زيٍَىايي ية طشتى يةكاٌى دةزِيٍَاٌى وولَةتى بيٍاكسدُ:

 -1دةبيَت دووزيةكاٌي (ابعاد)يةكطاُ بيَت لةطةه ٌةخشةي ضةضجاٌدٌي ضٍووز.
 -2دةبيَت ئةو بةشةي بةز شةقاً دةكةويَت ديازي بكسيَت لةضةز ٌةخشةكاُ ,وة بيٍاى لةضةز ٌةكات.
 -3دةبيَت كشاٌةوة و ِاتٍةوةى بيٍا بة ثيَى زيٍىايى يةكاٌى شةقاوةكة بيَت.
ٌ -4ابيَت ثميكاُ ياُ ِةز دزوضت كساويَك لة ٌاو كشاٌةوة ِةبيَت .
 -5ثيَويطتة ِةووو ثسوَذةيةك ضيَتى ٌةخشةكاٌى تةالزضاشى و اٌشائى و ويكاٌيك و كازةباى تيَدابيَت.
ٌ -6ةخشةكاُ ثيَويطٍة لة اليةُ ٌووضيٍطةى زاويَركازى ئةٌداشيازى ثةضةٌد كسابيَت لةطةهَ ثالجشتى ضةٌديكاى ئةٌداشيازاُ.
 -7ثيَويطتة ِةز ثسوَذةيةك بة ثيَى بةكازِيٍَاٌى ,زةشاوةٌدى اليةٌى ثةيوةٌديداز بةو ثسوَذةية وةزبطسيَت بو منووٌة
أ -ثسوّذةى طةشت وطوشازى ثيَويطتة زةشاوةٌدى ب.طةشت و طوشاز وةزبطسيَت.
ب-ثسوَذةى تةٌدزوضتى ثيَويطتة زةشاوةٌدى ب.تةٌدزوضتى وةزبطسيَتِ.....................تد
- 8بة دوا داضووٌى جىَ بةجىَ كسدٌى ٌةخشةكاُ دةكةويَتة ئةضتوَى شازةواٌى ثةيوةٌديداز.
 -9دزوضت كسدٌى  w.c 2لةطةه وغاضن بوَ ئافسةتاُ و ثياواُ لةٌّوَوى ضةز شةوى.
-10لة بالَةخاٌة طشتى يةكاٌى وةكو (ٌوَزيٍطة ثصيشكييةكاُِ,وتين,وصطةوت,فةزواٌطة حكووى يةكاُِ...........تد) ثيَويطتة
 w.cبوَ خاوةُ ثيَداويطتى تايبةت دزوضت بكسيَت.

جوَزةكاٌى ووَلَةت:
-1باشزطاٌى ياُ تيَكةالو
أ-بالةخاٌةى ئاضايى
ب-ثيَشاٌطا
ج-بالةخاٌة ٌّ 2وَويةكاٌى ضةز شةقاوة  20وةتسيةكاُ.

-2بالةخاٌةى ٌيشتةج َ
ى
-3ووَلَةتى طسيَبةضتةكاُ (ثيشةضاشى ,خصوةتطوشازىِ..........تد)

زيٍَىايي يةكاٌى دزوضت كسدٌى بالَةخاٌة:

-1بالةخاٌةى باشزطاٌى ياُ تيَكةالو
أ-كشاٌةوة

 لة شةقاوة كوٌَةكاُ كة بالةخاٌةى ىلَ دزوضت كساوة و كشاٌةوة و ِاتٍةوةياُ وةكو يةكة بة ِةواُ شيَواشى كوٌَى خوَىدةويٍَيَتةوة.وة لة شةقاوى الوةكى كشاٌةوة و ِاتٍةوة ٌيوةى كشاٌةوةى شةقاوى ضةزةكى دةبيَت.
وة ئةً شةقاواٌةى  ً5كشاٌةوةى ِةية دةبيَت  ً2.5كشاٌةوة بكات بة بىَ ِاتٍةوة ,وة بة شيَوةيةكى طشتى لةً شةقاواٌةى كةدةكسيَتة باشزطاٌى ياُ تيَكةالو كشاٌةوة  ً2.5دةبيَت بة بىَ ِاتٍةوة.
لة ئفساشاتة ٌويَيةكاُ كة زةضاوى كشاٌةوة كساوة لةضةز ٌةخشة كةزتي يةكة ثيَويطت بة كشاٌةوة ٌاكات. كشاٌةوة لة شةقاوة الوةكى يةكاُ بةً شيَواشةى خوازةوة دةبيَت:* ئةطةز لة شةقاوى ضةزةكى  ً2.5كشاٌةوة كسابيَت بة بىَ ِاتٍةوة ,ئةوا لة شةقاوى الوةكى ئةطةز ثاٌى لة  ً20كةورت بيَت
ئةوا  ً 1.25كشاٌةوة دةكسيَت وة ِاتٍةوة لة ضةزةوة ,بةلَاً ئةطةز ثاٌى شةقاوة الوةكى يةكة  ً 20و شياتس بيَت ئةوا ثيَويطتة
 2.5كشاٌةوة بكسيَت لةطةهَ ِاتٍةوة لة ضةزةوة.
* لة شةقاوة خصوةت طوشازى يةكاُ كة ثاٌى لة  ً6كةورتة وة دزيَرى لة  ً100و كةورتة ثيَويطت بة كشاٌةوة ٌاكات ,وة ئةطةز
دزيَرى شةقاوةكة لة  ً100شياتس بوو ِةواُ زيٍىايى شةقاوى الوةكى دةيطسيَتةوة.
وةزج ٌى ية لة كاتى دزوضت كسدٌى ذيَسشةوني كشاٌةوة بكات بة وةزجيَك لة ئاضتى شوَضتة ٌصورت بيَت و طسفت بوَ ثيادةزوَ دزوضتٌةكات.
لة كاتى يةكبووٌى دوو ثازضة شةوى ئةو ثازضة شةوى يةى كة زووى دةكةويَتة ضةز شةقاوى ضةزةكى ِةواُ زيٍَىايى يةكاٌى كشاٌةوةىشةقاوةكة دةيطسيَتةوة وة ئةو ثازضة شةوى يةى كة دةكةويَتة بةزاوبةز شةوى ٌيشتةجىَ بووُ دةبيَت لة زووى ثشتةوةى ثازضةشةوى
يةكة بةالى كةوى  ً5كشاٌةوة بكات.

ٌ-ابيَت ِيض دزوضت كساويَك لةٌاو كشاٌةوة دزوضت بكسيَت.

ب-بةزشى بالَةخاٌة
 - 1دةبيَت لة بالةخاٌةى باشزطاٌى ياُ تيَكةالو بةزشى ٌّوًَ بة اليةٌى كةً ٌّ 3وًَ دزوضت بكسيَت لةضةز شةوى جطة لة ثيَشاٌطا
و ئةو بالةخاٌاٌةى كة دةكةوٌة ضةز شةقاوى  ً20تيَكةالو بة ثيَى زيٍَىاييةكاٌى تايبةت بة شةقاوةكة.
 - 2لة شةقاوة ضةزةكى يةكاٌى ٌاو شاز كة ثاٌيياُ  ً60و شياتسة بةزشى ٌّوًَ ِةزضةٌد بيَت ئاضايى ية بةً وةزجاٌةى خوازةوة:
 زةشاوةٌدى فسوَكةخاٌة وةزبطرييَت. شويٍى وةضتاٌى ئوتووبيَن دابني بكسيَت بة ثيَى زيٍَىايى يةكاُ. ئةطةز ثاٌى شةقاً لة  ً 60كةورت بوو ٌابيَت لة ٌّ 5ؤً شياتس دزوضت بكسيَت. - 3ئةو ثازضة شةوى ياٌةى دةكةوٌة ضةز ئةو شةقاواٌةى كة ثاٌيياُ لة  ً60كةورتة بةزشى بالةخاٌة بةثيَ ى زيٍَىايى شةقاوةكة
دةبيَت بة ِةواُ وةزجةكاٌى خاىل يةكةً.
 -4ئةطةز زووبةزى ثازضة شةوى يةكة لة  2ً200كةورت بوو ٌابيَت ذوازةى ٌّوَوةكاُ لة ٌّ 4وًَ و ذيَسشةوني شياتس بيَت.
 - 5بوَ ئةو ثازضة شةوى ياٌةى كة يةكبووٌياُ بوَ دةكسيَت,ثازضة شةوى دواوة ٌابيَت بةزشى طشتى لة  ً9.60شياتس بيَت تاوةكو طسفت بوَ
خاٌووة ٌيشتةجيَكاٌى دواوةى دزوضت ٌةكات ِةزوةِا ثةزذيَ ِةبيَت لة ضٍووزى ثازضة شةوى خؤى لة الى دواوة بة بةزشى(ً)1880
وةثةجنةزةى ٌّؤوى يةكةً لة ئاضتى بيٍني بة بةزشى ( ً)1880كةورت ٌةبيَت.وة تةٌّا يةك دةزطاى خصوةتطوشازى بؤ حالَةتى لة ٌاكاو
كة ثاٌيةكةى لة ( ً)182شياتس ٌةبيَت.
 - 6ضةبازةت بة ثازضة شةوية زِوكٍةكاُ ِةواُ زِةفتازى لةطةأل دا بكسيَت وةكو خالَى ثيٍَجةً بة وةزجيَك عىقى دوو ثازضة شةوى يةكة لة
 ً 40شياتس ٌةبيَت.
 - 7ئةطةز بةزشى بالَةخاٌة لة ٌّ 6وًَ شياتس بوو ثيَويطتة شويٍَى وةضتاٌى ئوتووبيَن دابني بكسيَت  ,بوَ ِةز  2ً100يةك شويََ بوَ وةضتاٌى
ئوَتووبيَن دابني بكسيَت.
 -8تاكو بكسيَت ٌّوَوى ضةز شةوى لةضةز ئاضتى شوضتة لة 30ضي بةزشتس ٌةبيَت وة ِةزوةِا ٌابيَت لة ذيّس شةوني ثةجنةزة لة زووى ثيَشةوة
بكسيَتةوة.وة ثيَويطتة زةوجة دزوضت بكسيَت بوَ خاوةُ ثيَداويطتة تايبةتييةكاُ.
 - 9بةزشى ثيشاٌطا لةطةه بالةخاٌةى ضةز شةقاوة  20وةتسيةكاُ بة ثيَى زيٍَىايى تايبةت بة شةقاوةكة دةبيَت.
 -10بةزشى ٌّوَوى شةوى ٌابيَت لة  ً4.5كةورت بيَت.
 -11ئةطةز زووبةزى شةوى  2 ً 300دواى كشاٌةوة لة ذيَسشةوني ياُ شياتس بوو دةبيَت شويٍَى وةضتاٌى ئوتووبيَن ديازى بكات ِةز ضةٌد ٌّؤً
بكات.

ج-عىقى باشزطاٌى

 عىقى باشزطاٌى لة شةقاوى باشزطاٌى ياُ تيكةالو  ً20دةبيَت. ئةطةز دوو ثازضة شةوى يةكبووٌياُ بوَ كسابوو دةتواٌسيَت ووَلةت وةزبطرييَت بة وةزجيَك ثابةٌد بيَت بة بسطةكاٌى كشاٌةوة وبةزشى كة ئاواذةى ثيَكساوة.
 -يةكبووُ لة شةقاوة  20وةتسيةكاُ ٌاكسيَت.

ووزدةكازيةكاٌي دزوضت كسدٌي بيٍا
 -1دةبيَت ئةو ٌةخشاٌةي كة ثيَشكةش دةكسيَت بة(  ) scaleدزوضت كسابيَت وة دووزيةكاٌي لةضةز ٌةخشةكاُ دياز كسابيَت بة زووٌي.
 -2دةبيَت ِةز ثازضة شةويةك زووبةزي لة  2ً 300و شياتس بيَت ثيَويطتة شويَين وةضتاٌي ئؤتؤوبين ديازي بكسيَت.
-3
-4
-5
-6
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زووبةزي تةالز (شوقة) لة  2ً 75كةورت ٌةبيَ  ,وة زووبةزي ئؤفيظ ( )officeلة  2ً 45كةورت ٌةبيَت.
زووبةزي ِةز دوكاٌيَك ٌابيَت لة  2ً 10كةورت بيَت وة ثاٌي لة  ً2840كةورت بيَت.
شويَين وةضتاٌي ئؤتؤوبيَن بة  2ً 25ديازي دةكسيَت بة زةضاوكسدٌي شويَين ديٍطةكاُ.
ثاٌي ثةيرة ٌابيَت لة  ً 1820كةورت بيَت وة  treadلة  30ضي كةورت ٌةبيَت وة  riserلة  20ضي شياتس ٌةبيَت.
ذيَسشةوني تةٌّا بة وةبةضيت شويَين وةضتاٌي ئؤتؤوبيَن ياُ كؤطا بةكاز بيَت بة ثيَضةواٌةوة دةبيَت زيَرةي كساوةي بةثيَي ٌّؤوةكاٌي تس دابني بكسيَت.
ثةيرةي فسياطوشازي دةبيَت بؤ ِةووو ٌّؤوةكاُ ِةبيَت وة كازبكات بة ثيَي ثيَداويطيت وسؤظ وة ٌابيَت لة ٌاو ازتداد دزوضت بكسيَت.
ئةطةز ذوازةي ٌّؤً لة دوو ٌّؤً شياتس بيَت ثيَويطتة وصعد دزوضت بكات.
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زيَرةي كساوة بؤ ِةز ذووزيَك بة ثيَي ثيَداويطيت ذووزكة بيَت كة زووٌاكي و ِةوا طؤزكيَ ي ضسوشيت تيَدابيَت بة وةزجيَك ثاٌي ِةزكؤزتيَك لة ً185
كةورت ٌةبيَت وةزووبةزي لة  2ً 3كةورت ٌةبيَت ئةطةز ٌا بة زيَرةي كساوة ِةذواز ٌاكسيَت.
ئةطةز واجّةي بالَةخاٌة لة  ً 15و شياتس بيَت ثيَويطتة  ً 185لة يةكيَك لة تةٌيشتةكاٌي بة جيَ بّيَمسيَت بوَ زووٌاكي وتّوية ,ئةطةز بالةخاٌة لة
تةٌيشيت دزوضت كسا ثيَويطتة زةضاوي كشاٌةوة بكات بة ئازاضتةي كشاٌةوةي بالَةخاٌةي تةٌيشيت.
ذووزي حمولة ٌابيَت لة ( ) 5*3كةورت بيَت بة ثيَ ي زيٍَىايةكاٌي فةزواٌطةي كازةبا دزوضت دةكسيَ.
ٌابيَت خصوةتطوشازي ية تةكٍيكي يةكاُ ( فيٍَك كةزةوة طةزً كةزةوة ) لة واجّة دياز بيَت.
ِةز شازةواٌيةك ثيَويطتة شيَواشي واجّةي دةزةوة و بةكازِيٍَاٌي وواد ديازي بكات بة ثيَ ي بازي شويٍَةكة.

ضيَيت ٌةخشةكاُ
لة كاتي داوا كسدٌي وؤلةت بيٍا ثيَويطتة ضيَيت ٌةخشةكاٌي تةالزضاشي و اٌشائي و ئاوةزؤ و فيٍَك كةزةوة و طةزً كةزةوة ئاوادة بكسيَت بةً شيَواٌةي
خوازةوة-:

 -1ضيَيت ٌةخشةكاٌي بيٍاضاشي - :دةبيَت ٌاوي ئةٌداشيازي ٌةخشةضاش بٍووضسيَت لةطةه ذوازةي ئةٌداويةتي وذوازةي وؤباين




 Planبؤ ِةووو ٌّؤوةكاُ
Site Plan
واجّات و مقطع  plan &Sectionلةطةه ٌووضيين دووزيةكاُ و  Dimensionو بةزشيةكاٌي وة ديازي كسدٌي ِيَمَي بسيَ (خط املقطع )لة
 planو بةزشي ٌّووي شةوي ٌابيَت لة  ً4.5كةورت بيَت
دةبيَت دزج طوارى لة ذيَسشةوني و ِةووو ٌّوَوةكاُ ديازي بكسيَت وة دةبيَت بةزشكةزةوة (وصعد) دابٍسيَت ئةطةز لة ٌّ 3وًَ شياتس بيَت.
دةبيَت ٌاو بٍوضسيَت لةضةز ذووزةكاُ و دووزيةكاٌى(ابعاد) لةطةهَ ثيَكّاتةكاٌى تس ديازى بكسيت
دةبيَت ( )2داٌة  w.cدابني بكسيَت لة ٌّؤوي شةوي.
زيَرةي كساوة دةبيَت لة  %25كةورت ٌةبيَت لةِةووو ٌّوَوةكاُ جطة لة ذيَس شةوني كةتةٌّا كشاٌةوةي لةضةزة.
ذووزي حمولة دةبيَت ديازي بكسيَت لةٌّؤوي شةوي ياُ لة ذيَسشةوني بة دووزيةكاٌي (ً )3*5
ٌابيَت ثميكاُ لة كشاٌةوة بيَت



ضجتيك تاٌك دةبيَت لةٌاو كشاٌةوة (ازتداد)ديازي بكسيَت ئةطةز كشاٌةوة ٌةبيَت لةٌاو ضٍوزي بيٍاى ذيَسشةوني بيت بة ديوازةكةوة ضةضجابيَت بة
( )shear wallدزوضت بكسيَت و دةبيَت بة( )cesspoolبةضرتابيَت








 -2ضيَيت ٌةخشةكاٌي ئاوة زؤ (جمازي)

 -3ضيَيت ٌةخشةكاٌي فيٍَك كةزةوةو طةزوكةزةوة (تكييف والتدفئة) بؤ ِةووو ٌّؤوةكاُ دياز بكسيَت,بةالًَ وشسوعي طةوزة دةبيَت ضيطتىي
فيٍَك كةزةوةو طةزً كةزةوة وةزكةشي بيَت.

 -4ضيَيت ٌةخشةكاٌي  - :Structureدةبيَت ٌاوي ئةٌداشيازي ديصايٍةز بٍووضسيَت لةطةه ذوازةي ئةٌداويةتي وذوازةي وؤباين
 ئةطةز ذوازةي ٌّوَوةكاُ لة ٌّ 4وًَ بةزةو ضةزةوة بيَت دةبيت ثشكٍيين خوَلَةكة بكسيَت لة تاقيطةي بيٍاضاشي ِةوليَس ...ئةوكات وصىي اٌشائيتصىيي اٌشائي بكات
1- Foundation
Footings key plan (if not mat foundation) for each floor.
Footings sections for both directions & details

2- Column
Column key plan
Column detail table
3- Beams
Beam key plan
Beam section & details with details of cantilevers part

4- Slab
Slab section & details with details of cantilevers

)5- Curtain walls (if denoted on foundation
Wall section & details

)6- Elevator (if the building>=5 stories basement
Wall section & details

)7- General condition (for all items
8- Stair

Details should be submitted whether the stairs are straight or helical

باشرتة حتديد بكسيَت ئةطةز لة ضةز  A3بيَت

9- Scale

Steel structure
1- Foundation
Footings key plan (if not mat foundation) for each floor
Footings sections for both directions & details

2-Column
Column key plan
Column detail table

3-Truss or Girders
Section Details

)4- General condition (for all items
 -15دةبيَت زووبةزى ٌّؤوةكاُ لةطةه زيَصةي كساوة لة خشتةى ِاوثيَض ديازى بكسيَ
-16زيٍَىايةكاٌي ضةالوةتي
 دةبيَت ثةزذيين كاتي (ضياج ووقت) لةضواز دةوزي بيٍا دزوضت بكسيَت ئةطةز (حةفسيات ) ِةلَكةٌدُ ِةبيَت لةطةأل داٌاٌي شسييت ئاطادازي






لةضوازدةوزي شويٍَى كازكسدُ.
دةبيَت لةشويٍَة بةزشةكاُ تةٌّا ئةضكةلةي فةٌي بةكازبيَت
ئةطةز بةزشايي بيٍا لة يةك ٌّؤً شياتس بيَت دةبيَت كسيَكاز ثشتيَين ضةالوةتي (  ) safety beltبةكازبيٍَيَت
كسيَكازي بسِيَ بةئاويَس دةبيَت دةضتةواٌةو ضاويمكةي ضةالوةتي بةكازبيٍََ
ٌابيَت كسيَكاز بةِيض شيَوةيةك ٌةعن بكازبيٍَيَت لةكاتي كازكسدُ لة ووقع و كالوي ضةالوةتي ِةبيَت
ئةو كسيَكازاٌةي ئاويَسي كازةبايي بةكاز ديٍََ:
 ٌابيَت وايةز ضةتاهَ بيَت وة ئةطةز كسا ئةبيَت بةشيَوةيةكى زيَك وثيَك وعاجلة بكسيَت ٌابيَت ِيض ئاورييَكى كازةبايى بةبيَ ضةزى ثالك بةكاز بّيٍَسيَتبؤ شويٍَة دووزةكاُ كةضةزى ثالك ٌاطات دةبيَت وايةزى بةكازِاتوو ِةزدوو ضةزى بة ضةزة ثالك كؤتايى ِاتبيَت ولة ِيض شويٍَيَك بسيٍدازٌةبيَت

زيٍَىايى خاٌووي دابةش دوو
لةضةز بةزذةوةٌدي طشتى ِاوالتياُ بؤ وةبةضتى زيَكازى كسدُ لة دزوضتكسدٌى خاٌووي دابةش دوو,ثالجشت بة بسيازي ئةجنوووةٌي شازةواٌي لةداٌيشتٍى
ذوازة ( )7لة  2012/2/13ثيَشٍياز دةكةيَ ئةً خاالٌةي خوازةوة زةضاو بكسيَت لةكاتي ثيَداٌي وؤلةت.
 -1زةضاوي بازي كؤوةاليةتي بكسيَت كة شةوي ياُ خاٌووي تسي بةٌاو ٌةبيَت.
 -2زةضاوي دةوزو بةزي بكسيَت كة بصاٌسيَت دابةش دوو ِةية لةً بمؤكة ياُ ٌا .
 -3زووبةزي ثازضة شةوي يةكة لة ( )2ً 200كةورت ٌةبيَت.
 -4ويٍَةي تاثؤ دوو ضةِي بيَت ياُ ثيَش ئةوةي وؤلةت وةزبطسيَ بةٌاوي خاوةُ وؤلةتةكةي ضّي بكسيَت.
 -5زيَطة بةدابةش ضيَ ٌةدزيَت .
 -6زةضاوي زيٍَىاييةكاٌي شازةواٌي ثةيوةٌديداز بكسيَت .

