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 لمطلوبةمجال وبيان األعمال ا -1

 

 مقدمة :1-1
والرسومات التنفيذية الخاصة كما هو موضح بالبنود التالية  خليةاالد اعمال الطرق يشمل العمل       

بالعملية وطبقا للمواصفات والشروط المبينة فيما بعد . وتشمل أسعار الوحدات جميع أعمال 
واألدوات والمهمات واالختبارات التخطيط واألعمال المساحية وجميع المواد والعمالة والمصنعيات 

الالزمة لتنفيذ األعمال المطلوبة على الوجه األكمل وكذلك صيانتها خالل مدة تنفيذ األعمال 
 وحتى االستالم النهائي .

 

  بيان األعمال المطلوبة: 1-2
 

 يشمل العمل المطلوب بالمشروع البنود التالية:       
الميكانيكية وذلك لتشكيل الجسر الترابى واألكتاف فىى جميىع أعمال حفر وردم بإستخدام المعدات  -1

مىىع تجهيىىز وتسىىوية ودمىىك  (2كجم/سىىم252)ذات اجهىىاد اكبىىر مىىن  أنىىواع التربىىة عىىدا الصىىخرية
 12السطح العلوى بإسىتخدام للىة التسىوية المجهىزة بىالليزر والهراسىات الميكانيكيىة )ال تقىل عىن 

افىىة الجافىىة القصىىوى بالمعمىىل ( طبقىىا  للرسىىومات مىىن الك  % 55طىىن مىىزودة بهىىزاز ميكىىانيكي( )
 سم . 25التصميمية على أن يتم دمك الردم على طبقات ال يزيد سمك الطبقة عن 

وذلك للوصول بالمناطق المنخفضة إلى المنسوب التصىميمي لتشىكيل  صالحةأعمال ردم بأتربة     -2
سىىم وال تقىىل نسىىبة تحمىىل  25علىىى طبقىىات ال يزيىىد سىىمك الطبقىىة عىىن وذلىىك الجسىىر واألكتىىاف 

 مع تسوية السطح النهائي للجسر باستخدام للة التسوية المجهزة بىالليزر % 12كاليفورنيا عن 
 . ومحمل على البند اعمال التطهير وازالة العوائق

نشاء طبقة أساس تكسير كسارات سمك    -3  سم بعد الدمك وذلك من أحجار    25أعمال توريد وا 
 سم مع تسوية الطبقة النهائية بآلة التسوية   15قات ال يزيد سمك الطبقة عن صلبة وعلى طب       

أن التزيد نسىبة المىواد الطبيعيىة و  %02على اال يقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن  المجهزة بالليزر      
 من الوزن الكلى %5بطبقة األساس عن 

نشاء طبقة أساس   -4 صىلبة مىع  لىدمك وذلىك مىن أحجىارسم بعد ا 15سمك  لألكتافأعمال توريد وا 
على أن التزيد نسبة المواد الطبيعية بطبقة  المجهزة بالليزر ةتسوية الطبقة النهائية بآلة التسوي

 . من الوزن الكلى %5األساس عن 
نشىىاء طبقىىة دهىىان أولىىى )بىىرا يىىم( باسىىتخدام ا سىىفلت السىىائل متوسىىط التطىىاير  -5 أعمىىال توريىىد وا 

(MC-30)  2كجم/م 1.5بمعدل . 
نشىاء طبقىة رابطىة بسىمك   -6 مىن  تكسىير كسىارات سىم بعىد الىدمك  باسىتخدام سىن 6أعمال توريد وا 

 (.62/02األحجار الصلبة جيدة االلتصاق با سفلت واستخدام ا سفلت الصلب )
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نشىىاء طبقىىة لصىىىق با سىىفلت السىىائل سىىريع التطىىىاير   -0 بمعىىىدل   (RC-3000)أعمىىال توريىىد وا 

 2كجم/م2.5
نشاء طبقة سطحية بسمك  أعمال   -0  سم بعد الدمك باستخدام سن من األحجار الصلبة 5توريد وا 

 (.62/02جيدة االلتصاق با سفلت واستخدام ا سفلت الصلب ) 
 سم من الدبش ومونه األسمنت والرمل مع الكحلة.42أعمال توريد وبناء تكاسى سمك  -5

 . )نيوجيرسى( باأللياف المسلحة العادية إنشاء حاجز من الخرسانةتوريد و  أعمال -12
نشاء حاجز توريد و  أعمال -11  . مصنوع من الحديد المعالج العاكس المجلفن معدنى وجه واحدا 
 . أعمال توريد وصب بالموقع بردورة عادية -12
 . أعمال تخطيط الطريق ببوية المرور ال رموبالستيك العاكسة على الساخن -13
  . من األكريلك س أرضيةأعمال توريد وتركيب عواك -14
 

 الشروط المالية و الخاصة لألعمال -2
 مدة تنفيذ العملية : -أ 

 من الموانع والعوائق. خالي( شهر من تاريخ استالم الموقع     مدة تنفيذ العملية )            
 الضريبة العامة على المبيعات: -ب

 األسعار شاملة الضريبة العامة على المبيعات.
 الموقع :معمل  -ج

على المقىاول تىوفير معمىل متنقىل بىالموقع وذلىك لمراقبىة وضىبط الجىودة بصىفة يوميىة مىع تزويىد  
كافة أنواع التجارب بكفاءة ويحتىوى المعمىل علىى  إجراءالمعمل بالفنيين ذوى الخبرة القادرين على 

: 
    مجموعة المناخل القياسية   ومشتمالتها    (1)     

 .س ذو دقة عالية بمشتمالته ميزان حسا   (2)     

      .. الخ(… -بواتق  –جهاز كزاجراند ومشتمالته ) قوارير  (  3)     
 مئوية . 122 كهربيفرن     (4)  

 المخروط الرملي ومشتمالته . (5)
 جهاز استخالص ا سفلت من الموقع. (6)

 جهاز مارشال . (0)

 جهاز بروكتور المعدل . (0)
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جنيه( عىن كىل  252س المشرف على أنه سيتم خصم مبلغ )أجهزة أو أدوات يطلبها المهند وأي

معتمىىد مىىن مهنىىدس  يىىوميالمعمىىل أو الفنيىىين مىىن واقىىع محضىىر  أي جهىىاز يىىوم ال يتىىوفر فيىىه
 ا شراف.

 المقاول : ومهندس-د
عىن موقىع العمىل يخصىم )مدير المشروع ( والمفوض مىن قبلىه  حالة غياب مهندس المقاول في   

 وفى حالة غياب المهندس القائم بالتنفيذ لكل بند منن كل يوم غياب ع (جنيه)          مبلغ 
جنيىىه عىىن كىىل يىىوم غيىىاب للمهنىىدس الواحىىد وذلىىك مىىن واقىىع دفتىىر  122بنىىود المشىىروع يخصىىم  

 . المشرف مهندسالحضور المعتمد من ال
 تحديد محاور الطرق: -ه

وفقىىا  للتخطىىيط العىىام التقاطعىىات المقىىاول مسىىئول مسىىئولية مطلقىىة عىىن تحديىىد محىىاور الطىىرق و 
للموقىع  وعليىه تنفيىىذ القطاعىات الطوليىة والعرضىىية االبتدائيىة وتحديىد زوايىىا االنحىراف الموضىىحة 
بالمسقط األفقي  وتحديد المنحنيات األفقية واألرانيك التصميمية طبقا  لما هو موضح بالرسىومات 

ومناسىىيب ال وابىىت وربىىط  دائيىىةاالبتالتنفيذيىىة  كمىىا يجىىب اعتمىىاد التخطىىيط االبتىىدائي والميزانيىىة 
   .المحاور من المهندس قبل البدء في التنفيذ

 اختبارات صالحية المواد : -و
باالختبىىارات الالزمىىة للتأكىىد مىىن صىىالحية  -علىىى نفقتىىه الخاصىىة  -يجىىب علىىى المقىىاول أن يقىىوم   

العامىة المواد المسىتخدمة وكىذا سىالمة طبقىات الرصىف طبقىا  لمىا هىو موضىح بمواصىفات الهيئىة 
للطىىرق والكبىىاري واالشىىتراطات المبينىىة فيمىىا بعىىد علىىى أن يىىتم إجىىراء هىىذ  االختبىىارات فىىي إحىىدى 

 المعامل المعتمدة من مهندس المالك .
 اعتماد الطبقات المختلفة : -ز

ال يسمح للمقاول بالبدء في تنفيذ طبقات الرصف المختلفة إال بعد اعتمىاد تنفيىذ طبقىات الرصىف       
األتربىىة السىابقة مىىن مهنىدس المالىىك كتابيىا   وأي تلىىف تتعىرض لىىه هىذ  األعمىىال حتىىى أو أعمىال 

تاريخ استالمها يتم إصالحه على نفقته  وعلى المقاول اتخاذ كافة ما يلزم نحىو ضىمان اسىتمرار 
 حركة المرور على الطرق أ ناء التنفيذ وذلك على نفقته الخاصة.

 : والنهائية الميزانية االبتدائية -ح
لمهندس من ايقوم المقاول بعمل الميزانية االبتدائية لألعمال علي نفقته الخاصة و يتم اعتمادها       

  ويحىىق للجهىىة المالكىىة انتىىداب أي جهىىة معتمىىدة فىىي أعمىىال  المشىىرف وكىىذلك الميزانيىىة النهائيىىة
 . الرفع المساحي للقيام بأعمال الميزانيات بأنواعها وعلى نفقة المقاول

 صفات القياسية وطرق إجراء االختباراتالموا: 2-1
 تتبع كافة المواصفات القياسية وطرق إجراء االختبارات المبينة بالمصادر اآلتية:            
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الكىىىىىود المصىىىىىري ألعمىىىىىال الطىىىىىرق الحضىىىىىرية والخلويىىىىىة )الصىىىىىادر بىىىىىالقرارات الوزاريىىىىىة أرقىىىىىام:  .1

 (.1550لسنة  166 165 164 163 162 161 162 155 150 150
والنقىل البىرى )لخىر طبعىة( ويشىار إليهىا فىي  والكبىاريمواصفات القياسية للهيئة العامة للطىرق ال .2

 هذا التقرير بالمواصفات المصرية.
 دفتر الشروط والمواصفات الخاصة المنصوص عليها من المهندس االستشاري )هذا الدفتر(. .3

 التنسيق بين المخطط العام والمواصفات والشروط الخاصة: 2-2
فىىي حالىىة وجىىود اخىىتالف بىىين الشىىروط العامىىة والمواصىىفات القياسىىية يىىتم الرجىىوع إلىىى الرسىىومات       

التفصىىيلية الملحقىىة ولالشىىتراطات الخاصىىة المبينىىة بهىىذا الىىدفتر حيىىا تصىىبح هىىذ  االشىىتراطات 
ذا لم تغطى هذ   النهائيوالرسومات التفصيلية الفيصل  وتتبع بنودها في تنفيذ العمل المطلوب  وا 

العىام  شروط الخاصة والمواصفات القياسية بندا  من بنود العمل يؤخذ رأى المهندس االستشىاريال
 وتصبح قراراته هي الحاكمة للعمل والنهائية. للمشروع

 خصائص المواد المستعملة ومواصفاتها :2-3
صىفات الفنيىة يجب أن تكون المواد المستعملة في تنفيذ األعمال من أجود األنىواع المطابقىة للموا      

 الوارد ذكرها للمواد المختلفة وطبقا للعينات المعتمدة من مهندس المالك قبل التوريد.
ويتم توريد المواد المختلفة إلى الموقع بالكميات الكافية الالزمة لتنفيذ األعمىال المطلوبىة فىي كىل       

يعتمىد  مهنىدس المالىك مرحلة من مراحل العمل وحسب البرنامج التنفيذي الذي يقدمىه المقىاول و 
 قبل بدء العمل وبكميات تسمح بالتنفيذ المستمر بدون تعطيل األعمال.

ويوفر المقاول المعىدات والوسىائل المناسىبة لجمىع العينىات دون أي مصىاريف إضىافية مسىتحقة        
ي يقوم له  كما يقوم المقاول بالمساعدة في التأكد من دقة الموازين والمقاييس وكافة األجهزة الت

باستخدامها أ ناء العمل  ويجب على مهندس التنفيذ تقىديم نتىائج االختبىارات للمهنىدس ا شىراف 
 .على التنفيذ ألخذ الموافقة على نوعية وخواص المواد المطلوب استخدامها.االستشاري أو جهة

 األشراف على العمل: 2-4
وطبقىا  للرسىومات والمواصىفات المنصىوص  م كافة األعمال تحت ا شراف الدائم لمهندس المالكتت      

عليهىىا فىىي هىىذا التقريىىر  وسىىيتولى مهنىىدس المالىىك مسىىئولية تحديىىد كافىىة االستفسىىارات المتعلقىىة 
بمسىىئولية المقىىاول عىىن مسىىتوى جىىودة وقبىىول المىىواد المسىىتخدمة والعمىىل المنفىىذ وطريقىىة التنفيىىذ 

بح قىرارات مهنىدس المالىك فىي هىذ  ومعدل تقدم العمل ومدى التزام المقىاول بشىروط التنفيىذ وتصى
 .الشئون ملزمة ونهائية
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 المعدات واألجهزة المساحية: 2-5
التي يطلبها خىالل المىدة  الحدي ة يوفر المقاول لمهندس المالك كافة المعدات واألجهزة المساحية

ت إضىافية ا جمالية المحددة لتنفيذ األعمال بالعقد  كما يقوم المقىاول بتىوفير أي أجهىزة أو معىدا
 قد تتطلبها حاجة العمل  ويوفر المقاول أيضا  العمالة الالزمة لألعمال المساحية.

وعنىىد نهايىىة العمىىل يتسىىلم المقىىاول كافىىة األجهىىزة التىىي قىىدمها  وتشىىمل قائمىىة األسىىعار تكىىاليف 
الخدمات المبينة أعال  في البند المناسب في هذ  القائمة وال تصرف تكاليف هىذ  الخىدمات كبنىد 

 جنيه ( عن كل يوم ال تتواجد فيه المعدات ا ضافية        منفصل على أنه سيتم خصم مبلغ )
 ا شراف . مهندسيواألجهزة المساحية وذلك من واقع دفتر تمام األجهزة ا ضافية والمعتمد من 

 على أن ال تقل هذ  األجهزة عن :  
 . ميزان قامة بمشتمالته 
 . محطة رصد مكتملة بمشتمالتها 
 .تيوديوليت حديا بمشتمالته 

 معدات ا نشاء :2-6
بالرجوع إلى المواصفات المصىرية يجىب أن تكىون كافىة معىدات ا نشىاء المطلوبىة حتىى االنتهىاء 
من كافة األعمال في أحسن حالة  كما سيقوم المهندس باختبارها قبل الموافقة عليها وقبل البدء 

ل صىيانة هىذ  المعىدات  والمحافعىة علىى حالتهىا في أي من أعمال ا نشاء  ويجىب علىى المقىاو
 طوال مدة االستخدام وحتى االنتهاء من بنود األعمال الموضحة بالعقد.

 

ولن يصىرح بالعمىل فىي أي 1552( من المواصفات القياسية لسنة 51يراعى ما ورد بالبند رقم )
 ح باستخدامها.بند من بنود المشروع إال بعد معاينة ومعايرة المعدات الواردة والتصري

 
 المواصفات والشروط الفنية لألعمال -3
 الرسومات التفصيلية والتخطيط : 3-1

توضح الرسومات التفصيلية المعتمدة تفاصيل المنشآت والميول والقطاعىات العرضىية النموذجيىة 
للطريق  ويجب على المقاول توفير ووضع حدايد ا نشاء لتحديد مسارات الطريق والميول وكافة 

مقاييس الالزمة لسالمة وصحة تنفيذ كافىة األعمىال التىي يشىملها العقىد وتوضىحها المواصىفات ال
واالشتراطات الفنية  وسيقوم مهندس المالك بالتأكد والموافقة على التخطيط قبل البدء في أعمىال 

ويجىىب أن تتفىىق األسىىطح النهائيىىة ر الطريىىق بمنشىىآت أو هيئىىات  ابتىىة ا نشىىاء مىىع ربىىط محىىو 
 ةمناسيب والميول والقطاعات العرضيع التفاصيل والللرصف م
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حسىىب حاجىىة -واألبعىىاد الموضىىحة بىىاللوح التنفيذيىىة المعتمىىدة  وأي تغييىىر عىىن هىىذ  اللوحىىات  
 يجب تحديد  والموافقة عليه كتابيا  من المهندس االستشاري. -العمل

للطىىرق وعلىىى  لنهىائياوتوضىح اللوحىىات التنفيذيىة المعتمىىدة مناسىيب التصىىميم والمعطىاة للسىىطح 
 المقاول الرجوع للقطاعات العرضية النموذجية لمعرفة مناسيب سطح طبقات الرصف المختلفة.

 أعمال األتربة ودمك التربة: 3-2
 تنعيف وتجهيز أرض الموقع : 3-2-1

يشىىمل العمىىل تطهيىىر موقىىع المشىىروع مىىن كافىىة ا شىىغاالت والعوائىىق المبينىىة بالرسىىومات أو التىىي 
دس المالىك والتصىرف فىي مخلفاتهىا  وتشىمل المنطقىة المطلىوب تجهيزهىا المسىاحات يحددها مهن

 المحددة بعروض ا نشاء المختلفة وعلى امتداد محاور الطرق المبينة باللوحات التنفيذية  ولن
تىىتم المحاسىىبة علىىى أعمىىال هىىذ  العمليىىة كبنىىد منفصىىل بىىل ستشىىملها أسىىعار الوحىىدات المبينىىة  

 على التوالي. ألعمال الحفر والردم
 الطريق والجزيرة الوسطى:  جانبيتطهير  أعمال: 3-2-2

م مىن كىل جانىب ( مىن األتربىة  5يشمل البند تطهيىر جىانبي الطريىق حتىى حىد شىريحة التسىوية )      
ولىىن تىىتم المحاسىىبة علىىى أعمىىال هىىذ  العمليىىة كبنىىد   بأنواعهىىا والمخلفىىات والزراعىىات العشىىوائية 

 ر الوحدات المبينة ألعمال الحفر والردم على التوالي .منفصل بل ستشملها أسعا
 القطاعات االبتدائية واعتمادها:  3-2-3

كما يتم استخراج القطاعات العرضية االبتدائية واعتماد اورنيك التشغيل قبل البدء في التنفيذ .
جوع إلى يجب عمل قطاعات إضافية عند المنحنيات األفقية والتغيرات  وتسجل المناسيب بعد الر 
مناسب  الروبيرات والعالمات ال ابتة بمنطقة المشروع  وترسم هذ  القطاعات بمقياس رسم

وتسجل عليها المناسيب التصميمية ويوقع عليها المهندسان وتحفع صورة لدى المالك بمجرد 
الترابية  تجهيزها  ويجب اعتماد القطاعات االبتدائية على الطبيعة قبل بدء تشغيل األعمال

تكمال الجسر بمعرفة مدير التنفيذ بالمشروع من قبل الجهة المالكة وبحضور مهندسي الس
 .التنفيذ من قبل المالك والمقاول

 أعمال الحفر: 3-2-4
ويشمل الحفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية الصلبة والتى ال يمكن التعامل معها بالمعدات      

ج الحفىر إلىى المقالىب   والبند يشمل نقل نات ( 2جم/سمك 252التقليدية )ذات إجهاد ال يقل عن 
 . جانبي الطريق طبقا  لتعليمات المهندس المشرف العمومية أو

 
 
 

 ميول الحفر: 3-2-4-1
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الحفر العميق حيا يجب إزالة  يجب توجيه عناية خاصة نحو أعمال الحفر وباألخص في حالة
  وكلما تتقدم أعمال التسوية االبتدائية األتربة بطريقة مناسبة بحيا تكون الجوانب منتعمة

 يجب إقامة خطوط تحديد الميول الجانبية وعمل جشنى عليها باستمرار لضمان عدم إزالة أية
وأي أتربة يتم إزالتها خارج القطاع النموذجي  أتربة خارج القطاع النموذجي التصميمى 

 . التصميمى ال يتم المحاسبة عليها
 الحفراستخدام مواد : 3-2-4-2

تشتمل أعمال الحفر على نقل ناتج الحفر بعيدا  إلى المتارب العمومية التي يحددها مهندس 
المالك  وال يسمح للمقاول باستخدام أي كمية من مخلفات الحفر في أي غرض أخر بغير 

معامل معتمدة   كما ال  فيالتجارب المعملية عليها  إجراءموافقة مهندس المالك وذلك بعد 
 مقاول بترك األتربة الزائدة عن الحاجة على جانبي الطريق كما يمنع تكويمها فييسمح لل

ذا استخدم ناتج الحفر في جسم الطريق أو الجزيرة فانه يتم محاسبة  المجاورة األراضي   وا 
المقاول على بند الحفر فقط ولن تحتسبه مرة أخرى كأعمال نقل أتربة إلي الطريق أو الجزيرة أو 

 ق . جانبي الطري
 

  إزالة المواد الغير مالئمة: 3-2-4-3
عند عهور مواد غير مالئمىة لطبقىة التأسىيس أ نىاء الحفىر يراعىى الوصىول بأعمىال الحفىر حتىى 
المنسوب الذي يحىدد  مهنىدس المالىك مىع إعىادة ردم المسىطحات المحفىورة بمىواد أخىرى مالئمىة 

مىىواد الغيىر مالئمىىة إلىىى خىىارج نطىىاق وتسىويتها ودمكهىىا طبقىىا  لمواصىىفات أعمىال الىىردم مىىع نقىىل ال
سىىم عىىن المنسىىوب  05وذلىىك بعمىىق ال يقىىل عىىن  .المشىىروع حسىىب تعليمىىات المهنىىدس المشىىرف

وفىى حالىة وجىود تربىة إنتفاشىية فيجىىب  التصىميمى لطبقىة مىا تحىت األسىاس ) طبقىة التأسىىيس (
يمى سىىم علىىى األقىىل أسىىفل المنسىىوب التصىىم 122علىىى المقىىاول حفىىر هىىذ  التربىىة حتىىى منسىىوب 

للتربة التأسيسية على أن يتم الردم برمل نعيف خالي من أي مواد طفيلية أو كسر األحجار على 
 .سم لكل منها بعد الدمك 22طبقات بسمك ال يزيد عن 

أما في حالة عهىور تربىة إنهياريىه فيراعىى عمىل مىا ذكىر أعىال  للتربىة ا نتفاشىية با ضىافة إلىى 
  .ساعة على األقل قبل ا حالل والدمك 40مستمرة لمدة  غمر التربة المتبقية بالميا  بصفة

 
 
 

 تجهيز طبقة التأسيس: 3-2-4-4
أي أعمىىىال حفىىىر تىىىنخفض عىىىن المنسىىىوب التصىىىميمى ال تحتسىىىب للمقىىىاول بىىىل عليىىىه ردم الجىىىزء 
المنخفض إلى المناسىيب التصىميمية بمىواد مناسىبة تىورد بمعرفتىه وعلىى نفقتىه الخاصىة  ويجىب 

نتهاء مىن كافىة أعمىال الحفىر تسىوية وتجهيىز سىطح الجسىر تسىوية نهائيىة على المقاول بعد اال 
 .للة التسوية المجهزة بالليزر والهرس بالهراسات المناسبة وبالقدر الكافي للتشغيل باستخدام

 
 القياس وصرف مستحقات المقاول: 3-2-4-5
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للمتىر المكعىب وتشىمل األسىعار يتم القياس وصىرف مسىتحقات المقىاول طبقىا  ألسىعار الوحىدات المبينىة بالعقىد 
تكلفة التوريد والنقل والفرش والىرش والىدمك والتطهيىر بىالموقع وكىذلك كافىة تكىاليف العمىال واألجهىزة واألدوات 

  .واألعمال ا ضافية الالزمة لتكملة العمل
 الردم بالنقل من المتارب الستكمال الجسور واألكتاف : 3-2-5
 وصف العمل: 3-2-5-1

تنفيذ أعمال الردم بالمركبات لتشكيل الجسور واألكتاف الالزمة  نشاء الطرق وذلك يشمل العمل 
من المواد الصىالحة مىن نىاتج الحفىر أو المىوردة مىن المتىارب المعتمىدة مىن المهنىدس المشىرف  

 2ويجب أن تشكل الجسور وفقا  للقطاعات الطولية والعرضية التنفيذية
 

 مواد الردم: 3-2-5-2
ردم المناطق المطلوبة وفى إنشاء جسور الطرق )م ل األنواع  فيمواد مقبولة  يجب أن تستخدم

A-3 , A-2-5 , A-2-4 , A-1   حسب طريقة تصنيفAASHTO   ويجب أن تكون هذ  )
كسر أحجار تؤ ر  أو طفليه دأو موامواد عضوية أو بقايا أو مخلفات نباتية  أيالمواد خالية من 

 .%12أال تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن على سالمة جسر الطريق  ويجب 
 

  تجهيز السطح: 3-2-5-3
بالرجوع إلى المواصفات المصرية  يراعى ملئ الفجوات والتموجات جيدا  بالتربة الطبيعية ودمكهىا 
قبل فرش طبقة الردم األولى  أما في األجزاء من الطريىق التىي ال تحتىاج إلىى تعليىة وبعىد أعمىال 

يحرا سطح الطريق بعمق كاف ومناسب بحيا يصير سىمك الطبقىة المدموكىة  التمهيد والتسوية
 سم. 25سم وال يزيد عن  15في جميع القطاعات ال يقل عن 

 

 وضع طبقات الجسر : 3-2-5-4
سىىم بعىىد  25تفىىرش األتربىىة المىىرودة علىىى طبقىىات متوازيىىة بحيىىا ال يزيىىد سىىمك أي  منهىىا عىىن 

متىر يىتم الىردم علىى  2النسبة لالرتفاعىات األكبىر مىن متر  وب 2الدمك الرتفاعات الجسور حتى 
متىىر أسىفل منسىىوب  2سىم حتىىى الوصىول إلىىى منسىوب  52طبقىات ال يزيىىد سىمك كىىل منهىا عىىن 

 .طبقة التأسيس  م يتم الردم والدمك كما ذكر أعال 
للىة  أيويجب قبل فرش طبقىة الىردم الجديىدة رش  ىم تسىوية السىطح بواسىطة موتىور جريىدر أو 

 .سبة  كما يجب تشغيل لالت النقل والفرش فوق العرض الكامل لكل طبقةأخرى منا
نشىاء الطبقىات السىفلية للجسىور ذات  وفى حالة استخدام الصخور نىاتج الحفىر فىي أعمىال ردم وا 

 متر( يراعى توزيع األحجار الكبيرة والكتل المتصلدة من المواد 3االرتفاعات الكبيرة )أكبر من 
سىهولة علىى كامىل عىرض الجسىر ويىتم ملىئ الفراغىات بىين هىذ  األحجىار التي ال يمكىن تفككهىا ب

 والكتل بمواد أصغر حجما حتى ينشأ الجسر مدموكا ومتماسكا.
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وتختار األحجار من الصخور السليمة والمتماسكة بحيا ال يقل البعد األصغر لهذ  الصخور عن 
متىر مكعىب   2.25  سم  كمىا يجىب أال يقىل حجىم نصىف الصىخر المسىتخدم علىى األقىل عىن15

ذا ما دعت الضرورة استخدام52ويجب أال يزيد سمك الطبقة الواحدة عن  صخور          سم  وا 
بناء على رأى المهندس  –بأحجام أكبر عن المذكور أعال  مما يستدعى زيادة سمك طبقة الردم 

 سم كحد أقصى.05يمكن زيادة السمك حتى  –المشرف 
ألي من الصخور المستخدمة عن سمك طبقة الردم  وفى كل األحوال ويجب أال يزيد البعد األكبر 

 سم.52ال يجب أال يزيد هذا البعد األكبر عن 
سىم علىى 22ويجب أال يزيد مقاس الصخور المستخدمة في الطبقة النهائية من الجسىر )بسىمك 

د سم كما يجىب أن تحقىق خىواص هىذ  الصىخور المواصىفات المبينىة سىابقا للمىوا0.5األقل( عن 
 . المختارة في ردم الجزء العلوي من التربة التأسيسية

 دمك التربة : 3-2-5-5
بالرجوع إلى المواصفات المصرية  يتم دمك التربة بالطريقة الموضحة حتىى الوصىول إلىى أقصىى 

مىىن أقىىص ك افىىة محىىددة بطريقىىة بروكتىىور المعدلىىة(   ىىم يسىىوى  %55ك افىىة جافىىة )ال تقىىل عىىن 
للىة التسىوية  باسىتخدامناسيب واألبعاد الموضحة بالرسىومات التنفيذيىة حسب الم النهائيالسطح 

المجهزة بالليزر   ويجب أال تترك طبقة التأسيس مدة تزيد عن  ال ىة أيىام بىدون تغطيتهىا بطبقىة 
 .األولى  األساس

 

  أعمال الجشنى بالطبيعة: 3-2-5-6
درجة الدمك وسمك الطبقة وذلك قبل تؤخذ عينات من التربة الختبارها للتأكد من نسبة الرطوبة و  

عىن  % 4ساعة من انتهاء عملية الىدمك  ويجىب أال تزيىد نسىبة الرطوبىة بىأك ر مىن  24مرور 
 نسبة الميا  األصولية المقابلة ألقصى ك افة جافة  إال في حالة وجود تربة مرنة حيا 

يجىب أال يزيىد الفىارق  ال يجب أن تزيد نسىبة الرطوبىة بالطبيعىة عىن نسىبة الميىا  األصىولية  كمىا
بين منسوب سطح  طبقة التأسيس بالطبيعة والمنسوب التصىميمى المحىدد بالرسىومات التنفيذيىة 

 1.5+سم  كما يراعى أال يزيد الفارق بين منسوب أي نقطتين على سطح الجسر عىن  3+عن 
سىم عنىد انتهىىاء أعمىال الىىدمك والتسىوية  وفىىى حالىة عىىدم مطابقىة النتىىائج للمواصىفات المطلوبىىة 
تؤخذ عينات أخرى متقاربة لتحديد المنطقة المخالفة لهذ  المواصىفات والتىي يجىب علىى المقىاول 

 .أعاد  حر ها ودمكها
 

 : نهو طبقة التأسيس والمحافعة عليها3-2-5-0
طبقة التأسيس قبل وضع األساس وذلك بإعىادة تسىويته طبقىا  للميىول يجب إنهاء وتجهيز سطح 

 والمناسىىىيب التصىىىميمية المبينىىىة بالرسىىىومات التنفيذيىىىة مىىىع إزالىىىة أي مىىىواد لينىىىة ومفككىىىة وملىىىئ
 االنخفاضات والحفر والتموجات بمواد حبيبيه مختارة  م تضبط المناسيب وتدمك طبقة
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م علىىى األقىىل حتىىى تكىىون  ابتىىة  تمامىىا   كمىىا يجىىب سىى 32التأسىىيس طبقىىا  للمواصىىفات إلىىى عمىىق  
مداومة صيانة السطح والمحافعة عليه لحين وضع طبقة األساس وذلك بمنع المىرور أو تخىزين 

 .أي مواد على سطح طبقة التأسيس بعد تمام نهوها
  : القياس وصرف مستحقات المقاول3-2-5-0

نشىاء الجسىر وذلىك يتم القياس وصرف مستحقات المقاول طبقا  ألسعار الو  حدات ألعمال الىردم وا 
حسىىب طريقىىة متوسىىط  -علىىى أسىىاس المتىىر المكعىىب مىىن المىىواد المدموكىىة المقاسىىة فىىي الموقىىع 

المساحات النهائية  ويشمل السعر تكلفة التوريد والنقل والفرش والىرش والىدمك والتطهيىر وكىذلك 
الزمىة لهىذا العمىل  ولىن يحتسىب أي كافة تكاليف العمىل واألجهىزة واألدوات واألعمىال ا ضىافية ال

معىىامالت لالنكمىىاش أو االنتفىىاش عنىىد قيىىاس الكميىىات المنفىىذة  أمىىا االنضىىغاط فىىي أعمىىال الىىردم 
 .فعلى المقاول تعويضه على نفقته الخاصة

 اختبارات الجودة: 3-2-5-5
ابها كبنىد القيام بكافىة االختبىارات المشىار إليهىا فىي هىذا البنىد مىن مسىئولية المقىاول وال يىتم حسى

منفصىىل حيىىا ستشىىتمل قائمىىة أسىىعار الوحىىدات علىىى تكلفىىة م ىىل هىىذ  االختبىىارات  وبىىالرجوع إلىىى 
 متر مربع( : 2222المواصفات المصرية ستشمل اختبارات الجودة اآلتي )كل 

 .التحليل المنخلي للمواد الغليعة والرفيعة بالتربة -1
 .42للجزء المار من منخل رقم  Atterbergحدود  -2
  .222نسبة المار من منخل رقم  -3
 .القياسياختبار بركتور  -4
 .قياس الك افة بالموقع بعد الدمك -5
 CBR اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا  -6
 .أي اختبارات أخرى للتحكم في جودة العمل وكما يحددها المهندس االستشاري -0
 

 طبقة أساس من كسر األحجار الصلبة المتدرجة: 3-6
 موادال: 3-6-1

تتكون طبقة األساس من المواد المتدرجة مىن أحجىار صىلبة نىاتج تكسىير الكسىارات ويىتم موافقىة              
عمليىىات  فىىيمهنىىدس المالىىك علىىى مصىىدر هىىذ  المىىواد  وتؤخىىذ عينىىات الختبىىار المىىواد قبىىل البىىدء 

 الدمك  ويجب أن تحقق خواص المواد المستخدمة اآلتي:
 لناتجىىة عىىن التكسىىير مىىن حبيبىىات سىىليمة زاويىىة خاليىىة بقىىدر ا مكىىان        يجىىب أن تكىىون األحجىىار ا -أ 

 .من الحبيبات  المفلطحة الرفيعة والطبيعية      
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 سىىىىاعة  24يجىىىىب أال تزيىىىىد نسىىىىبة المىىىىواد الناعمىىىىة والمتفككىىىىة بعىىىىد الغمىىىىر فىىىىي المىىىىاء لمىىىىدة  -ب 
 .بالوزن % 5عن       

 .لفة( 522)بعد  % 52س أنجلوس عن يجب إال تزيد نسبة التآكل في جهاز لو  -ج 
 .% 02يجب أال تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن  -د 
 ( مىىىىىىىىىن نىىىىىىىىىاتج 12يجىىىىىىىىىب أن تتكىىىىىىىىىون المىىىىىىىىىواد الرفيعىىىىىىىىىة )المىىىىىىىىىارة مىىىىىىىىىن منخىىىىىىىىىل رقىىىىىىىىىم  -ه

 عىىىن  ل ىىىي نسىىىبة المىىىار  222تكسىىىير الكسىىىارات  ويجىىىب أال تزيىىىد نسىىىبة المىىىار مىىىن منخىىىل رقىىىم       
  % 6ومجىىىال اللدونىىىة عىىىن  % 22ال يزيىىىد حىىد السىىىيولة عىىىن   كمىىىا يجىىىب أ42مىىن منخىىىل رقىىىم       
 .من هذ  المواد 42للجزء المار من منخل رقم       

 أو    .يجب أن تكون جميع المواد نعيفة وخالية من أي مواد عضوية أو تجمعات طينية  -و 
 شوائب. أي 
 حة فىىىىي جىىىىدول يجىىىىب أن يحقىىىىق تىىىىدرج الركىىىىام المسىىىىتخدم إحىىىىدى التىىىىدرجات القياسىىىىية الموضىىىى  -ز 

 ة .وضح في اللوحات التفصيلية المرفق( ويتم فرش المواد ودمكها بالسمك الم2رقم)      
 
 .( : تدرج مواد طبقة األساس2جدول )       

رقىىىىىىىم أو سىىىىىىىعة  نسبة المار % بالوزن للتدرج
 أ ب المنخل

122 
02 - 122 
55 - 05 
52 - 02 
42 - 02 
32 - 62 
22 - 52 
12 - 32 
5 - 15 

122 
--- 
--- 
--- 

32 - 65 
25 - 55 
15 - 42 
0 - 22 
2 - 0 

 بوصة 2
 بوصة 1.5
 بوصة 1
 بوصة 3/4
 بوصة 3/0

 4رقم 
  12رقم 
  42رقم 
 222رقم 

 
 أعمال الدمك: 3-6-2

يتم دمىك طبقىة األسىاس بكامىل عىرض الطبقىة باسىتخدام الهراسىات المناسىبة وذلىك طبقىا للميىول 
نفيذيىة وذلىك علىى طبقتىين ال يزيىد سىمك الطبقىة الواحىدة عىن والمناسيب المعطىاة بالرسىومات الت

 سم.15
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  اختبار استواء السطح وأعمال الجشنى بالطبيعة: 3-6-3
يتم اختبار استواء السطح بالطريقة المشىار إليهىا فىي المواصىفات المصىرية علىى أال يزيىد فىارق 

 .مم وذلك باستخدام لله التسوية المجهزة بالليزر  12المنسوب عن 
 التأكد من سمك طبقة األساس: 3-6-4

أو طبقىىا  لتعليمىىات المهنىىدس  - 2م 522يجىب أن يىىتم التأكىىد مىىن سىمك الطبقىىة بأخىىذ جسىىه كىل 
وعلى المقىاول إعىادة أمىاكن هىذ  الجسىات إلىى مىا كانىت عليىه بمعرفتىه وعلىى نفقتىه  -المشرف 

المقىىاول حر هىىا سىم يجىىب علىى  1.5الخاصىة  وكىىل طبقىة يقىىل سىمكها عىىن المطلىىوب بىأك ر مىىن 
عادة دمكها على حسابه للوصول إلى السمك المطلوب  .وا 

  المحافعة على طبقة األساس: 3-6-5
يجب مراعاة االحتياطات الواردة في المواصفات المصرية في مجال المحافعة على طبقة األساس 

 .أ ناء وبعد إنشائها
 المعمل واالختبارات: 3-6-6

رفىة األجهىزة الالزمىة للمعمىل وتجىرى التجىارب طبقىا  لتعليمىات يرجع إلى المواصفات المصىرية لمع
 متر مربع(: 1522المهندس على أن تشمل اآلتي )كل 

 التحليل المنخلي للمواد الغليعة  والرفيعة.   -1
 .)مقاومة البرى واالحتكاك ( أنجلوستجربة لوس  - 2
 .تجربة بركتور المعدلة  -3 
 .مكقياس الك افة بالموقع بعد الد -4 
 .الوزن النوعي ونسبة التشرب -5 
   .42للجزء المار من منخل رقم  Atterbergحدود  -6 
 .222نسبة المار من منخل رقم  -0 
          (CBR).  نسبة تحمل كاليفورنيا  -0 
 أي اختبارات أخرى للتحكم في جودة العمل وكما يحددها المهندس االستشاري. -5 

 

 

 

 تحقات المقاولالقياس وصرف مس: 3-6-0
يتم القياس والصرف على أساس عدد األمتار المربعة من طبقة األساس بعىد تمىام دمكهىا وموافقىة 

 مهندس التنفيذ عليها  ويشمل السعر تكلفة التوريد والفرش والرش بالماء 
 والخلىىط والىىدمك وكىىذلك كافىىة تكىىاليف العمىىال واألجهىىزة واألدوات واألعمىىال ا ضىىافية الالزمىىة  نهىىاء

 العمل.
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 )Prime Coat(طبقة التشرب : 3-0
 وصف العمل: 3-0-1

بالرجوع إلى المواصفات المصرية  سيشمل العمل تنعيف سطح طبقىة األسىاس السىابق إنشىاءها 
 ستوك سنتي 32 م رش طبقة تشرب من ا سفلت السائل متوسط التطاير درجة 

 (03-MC ( بمعىىدل )ويجىىب أن تحقىىق 2جىىم/مك 1.5)درجىىة صىىفر فىىي المواصىىفات القديمىىة  
 .خواص ا سفلت المستخدم المواصفات المنصوص عليها في المواصفات المصرية

 المعالجة والمحافعة على السطح: 3-0-2
ساعة قبل أن يسمح بىالمرور فوقهىا  ويجىب بعىد هىذ   24تترك طبقة التشريب لفترة ال تقل عن 

وتىرش  دمك لحين وضىع الطبقىة التاليىة المدة مداومة الصيانة وذلك برش الماء كل يومين مع ال
المسطحات التي ينضح بها ا سفلت بالرمل الذي يىورد  المقىاول بمعرفتىه وعلىى حسىابه  ويجىب 

 .أعاد  تنعيف ورش أي مسطحات تكون قد تلفت نتيجة المرور عليها
 

 القياس وصرف مستحقات المقاول: 3-0-3
ر المربعىة مىن طبقىة التشىرب بعىد انتهىاء يتم القياس وصرف المستحقات على أساس عدد األمتىا

 .األعمال وموافقة مهندس التنفيذ عليها
 

 (tack coatطبقة اللصق ): 3-0
 وصف العمل: 3-0-1

بالرجوع إلى المواصفات المصرية  سيشمل العمل تنعيف سطح الطبقة الرابطة بعد تمام إنشاءها 
-RC)سىىتوك  سىىنتي  3222 ىىم رش طبقىىة لصىىق مىىن ا سىىفلت السىىائل سىىريع التطىىاير درجىىة 

  ويجىىب أن تحقىىق خىىواص 2كجىىم/م 2ر5فىىي المواصىىفات القديمىىة(  بمعىىدل  5)درجىىة  (3000
المستخدم المواصفات المنصىوص عليهىا فىي المواصىفات المصىرية كمىا يجىب أال تسىبق  ا سفلت

مترا  وبحيىا ال  152عملية رش طبقة اللصق عملية فرش الطبقة السطحية ا سفلتية بأك ر من 
 .يد عن معدل التشغيل اليومي للطبقة ا سفلتية تز 

 
 
 

 القياس وصرف مستحقات المقاول: 3-0-2
يتم القياس وصرف المستحقات على أسىاس عىدد األمتىار المربعىة مىن طبقىة اللصىق بعىد انتهىاء 
األعمىىال وموافقىىة مهنىىدس التنفيىىذ عليهىىا وسيشىىمل السىىعر كافىىة أ مىىان المىىواد والعمىىال واألجهىىزة 

 .واألعمال ا ضافية الالزمة  نهاء العملواألدوات 
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  الطبقتين الرابطة والسطحية من الخرسانة ا سفلتية الساخنة: 3-5
بالرجوع إلى المواصفات المصىرية  سيشىمل العمىل إنشىاء الطبقىة الرابطىة والطبقىة السىطحية مىن 

وبعىىد رش طبقىىة  والمعىىدة جيىىدا   االسىىاس الخرسىىانة ا سىىفلتية السىىاخنة المدموكىىة فىىوق طبقىىة
  ويتم هذا طبقا  للمواصفات والمناسيب واألسماك المبينىة االساس بطبقة التشريب السابق بيانها 

بالقطاعىىات العرضىىية النموذجيىىة وكافىىة التفاصىىيل الموضىىحة باللوحىىات التنفيذيىىة المرفقىىة بهىىذا 
 الدفتر.

البىودرة )فىي حالىة ضىرورة وتتكون الخرسىانة ا سىفلتية مىن خلطىة مىن المىواد الغليعىة والرفيعىة و 
 .استخدامها( وا سفلت الصلب

  المواد الغليعة: 3-5-1
يجىىب أن تكىىون المىىواد الغليعىىة المسىىتخدمة مىىن نىىاتج تكسىىير الكسىىارات لصىىخور سىىليمة صىىلبة 

 المستخدم  ا سفلتومتماسكة ونعيفة ومتجانسة الخواص ولها قابلية التصاق جيدة مع 

بعىد  % 42لفىة   122بعىد  % 12ل لهىذ  المىواد بىالوزن عىن وكذلك يجب أال تزيد نسبة التآكى
 .لفة في جهاز لوس أنجلوس 522

 % 3ساعة عن  24كما يجب أال تزيد نسبة المواد الناعمة والمتفككة بعد الغمر في الماء لمدة 
كما يجىب إال تزيىد نسىبة السىن بالنسىبة للطبقىة السىطحية  % 1بالوزن بالنسبة للطبقة الرابطة  

     ويجىىب توريىىد وتخىىزين المىىواد الغليعىىة بمقىىاس الحبيبىىات اآلتىىي: مىىن الخلىىيط  %5ي عىىن الطبيعىى
 .0بوصة ومحجوز على منخل رقم  3/0: مار من منخل 1سن 

 بوصة  3/0بوصة ومحجوز على منخل   1: مار من منخل 2سن            
 بوصة 1بوصة محجوز على منخل  1.5: ما من منخل 3سن            

  المواد الرفيعة :3-5-2
يجب أن تكون المواد الرفيعة أو الرمل المستخدم مىن المىواد المصىنعة المقبولىة ويجىب أن تكىون 
سليمة نعيفة ومتماسكة خالية من أي مواد غريبة كالطين أو المواد العضوية  ويسمح باستخدام 

الرفيعىة أو الرمىل  المواد ناتج نخل األحجار الجيرية  كمىا يجىب أن تكىون نسىبة المىار مىن المىواد
 ويجب استخدام الرمل الذي يحقق المواصفات 0على منخل رقم  %122المستخدم 

ذا لىىم يتىىوفر هىىذا النىىوع مىىن الرمىىل يمكىىن خلىىط نىىوعين مىىن   المطلوبىىة) رمىىل تكسىىير الكسىىارات(  وا 
الرمل بىأي طريقىة مناسىبة لتحقيىق أفضىل تجىانس للمىواد  ويجىب أن يكىون تىدرج المىواد الرفيعىة 

( بعىد خلىط هىذ  المىواد الرفيعىة مىع 3خدمة مناسب بحيا يعطىى التىدرج الموضىح بجىدول )المست
 .المواد الغليعة والبودرة
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 البودرة: 3-5-3
تسىىتخدم بىىودرة األحجىىار الجيريىىة أو األسىىمنت أو أي مىىواد غيىىر لدنىىه ومىىن المصىىادر التىىي يوافىىق 

واد غريبىىة وغيىىر مقبولىىة م ىىل عليهىىا مهنىىدس التنفيىىذ  ويجىىب أن تكىىون البىىودرة خاليىىة مىىن أي مىى
الطين والمواد العضوية  كما يجب أن تكون البودرة تامة الجفاف وخاليىة مىن أي كتىل متصىلدة   

 :تدرج البودرة المواصفات التاليةويجب أن يحقق 
 

 

 رقم المنخل النسبة المئوية للمار بالوزن
122 

05 - 122 
 65ال تقل عن 

32 
122 
222 

 
 بالصل ا سفلت: 3-5-4

 322وبحيىىا ال تقىىل لزوجتىىه الكينيماتيكيىىة عىىن  02 - 62ذو درجىىة غىىرز  ا سىىفلتيسىىتخدم 
 وارد شركة النصر للبترول بالسويس.°   م 135ستوك في درجة حرارة  سنتي

  لمواد الرصف النهائيالتدرج : 3-5-5
 لمىىواد الرصىىف فىىي خلطىىات الرصىىف ا سىىفلتية النهىىائي( مواصىىفات التىىدرج 3يوضىىح جىىدول رقىىم )

 الساخنة للطبقتين الرابطة والسطحية
 .لمواد الرصف في الخلطات ا سفلتية الساخنة النهائي(:  مواصفات التدرج 3جدول )

 النسبة المئوية للمار بالوزن
 رقم المنخل

 طبقة رابطة طبقة سطحية
122 

02 – 122 
62 – 02 
40 – 65 
35 – 52 
15 – 32 
13 – 23 
0 – 15 
3 – 0 

122 
05 - 122 
45 - 02 
32 - 52 
32 - 35 
5 - 22 
3 - 12 
2 - 0 

 4 -صفر 

 بوصة 1
 بوصة 3/4
 بوصة 3/0

 4رقم 
 0رقم 
 32رقم 
 52رقم 
 02رقم 
 222رقم 
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 الخلطة التصميمية: 3-5-6
بعد فحص المواد التي يقترح المقاول استخدامها  يقوم المهنىدس باختبىار الخلطىة ذات الخىواص 

حالىىة مىىا إذا طلىىب المقىىاول تغييىىر مصىىادر المىىواد والسىىابق المنصىىوص عليهىىا فيمىىا بعىىد  وفىىى 
الموافقة عليها يجب أخطار مهندس المالك قبل إجراء هذا التغيير بفترة كافية وأخذ الموافقة على 
المصادر الجديدة  وذلك ألخذ العينات المطلوبة وللتحقق مىن تصىميم الخلطىة  ولمهنىدس التنفيىذ 

 ا يتمشى مع التغيير في المواد أو لتحسين القابليةالحق في  تغيير تصميم الخلطة بم
للتشغيل لهذ  المواد  ولكن ال يحق للمقاول عمل أي تغيير إال بعد الموافقة الكاملة من مهندس  

 .المالك 
وبعد التحديد النهائى لمكونات خلطة التنفيذ يجب التأكد من أن خواص الخلطات الموردة 

 المبينة كاآلتي :للعملية ال تتجاوز حدود السماح 
 

 نسبة المار من  حدود السماح
± 4 % 
± 3 % 
± 1 % 

± 25%   

 بوصة  3/4منخل  
 4منخل رقم   
  222منخل رقم  

 في الخلطة  ا سفلتنسبة 
 

ذا تجاوز الفارق بين الخلطات الموردة والخلطة التصميمية حدود السماح المبينىة أعىال  يكىون  وا 
لىىك فىىي أن يوقىىف العمىىل حتىىى يصىىحح المقىىاول الخطىىأ  ومىىن حىىق هىىذا سىىببا كافيىىا لمهنىىدس الما

مهندس المالك أيضا أن يطلب من المقاول إزالة المواد والخلطات الغيىر مطابقىة للمواصىفات )أي 
الخارجىىة عىىىن حىىدود السىىىماح السىىابقة( واسىىىتبدالها بىىأخرى مقبولىىىة دون أي زيىىادة فىىىي السىىىعر  

 .(4كالمبين في جدول ) -ارشال مقاسه بجهاز م -والخواص المطلوبة للخلطات 
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 .(: الخواص المطلوبة في الخلطات ا سفلتية4جدول )

 الخاصية طبقة رابطة طبقة سطحية
 022ال يقل عن 

3 - 5 
0 - 16 

 
 14ال تقل عن 
 
 

 022ال يقل عن 
5 - 0 
0 - 16 

 
 14ال تقل عن 
 
 

 ال بات )كجم(
 نسبة الفراغات الهوائية 

 1/122االنسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىياب )
 بوصة( 

نسىىىىىبة الفراغىىىىىات بالركىىىىىام 
(% VMA) 

 
65 - 05 

 
62 – 05 

نسىىىىىبة الفراغىىىىىات المملىىىىىؤة 
 ) % ( با سفلت

 

 
 

 التحكم في جودة المواد: 3-5-0
بىىالرجوع إلىىى المواصىىفات المصىىرية  يىىتم إجىىراء االختبىىارات اآلتيىىة للىىتحكم فىىي المىىواد واألعمىىال 

/ بىالجزء ال ىاني بىالكود 3-5-5الىواردة بالبنىد وذلىك طبقىا للمعىدات  المطلوبة في الجىزء السىابق:
 المصري ألعمال الطرق .

 .تدرج الركام والبودرة -أ   
 .نسبة التآكل للمواد الغليعة بجهاز لوس أنجلوسب -ب
 .الماء فيساعة  24األوزان النوعية واالمتصاص والتفتت للمواد الغليعة بعد الغمر  -ج
  .ة والطبيعية في المواد الغليعةنسبة الحبيبات المبططة والمستطيل -د
 .درجة الغرز لإلسفلت الصلب -ه
 °.م 135اللزوجة الكينماتيكية لإلسفلت الصلب عند درجة حرارة  -و
 .في الخلطة ا سفلتية ا سفلتبطريقة الطرد المركزي لتحديد نسبة  ا سفلتاستخالص  -ز
 .فلتيةال بات والوزن النوعي ونسبة الفراغات في الخلطات ا س-ح
 ويمكىىىىىن إضىىىىىافة أي تجىىىىىارب أخىىىىىرى يىىىىىرى المهنىىىىىدس ضىىىىىرورتها للتأكىىىىىد مىىىىىن جىىىىىودة المىىىىىواد  
 .أو العمل المنفذ 
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 القياس وصرف مستحقات المقاول: 3-5-0
يتم القياس وصرف المستحقات على أساس عدد األمتار المربعة من الطبقة ا سىفلتية المدموكىة 

 مساحة على الطبيعة  ويتم الصرف علىوالمقبولة من مهندس المالك ويتم تحديد ال
أساس أسعار تكلفة الوحدات المبينة في العقد وتشمل هىذ  األسىعار كافىة تكىاليف توريىد وفىرش  

ودمىىك المىىواد با ضىىافة لتكىىاليف النقىىل والعمىىال وتنعيىىف الموقىىع واألجهىىزة واألدوات وأي أعمىىال 
 .إضافية مطلوبة  تمام العمل على الوجه األكمل

 ختبار استواء السطح وأعمال الجشنى :ا: 3-5-5
ال يزيد فرق  أنالمجهزة بالسنسور على  ا سفلتيتم اختبار استواء السطح والمنفذ بآله فرش 

 مم عن المنسوب التصميمى . 2.5المنسوب عن 
 

 

 أعمال التكسيات: 3-12
 وصف العمل: 3-12-1

سىىىم طبقىىىا  للميىىىول 42سىىىمك يشىىىمل البنىىىد كافىىىة األعمىىىال الالزمىىىة لبنىىىاء تكسىىىيات مىىىن الىىىدبش ب
والمناسىىيب والقطاعىىات المبينىىة بالرسىىومات التنفيذيىىة المعتمىىدة ووفقىىا لتعليمىىات المهنىىدس أ نىىاء 

  التنفيذ  ويجب أال يتم بناء التكسيات على ميول تزيد عن زاوية االحتكاك الطبيعية لألتربة  
س المالىك قبىل البىدء فىي وعلى المقاول التحقق مىن  بىات األسىطح والميىول واالعتمىاد مىن مهنىد

 عمل التكسيات.
ويجىىب أن تكىىون نصىىف األحجىىار المسىىتخدمة علىىى األقىىل ذات أسىىطح مسىىتوية وعريضىىة وال يقىىل 

متر مكعب يتم وضعها بحيا يصبح السطح المستوى إلى أعلى وفىى خطىوط  2.23حجمها عن 
 موازية لخطوط الميل بحيا تكون أسطحها زاوية قائمة مع واجهة البناء . 

تم ملء الفراغىات بىين األحجىار الكبيىرة بأحجىار أخىرى مىن مقىاس مناسىب حتىى يصىير السىطح وي
مستويا  ومتماسكا  ومطابقا  للمناسىيب المطلوبىة  ويجىب إنشىاء السىطوح المنحنيىة بىنفس  النهائي

  وبعىىد وضىىع األحجىىار فىىي مكانهىىا يىىتم مىىلء الفراغىىات بينهىىا بمونىىة  عاليىىةدرجىىة الدقىىة المىىذكورة 
كجىىم أسىىمنت بورتالنىىدى لكىىل متىىر مكعىىب مىىن الرمىىل   ىىم يجىىرى دفىىع األحجىىار  422مكونىىة مىىن 

الصغيرة وفرش المونة الزائدة على السطح بانتعام لتمأل جميىع الفراغىات السىطحية بىين األحجىار 
 .السابق وضعها 

سم بكامل قطاع التكسية على مسافات متساوية تحدد أ ناء التنفيذ حسب  2وتعمل فواصل سمك 
مىن  متر  ويجب أن يكون الدبش عنىد الفواصىل 15ت مهندس المالك وبحيا ال تزيد عن تعليما

 النوع المنحوت وحافة الفواصل مستقيمة تماما  وتمأل بعد ذلك بمونة األسمنت
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سىم علىى األقىل  3ويتم تنفيذ الكحلة بالطرق الفنيىة بخلخلىة اللحامىات بعمىق  5:1والرمل بنسبة 
 ونة   ويجب أن تسير عملية الكحلة جنبا  إلى جنب مع تقدم أعمالورشها بالماء وملؤها بالم

كجم أسمنت بورتالنىدى لكىل متىر مكعىب رمىل   422البناء وذلك بمونة األسمنت والرمل بنسبة  
 جزء أيومن حق المهندس رفض أي مواد غير مطابقة للمواصفات كما يحق له األمر بإزالة 

هىذ  الحالىة فىك الجىزء  فيل الصناعة  وعلى المقاول من التكسية يتضح أنه غير مطابق ألصو 
عىىادة بنىىىاء التكسىىىية وفقىىا  للمواصىىىفات الفنيىىىة  عىىىادة تنعيىىف الىىىدبش وفىىىرز  وا  المطلىىوب هدمىىىه وا 

علىى أن تكىون القدمىة العلويىة مىن  المذكورة أعال  وتعليمات المهندس وذلك على نفقته الخاصة
 سم. 2.25ال يزيد عن  الدبش المنحوت ذو الكحله الغاطسة وعرض العرموس

 
  )نيوجيرسى( باأللياف المسلحة العادية إنشاء حاجز من الخرسانةتوريد و  أعمال :3-11
 وصف العمل: 3-11-1

)نيوجيرسىىى( بارتفىىاع  باألليىىاف المسىىلحة العاديىىة إنشىىاء حىىاجز مىىن الخرسىىانةتوريىىد و  أعمىىال
والفئىة شىاملة عمىل   (FAIR FACE)سم طبقا للرسومات على أن يكىون وجىه الخرسىانة125

سىىم أسىىفل الحىىواجز ودكىىه مىىن الرمىىال 02 وعىىرض متوسىىط سىىم15فرشىىة خرسىىانية عاديىىة سىىمك 
)طبقىىا للشىىروط والمواصىىفات وتعليمىىات جهىىة  سىىم اسىىفل الخرسىىانة العاديىىة 25النعيفىىة بسىىمك

 .األشراف(
 

نشاء حاجز توريد و  أعمال :3-21  لمجلفنمعدنى وجه واحد مصنوع من الحديد المعالج العاكس اا 
 وصف العمل: 3-21-1

نشاء حاجز توريد و  أعمال معدنى وجىه واحىد طبقىا للقطىاع المعتمىد مصىنوع مىن الحديىد المعىالج ا 
سىم والمىزود بىالعواكس الضىوئية علىى أن 05العاكس المجلفىن المسىحوب علىى السىاخن بإرتفىاع 

رف ويىتم الت بيىت يتم إختبىار الحىاجز والعىواكس بالمعامىل المعتمىدة التىى يحىددها المهنىدس المشى
سىىم والفئىىة تشىىمل جميىىع االكسسىىوارات الالزمىىة لنهىىو  122بواسىىطة الىىدقاق بعمىىق ال يقىىل عىىن 

)طبقىىىا للشىىىروط األعمىىىال طبقىىىا  ألصىىىول الصىىىناعة ومواصىىىفات الهيئىىىة العامىىىة للطىىىرق والكبىىىارى 
 .والمواصفات وتعليمات جهة األشراف(
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 ةأعمال توريد وصب بالموقع بردورة عادي :3-31
 وصف العمل: 3-31-1

م  15( بفواصىل تمىدد كىل  سىم15× سىم 32اعمال توريد وصب بالموقع بردورة عادية مقىاس )
سىىم اسىىفل البىىردورة ) طبقىىا للشىىروط  2والفئىىة شىىاملة عمىىل فرشىىة مىىن الخرسىىانة العاديىىة سىىمك 

 .والمواصفات وتعليمات جهة االشراف(

 

 . الستيك العاكسة على الساخنأعمال تخطيط الطريق ببوية المرور ال رموب :3-41
 وصف العمل: 3-41-1

متصىل  اصىفرخىط 2أعمال تخطيط الطريق ببوية المرور ال رموبالستيك العاكسىة علىى السىاخن )
باالجناب    خط ابيض متقطع بىالمحور و متصىل عنىد المنحنيىات( علىى أن يكىون عىرض الخىط 

 . هة األشراف(مللي )طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات ج 1.5سم وسمك 15
 

 من األكريلك أعمال توريد وتركيب عواكس أرضية :3-51
 وصف العمل: 3-51-1

 ذات الوجىىىه الواحىىىد سىىىم 12×12مىىن األكريلىىىك بابعىىىاد  أعمىىال توريىىىد وتركيىىىب عىىىواكس أرضىىىية
طبقىىىا للشىىىروط والمواصىىىفات لعامىىىة للطىىىرق و ا ةطبقىىىا لمواصىىىفات الهيئىىى) والم بتىىىة با يبوكسىىىى 
 .راف(وتعليمات جهة األش

 


