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إدارة امعقّد ِاميشتريات  
=============== 

كراسة امشرِط ِاميّاصفات  امفنية 
 2/2017/2018منيناقصة امعاىة رقً 

     شّارع بنطاق حٓ امدقٓ(5)مرصف عدد 
------------------- 

 
 

 .  جنَهًا 600 ثيٖن امكراسٖٖة

 (.فقط أربعّن امف  جنُ)  جنَهًا  40000 امتأىٖيٖن اميؤقٖت

  بإدارة امعقّد   َٖراًا 12 فٖٓ تياو امساعٖة 2017/ 9 / 25يّو أثنين اميّافٖق  نسٖة فتٖح اميظهريٖف امفجنٖة 

 .ِاميشتريهت بهمحٓ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



امشرِط  امعاىة 
 2/2017/2018منيناقصة امعاىة رقً 

 شّارع بنطاق حٓ امدقٓ    (5)مرصف عدد 
------------------------ 

 
اإلرتبٖاط باألسعٖار ميدة ثٕثة  شَّر ىن تاريخ فتح اميظاريف امفنيُ ِتقدو األسعار شاىنُ  -1

 .امقيية اميضافة  
 يتً امسداد نقٖداًا أِ بشيك ىقبّل . ( فقط أربعّن امف جنيُ) جنيُٖ 40000قيية امتأىيٖن اميؤقٖت  -2

امدفع أِ بخطٖاب ضيٖان صادر ىن أحٖد اميصارف اميحنيُ  اميعتيدٌ ِسٖارْ ميٖدة أربعٖة شَّٖر 
  .ِغير ىشرِط ِعنيُ إقرار ىن امبنك بعدو تجاِز حد اإلئتيان 

  َٖراًا 12 فٓ تياو امساعة 2017/ 9 / 25تحدد جنسٖة فتٖح اميظاريٖف امفنيٖة يّو أثنين اميّافق  -3
. 

تقدو امعطاءات فٓ ىظرِفين ىغنقين إحدٍيا منعرض امفنٓ ِامثانٓ منعرض اميامٓ ِيقتصر  -4
  .فتح اميظاريف امياميُ عنٓ امعرِض اميقبّمُ فنياًا 

 :-يرفق باميظرِف امفنٓ اميستندات امتاميُ  -5
 صّٖرة ىن امبطاقٖة امضريبيٖة - ( إذا كان ىقدو امعطاء شركة )صّٖرة ىن عقد تأسيس امشركة )

 صّرة ىن امتسجيه مدْ ىصنحة امضرائب عنٓ امقيية اميضافة –  صّرة ىن امسجه امتجٖارْ -ىجددٌ
 سابقة أعيال - امتأىين اميؤقت -  صّرة ىن عضّيُ اإلتحاد اميصرْ ميقاِمٓ امتشييد ِامبناء -

  . (ىياثنُ  
  :- يرفق باميظرِف اميامٓ -6

قائية أسعار بنّد األعيال ىكتّبُ بخط ِاضح ارقاىاًا ِحرِفاًا ِىّقعة ِىختّىة بخاتًٖ ىقٖدو امعطٖاء 
 .ِيحظر امكشط أِ اميحّ أِ امتحشير  

 .امشرِط امفنيُ امخاصة جزء ٔ يتجزأ ىن ٍذٌ امشرِط   -7
 شَّر ىن تاريخ إستٕو اميّقع خامٓ ىن اميّانع عنٓ أن يستير امتعاقد محين 4ىدة امعينيُ  -8

 .امطرح ِامترسية فٓ ىناقصة جديدة 
 بذات أسعار ِامشرِط ِاميّاصفات %25يحق منحٓ زيادة أِ نقص امكييات فييا ٔيجاِز نسبة  -9

اميتعاقد عنيَا دِن أن يكّن منيتعاقد امحق باميطامبة بأْ تعّيض ِىا زاد عن تنك امنسبة 
 78ِفٓ حأت امضرِرة امطارئة يستنزو ىّافقة اميتعاقد عنٓ ٍذة امزيادة اعيأ منص اميادة 

   1998 مسنٖة 89ىن امٕئحة امتنفيذية منقانّٖن 
 ِٔئحتٖة امتنفيذيٖة بشأن 1998 مسنٖة 89تخضٖع ٍذٌ اميناقصة مكافة أحكاو ىّٖاد امقانّٖن  -10

ًٕا مَذٌ امشرِط ِذمك فييا مً يرد بشأنُٖ نٖص خاص   .اميناقصات ِاميزايدات ِتعتبٖر ىكي
 
 

 



ىحهفظة امجنزة 
  حي امدقي  
إدارة امطٖٖٖٖٖٖرق 

       ====    
امشرِط امخصّصية 

 2018 2017منخطُ أستثيارية مبعض شّارع حي امدقي منعاو اميامي 
 ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖ

 .خٕطُ اإلسفنت اميركزية عنٓ امسهخن ِاميستخدىة منعيننة تكّن اِتّىهتنكنه  .1
 :-امخنطة أسفنتنُ امسهخجة اميطنّبة ىن خٕل امتدر هت أتنُ  .2

   طبقهت كحنفة(د3)منترىنً تدرج  
  ( ج4/ب 4 ) منسطحنة تدرج .  
   تدر هت رفنعة (ب 5 )منيهستنك تدرج . 

 . ِارد ىعهىه تكرير امسّيس إنتهج ىحنٓ 60/70امبنتّىنن اميستعيه في امخنطة أسفنتنُ  .3
مشركة أِ اميقهِل امذي يرسّ عننَه امعطهء ىسئّل عن تقديً تصينً منيخنّط أسفنتٓ  .4

اميستخدو مطبقهت امرصف ِذمك منحصّل عنٓ طبقهت رصف ىقبّمة فجنه ِفٓ حدِد تصينً 
     .اميخنّط أسفنتٓ 

يحق منحٓ اخذ عنجهت ىن امخنطة أسفنتنُ ِطبقُ امدقشّو ِامخرسهنة امعهدية ِتحنننَه بأحد ىعهىه  .5
امحكّىنة ِعنٓ  نفقُ امشركة امراسي عننُ امعيننة ِعنٓ اميقهِل ىسئّمنُ تجَنز امعنجهت بهمشكه 

    .امذي تحددٌ اميعهىه 
 ٔ يتً تجفنذ اْ طبقُ ىن طبقهت امرصف أٔ بعد استٕو امطبقة اميجفذة امتي تسبقَه طبقه  .6

 .منيّاصفهت امفجنة اميعتيدة ِىّافقة  َهز اإلشراف كتهبُ عنٓ تجفنذ كه طبقُ 
يحق منحٓ امغهء اْ بجد ىن بجّد األعيهل ِذمك حسب ىتطنبهت امعيه ِطبقه متعننيهت اميَجدس  .7

 .اميشرف 
 ىن %25زيهدةتكننف اميقهِل اِ امشركة اميجفذة برصف شّارع نطهق امحٓ ِفٓ حدِد  يحق منحٓ  .8

 .ا يهمٓ امعيننُ ِبجفس أسعهر ِامشرِط امخهصُ بهمعيننُ ِدِن ىّافقُ ىجُ 
 .ٔ يجّز منيقهِل اِ امشركة امغهء اِ تعديه اْ بجد ىن أعيهل امّاردٌ بهمقهئيُ اميرفقُ  .9
ٔ يجّز منيقهِل اِ امشركة اسجهد بعض اِ كه أعيهل اميسجدٌ امنُ امٓ اْ ىقهِل ىن امبهطن أ بعد  .10

 .ىّافقُ  َهز أشراف 
 .ىراحه تجفنذ امعيه مكه شهرع يتً عنٓ جٕث ىراحه  .11

اميرحنُ أِمٓ  
  ُكشط أسفنت امقديً ىع نقه ىخنفهت ىن سنر اميكشطُ فّرا امٓ اميقهمب امعيّىن. 
  ُتجريد أتربُ ىن فّق سطح أسفنت امقديً ِنقنَه امٓ اميقهمب امعيّىن. 
  ُتّريد ِفرش طبقُ أسهس بهمسيك اميطنّب فٓ حهمُ امشّارع امترابن. 



  ُقطع ِتسّيُ ِعيه فرىُ ِامدىك مضبط اميجهسنب فٓ حهمُ امشّارع امترابن. 
  ٓانشهء بهمّعهت أىطهر طبقه منكرِكٓ اميرفق ِفٓ أىهكن اميحددٌ بيعرفُ اميَجدس اميشرف ىن امح

. 
  عيه برابخ مٕنهرٌ طبقه منكرِكٓ اميرفق ِفٓ أىهكن امتٓ يحددٍه اميَجدس اميشرف. 
  ُتّريد ِتركنب امبردِرات مٕرصفُ امجهنبن. 
  تّريد ِتركنب بٕط اِ فرش طبقُ اسفنتنُ ىهستنك مٕرصفُ امجهنبنة. 

اميرحنة امثانية  
  تّريد ِرش امطبقة امٕصقة( R. c.) بهستخداو ىعدات امرش امينكهننكنة ِيراعٓ أ تتعدْ اميسهحة 

امتي يتً رشَه بهإلسفنت امسهئه ىسهحُ سطح طبقُ امخرسهنة أسفنتنُ امتي سنتً فرشَه خٕل نفس 
 .ِرديُ امتشغنه امّاحدة 

  ترىنً ِرصف امشهرع بهمخنطة أسفنتنُ امسهخجة بهميّتّر  ريدر ٔستعدال ىجهسنب امشهرع ِخنق ىنّل
  .طّمنُ ِعرضنُ منشّارع نحّ ىّاقع بهمّعهت األىطهر 

  رفع ىطهبق اميجهرْ ِأغطنُ بهمّعهت اميطر ِبرايز امينهٌ بعد فرش طبقُ امترىنً بهٔرتفهع اميطنّب
 .منطبقة امسطحنة 
اميرحنة امثامثة  

  يتً فرش امطبقة أسفنتنُ امسطحنة أِ فرش امرىهل ِتركنب امبٕط اميتداخه بهمشّارع امترابنة ِٔ يجّز
منشركة اميجفذة تجفنذ اميرحنة امحهمحة إٔ بعد أنتَهء ىن اميرحنتنن األِمٓ ِامحهننة ِىّافقة  َهز 

 .اإلشراف 
تقّو امشركة بتّفنر اميعدات امصغنرة ِعيهمُ امندِية امكهفنة في حهمُ األىهكن امتي يصعب بَه دخّل  .12

 .اميعدات امكبنرة ِتبعه متعننيهت ىَجدس اإلشراف 
تقّو امشركة بتّفنر اميعدات ِاألدِات ِامعيهمة امٕزىة منيسهعدة فٓ سحب امسنهرات اميّ ّدة مخهرج  .13

 .ىّقع امعيه بهمتعهِن ىع  َهز اإلشراف 
اميقهِل أِ امشركة امذي يرسّ عننَه امعطهء ىسئّل عن امتخنص ىن اميخنفهت امجهتجة   .14

عن ازامُ أتربُ ِأعيهل امرصف أميجفذٌ ِيكّن ىسئّٔ عن اْ أضرار تقع منغنر نتنجة عدو امتخنص ىن 
  .ٍذٌ اميخنفهت ِفٓ حهمُ تأخرٌ في رفعَه يتً رفعَه بيعرفُ أمحٓ خصيه ىن ىستحقهتُ مدْ امحٓ 

يتً تجفنذ األعيهل اميطنّبة بحنخ ٔ تعّق حركُ اميرِر ِاميقهِل ىسئّل عن اميحهفظة عنٓ أعيهل .15
اميجفذٌ ِ يَّر اميهرٌ ِاميجشهت اميّ ّدة ِاميرافق امعهىة بيجطقُ امعيه ىع ضرِرٌ تّا د عدد كهفٓ ىن 

أقيهع امتحذيريُ ىضهءٌ منٕ حّل ىّقع امعيه ِتّفنر امٕفتهت أرشهديُ اججهء امعيه نَهرا ِامتجسنق ىع 
 .أدارٌ امعهىُ ميرِر امجنزٌ ٔستخراج تصهريح امعيه امٕزىُ 

 يتً تجفنذ أعيهل طبقه ِٔاىر امشغه امصهدر ىن امحٓ ِاميدٌ اميحددٌ بَه ِفٓ حهمُ امتهخنر فٓ انَهء .16
 .أعيهل فٓ ٍذٌ اميدٌ يتً تّقنع غراىُ تهخنر عننَه طبقه ميه ِرد بهمقهنّن 

 تصرف قنيُ أعيهل بيّ ب ىستخنصهت  هريُ عن أعيهل اميطهبقُ منيّاصفهت ِامتٓ يتً أنتَهء ىجَه .17
 .بهمكهىه 



 اججنن ىَجدسنن نقهبننن ىن طرف اميقهِل بحنخ انُ ٔ يتً امقنهو بتجفنذ (2) يتً أخطهر امحي بأسيهء .18
 ( ىهستنك , سطحنُ , ترىنً )بجّد األعيهل امتيَندية ِامتجَنزات امتي تتً نَهرا ِفرش امخنطة أسفنتنُ 

امتي تتً منٕ أ فٓ ِ ّد أشراف ٍجدسي ىن قبه اميقهِل ىع تجفنذ اميّاصفهت امفجنة بكه دقُ ِيتً خصً 
 .ىبنغ ىهئُ  جنُ عن كه يّو فٓ حهمُ عدو تّا د اميَجدس فٓ ىّقع امعيه 

 سهعة ىع امحي ٔستخداىَه في 24 اججنن  سنهرة ىّديه حديخ ِبحهمُ  ندٌ تعيه (2) يتً تدبنر عدد .19
اميرِر امنّىي منٕ ِنَهرا مإلشراف عنٓ األعيهل ِينزو  ِ ّدٍه ىن امنّو امتهمي متّقنع امعقد ِخٕل ىدٌ 

  .امعيننة حتٓ انتَهء األعيهل امختهىنة ِفٓ حهمُ عدو امتّا د يخصً ىهئُ  جنُ يّىنه عن اْ ِرديُ 
 ينتزو اميقهِل بهمتهىنن ضد حّادث امعيه مدْ أحدْ شركهت امتهىنن اميعتيدة مصهمح امعهىننن ىن قبه .20

 يعتبر ضين تهديُ األعيهل أنتقهل ىن )امحي بجَهز اإلشراف عنٓ امعيننة اججهء تهديُ أعيهل تخص امعيننة 
 ِيبدأ امتهىنن بعد تّقنع امعقد ىبهشرٌ ِحتٓ اميّافقة عنٓ أستٕو (امسكن امٓ ىكهن امعيه ذٍهبه ِعّدٌ 

  :-أبتدائي منعيننة ِيكّن امتهىنن بهمفئهت اميبنجة بعد 
  ٌ( فقط ِقدرٌ عشرِن أمف  جنَه ٔ غنر )  جنَه 20000اميَجدس ىبنغ ِقدر  
  ٌ( فقط ِقدرٌ خيسُ عشر امف  جنَه ٔ غنر )  جنَه 15000ىسهعد ىَجدس أِ ىٕحظ فجي ىبنغ ِقدر . 
  ٌ( فقط ىبنغ ِقدرٌ سبعُ أٔف ِخيسيهئة  جنَه ٔ غنر )  جنَه 7500سهئق ىعدٌ أِ سنهرة ىبنغ ِقدر . 
  ٌ( فقط ِقدرٌ خيسُ أٔف  جنَه ٔ غنر )  جنَه 5000عهىه عهدْ ىبنغ ِقدر . 

ِعنٓ اميقهِل ان يقدو بّمنصة امتهىنن منحٓ قبه استٕىُ ميّقع أمعيننُ ِأ كهن منحٓ ان يقّو بهمتهىنن 
  .عنٓ حسهب اميقهِل ِتحت ىسئّمنتُ دِن ان يكّن امحٓ ىنزو بذمك 

 2011 مسجُ (15781) يتحيه اميقهِل أتعهب مججُ أستٕو أبتدائي اميشكنة طبقه مقرار امسند اميحهفظ رقً .21
 .  جنُ مكه عضّ مججُ أستٕو 5000  جنُ ِأقصٓ 2000 ىن ا يهمٓ أمعيننُ بحد أدنٓ %02 0بجسبُ 

تجفنذ أمعيننُ اربع شَّر ىن تهريخ استٕو اميّقع ِىدة امعقد ىع امحٓ محنن أمترسنُ امعهو اميهمٓ  ىدٌ.22
 ِىن حق امحٓ زيهدة أعيهل ِتحديد زىن امتجفنذ حسب أعيهل اميطنّبة ِامينزاننة امّاردة منحٓ 2018/2019

   .ىن اْ  َة ِبجفس أسعهر ِبجفس اميّاصفهت اميطرِحة 
عنٓ امشركهت اميتقدىة دراسة اميّاقع اميطرِحة ِِضع اسعهرًٍ ميدة امعقد ِمنس ىن حق امشركة -23

اميطهمبة بزيهدة اسعهر امفئهت ااىتقدىة ىجُ فٓ حهمة زيهدة اِ نقص أعيهل بأْ كينة حسب ىتطنبهت امعيه 
 .خٕل ىدة امعقد 

 ىهيفند بينكنة اميعدات اميستخدىة فٓ امعيننة ِبنهن حهمتَه امينكهننكنة \ عنٓ امشركهت اميتقدىة بهمعط.24
حسب امكشف اميرفق بهمعيننة 

  . عنٓ امشركهت اميتقية تقديً اميستجدات اميطنّبة طبقه ٔحكهو قهنّن اميجهقصهت رقً  -25
   
 
 
 
 



    حي امدقي                    
   إدارة امطٖٖٖرق 

                                              كشف  ==========  
باآلٔت باميعدات امٕزىة مخطة امرصف بحي امدقي  

 2017/2018منعاو اميامي 
اسًٖٖٖٖٖٖٖٖ اإلمُ أِ اميعٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖدة امعدد 
ىاكينة كشط حديثُ مكشط اإلسفنت امقديً  1
مّدر حجً كبير  1

ىن سنهرات امجقه امقٕب بأحجهو ىختنفة مجقه األتربة ِاميخنفهت ىن ىّقع امعيه إمٓ عدد كافي 
اميقهمب امعيّىنة  

 
مّرد حجً صغنر   1
 ( كبنر -صغنر)ىّتّر  ريدر  2
سنهرة بتهنك مضخ امينهٌ  1
سنهرة كجس إمنُ  1
.Rاتنجهير مرش ىهدة  1 c. 5 - c 
خٕطُ إسفنتنة ىركزية حديحة اِتيهتنكنة بَه ىعهىه مضبط  ّدة امخنط  1

 ىن سنهرات امجقه امقٕب بأحجهو ىختنفة مجقه األتربة ِاميخنفهت ىن ىّقع امعيه  عدد كافي 
 " فنجشر ىّديه  حديخ "ىهكنجة فرش اإلسفنت ىنكهننكنه  2
 طن 12 – طن 8ٍراس حديد عجنتنن زنُ  2
ٍراس كهِتش  1
ىهكنجة اضهءة بَه عدد كهفي ىن امكشهفهت مٕضهءٌ منٕ أججهء امعيه ٍذٌ اآلٔت ِاميعدات  1

 ىن دفتر امشرِط ِاميّاصفهت منَنئة امعهىة 54,53،52،51تخضع ميه تجص عننُ اميّاد أرقهو 
 .منطرق ِامكبهري 

 .سنهرة نصف نقه متسَنٕت امعيننة  1
 سهعة ىع امحي ٔستخداىَه في اميرِر 24سنهرة ىٕكي ىّديه حديخ ِبحهمُ  ندٌ تعيه  1

امنّىي منٕ ِنَهرا مإلشراف عنٓ األعيهل ِينزو ِ ّدٍه ىن امنّو امتهمي متّقنع امعقد 
ِخٕل ىدٌ امعيننة حتٓ انتَهء األعيهل امختهىنة ِفٓ حهمُ عدو امتّا د يخصً ىبنغ ىهئُ 

 . جنَه يّىنه عن امسنهرة 
 
  
 
 



 امشرِط  امخصّصنة ألعيهل رصف 
مبعض امشّارع امخطة أستحيهرية بحي امدقي   

 2017/2018منعهو اميهمي 
 
 

كتهب 
اميّاصفهت امقنهسنة منطرق ِامكبهري ِامكّد اميصري 

 يعتبران ىكيٕن مَذٌ امكراسة  
 

 
                                                                                                     

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  حي امدقي 
إدارة امطٖٖٖرق 

قسً اميشرِعٖٖهت  
 ==========                   

بيان باميعدات امٕزىة مخطة امرصف بحي امدقي 
 

 اسًٖٖٖٖٖٖٖٖ أمُٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖ أِ اميعٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖدة امعٖٖٖٖٖدد
2 

عدد كهفي 
 
1
1 
1 
1 
1 
 
  
2
2 
2 
1 
1 
 
 
 

 

مّدر حجً كبنر 
ىن سنهرات امجقه امقٕب بأحجهو ىختنفة مجقه األتربة ِاميخنفهت ىن ىّقع 

امعيه إمٓ اميقهمب امعيّىنة  
مّدر حجً صغنر  

  ريدر 
سنهرة بتهنك مضخ امينهٌ 

سنهرة كجس إمنُ 
.Rاتنجهير مرش ىهدة  C. 5   - M. C. O 

خٕطُ اسفنتنة ىركزية حديحة اتّىهتنكنة بَه ىعهىه مضبط  ّدة امخنط  
سنهرات امجقه امقٕب مجقه امخنطة اإلسفنتنة ىن امخٕط إمٓ ىّقع امعيه  

  " فنجشر ىّديه  حديخ "ىهكنجة مفرش اإلسفنت ىنكهننكنه 
 طن  12 – طن 8ٍراس حديد عجنتنن زنُ 

ٍراس كهِتش  
ىّمد كَربهء مإلضهءة منٕ أججهء امعيه فٓ حهمُ امعيه منٕ 
 ىن 54 ، 53 ، 52 ، 51ٍذٌ اآلٔت ِاميعدات تخضع ميه تقضٓ عننُ اميّاد أرقهو 
دفتر امشرِط ِاميّاصفهت منَنئة امعهىة منطرق ِامكبهري  

سنهرة نصف نقه متسَنٕت امعيننة  
 24سنهرة ىٕكي ىّديه حديخ ٔيقه عن خيس سجّات ِبحهمة  ندة تعيه 

سهعة ىع امحي ٔستخداىَه في اميرِر امنّىي منٕ ِنَهرا مإلشراف عنٓ 
األعيهل ِينزو ِ ّدٍه ىن امنّو امتهمي متّقنع امعقد ِخٕل ىدة امعيننة ِفٓ 

 " ىهئُ ِخيسّن  جنَه يّىنهًا "  جنُ 150حهمة عدو امتّا د يخصً ىبنغ 



حٖٖٖٖٖٖٖٖي امدقي                      
    إدارة امطرق 

قسً اميشرِعٖٖهت  
        ===== 

 
اميٕحظات امّاجب تّافرٍا باميعدات  ِاألجَزة اميستخدىة  

 
 . اميعدات ِاأل َزة اميستخدىة منعيننة ىن نّع حديخيجب ان تكّن  (1
يجب تّا دٍه بيّقع امعيه قبه امبدء بيدة كهفنة   (2
تقديً اميستجدات امدامة عنٓ تّا د ٍذٌ اميعدات ِاأل َزة طرف اميقهِل بحنخ تكّن خهمنة  (3

 .ىن امعيه متجفنذ ٍذٌ امعيننة بهمذات طبقهًا منبرنهىج امزىجي اميقدو ىن اميقهِل 
في حهمة عدو تقديً ٍذٌ يكّن منحٓ امحق في عدو إسجهد امعيننة إمٓ اميقهِل أِ سحب  (4

 .امعيه ىجُ في حهمة عدو ِ ّدٍه بهمفعه في ىجطقة امعيه بعد رسّ امعيننة عننُ 
 .منيَجدس اميبهشر حق رفض اميعدات ِاأل َزة امغنر ىستّفنة منشرِط  (5
يجب تّا د اميعدات اميطنّبة مبدأ امتشغنه حسب ىه  هء بهمبرنهىج امزىجي اميقدًٖ ىن اميقهِل  (6

ًٕا فنجب تّا د اميعدات  عنٓ أن تستكيه بهقي اميعدات تبهعه فإذا صهر تشغنه امعيه في نّعنن ىح
 .امٕزىة مكه نّع عنٓ حدة 

 .إذا كهن امعيه في احتنهج ميعدات مً تذكر بهمدفتر فنجب عنٓ اميقهِل إحضهرٍه  (7
يجب تزِيد ىّقع امعيه بيعيه كهىه ِ ذمك معيه تجهرب ىعيننة بصفة ىستيرة أججهء امتشغنه  (8

ىع إرسهل عنجهت اميعيه اميركزي امتهبع ميديرية امطرق ِ امجقه بهمجنزة ِ ذمك مٕسترشهد بجتهئجَه 
 .ىع ىعيه امعيننة منّصّل إمٓ اميّاصفهت امقنهسنة في امعيه 

يحق  منحٓ أطٕع عنٓ اصّل ىستجدات امينكنُ امخهصُ بهميعدات منشركهت امتٓ مً يسجد  (9
امنَه اْ اعيهل سهبقُ  بهمحٓ ِيجب عنٓ اميقهِمنن تقديً اصّل سهبقُ أعيهل مٕطٕع عننَه 

 .ِىطهبقتَه بهمصّر اميقدىُ بهميظرِف امفجٓ 
---------------------- 

 
 :-ىٕحظات ٍاىة 

 تنغٓ ىن نفسَه امبجّد ِ اميّاد امتي ٔ تدخه في امعيه اميطنّب ِ ٔ تعيه بُ ِ يجرْ تجفنذ 
  :-كه بجد ىن بجّد تنك األعيهل طبقهًا مٕتٓ 

امشرِط امخصّصنة ِ اميّاصفهت امقنهسنة منَنئة امعهىة منطرق ِ امكبهري امطبعة  .1
 ( 1990 )األخنرة 

 . ( ٍذا امدفتر )امشرِط امخصّصنة  .2
 .تعننيهت اميَجدس اميبهشر  .3



      حي امدقي                       
   إدارة امطٖٖٖرق 

قسً اميشرِعٖٖهت  
 ========== 

  أشتراطات امخاصة ِامفنية ألعيال امرصف 
========= 

 :-امخنطة اإلسفنتنة امسهخجة  -1
 د ىع تصينً خنطة اسفنتنُ مطبقة امترىنً متحديد نسبة األسفنت امفعننة 3منترىنً تدرج  -أ
. 
 ٖ ىع تصينً خنطة اسفنتنُ مطبقة امسطحنة متحديد نسبة األسفنت 4امسطحنة تدرج  -ب

 .امفعننة
 .خٕطُ اإلسفنت اميركزية عني امسهخن اميستخدىة تكّن أِتّىهتنكنه ِبحهمة  ندة  -2
 ِارد ىعهىه تكرير امسّيس أِ 60/70امبنتّىنن اميستعيه في امخٕطة اإلسفنتنة  -3

  . إنتهج ىحني–اإلسكجدرية
يحق منحي أخذ عنجٖة ىن امخنطة اإلسفنتنة ِطبقة امدقشّو ِامبردِرة ِامبٖٕط ِ أغطنة  -4

بهمّعٖهت اميطٖر    ِ ىّاسنرٍه ِتحنننَه بأحد اميعيه امحكّىنة ِعني نفقة امشركة امراسي عننَه 
امعيننة ِعني اميقهِل تحيه ىسئّمنة تجَنز امعنجهت بهمشكه امذي تحددٌ اميعهىه عني أن يتً 

 .اعتيهد امعنجهت قبه بدء امتجفنذ 
يحق منحي إمغهء أي بجد ىن بجّد األعيهل أِ  زيهدة اْ بجد  ِذمك حسب ىتطنبهت امعيه  -5

 .ِطبقهًا متعننيهت اميَجدس اميشرف دِن امر ّع إمٓ امشركة اميجفذة 
يحق منحي تكننف اميقهِل أِ امشركة اميجفذة برصف شّارع في نطهق امحي بزيهدة  -6

 ىن إ يهمي امعيننة ِنفس األسعهر ِامشرِط امخهصة بهمعيننة دِن %25أعيهل ِفي حدِد 
 .اعتراض ىن اميقهِل 

 .يتً ِضع األسعهر كتهبة بجّار كه بجد  -7
 . إمغهء أي بجد ىن بجّد األعيهل امّاردة بقهئية األسعهر اميرفقة ( شركة )ٔ يجّز منيقهِل  -8
 :-ىراحه تجفنذ امعيه مكه شهرع تتً عني جٕجة ىراحه كهمتهمي  -9

 :اميرحنة األِمي 
  .إنشهء بهمّعهت األىطهرمٕحتنه هت في األىهكن اميحددة بيعرفة اميَجدس اميشرف ىن امحي طبقه  -

 :اميرحنة امثانية 
ترىنً نَر امشهرع بهمخنطة اإلسفنتنة ٔستعدال امشهرع ىن خنق ىنّل طّمنة ِعرضنة منشّارع  نحّ  -

 .ىّاقع بهمّعهت اميطر 
  .رفع أغطنة ىطهبق اميجهرْ ِبرايز امينهٌ بهٔرتفهع اميطنّب منطبقة امسطحنة  -

  :اميرحنة امثامثة 



 يتً فرش امطبقة اإلسفنتنة امسطحنة ِٔ يجّز منشركة اميجفذة تجفنذ اميرحنة امحهمحة إٔ بعد -    
  .أنتَهء ىن اميرحنتنن األِمٓ ِامحهننة 

        يحظر عنٓ امشركة امراسي عننَه امعيننة امتجهزل ىن امبهطن إمٓ آخرين ِمنحٓ امحق في فسخ امعقد 
 .أِ سحب األعيهل في حهمة ىخهمفة ذمك 

عنٓ امشركة امراسي عننَه امعيننة اتخهذ كهفة أحتنهطهت ِامتدابنر امٕزىة إرشهديهًا  .1
   .ِتحذيريهًا ِعيننه بيه يكفه حيهية ىيتنكهت ِأرِاح ِأىن اميّاطجنن 

 ِىتدرج  بعد أنتَهء ىن أعيهل 6عنٓ امشركة اميجفذة ِضع طبقة األسهس ىن سن .2
  .امحفر بهإلسفنت 

 
أشتراطات امخاصة باميظرِف امفني 

----------- 
 :- ىن امٕئحة امتجفنذية مقهنّن تجظنً اميجهقصهت ِاميزايدات (8)ىهدة رقً 

 :اميستجدات امتي يجب إرفهقَه بهمعطهء 
 .قنية امتأىنن اميؤقت ِاميحدد قنيتُ ىن  َة اإلدارة  .1
 .امبرنهىج امزىجي منتجفنذ ِىدتُ  .2
 .عقد تأسنس امشركة  .3
 .سهبقة األعيهل ىعتيدة ىن امحكّىة أِ امقطهع امعهو ِامَنئهت امعهىة  .4
 . ( امقند في امسجه امتجهري )بنهنهت امقند في امسجٕت  .5
 .بطهقة عضّية أتحهد اميصري ميقهِمي امتشنند ِامبجهء  .6
 .شَهدة امتسجنه مدْ ىصنحة امضرائب عنٓ اميبنعهت  .7
 .امبطهقة امضريبنة ىجددة  .8
  .بطهقة ىقهِمي امقطهع امخهص  .9
 .بنهن بجسب اميتغنرات مألسعهر امسنهدية منبجّد  .10

امقسً امثاني 
  

 متجفنذ األعيهل ِيجب أن يعنن ( ىَجدس اميقهِل ) يعنن اميجدِب امفجي منيقهِل 3، 2بجد رقً 
  عن ( خيسيهئة  جنَهًا ٔ غنر ) منعيننة ِتكّن قنية امغراىة ٍي ( ىَجدس ىدني )ىجدِبهًا فجٖنهًا 

كه يّو ىن األيهو يتغنب فنَه عن ىّقع امعيننة  
 ىسئّمية اميتعاقد  : 4بند رقً 
 اميسئّمنة امعهىة  : 4ِ 01بجد رقً 
 ىسئّمنة اميتعهقدين اميتعددين ِِفهة أحدًٍ  : 4ِ 02بجد رقً 
امتأىنن عنٓ امعهىننن  : 4ِ 06بجد رقً 



 ينزو اميقهِل بهمتهىنن ضٖد حّادث امعيه مدْ إحدْ شركهت امتأىنن اميعتيدة مصهمح امعهىننن ىن -
 )قبه امحي بجَٖهز اإلشراف عنٓ امعيننٖة أِ امعهىننٖن بهمحي أججٖهء تأديٖة أعيٖهل تخٖص امعيننٖة 

  . (يعتبر ضين تأدية ألعيهل أنتقهل ىن امسكن امٓ ىكهن امعيه ذٍهبه ِعّدة 
 ِيبدأ امتأىنن بعد تّقنع امعقد ىبهشرة ِحتٓ اميّافقة عنٓ أستٕو  أبتدائي منعيننة ِيكّن 

امتأىنن بهمفئهت امتي حررٍه امقهنّن منعهىننن ىن ىَجدس ِىسهعد ىَجدس اِ ىٕحظ ِسهئق 
 .ِعهىه عهدْ ِتحت ىسئّمنة اميقهِل

  . ِإٔ كهن منحي أن يقّو بهمتأىنن عنٓ حسهبُ ِتحت ىسئّمنتُ دِن أن تكّن ىنزىة بذمك -
  . ىعهيجة األعيهل اميطنّب إنشهؤٍه : 11بجد رقً 
 تسننً ىّقع امعيه  : 12بجد رقً 
 اميحهفظة عنٓ اميجشآت امصجهعنة  : 13بجد رقً 
 تعننيهت بخصّص امرسّو اميستحقة مَنئة األبحهث امجنّمّ نة ِامتعدين  : 19بجد رقً 
 ىراقبة امعيه  : 21بجد رقً 
 ىسئّمنة اميشرفنن عنٓ األعيهل  : 24بجد رقً 
 امتحقنق ىن األعيهل  : 25بجد رقً 
 رفض ِإزامة األعيهل امتي ٔ تطهبق اميّاصفهت  : 26بجد رقً 
 ىراقبة اميّاد  : 28بجد رقً 
 اميحه ر اميجصّص عجَه في امشرِط امخصّصنة منعيننة  : 29بجد رقً 
 اختبهرات اميّاد ِامفحّص  : 30بجد رقً 
  . ىكتب أِ كشك اميَجدسنن اميراقبنن منعيه : 32بجد رقً 

 
 0 تجقٕت اميَجدسنن اميعتيدين منيشرِع : 33بجٖٖد رقًٖٖ 

 يجب عنٓ اميقهِل أن يضع تحت تصرف امحي سنهرة ركّب ىٕكي بحهمة  ندة :بجٖٖد رقًٖٖ       
 )  جنُ 150ٔستعيهمَه في األشراف عنٓ امعيه أججهء امتجفنذ ِتكّن امغراىة عنٓ امسنهرة ىبنغ 

 عن كه يّو فنُ امسنهرة تحت تصرف اميَجدسنن اميشرفنن عنٓ (ىهئة ِخيسّن  جنَهًا ٔ غنر 
ًٔا بأِل   0اميشرِع عنٓ ان تخصً امقنية ىن أستحقهقهت امدِرية أِ

 0 تجظنً حركة اميرِر أججهء امعيه : 40بجٖٖد رقًٖٖ 
يراعٓ في برنهىج تجفنذ امعيه أنُ سنصنر فتح امطرق منيرِر في اميدة اميحدِدة منتجفنذ  .1

عنٓ أن تقفه حهرة ِاحدة ٍِٓ امتي سنتً فنَه أعيهل اإلنشهء فقط ِيتً ىراعهة ىه  هء 
 0ببهقنة امبجد 

سّف يّقع غراىة ىقدارٍه أمف  جنُ عن امنّو امّاحد في حهمة عدو قنهو اميقهِل بعيه  .2
أحتنهطهت امٕزىة متجظنً حركة اميرِر أججهء امعيه ِأيضه متقصنرٌ في تركنب عٕىهت اإلرشهد 

ِامتحذير ِاإلنهرة عنٓ امطريق ِطبقهًا منجيّذج اميرفق عٕىهًا بأن امشرط امجزائي ٔ يجفٓ 



ىسئّمنة اميقهِل حنخ أنُ ىسئّل ىسئّمنة كهىنة عيه يحدث مجيَّر اميشهة ِامراكبنن 
 0ِامسنهرات حّادث امتقصنر في تجفنذ أحتنهطهت امّا بة 

 0 أستٕو اميؤقت : 41بجٖٖد رقًٖٖ 
 0 ىدة امضيهن ِامصنهنة : 42بجٖٖد رقًٖٖ 

   0  (جٕث سجّات)تبدأ ىن تهريخ أستٕو أبتدائي ِتكّن ميدة ستُ ِجٕجّن شَرا 
 : أستٕو امجَهئي : 43بجٖٖد رقًٖٖ 

بعد انقضهء ىدة امضيهن منطريق كنُ يقّو امحي بهميعهيجة تيَنداًا مٕستٕو امجَهئي فهن ِ د بَه 
 0اْ عنّب يخطر اميقهِل كتهبُ بإصٕح امعنّب 

 0ِيحرر ىحضر استٕو منطريق ِيصرف منيقهِل امتأىنن امجَهئي 
 

 امبرناىج امزىني متنفيذ امعينية
-----------  

ىدة امعيننة ِبرنهىج األعيهل ِامترىنيهت امٕزىة اتخهذٍه متجفنذ امعيننة ِيتً حسهب ىدة امعيننة 
  .ىن أستٕو اميّقع  

 
   اربعة  اشَر ىن تاريخ تسنيً اميّقع خامٓ ىن اميّانع ِامعقابات :ىدة امعينية 

  ُيجب أن تجتَي  ينع األعيهل نَهية ستة اشَر ىن تهريخ استٕو اميّقع منيقهِل أِ  زء ىج
 .ِفٓ حهمة امتأخنر تّقع غراىة امتأخنر طبقه منقهنّن 

                               ----------------------------  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
تابٖٖٖٖٖٖٖع ىّاصفٖٖٖٖٖٖٖٖات إنشائيٖٖٖٖٖٖٖٖٖة  

----------                                       
 طريقة اميحهسبة ِامصرف  : 08 75ىهدة رقً 
  . ىّاصفهت إنشهء طبقة األسهس بيّاد ىتدر ة خصّصنة : 81بجد رقً 
  . ِصف امعيه نهتج تكسنر كسهرات : 01 81بجد رقً 

  . اميّاد : 02 81ىهدة رقً 
تتكّن اميّاد اميطنّبة مطبقة األسهس ىن اميّاد امغننظة ِامرفنعة ِاميّاد امرابطة ىن امزمط  -1

امسننس أِ األحجهر امطبنعنة أِ نهتج امتكسنر أِ ىن خبخ األفران اميتدرج ِامرىهل اميتدر ة 
امطبنعنة أِ نهتج امتكسنر أِ خننط ىجَه تكّن في ىجيّعَه ىخنّطهًا ىتدر هًا ىطهبقهًا مَذٌ 

  .اميّاصفهت 
  :يجب ىراعهة أتٓ فٓ استخراج اميّاد ىن اميحه ر  -2

 سّف ٔ يسيح بجقه اميّاد ىن اميحه ر إٔ بعد اعتيهد اميحجر ىن اميَجدس اميشرف ِذمك ( أ )
بعد إ راء األبحهث امٕزىة عنٓ اميحجر بأخذ امجسهت ِإ راء امفحّص امٕزىة متحديد ىدْ صٕحنتُ 

  .ِكفهئتُ طبقهًا مَذٌ اميّاصفهت 
 يقّو اميقهِل بكشف اميحجر ِذمك بتجظنف اميّقع ىن األشجهر ِامحشهئش ِامجذِر ِ ينع ( ب )

اميّاد ِامتي غهمبهًا ىه تحّْ أتربة ىّاد عضّية أِ ىّاد ىتفتتة أِ ضهرة ِذمك بسطح كهف يزيد عن 
  .اميسطح اميطنّب حفرٌ ميجع انَنهر األتربة ِاختٕطَه بيّاد اميحه ر بعد تشّيجَه 

  . اميقهِل ىسئّل عن كنفنة نقه اميّاد ىن ىصهدرٍه إمٓ ىّقع امعيه ( ج )
 يجب أن تكّن اميّاد اميجقّمة ىن اميحه ر ىتجهنسة  ِنظنفة ِخهمنة ىن أي شّائب أِ ىّاد ( د )

  .غريبة ىع ىراعهة عدو فقدان أي ىكّن ىن ىكّنهتَه أججهء امجقه 
  :اميّاد امغننظة  -3

 حصّيهن صنبة قّية سّاء أكهنت سننسنة أِ ( 10 ) تتكّن اميّاد اميحجّزة عنٓ ىجخه رقً ( أ )
  .حجرية أِ خبخ األفران 

  . طبقهًا مٕختنهر امقنهسي % 50 نسبة امفهقد في  َهز مّس انجنّس ٔ يزيد عن ( ب )
 يجب إٔ يزيد نسبة اميّاد امقهبنة منتفتت فٓ اميهء ىن اميّاد امغننظة ِامرفنعة اميحجّزة ( ج )

  . ىن ِزنَه ( خيسة في اميهئة ) % 5 عن 4عنٓ ىجخه رقً 
 عجد غير عنجة ىن امطبقة في أقصٓ كحهفة  هفة طبقه مندىك اميعدل يجبغي خنٍّه ىن ( د )

  .أنتفهخ بّ ّد أقراص تعنٍّه تّازن ِزن امرصف امذي يعنّ امطبقة مٕختبهر امقنهسي 
 

 منيّاد امغننظة ِييكن %10 سهعة عن 24  يجب أٔ يزيد نسبُ أىتصهص بهمينهٌ بعد ( ٍٖ ) 
 ييكن أن يصه %50استخداو اميّاد امجنرية اميحننة امتي يزيد امفهقد في  َهز مّس انجنّس عن 

 أِ فّق طبقهت 71 في إنشهء طبقُ األسهس فّق طبقُ أسهس ىسهعد طبقه منبجد رقً %55إمٓ 



 ىن (101) طبقه منبجد رقً ( 3 –أ ) أِ ( *ا 4 -أ) أِ ( 6 – 2 – أ ) أِ (4 – 2 – أ ) (1 -أ)تأسنس ىن امجّع 
 .دفتر اميّاصفهت امقنهسنة  

  :10 اميهرة ىن ىجخه رقً : اميّاد امرفنعة – 4
 ) 200  تكّن ىن رىهل طبنعنُ أِ نهتج تكسنر كسهرات ِاميّاد امرفنعة اميهرة ىن ىدخه رقً ( أ )

 . ( ىً,075
 )40 عن جنحي امجزء اميٖٖهر ىٖٖن ىجخه رقً (ىً,075) 200 يجب أٔ يزيد امجزء اميهر ىن ىجخه رقً ( ب)

425), .  
  : 40 مدِنُ امجزء اميهر ىن ىجخه رقً (ج)
  ٓ30حد امسنّمة    أقص% . 
  ٓ8ىجهل امندِنُ أقص% .   
 ستكّن  ينع اميّاد خهمنُ ىن اميّاد امعضّية ِامكرات أِ امتجيعهت امطنجنة  – 5

 
 . طريقُ امعيه ِامتجفنذ : 07 95ىهدة رقً 

أعداد سطح امطريق يقّو اميقهِل بتجظنف امطريق  ندا امذي ستّضع عننُ امطبقة  .1
اميخنّط األسفنت امسهخجة ىن أتربُ ِاميّاد اميفككة ِاميّاد امغريبة ِغنرٍه ِذمك 

 .بهستعيهل امفرش امندِية أِ آٔت امجفخ امينكهننكنة 
 .رش سطح امطريق بيهدة اسفنتنُ  .2
 .تجَنز اميّاد  .3
 .خنط اميخنّط  .4
 .نقه اميخنّط  .5
فرش اميخنّط  ِيجب أن يكّن در ُ حرارة اميخنّط ٍي اقه در ُ ىيكجُ يكّن اميخنّط  .6

فنَه ذِ در ُ تشغنه  ندة حسب تعننيهت اميَجدس اميشرف ِبصفُ عهىُ تتراِح ٍذة 
 در ُ ىئّية ِتكّن عيننُ امفرش بهستعيهل ىهكنجة امفرش 150 إمٓ 135امدر ة بنن 

 .ِتسّيُ اميهكنجة 
 .ٍرس اميخنّط ِنَّ امسطح  .7

  ًامتصريح بهميرِر عنٓ امطبقة : 10 95ىهدة رق . 
  من يسيح بهميرِر عنٓ طبقُ امرصف قبه انخفهض در ُ حرارتَه إمٓ در ُ حرارة

 .امجّ أتقه ٍذة اميدة عن جيهني سهعهت عنٓ األقه 
  ًاميحهسبة ِامصرف : 11 95ىهدة رق .  

         ------------------------------ 
            

   
 



حي امدقي  
إدارة امطٖٖٖٖٖرق  

    -----                                                                
 2017/2018شّارع بجطهق حٓ امدقٓ منعهو اميهمٓ (5)عدد  ىقهيسة تقديرية مرصف

 
أجيامٓ أجيامٓ امفئة امكيية امّحدة بيٖٖٖٖان األعيٖٖٖٖٖٖٖٖٖال و 

بامحرِف 
بهميتٖٖر امطّمٖي فٖك بٖردِرة قدييٖة  1

ِنقه اميتَهمك ىجَه امٓ اميقهمب 
امعيّىنة ِامصهمح ىجَه إمٖٓ ىخهزن 

امحي ِأتبهع تعننيهت اميَجدس 
  .اميشرف

 

    3700ط /و

بهميتر اميكعب قطع اتربُ ِىخنفهت ازمُ  2
األرصفة ِتكسنر خرسهنُ أسفنت 

امقديً ِنقنَه إمٓ اميقهمٖٖب امعيّىنٖة 
 .ِأتبٖهع تعننيهت اميَجدس اميشرف 

 

    1500 3و

بهميتٖر امطّمي تّريد ِتركنب بردِرة  3
ىتّسطُ بيّنة أسيجت   َد 

ِامفُ تشيه  امدٍهن  2سً/كج250
بنّننن ِأتبهع تعننيهت اميَجدس 

اميشرف  

    3700ط /و

4 
 
 
 
 

بهميتٖر اميسطح تّريٖد ِتركنب بٖٕط 
سً اصفٖر ِاحيٖر إنتهج 3×30×30أرصفة 

كج 300أمي ِىكّنهت ىّنة مصٖٖق امبٖٕط 
اسيجت مكه ىتر ىكعب رىٖٖه ِاعتيٖٖهد 
عنجة امبٕط ىن امحي ِامفئٖة تشيه 

سً بهمرىهل امجظنفة 5امٖردو ىتّسط 
أسفه امبٕط ِأتبهع تعننيهت اميَجدس 

 .اميشرف 

 2و
 

3000    



بهمعدد رفع ىطهبق امصرف صحي حتٓ  5
ىجسّب سطح امطبقة اإلسفنتنٖة ِأتبهع 

تعننيهت اميَجدس اميشرف 
    100بهمعدد 

بهمعدد تّريد ِتركنب بهمّعهت اميطهر  6
خرسهنة  هٍزٌ سهبقة امتجَنز ِامفنُ 

تشيه تّصنه اميّاسنر بهمقطر اميطنّب 
ِاعيهل امحفر ِامردو ِأتبهع تعننيهت 

 اميَجدس اميشرف

    10 بهمعدد

بهميتر اميكعب تّريد ِفرش  طبقُ  7
خنطُ  أسفنتنُ منترىنً أىهكن 

اميحته ُ  ِامفنُ تشيه رش امطبقة 
.Rامٕصقة  C ًِنظهفة امسطح امقدي

ِاتبهع أصّل امصجهعُ تعننيهت اميَجدس 
اميشرف 

    100 3و 

بهميتر اميسطح كشط أسفنت اميعنب  8
ِنقه امجهتج خهرج اميّقع امٓ اميقهمب 

امعيّىنة 6
    10000 2و

بهميتر اميسطح تّريد ِرش طبقة ٔصقة  9
R. C.  إسفنت ِيتً 2 و/ركج5 بّاقع 5

امرش عنٓ امسهخن ِ حسب أصّل 
امصجهعة ِامفئة تشيه نظهفة امسطح 
امقديً  ِتجريدٌ قبه امرش  ِأتبهع 

 .تعننيهت اميَجدس اميشرف 

    13000 2و

بهميتر اميسطح تّريد ِفرش طبقة  10
سطحنٖة ىن اإلسفنت عنٓ امسهخن 

 طبقه ,سً بعٖٖد امدىك 5سيك 
منيّاصفهت امقنهسنة ِأتٖٖبهع أصّل 

امصجهعة ِتعننيهت اميَجدس اميشرف 

    13000 2و

  


