ASTM,C-31) Making and curing test specimens  
5 

 عذً حؿشحء حالخظزخس( 1) طخـٜ كذٗد حىَذس( 3) فٜ كذٗد حىَذس (6)

(Daily)   (ASTM,C-39) Compressive Strength   
6 

 عذً حؿشحء حالخظزخس( 1) طخـٜ كذٗد حىَذس( 01) فٜ كذٗد حىَذس (21)
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  (Laboratory records and reports)انزٕثٛك ٔعدالد انًخزجش ٔانزمبسٚش:  (:5سلى ) يهحك
 %(:5.25 &15) عدالد انًخزجش يٕصػخ ثبنزغبٔ٘ ثٍٛ انجُٕد -أ

(The laboratory records are including the following information) 

 يالحظبد ال ٕٚخذ ٕٚخذ انجٛبٌ

 ( ٍعخٝشس ٍع طخـٜ كذٗد حىَذس3) 1 6 .ٍخمْٞش حخظٞخس حىؼغؾ سشٍعخٝ

 - 1 3 .عـالص حىعخٍيِٞٞ رخىَخظزش رٖخ شٖخدحص حىظعيٌٞ ٗ حىخزشس فٚ ٍـخه حىعَو

 - 1 3 .حالم٘حد( ٗطشقٌٞ حىعْٞخص رـشٝقش طلٞلش )ٍْخعزش(ٗػع حىعالٍخص )

حىَنظزش  ٜٗؿ٘د مظذ ىـش  حالخظزخس حىقٞخعٞش حٗ حٙ ٍشحؿع ىٖخ عالقش ف
 .حىخخطش رخىَخظزش

3 1 - 

 
 :%(4.9& 14) انزمبسٚش يٕصػخ ثبنزغبٔ٘ ثٍٛ انجُٕد -ة

)The laboratory reports are including the following information) 

 يالحظبد ال ٕٚخذ ٕٚخذ انجٛبٌ

 - 1 2 .طلذٝذ حىظقشٝش ٗطخسٝخ حإلطذحس

 - 1 2 .حعٌ حىعَٞـــــو

 - 1 2 .طلذٝذ حىَششٗ  )حعٌ حىَششٗ (

 - 1 2 .طلذٝذ حىعْٞش حىَخظزشس

 - 1 2 .طلذٝذ ؿشٝقش حالخظزخس حىقٞخعٞش حىَغظخذٍش

 - 1 2 .ّظخثؾ حالخظزــــــــــــخس

 - 1 2 .حىَْٖذط حىزٛ قخً ربؿشحء حالخظزخس ٗطغـٞو حىْظخثؾحعٌ 

 
 
 :%(3.85& 11) انزحهٛم اإلحظبئٙ نُزبئح اسزٛبس ٔيمبٔيخ انؼلؾ -ج

 (Statistical evaluation of compressive strength test results) 

 يالحظبد ال َؼى انجٛبٌ

( حٗ سعٌ Histogramٕٞغظ٘ؿشحً )ٍْلْٚ عشع حىْظخثؾ عيٚ شنو 
 عشع رـشٝقش أخشٙ5 1 (3 ) .(chart) رٞخّٜ

 ٗحالّلشحف حىَعٞخسٛ  Average strengthٍظ٘عؾ حىَقخٍٗش  عشع
Standard deviation .ىيْظخثؾ شٖشًٝخ 

3 1 - 

 - 1 3 .حعظخذحً حىنَزٞ٘طش ىظليٞو حىزٞخّخص
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 السخاجع
 

 ٗصحسس حىشجُ٘شظشحؿخص ٗحىَعخٝٞش حىفْٞش إلقخٍش ٍظخّع رٞع حىخشعخّش حىـخٕضس حىظخدسس ٍِ حإل -1

 .حىزيذٝش ٗحىقشٗٝش

 .م٘د حىزْخء حىغع٘دٛ -0

 .َذْٝش حىشٝخعّظخؽ فٜ ٍظخّع حىخشعخّش حىـخٕضس رس حإلرشّخٍؾ ٍشحقزش ؿ٘د -0

 .حىَْ٘سسخىَذْٝش رشّخٍؾ ٍشحقزش ؿ٘دس حإلّظخؽ فٜ ٍظخّع حىخشعخّش حىـخٕضس ر -0

 آىٞخص طقٌٞٞ ٗاعظَخد ٍظخّع حىخشعخّش حىـخٕضس ىذٙ ششمش أسحٍن٘ حىغع٘دٝش رـذس. -5

 (.BS-5328حىَ٘حطفخص حىزشٝـخّٞش حىقٞخعٞش ) -0

 American Concrete Institute ACI 318-14 “Buildingحىن٘د حألٍشٝنٜ ىيخشعخّش ) -7

Code Requirements for Structural Concrete”, ACI Committee 318, 

Detroit, 2014..) 

 American Concrete Institute ACIحىن٘د حألٍشٝنٜ ىظقٌٞٞ ّظخثؾ ٍقخٍٗش حىخشعخّش ) -8

214-02, “Evaluation of Strength Test Results of Concrete” ACI 

Committee 214, Detroit, U.S.A.). 

رخىـَعٞش حألٍشٝنٞش ىَظخّع حإلشظشحؿخص ٗحىَعخٝٞش حىفْٞش ىؼزؾ ٗطؤمٞذ حىـ٘دس ٗحىخخطش  -9

 (.National Ready Mix Concrete Assossiation-NRMCAحىخشعخّش حىـخٕضس )

 American Society for Testing andحىـَعٞش حألٍشٝنٞش ىتخظزخسحص ٗحىَ٘حد ) -12

Materials - ASTM.) 
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 منوذج لوحة بياانت املصنع املقرتحة لتعليقها على الباب الرئيسي 
 جلميع مصانع اخلرسانة ابلعاصمة املقدسة

 

  

 

لوحة املنيوم  –مواصفات اللوحة: حمفورة ابخلط األسود 
 سم 30 × 42ابعاد اللوحة  –اصفر 
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 إعتساد الجليل
رٕخٓبد أيبَخ انؼبطًخ انًمذعخ حٛبل رـٕٚش طُبػخ انخشعبَخ اندبْضح ٔسفغ  ثُبءًا ػهٗ

يغزٕ٘ خٕدرٓب، كبٌ يٍ انًٓى إػذاد دنٛم يشخؼٙ ٚغبػذ فٙ رُظٛى ٔرخـٛؾ انؼًم ػًٍ 

 ظخ.خزيُظٕيخ ٔاػحخ، ػهّٛ رى إػذاد ْزا انذنٛم ٔإػزًبدِ يٍ لجم اندٓبد انً
  

 -أػؼبء ندُخ إػذاد انذنٛم:
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 -اندٓبد انزٙ لبيذ ثًشاخؼخ ٔإػزًبد انذنٛم:
 

 .حإلششحف عيٚ حىزيذٝخص حىفشعٞش رؤٍخّش حىعخطَش حىَقذعش -
 .حإلدحسس حىعخٍش ىيـش  رؤٍخّش حىعخطَش حىَقذعش -
 .حىعخٍش ىظلش حىزٞجش رؤٍخّش حىعخطَش حىَقذعشحإلدحسس  -
 .ادحسس ٍخظزش حىَ٘حد رؤٍخّش حىعخطَش حىَقذعش -
 .ادحسس حىـ٘دس رؤٍخّش حىعخطَش حىَقذعش -
 .ادحسس شجُ٘ حىَزخّٜ ٗحىَنخطذ حىْٖذعٞش رؤٍخّش حىعخطَش حىَقذعش -
 .رَنش حىَنشٍش عظؼَخسفش  ٗصحسس حىظـخسس ٗحإل -
 .حىَنشٍش ادحسس كَخٝش حىزٞجش رؤسطخد ٍنش -
 .حىغشفش حىظـخسٝش حىظْخعٞش رَنش حىَنشٍش -
 اعظشخسٙ أٍخّش حىعخطَش حىَقذعش –ٍنظذ حىَْٖذط/ صمٚ حىـٕ٘شؿٚ ىتعظشخسحص حىْٖذعٞش  -
 .ٍظْع ( 40ٍظخّع حىخشعخّش حىـخٕضس رَنش حىَنشٍش ) -

 
 

ٍِ دىٞو طؤٕٞو ٗحعظَخد ٍظخّع حىخشعخّش * حىَعذهٝعظزش ٕزح حإلطذحس ٕ٘ حإلطذحس حألٗه 
ىعخً  سؿذحىـخٕضس رخىعخطَش حىَقذعش ٗحىزٛ طٌ حعظَخدٓ ٗحىعَو رٔ حعظزخسح ٍِ غشس شٖش 

 ٕـ  رَنش حىَنشٍش.0437
 
 
 
 
 

 

حىظقٌٞٞ حىخخطش رزْ٘د ٍئششحص حىظقٌٞٞ حىشثٞغٞش حىؼالػش رخإلػخفش اىٚ قخثَش طٌ اػخفش دسؿخص ششٗؽ * 

 .رخىَشحؿع حىَزْٜ عيٖٞخ حىذىٞو

 ٕـ0437سؿذ  ربسٚخ اإلطذاس

 حىَعذه حإلطذحس حألٗه سلى اإلطذاس

 0 -د ص أ ً أ أ  انكٕد

  م. حديؼ بؼ دمحم عارف عد الجيؼ
مداعج مجيخ إدارة مختبخ السؽاد بأمانة 

 السقجسةالعاصسة 
 مجيخ مذخوع تطبيق ضبط الجؽدة 
 عمى مرانع الخخسانة الجاهدة 

 عاصسة السقجسةبأمانة ال
 

  دارـــــج الجــج أحســد.م. محس
 مجيخ مذخوع تطبيق ضبط الجؽدة عمى 

 مرانع الخخسانة الجاهدة بالعاصسة السقجسة
 مكتب السهشجس / زكي الجؽهخجي 

 لالستذارات الهشجسية
 دكتؽر باحث بالسخكد القؽمى لبحؽث 

 السياة بالقاهخة
 

 العخيف  دمحم أحسج د.م. دمحم
االستذاري األكاديسي لسذخوع تطبيق 
ضبط الجؽدة عمى مرانع الخخسانة 

واألستاذ  الجاهدة بالعاصسة السقجسة
السداعج بكمية الهشجسة والعسارة 

 اإلسالمية بجامعة أم القخى بسكة السكخمة
 وكمية الهشجسة بجامعة السشرؽرة
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