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 ة ــالشروط الخاص
التاي يدادر ا المدنادن مان حاين  التعليمااتأن يتم العمل حسب الشروط الفنية وان يتمشى مع  يجب-1

 المتعداادماان العماال  علااى  جااءاآل نيااة تتعلااي باا ي   ناحيااةالعطاااآل ةيااة  ىغفااالألخاار ىلااى المتعدااد و ااي حااال 
يشاير أليداا المدنادن  والتاية واألدول المتبعة  اي ملال  اذل الفارو  تنفيذ  ذا الجءآل حسب األسن الفني

 .المشر  

( ماان أعمااال الفتوحااات مدمااا  اناات نااو  الحفريااات 1/3علااى المواااول عماال الحفريااات حسااب البنااد  -2
( ومدما  ان عماي الطمام 4ترابية أو دخرية ومدما  انت األعماي و ذلك ي ون الطمم حسب البند رقم  

 ت التنفيذيه الموا ي عليدا .وحسب المخططا
( اسفل  Ringوالمحابن والمنا ل لدر  الدحي على أن يتم تر يب    المنا ليشمل ر ع  العمل -3

 . سم30عن  المسا ةال ونيك ىذا ءادت 
علااى موا وااة المدناادن المشاار   الحدااولالمواااول عاادم االنتوااال ماان مرحلااة ىلااى أخاار  ىال بعااد  علااى-4

 الخطيه 
 تاارا العطاااآل والااد عات المالياااة  مااعتوااديم برنااامل عماال يوحااا مراحااال العماال وتءامندااا  المواااول علااى-5

  .باألعمال  المباشراالمتوقعة بعد موا وة المدندن المشر  ، وذلك قبل 
عاداد محاحار  اجتماعااتالمواول أن يتعاون مع المدندن المشر   ي ترتياب مواعياد  على-6 الموقاع واع

 .االجتما  
توااديم سااير العماال  لبيااانيتعاااون مااع المدناادن المشاار  ألخااذ الدااور الفوتوغرا يااة  نأعلااى المواااول -7

عداد التوارير   واع
 

  . العامةيءود الموقع باإلشارات التحذيرية الالءمة للسالمة  أنعلى المواول - -8
 .المواول توديم وتسمية مختبرا معتمدًا لفحص المواد  على -9

المدنادن المشار  و اذلك ىعاداد  قبلتالم حسب األدول تعتمد من المواول توديم طلبات االس على-10
 0سجال خادًا باألحوال الجوية 

أن يعماال خااارق أوقااات الاادوام الرساامي ،  اا ن المواااول يتحماال باادالت  للمواااولداارل لمدناادن  ىذا -11
 .الءائدا عن ساعات الدوام الموررا  للساعاتاإلشرا  

لخادة م ملة للجءئين األول واللاني من د تر عود المواولة والموادفات ا الخادةالشروط  تعتبر-12
  واإلس انللموادفات العامة للمباني والطري والجسور الدادرا عن وءارا األشغال العامة  وم ملة

 .المواول محاولة توليل الحجيل وتلويث البيئة قدر المستطا   على   -13
  .مناطي العمل  ما  انت علية ىعادا  ا ة األوحا  المحيطة ب المواول على  -14
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أي  أدابهىذا ما تسبب  ي  –أن يبلغ المدندن خطيا و ورا عن أي حادث يوع  ي الموقع  المواول على  -15

المواول أن يبلغ السلطة  علىوعلية أن يءودل بجميع التفاديل ،  ما يتعين  –أحد أو األحرار بالممتل ات 
 ذلك تتطلبوانين واألنفمة المختدة بدذل الحوادث ىذا  انت الو

شريطة  ( سنوات 5بتعيين و يال مفوحًا بمؤ ل  ندسة مدنية بخبرا ال تول عن  المواول يلتءم   أ (  – 16
الشرط يتم خدم مبلغ  بدذاااللتءام  و ي حال عدممتفرغ للمشرو  ،  اححار شدادا تفرغ من نوابة المدندسين 

 . ت المواولشدريا من استحواقا ( دينار 1200وقدرا  
و ي متفرغ للمشرو  ،   ( سنوات 5بخبرا ال تول عن  دبلوم بمؤ ل  مسالبتعيين  المواول يلتءم   ب (  – 16

 . شدريا من استحواقات المواول ( دينار 700الشرط يتم خدم مبلغ وقدرا   بدذاااللتءام  حال عدم
وبطاقات بجداء خلوي تو ير  ات  ارحي   ي حال تعذربدات  نوال  على المواول تامين جداء االشرا – 17

 .دينار  40شدرية بويمة 
 من عود المواولة . 14/3( نسخ حسب المادا 5على الموااول تءويد السلطاة بالمطالبات المالياة م وناة من  -18
خذ ( مواطع طوليه و ذلك عمل مواطع عرحيه قبل البدآل بالتنفيذ وا profilesعلى المواول الويام بعمل   -19

 موا وه المدندن المشر  عليدا ولن يتم احتساب أي شار  دون ذلك .
 ( وتركها حسب المواصفات .M.C.1التزام المقاول بوضع طبقة )  -20

 جميع العينات المؤخوذل  ي الموقع  ت ون خاحعه الختبار  حص حبط الجودل .  -21
و ل ذلك محمل على اسعار  بنود  على المواول ر ع منا ل الخدمات من در  دحي وميال واتدالت-22

 العطاآل المنا ل غير فا رل اسغل الشار  الوائم ومراجعة سلطة الميال قبل التسعير .
على المواول التعامل مع الخدمات الموجودل  ي  اسفل جسم الطريي   اتدالت و درباآل وميال  -23

 وتدري  دحي ( وعمل مجسات  طوليه وعرحيه قبل البدآل بالحفريات.
 

% دون مطالبة المواول بتغير اسعار 25يحي لداحب العمل ءيادا او تنويص  ي  ميات العطاآل بنسبة  -24
 للبند او البنود التي تءيد او تنوص عن ذلك .

يلتءم المواول بت مين  ادر االشرا  بوسيلة نول طيلة  ترا تنفيذ المشرو  ، و ي حال عد االلتءام يتم حسم  -25
 شدريا من مطالباته الماليه .( دينار/ 500مبل    

 
 
 
 
 
 



5 

 

 
 الملحـــــــــق

 اختبار درجة رك الردم الصخري بالطريقة المساحية : طريقة -1
درجة رك الردم الصخري باألجهزة  علىيجب على المتعهد أن يجري الفحوصات المناسبة  –  1

 لضبط درجة الرك . معياروالمواد المتوفرة وذلك من أجل الحصول على أفضل 
وضع مقطع الردم الصخري المراد فحصه على سطح صلب وثابت وحسب طلب  بيج -2

المشرف وان تكون المواد و سماكة طبقة الردم مطابقة للمخططات  المهندس
 والمواصفات .

نقطة تسوية على األقل شبكة مربعة  20تكون أبعاد مقطع الفحص كافية لعمل  أن يجب -3
نقاط وال يقل بعد أي  3ى أي خط عن م وبحيث ال يقل عدد النقاط عل5 ضلعهاطول 

م ويجب ان تؤخذ موافقة المهندس على هذا 3طبقة الفحص عن  حافةنقطة عن 
 الترتيب .

أشواط على األقل ثم يتم إنشاء  3 وبواقعالرك بعد ذلك بواسطة مدحلة رجاج  يبدأ -4
يكون رأسها في مستوى سطح طبقة  بحيثالتسوية بدق قضبان حديدية صغيرة مدهونة 

 2سم30حديدي مبسط مساحته  قرصلفحص ، ثم يتم قراءة تسوية عند كل نقطة على ا
 القضيب. مركزومثقوب في مركزه وذلك للتأكد من وجود هذا القرص على 

قراءات إضافية على نقاط التسوية بعد كل شوطين إضافيين ويعتبر فحص الرك  أخذ يتم -5
من معدل سماكة الطبقة  % 0.5يكون معدل الهبوط ال يزيد عن  عندمامكتماًل 

 التي يقررها المهندس .    السماكةالمركوكة أو 
شوطين إضافيين بالمدحلة الرجاجة  تنفيذ% فيجب  0.5كان معدل الهبوط أكثر من  إذا -6

% فيعتبر  0.5معدل الهبوط أقل من  أصبحومن ثم تؤخذ قراءات التسوية كالسابق فإذا 
 الفحص مكتماًل وال تعاد هذه الخطوة .

األشواط الالزمة للحصول على  لعددضوء الخطوات السابقة يتقرر الحد األدنى  وعلى  -7
المذكور أعاله بما فيها  العملدرجة رك مناسبة ،وعلى المتعهد أن يستعمل أسلوب 

 . 5أي حال فال يجوز أن تقل عدد األشواط عن  وعلىعملية الردم  
غيير بالمواد ومرة واحدة في أي ت علىأن تجري خطوات الفحص السابقة أيضًا  يجب -8

حتى يتم اعتماد نموذج دحل مناسب   لإلنشاءاألسبوع على األقل خالل المراحل األولى 
بالغرض المطلوب وبعد ذلك يمكن التقليل من فترات الفحص وحسب موافقة  يفي
 . دسهنالم
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 -ويشمل ما يلي : والحفريات التسوية أعمال
 : الحفريات  - 1/  3

حساب  و ذلك المطلوبةالحفريات من  ل نو  ترابي أو دخري مدما  انت األعماي  عمل           
والطولياة للطرياي ويجاب علاى  العرحايةالمخططات والمناسيب وتعليمات المدندن المشر  والمواطع 

ىيدااال الطريااي الجديااد باا خر قااديم أو  ذلااكباابعس سااواآل  ااان  بعحااداد ىيدااال وربااط الطااري عدااالمت
ذلاك أعماال حفرياات او طمام حامن جساام  تطلابطرياي الجديادا بعحادا بابعس مدماا ىيداال ورباط ال

المشر  وحمن جمياع أناوا  الترباة   تراباي أو  المدندنالطريي للودول ىلى المناسيب التي يحدد ا 
ت اون  سواآل  ي مناطي الطمم أو مناطي الوطع بحيث ال الطرييجانبي  تدذيبدخري ( مع حرورا 

 اساااتعمالويم ااان  االنديااااربطريواااة مائلاااة ل اااي ال تاااؤدي ىلاااى  تداااذبياااي بااال عمودياااة علاااى جسااام الطر 
ونول الفائس خارق الموقع حسب  المدندن وعلى أن ت ون ناجحة مخبرياً  موا وةالحفريات للطمم بعد 

المشاار  دون المطالبااة باا ي ءيااادات وعلااى المتدعااد رك الطبوااة الندائيااة للحفريااات  المدناادنتعليمااات 
 . لا ة العفمى  ما تحدد بتجربة برو تور% من ال 95 بدرجة

م بعااد عاارس قاعاادا الجاادار ماان ناحيااة 1و ااذلك تشاامل الحفريااات للوواعااد الجاادران االسااتنادية باحااا ة 
ب امااال ارتفااا  الجااادار و ااي حالااة الوطعياااات التااي يءياااد   working spaceالطماام  منطوااة عمااال 

حسااب المواداافات الفنيااة والميااول المناساابة م يوااوم المواااول بعماال الحفريااات الالءمااة  4ارتفاعدااا عاان 
 تفاديا الية  انديارات وحسب تعليمات المدندن المشر  وبدون اية موابل لتلك االعمال  

 أعمال الطمم  -4
   -الناتج عن القطعيات : الترابيالطمم  4/1
 بحيـثى طبقـات الترابي الناتج عـن أعمـال الحفريـات تسـتخدم هـذه المـواد ألعمـال الـردم علـ القطعحالة  في

 تحقق المواصفات التالية 
 0سم بعد الدحل  20ال تزيد سماكة الطبقة عن  أن  -1
 20% من كثافة بروكتور المعـدل ألخـر طبقتـين مـن الطمـم وبسماكـــة  95تقل عن  الالرك  درجة -2

يقـل  الCBR( وذات  sup Gradeطبقــة بعــد الـدحل اسفــل طبقــة القاعــدة الترابيـــة )  لــكلسـم 
 0%  10عن 

من كثافة بروكتور المعدل للطبقات السـفلي بحيـث ال تكـون المـواد ذات  95تقل عن  الالرك  درجة -3
  0% 8من  اكبر C B R –7   أو A-   6تصنيف

 0 3غم / سم 1ر7عن  تقلالجافة العظمى ال  الكثافة  -4
 (AASHTo) (     ) (   T 267)% حسب طريقة 5ال تزيد عن   العضوية المواد -5
 ( :    ROCk FiLL)  الصخريمال الطمم أع – 4/2

   -الطمم الصخري مالئمة إذا حققت الشروط التالية : مواد تعتبر
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 سم  30اكثر من المواد اكبر من  أو% 25كان  إذا -1
 سم  7ر5اكثر من المواد أكبر من  أو% 50كان  إذا -2
 / أ مناطق ردم بسماكة أقل من متر 4/2 -3

 بحيـثة مختلفة األحجام حسب سمك الطبقة المـراد إنشـاؤها الردم الصخري من قطع صخري مواد تتألف
مـن مـواد  األقـل% علـى 75سم وان تؤلف هذه الحجوم ما نسبته 50ال يزيد سمك الطبقة الواحدة عن 

، علـى أن ال أعلـى% منهـا كحـد 25نسـبته  مــا    Materials Fillny الطبقة وتولف المـواد المالئـة
ــد حجــم الصــخور الكبيــرة عــن  ــة أال فــي حــاالت  3/2يزي مــواد مالئــة مناســبة  اســتخدامسمـــاكة الطبق

% من سماكة الطبقـة ويجـب أن 90ومضافة بصورة منفصلة حيث يمكـن استخدام حجم صخور يعادل 
الفـرد والـدحل وذات وزن نـوعي ال يقـل  أعمـالتكون الـقطــع الصـخرية قاسـية صـلبة قـادرة علـى تحمـل 

  2.  25عن 
ــد ــدحل يجــ إتمــام بع ــة بواســطة الطريقــة المســاحية عمليــة ال ب أن يــتم فحــص درجــة ر ك لهــذه الطبق

Survey test)) بطريقـة قـرص التحميـل) أو  Plate  (Test  Beariny  يـرد شـرم مفصـل  حيـث
أمـا حــدود  0( 1) رقـمفـي الملحــق   وحـدوده  Suevy  Plate)   لطريقـة أجـراء الفحـص المســاحي 

   -: التاليةفيجب تحقق المعادلة (   (Beariny  test تجربة قرص التحميل  
ME 2          

( E= Youny   Modulus )                 :           
ME 1 

 ردم بسماكة أكثر من متر :  مناطق -/ب4/2
 Cالتربة ذات كانت( (TOPPiNGالقطع وعند الوصول إلى منسوب القاعدة التربية) حالةفي  -2/2/ 3

. B. R  سـم ( اسـفل القاعـدة الترابيـة تحقــق  20أن الطبقـة ) وبســماكة  مـند % وبعـد التأكـ15 اكبـرمن
األرض مـن الجـذور  تنظيـفيـتم  فأنةA-7 أوA-6 تحت يقع% وتصنيف ال 10يقل عن  ال  C.B.Rنسبة 

% مــن كثافــة 98ك بحــد أدنــى  رســم مــن األرض ورشــها بالمــاء ودحلهــا إلــى درجــة 20والنباتــات وحــرث 
بعدها وضع طبقة مواد الفرشـيات ، وفـي حـال  ويتمالمقاول بالمتر المربع ( بروكتور المعدل ) يتم محاسبة 

 C .Bسـم ال تحقـق المواصـفات المـذكورة أعـاله 20وبسـماكة  الترابيـةكـون المـواد للطبقـة اسـفل القاعـدة 

.Rتحت  يقع الA-7- A-60 ادناة 3/2/3، فأن العمل يتم حسب البند  أو   
 . C.Bل إلى منسوب القاعدة الترابية وكانت مواد هذه الطبقة ذات القطع وعند الوصو حالةفي  – 3/2/3

R  سـم ، ومـن ثـم يـتم فحـص المـواد اسـفل القاعـدة 20% فأنة يتم إزالـة هـذه الطبقـة بسـماكة 15من  أقل
  A-6% أو ذات تصـنيف  10مـن  أقـل C . B .Rذات المـوادسـم ، فـإذا كانـت هـذه 20الترابيـة ولعمـق 

% وان ال 10يقـل عـن  ال  C.B .Rذه المـواد أو اسـتبدالها بمـواد بحيـث تحقـق هـ تحسـينيـتم  فأنـةA-7أو
) وتعتبــر هــذه المــواد محملــة علــى ســعر الطمــم ( ويــتم بعــد ذلــك  A-6  أوA-7المــواد ذات تصنيـــف تكـــون

  0بحيث تحقق المواصفات الواردة بالجدول المرفق  الترابيةوضع مواد القاعدة 
 15وصول الى منسـوب القاعـدة الترابيـة وكانـت المـواد صـخرية يجـب إزالـة في حالة القطع وعند ال 3/2/4

 سم من منسوب القاعدة الترابية واستبدالها بمواد مطابقة لمواصفات القاعدة الترابية المبينة بالجدول المرفق.
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 ناسـبمنواتج القطع والحفريات غير الصالحة أو الفائضة عن الحاجة ونقلها إلـى مكـان  أزالهيتم  -3/2/5
الموقـع بجانـب المنحـدرات  يكـونيوافق علية المهندس المشرف على أن ال يلحق ضـررًا بـأمالك األخـرين ، وان ال 

 .الجانبيةأو مداخل العبارات وال يؤثر على اتزان ميول الطريق 
ــاول  – 3/2/6 ــى المق ــردم فعل ــات ألعمــال ال ــواتج القطــع والحفري ــة أو عــدم صــالحية ن ــة عــدم كفاي فــي حال
ام مواد ردم من خارج الموقع ويتم محاسبة المقاول عن هذه األعمال بالمتر المكعـب كمـواد مسـتعارة بغـض استخد

 النظر عن مسافة نقل المواد.
 المرفـقخنادق جانبية للطريق في مناطق القطع الصخري والترابي حسـب المقطـع النمـوذجي  تنفيذ 7/ 3/2

مشــمواًل بأســعار الفتــوم  العمــللتصــريف الميــاه ، ويعتبــر هــذا  ، وعلــى أن يراعــى انتظــام الميــل الطــولي للخنــدق ،
 0والتسوية 
نشـاء تحـت البنـد )   /أ( أعـاله علـى أن التزيـد سـماكة 4/2يراعي ما ورد من خواص مواد وطرق اختبـار وان

مالئـة الطبقة الواحدة عن متر واحد مع ضرورة التقيد باألحجام التالية ضمن هذه المنـاطق ، وكلمـا كانـت المـواد ال
 مائلة للخشونة كلما كان ذلك أفضل :

 (  Rock  Fill  Materialمواد الرم الصخري : )
 نسبة المار    الحجم 

 100    سم 90
 %90-60    سم 60
 %50-25    سم 30
 % 5-0     سم 15
 ( filliny  Materialsالمواد المالئة : )  – 2

  نسبة المار % مقاس المنخل
    100    بوصة 6
 100-92 وصةب 5
 90-83 بوصة 4
 88-74 بوصة 3
 80-60 بوصة 2
 74-50 بوصة 1 2/1
 66-40 بوصة  1
 58-32 بوصة 4/3
 52-30 بوصة 2/1
 50-28 بوصة 8/3
 #4 30-40 
 #200 0-10 
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 . أعمال الفرشيات :5

 : األول( الوجه  SUP BASE) األساسطبقة ما تحت  -5/1
أو الصــخور البازلتيــة أو  الجيــرية مــن نــاتج تكســير الحجــر  فــي هــذه الطبقــ تســتخدمالمــواد التــي  تتكــون

(  2م ) ـعلـى أن تحقـق المواصـفات الـواردة فـي الجـدول رقـ ،الجرانيتية أو من مواد حصمة السيل المغربلة 
هذه الطبقة كما هو مبين بالمقاطع العرضـية المرفقـة ويشـمل ذلـك تقـديم  إنجازالمرفق والعمل المطلوب هو 

 بالمقـاطع   المحـددةبالسماكة والميـول  ماء وخلط و دحل المواد حتى المناسيب المطلوبة وال ورشوتوريد 
 العرضية .

تكسير الصخور البازلتية او الجرانيتية أو حصمة السيل المغربلـة أو أيـة مـواد  ناتجحال استخدام مواد  وفي
بحيــث تحقــق التماســك علــى أو حصــرها بطريقــة مناســبة  المــوادمتماســكة فأنــه يجــب أن يــتم معالجــة   غيــر

 . وحسبما يراها المهندس المشرف .% 98وتكون درجة الرك المطلوبه  للفرشياتالميول الجانبية 
وقبـل رشـها  جافـةحالـة المـواد وهـي  فـي(   S.Eألجراء فحص المكافئ الرملـي )  العينة: يتم اخذ  مالحظة
 بالماء .

 ( الوجه الثاني : BASEطبقة األساس )  -2/  5
الصـخور الجيريـة أو البازلتيـة أو الجرانيتيـة  تكسـيرالتي تسـتخدم فـي هـذه الطبقـة مـن نـاتج  المواد  ونتتك

( والعمــل المطلــوب هــو إنجــاز  3فــي الجــدول المرفــق رقــم )  والمبينــةعلــى أن تحقــق المواصــفات المطلوبــة 
رش الماء وخلـط وفـرش و بالمقاطع العرضية المرفقة ويشمل ذلك تقديم وتوريد و  مبينهذه الطبقة كما هو 

 في المقاطع العرضية المرفقة  . المحددةوالميول  وبالسماكةالمناسيب المطلوبة   حتىدحل 
 تحقـقغيـر متماسـكة فانـه يجـب أن  الجرانيتية  أوالصخور البازلتية  تكسيرناتج   موادحالة استخدام  وفي

 التماسك المطلوب لكامل عرض الطريق ، وفي حالة عدم تحقيق ذلك
أو حصرها بطريقة مناسبة بحيث تحقق التماسـك علـى الميـول الجانبيـة وحسـب  الموادأن يتم معالجة  يجب
 .% 100وتكون درجة الرك المطلوبه المهندس المشرف  يراهما 

( فــي حالــة المــواد وهــي جافــة وقبــل رشــها SEألجــراء فحــص المكــافئ الرملــي )  العينــة: يــتم اخــذ  مالحظــة
 بالماء .
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 (PRIME COAT. الوجه التأسيسي ) 6
حســب  2( كغــم / سـم 1،5 – 1أن يـرش ) علـى( MC-70مـن نــوع )  اإلســفلتيجـب أن يكـون  - 1/  6

 المشرف . المهندسنوعية السطح المراد رشه وبموجب تعليمات 
 النهائي لطبقة األساس بواسطة ظاغطة هوائية أو مكنسة ميكانيكية . السطحيجب تنظيف  -2/  6
بالمــاء وبصــورة خفيفــة قبــل رش اإلســفلت بــثالث ســاعات ووفقــًا لتوجيهــات  الســطحرش و دحــل  - 3/  6

 . المشرفالمهندس 
( درجــة  80 – 45رشــاش ميكــانيكي مقبــول وبدرجــة الحــرارة المناســبة )  بواسطـــةيــتم الـــرش  - 4/  6

 مئوية .
 واصف الرملية .أو الع الشديدةالرش في األجواء الماطرة وذات الريام  يمنع  -5/  6
 على األسطح المرشوشة . السيريمنع حركة  - 6/  6
 ( المرفق . 4حسب الجدول رقم )  المخبريةالفحوصات  - 7/  6
 
 ( .SEAL COAT/ الوجه الختامي )   7
 
جـدول رقـم  فـيبـازلتي وبـالخواص المبينـة   أوحصمة ناتج تكسير حجر جيري أو جرانيتي  تستعمل  -7/1
 .1991حسب مواصفات إنشاء الطرق والجسور لعام ( المرفق و  5) 
 . ميكانيكياستعمال موزع حصمة ميكانيكي ورشاش إسفلت  يجب  -7/2
ــم )RC250( أو  )RC80)  أويســتعمل إســفلت  - 7/3 ــي جــدول رق ــا ورد ف ــرش حســب م ــدل ال ( 5( مع

 المرفق .
 شديدة أو العواصف الرملية.اإلسفلت في األجواء الماطرة أو ذات الريام ال لمواديمنع الرش  - 7/4
 ( المرفق. 5حسب الجدول رقم )  المخبريةالفحوصات  - 5/ 7
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 أعمال الخلطات اإلسفلتية – 8
 
 (  Tack COAT/ أ  الوجه الالصق ) 8
 
 م .1991تتم هذه األعمال وفقًا لمواصفات إنشاء الطرق والجسور لعام  -
( وحسـب  RC800( أو ) RC250إلسفلت المستعمل من نوع )تتم أعمال الوجه الالصق بحيث يكون ا -

 طلب المهندس المشرف وبالمعدل الذي يتطلب واقع العمل وحسب نوع السطح المراد رشه .
يجب تنظيف السـطح جيـدًا بواسـطة الضـاغطة الهوائيـه ) الكمبريسـر( قبـل رش الوجـه الالصـق وال يـدفع  -

نما يكون محماًل على أع  مال الخلطة اإلسفلتية .سعر لهذا العمل وان
 يمنع الرش في األجواء الماطرة وذات الريام الشديدة أو العواصف الرملية . -
( وذلــك إعتمــادًا علــى نــوع مــادة الوجــه الالصــق 2كغــم / م 0.1-0.6يكــون معــدل رش الوجــه الالصــق ) -

 وعلى نوع السطح المراد رشه وحسب تعليمات المهندس المشرف .
 تمنع حركة السير على األسطح المرشوشة . -
 م .1991تتم هذه األعمال وفقًا لمواصفات إنشاء الطرق والجسور لعام  -
يــتم رش الوجــه الالصــق قبــل وضــع الخلطــة اإلســفلتية بســاعتين علــى األقــل علــى ان يــتم تزفيــت جميــع  -

لتية علــى هــذه األســطح فــي األســطح المرشوشــة بهــذه المــادة فــي نفــس اليــوم وال يســمح بوضــع خلطــة إســف
 اليوم التالي ما لم تؤخذ موافقة المهندس المشرف على ذلك .

 
 (   HOT MIX/ ب الخلطة اإلسفلتية الساخنة ) 8 
( ويكـون اإلسـفلت المقلـوب هـو  HOT Bituminous conreteالخلطـة اإلسفلتية تكون من نـوع )  –أ 

 طلب المهندس المشرف . ( وحسب  60 / 70أو   100 /  80االسفلت الجامـد)
( درجـة مئويــة كمـا يجــب ان  ( 120يجـب ان اليقـل درجــة الحـرارة بعــد الفـرادة وقبــل الـدخل مباشـرة عــن  -

 -تكون درجة حرارة الخلط كما يلي : 
 80 / 100 األسفلت                                      60 / 70اإلسفلت 

    3  -م 156                        2م + 158درجة حرارة الخلط 
  3 -م 143                3 -م 148درجة حرارة قوالب مارشال 

 
 

 Breakdownإن درجـة الحـرارة بعـد الفـرادة مباشـرة هـي الدنيـا التي يجب أن تبدأ عنـدها الـدحل األولــى )

 Rollingخلطـة داخـل الخالطـة ( وال يسمح ان تكون درجة الحرارة  أقل من ذلـك كمـا أنـه يجـب مالحظـة ال
( 10( درجة مئوية وان ال تزيد درجة حرارة الحصمة عن درجة حرارة اإلسـفلت عنـد الخلـط عـن)  160عـن )

 درجة مئوية .
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 السطحية من كثافة مارشال اليومية ،  % ( للطبقة 97يجب أن ال تقل درجة الرك عن )  –ب 
 
 ( Fillerج مواد التعبئة ) -8

ــادة التعب - ــون م ــار يجــب ان تك ــار الحجــر الكلســي أو غب ــة مــن مــواد مســحوقة ســحقًا ناعمــًا كغب ئ
الخامــات المعدنيــة أو األســمنت أو مســحوق الجيــر وان تكــون خاليــة مــن الكتــل الهشــة أو ســهلة 

 -التفتت ومن المواد الطينية والمواد العضوية وان تكون لدنة وان تكون مطابقة للتدرج التالي:
 

 النسبة المئوية للمار من المنخل بالوزن .         قياس المنخل                 
100                                      30 # 

100 - 95                                           50 # 

100 – 70                                         200 # 

 

( جميـــع أنـــواع الحصـــمة  physical propertiesالخصـــائص الطبيعيـــة للحصـــمة واالختبـــارات )    -د
   0( المرفق  6بالخليط يجب أن تطابق المتطلبات الطبيعية المذكورة في الجدول رقم) المستعملة

   -درج خليط الحصمة :ــت  - 1
 تكسير حجر جيري أو غرا نيتي وال يسمح باستعمال حصمة الوديان  ناتج( يجب أن تكون الحصمة 1)
 ملخــصفيهــا تــدرج الحصــمة المخلوطــة مــن مــواد التعبئــة يجــب أن تتطــابق مــع  بــاقي الخــواص بمــا -( 2)

ألنواع الحصمة كـل  النسبيالمواصفات المرفق وعلى المتعهد أن يقوم بتعديل وضبط خالطتة لتأمين توزيع 
نهــائي إذا مــا تمــت مقارنتــه بمعادلــة  خلــيط( واألســفلت مــن اجــل إنتــاج   fillerعلــى حــده ومــادة التعبئــة )

   0تصميم مارشال في المختبر ( ضمن الحدود التالية  حسبالعمل )   خليط
 المئوية  النسبةالمسموح بها                                   القصوى وتاتاالتف

                     5 +فوق                                                 وما   83   منخل
                               4 +                                         200= لوحتى منخل =  مدخل
  1.5+                                              200من منخل =    المار
        3.0األسفلت                                                          _  نسبة

            
   -(  :    mix  trial Marshallلطة التصميمية )الخ خصائص  -  هـ

 -التنصميمية حسب المتطلبات التالية : الخصائص تكون
 الثبات )كغم ( درجة

Stability AA SHTO T245                         750  األدنى  الحد 
 ) الزحف (  -2
    Test  1245 FLOW                     (16/100  -   8/100) ين من االثن 

 ( %   3-5نسبة الفراغات الهوائية في الخليط اإلجمالي )   -3     
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فقــدان الثبــات حســـب فحــص مارشــال للعينـــات المنقوعــة فــي مـــاء  درجـــةفــي  الــنقص -4
بالمقارنة مع درجة الثبات التي تقـاس بعـد الغمـر فـي مـاء  ساعة 24 لمدة   60حرارته

 % الحد األعلى    25(     Loss  stability  of)  دقيقة  30 لمدة  60حرارته 
ــة   الفراغــات نســبة -5 ــة  حــد%    13         محســوبة V M Aالمعدني ادنــى الطبق

% حـد   12                (M S- 2 ) األمريكـيالسـطحية بطريقـة معهـد اإلسـفلت 
 الرابطه أدني الطبقة

   -: استعمال يراعي -6
   0الباردة  للمناطق   100/80 اإلسفلت
 الحارة  مناطقلل    100/60اإلسفلت

 المطلوب من قبل المهندس المشرف (  اإلسفلت) يتم تحديد نوع 
  -: التاليةالحصمة للفحوصات  تخضع

( ويشترط نجاحهـا بتحقيـق     ASTM 1664( حسب )       test  striping فحص التسلخ ) -7
 %    95تغطية ال تقل عن  نسبة

ويشترط نجاحها  االسكندنافيةسب الطريقة ( ح  test dynamic )  الديناميكي_ فحص التسلخ 
 الفحصينحالة عدم تحقيق النتائج المطلوبة ألي من  وفي%    60بتحقيق نسبة تغطية ال تقل عن 

( حسب تعليمات الشركة stripping agent  anti أعاله يجب إضافة مواد تساعد على التماسك ) 
  0وبالنسبة التي يقررها المهندس  الصانعة
 continuous(االتوماتيكيــــه وعــــدم اســــتخدام ) batch plant (الخالطــــه االســــفلتيه اســــتعمال 

plant(او)dryer drum mix.plant) 
 5%ان التزيد نسبة الصوان عن -
 :يتم عمل تصميم جديد في أي من الحاالت التاليه -  8

 اذا نقصت قيمة الثبات االول او زادت نسبة فقدان الثبات عن الحدود المطلوبه. -1
 عن القيمه في التصميم. %0.1ا تجاوز معدل الوزن النوعي  للحصمه +اذ -2

عــن معــدل قيمــة الكثافــه النوعيــه  0.50–اذا تجــاوز معــدل قيمــة الكثافــه النوعيــه للخلــيط  -3
 للتصميم االصلي .

 عن القيمة في التصميم 10%اذا تجاوز نسبة االمتصاص للماء + -4
 سماكة الطبقه : - 9

سم بعد الدحل )او كما هو موضـح فـي المخططـات (او 5ده وسماكة التقل عن يتم فرش الخلطه بطبقة واح
 شاقولي ( . 1افقي :  2بالعرض المحدد لكل طريق على ان تشطف الجوانب بمسل )

 

 : عملية الدحل-10
يجب ان يتم الدحل كما هو موضح تاليًا اال اذاكانت هناك وسائل حديثه غير ذلك وحسـب موافقـة المهنـدس 

 المشرف .
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( بحيـث التكـون درجـة الحـراره اقـل Breakdown Rollingيجب ان يتم الدحل االولي ) -1
درجه مؤيه وبواسطة مدحله حديد مع مراعاة ان تكون العجالت الجـاره هـي اول 120من 

 مايدحل على الخلطه .
درجــه  90يـتم الــدحل بعــد ذلــك بمدحلــة الكوتشــوك عنــدما تكــون درجــة الحــراره التقــل عــن  -2

صــاق االســفلت بــالعجالت  وبــدونها يجــب التوقــف عــن العمــل مــع مراعــاة مؤيــه لمنــع الت
اضافة الماء على العجالت بشـكل خفيـف والول وجهـة دحـل فقـط وعنـد الضـروره لضـمان 

 عدم انخفاض درجة حرارة للخليط.

( مـع مالحظـة انـه الجـدوى مـن الـدحل اذا  Finishing Rollingينم الـدحل بعـد ذلـك )  -3
درجه مؤيه وعليه يجب ان ينتهي الـدحل النهـائي  70للخلطه عن انخفضت درجة الحراره 

 قبل وصول درجة الحراره للخلطه الى هذه الدرجه 
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TABLE (1) 
SUBGARDE (TOPPING) :- 

MATERIAL  SUBGARDE ITEM OF 

WORK 

REFERANCE 

STANDERD 

LIMIT TESTS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AASHTO T11 
 

AASHTO  T193 

ASTM D-1883 

 
 

AASHTO  T89, 

T90 
 
 
 
 

AASHTO T180 

 
 

         AASHTO 

T191 

 

3 

 
 

20 CM AFTER 
COMPACTON 

 

 
(+10) OR (-30 

)MM. 
 

20 % MAX. 
 

15% MIN. 

 
 
 

10 MAX. 

 
 
 

1.7 MIN.  

 
 
 

98% MIN.  

-MAX. STONE SIZE 

 

 
   LAYER THICkNESS (CM.) 
 
 
 
 MAX. TOLERANCE IN 

LEVEL 
 

- PASS. # 200  (%) 

 
- C.B.R (%) 

 
 
 

P.I    (%)- 

 
 
 
 

-MAX . DRY DINSITY 

(GM / CM3) 

 
 

COMPACTION   (%) 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

SUP 

GRADE 

LAYER 
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TABLE  (2) : 

GRANULAR SUP BASE COURSE  
ITEM OF 

WORK 
SUB BASE COURSE 

5 / 1 

 

TESTS LIMITS REFERAE  STANDARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

G R. 

  

SUB 

 

BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE OF 

MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

LAYER THICKNESS 

 

 

MAX . TOLERANCE 

IN LEVEL 

 

ABRASION (%) 

 

RATIO OF WEAR 

LOSS REV 100/ 

REV500 

 

 

C.B.R (%) 

L.L (%) 

 

P.L 

 

* NOTE  : 

 

NON PLASTIC 

CONDITION 

MIGHT BE 

ACCEPTED IF 

LIMESTONE  IS 

USED   

 

 

CRUSHED LIME 

STONE, 

SCREENED WADI 

GRAVEL, 

CRUSHED AND 

SCREENED 

BASALT, OR 

GRANITE . 

 

AS SPECIFIED IN 

THE CROSS 

SECTION. 

 

(+10 MM) 

 

40 MAX  

 

0.25 MAX. 

 

 

 

40% MIN . 

30 % MAX. 

 

2-8 % 

 

 

 

 

PROVIDED THAT 

ANGULARITY 

TEST ( R ) VALUE 

SHALL NOT BE 

LESS THAN 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AASHTO T96 

 

ASSHTO  T96 

 

 

 

AASHTO T193 

AASHTO T 90 

 

AASHTO T90 –T89 

 

 

 

 

B.S   812 
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TABLE  ( 3 ) : 

GRANULAR BASE COURSE  

ITEM OF 

WORK 
G. BASE COURSE 

5 / 2 TESTS LIMITS REFERANCE  STANDARDS 

 

 

 

G R. 

  

 

 

BASE 

 

 

COURSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE OF MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

LAYER THICKNESS 

 

 

 

MAX . TOLERANCE IN 

LEVEL 

 

ABRASION (%) 

RATIO OF WEAR LOSS  

REV 100/ REV500. 

 

-FRACTTURED FACES 

(%) 

(FOR AGGREGATE 

RETAINED ON # 4) 

 

 

C.B.R (%) 

L.L (%) 

 

P.I  

 

M.D DENSITY (GM/ 

CM3) 

 

Sieve analysis  

CRUSHED LIME 

STONE,CRUSHED 

BASALT, CRUSHED 

GRANITE 

 

 

 

AS SPECIFIED IN 

THECROSS 

SECTION. 

 

(+10MM) 

 

 

40 MAX  

 

0.25 MAX. 

 

80% MIN .(ONE 

FACE OR TWO 

FACES) 

 

 

 

80% MIN . 

25 % MAX. 

 

2-6 % MAX 

 

 

2.1   MIN 

 

 

 

Sieve No 2”   zero      

 

Sieve No 1.5”     100 

Sieve No 1”    75-100  

Sieve No 3/4”  60-90  

Sieve No 1/2”  45-80  

Sieve No 3/8”  40-70  

Sieve No 4       30–60  

Sieve No 10     20–40  

Sieve No 40      8-20  

Befor comp 200  

5-10-12 

after comp200  +3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AASHTO T96 

 

ASSHTO  T96 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTEM D1883 (MODIFIED) 

AASHTO T  89 

 

AASHTO T89 –   T 90 

 

 

AASHTO   T180 –D WITH 

REPLACEMENT 
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 خلطة اسفلتيه  – 4جدول 
(جميع انواع الحصمه المستعمله بالخليط   physical propertiesالخصائص الطبيعيه للحصمه واالختبارات ) 

ه السطحيه للخلطه يجب ان تطابق المتطلبات الطبيعيه التاليه : متطلبات مواصفات الحصمه المستعمله في الطبق
 السفلتيه الساخنه

 المتطلبات  بند المواصفه  الرقم 
 حجر جيري او جرانيتي  نوعية المواد 1
 %الحد االعلى 35 نسبة التاكل  2
 22.التزيد عن  دوره 500دوره / 100التاكل عند  3

 % الحد االعلى1 نسبة الكتل الطينيه واالجزاء سهلة التفتت  4
 %الحد االعلى لكل منها 20 لرفيعه والمسطحه بالوزن نسبة القطع ا 5
من المحاقين  40معامل اللدونه للمواد الماره من منخل  6

 الساخنه 
N.P 

 كحد ادنى  50 4المكافيء الرملي لخليط الحصمه المار من منخل رقم  7
 %5اليزيد عن  نسبة الصوان 8
 %1اليزيد عن  المحتوي الجبصي  9
  Na االصاله  10

  Mg            

 %9اليزيد عن 
 %12اليزيد عن 

االوجه المكسره ) كنسبه من الوزن الكلي المتبقي على   11
 لوجهين او اكثر  4منخل رقم 

 %90التقل عن 

 5.1حسب التصميم على ان التقل عن  نسبة االسفلت  12
 التدرج الحجمي               %        المار من منخل  12

1        "                         100  
                               "¾90-100 
                               "½71-90 

2/8                              "56-80 
  56- 35                            4نمره 

8                                 32-49  
20                                14-43 
50                                 5-19 
80                                 4-15 

200                                2-8 
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 جدول الكميات واالسعار
 

 بـــــــــــــالرقم الكميـــــــــــــة العمل نوع الرقم
 والحروف

 المبلغ السعر

 د ف د ف

 
1 

 ساخنة بالمتر المربع : خلطة اسفلتية
خلطة اسفلتيه ساخنه وحسب توديم وتوريد وتوءيع و رش ودحل 

حل ودرجة رك التول سم بعد الد4سما ة ب 8الموادفات الخاده رقم 
% ومحمل على السعر عمل قص شاقولي لربط الخلطه 97عن 

سم حيث ما يلءم حسب  25الجديدا بالوديمه بعرس اليول عن 
( اسفل الخلطة   R.Cالدوة    ومحمل على سعر البند رش طبوة االدول

/أ من الشروط الخادة و ذلك عمل التنوير للخلطة الوديمة 8حسب البند رقم 
لجميع الشوار  وت نين الشار  و ذلك معالجة الحفر الموجودا  ي الخلطة 

الوديمة وذلك قبل عمل الخلطة الجديدا  و ذلك ر ع او تنءيل المنا ل  
 وحسب تعليمات المدندن المشر .

عشااااااااااارون  20000
  ااااااااااال

    

 كتــــــــابة 
............
............ 

 كتــــــــابة 
..............

.......... 

 بالمتر المربع : ترقيعات اسفلتية: 2
توديم وتوريد وتوءيع و رش ودحل خلطة اسفلتيه ساخنه وحسب الموادفات 

% ومحمل 97التول عن سم بعد الدحل ودرجة رك 5سما ة  8الخاده رقم 
على السعرعمل قص شاقولي لربط الخلطه الجديدا بالوديمه بعرس اليول 

سم  وذلك الما ن الدبوط والترقعات الواقعه  ي الشوار  حيلما يلءم  25عن 
حسب االدول و ذلك عمل تنوير للخلطة الوديمه للشوار   مع وحع طبوه 

ن  ورن  اليول عن ومحمل على السعر تعءيء بي (R.C2 )   ,الدوه 
واالعمال , % اسفل الخلطة و حسب االدول98سم بعد الدحل درجة 10

 .االما ن الذي يحدد ا المدندن المشر حسب 

الاااااااااااااااااااااااااااااااااا   1500
 وخااماااساامااائه

    

 كتابة
............
............ 

 كتابة
..............
.............. 

 بالمتر المربع : خلطة اسفلتية ساخنة 3
خلطة اسفلتيه ساخنه وحسب وديم وتوريد وتوءيع و رش ودحل ت

حل ودرجة رك بعد الد سم  4سما ة ب 8الموادفات الخاده رقم 
% ومحمل على السعر عمل قص شاقولي لربط الخلطه 97التول عن 

عند  R.C سم  ورش طبوة ال  25الجديدا بالوديمه بعرس اليول عن 
ند ر ع او تنءيل  المنا ل ومحمل على سعر الب الربط حسب االدول

 وحسب تعليمات المدندن المشر .

اربعااااااااااااااااااااااة  14000
 عشر الفا  وط

    

 كتابة
............
............ 

 كتابة
..............

.......... 

 المجمو  ينول الى الخالده
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 بـــــــــــــالرقم الكميـــــــــــــة العمل نوع الرقم
 والحروف

 المبلغ السعر

 د ف د ف

 
4 

 :  توحات وتسويةبعالمر  بالمتر

سم للوطع اوطمم و ي حالة ءيادا 30بعمي اليول عن و تسوية   تول أعمال
( 3/1حسب البند  العمي عن ذلك يتم احتسابه حمن الوطع والطمم و 

والشوار  التي  %95بدرجة رك التول عن  من الموادفات الخادة(4/1و 
 . يوجد عليدا قطع او طمم التحسب حمن الفتوحات 

اربعة  14000
  عشر الفا  وط

 
 

    

 كتــــــــابة 
............ 

 كتــــــــابة 
.............. 

 بالمترالمكعب  : 5
مدما  انت االعماي  او خرسانية او اسفلتية حفريات ترابيه او دخريه

ما تحت  االسان  والتدر  بناتل الحفر خارق الموقع وذلك لمنسوب طبوة
  SUB GRADE ال التسويه والدحل لدرجة رك التول ( يشمل العمل اعم

و ي حالة دالحية   3%من  لا ة برو تر المعدله وحسب البند رقم 95عن 
داخل وخارق المشرو  حمن حدود االقليم    المواد للطمم يم ن استخدامدا

   . وحسب تعليمات المدندن المشر 

      ااااااااااااااااااااااال 1000

 كتابة
............

............ 

 كتابة
..............
.............. 

 المكعب بالمتر  6

من الموادفات الخاده  4طمم وردم بمواد مختارل  للشوار  وحسب البند رقم 
وذلك و ل مايتعلي بدذا البند  ي الموادفات العامه والموادفات الخاده 

وحسب تعليمات  للشار  ومحمل على السعر عمل مواطع طوليه وعرحيه
مدندن المشر  على ان يتم الطمم على طبوات التءيد سما تدا عن ال

%من 95والدحل لدرجة رك التول عن  سم حتى منسوب طبوة االسان30
 . لا ة بر تر

    اااااااااااااااااال 1000
 

 
 

 
 

 
 
 

 كتابة
............
............ 

 كتابة
..............

.......... 

 المربع بالمتر 7
( سم بعد 20بسما ة  ناتل  سارل  ورن  بين  رش ودحل طبوةتوريد و  

لعمل حسب البند يشمل السعر اوتدرق  ب( و  %98بدرجه التول عن  الدحل
 الموادفات الخادة وحسب تعليمات المدندن. من( 5/2 

اربعااااااااااااااااااااااة  14000
 عشر الفا  وط

    

 كتابة
............
............ 

 كتابة
..............

.......... 
 المجمو  ينول الى الخالده
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 بـــــــــــــالرقم الكميـــــــــــــة العمل نوع الرقم
 والحروف

 المبلغ السعر

 د ف د ف

8 

8 
 

 المربع بالمتر

 .الموادفات( من 6حسب البند  ( M.C1   ت سيسي وجه
 

اربعااااااااااااااااااااااة  14000
 عشر الفا  وط
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 بالمتر المربع:

ة من الحجارا المحلية ذات وجدين بحيث توديم وتنفيذ وعمل جدران حجرية استنادي
سم وارتفاعات متفاوتة حيلما يلءم  والسعر يشمل 60اليول عرس الجدار عن 

(  حسب اللون الذي يحددل المدندن المشر  وعمل 1:2بنسبة   ال حلة الالءمة
( وال يسما التحشية 2نيوتن/مم 15وتحشية من خرسانة عادية درجة   ب ايات

سم وبعمي اليول عن 100لواعدا  بحيث اليول عرحدا عن بالدرار وحفريات ا
( وسما ة خرسانة الواعدا التول 2نيوتن /مم 20سم وخرسانة الواعدا درجة    30
سم للجدران الجديدل وي ون ال يل من فدر الواعدا للجدران الجديدل  ومن 15عن 

 .التعليات للجدران التعليه وحسب تعليمات المدندن المشر 

   اااتاااانماائ 200 

1
0 

10 

 بالمتر الطولي

( من الموادفات الفنية 9/3 ة مسلحة حسب البند  يمواسير خرسان وتر يب تاوريد 
( ويشمل العمل التوديم والتر يب والحفر حسب األعماي ملم 900  قطرالخادة 

و ذلك محمل على السعر  والتامين  وأعمال الطمم التسويةالمطلوبة وأعمال 
و ل  مخارق العبارات وأرحيات ومخارق والرأسيات  2نيوتن / مم 20خرسانة درجة 

وال يل ي ون لطول  الخط  اماًل  ما يلءم إلنجاء العمل حسب األدول والموادفات
 المشر  المدندن تعليماتحسب وي ون العمل 

   عااشااارون  20

 المجمو  ينول الى الخالده
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 العامة الخالصة
 2017/ 11م.خ      / الحي الجنوبي   خلطات اسفلتية  روعلمش

 
  الرقم

 نوع العمل

المنقول  الصفحة
 منها

 القيمة

 دينار فلس

+وجــــــة + ترقيعاتاســــــفلتية خلطــــــة  .1
 تاسيسي

1   

ـــــــــــــــــــــات+طمم+بيس   .2 فتوحات+حفري
 كورس

2   

   المجموع

   تنزيل او زياده 

   المجموع النهائي 

   مبلغ احتياطي 

   موع الكلي المج
 

 ..............................................................................................المجموع الكلي : 

 

 

 ...................................................................................................اسم الشركه :

 

 .....................................................................................لوظيفه :اسم المفوض / وا

 

 :.....................................................................................التوقيع والختم الرسمي 

 

 ...................................................:......................العنوان ورقم الهاتف والفاكس 

 

 ..................................................................................التاريخ :
 
 
 
 

  


