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 /656القـرار رقـم /

 
 وزير السياحة

 . 4792لعام  24بناًء عمى أحكام المرسوم التشريعي رقم 
 و تعديالتو . 4794لعام  471و عمى أحكام المرسوم التشريعي رقم 

 . 4711لعام  419و عمى قرار المجمس األعمى لمسياحة رقم 
  0 4791/ لعام 204حكام القرار رقم /و عمى أ

 يقرر ما يمـي
تطبق القواعـد و األسـس و المواصفــات الــواردة  ـي ىـلا القــرار عمـى جميـ   ـ :1المادة 

 المسابح العادية و البحرية  ي القطر العربي السوري 
ــ :6المــادة   / المر ــق  ــي ىــلا القـــرار عمــى المســـابح العاديـــة و2يطبــق الجــدول رقــم / ـ

/ المر ـــق  ــي ىــلا القـــرار عمــى المســـابح البحريــــة . و 2يطبـــق الجــدول رقــم /
/ المر ـق  ي ىلا القـرار و المتضمن المواصفـات الفنيـة 2يطبق الجدول رقم /

 عمى جميـ  المسابح بأنواعيا 
 ـ :3المادة 

  يصنف  ـي عـداد المســابح مـن الدرجــة الممتـا ة كــل مسـبح يحصـل عمـى
 ى األقل من الجدول المر ق ./ عالمة  عم200/
  يصــنف  ــي عــداد المســـابح مــن الدرجـــة األولـــى كــل مســـبح يحصــل عمــى
 / عالمة عمى األقل من الجدول المر ق 210/
  يصــنف  ــي عــداد المســـابح مــن الدرجـــة الـانيـــة كــل مســـبح يحصــل عمــى
 / عالمة عمى األقل من الجدول المر ق .410/
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  جـة الـالــة كل مسـبح يحصل عمـى مـا يصنف  ي عداد المسـابح من الدر
 / عالمة عمى األقل من الجدول المر ق .410دون /

 ـ :4المادة 
يتم تطبيق ىلا القرار و ق المواصفات و األسس الواردة  يـو عمـى جميـ   -آ 

مشــاري  المســابح التـــي تتقــدم بطمبـــات لمتــرايص و التأىيـــل اعتبــارًا مـــن 
 تاريخ نفاله .

شــاري  المســابح قيــد التنفيــل و المؤىمــة ســابقًا و ــق يــتم تو يــق أوضــاع م -ب
القرارات و األنظمة النا له  ي حينـو و للـك طبقـًا لممواصـفات و األسـس 
الواردة  ي ىـلا القـرار باسـتـناء الحـالت التـي يتعـلر  نيـًا تنفيـلىا بتقـدير 

 الييئة العامة لتنفيل المشاري  السياحية .
ة المســتـمرة أو المييـأة لالســتـمار طبقــًا يـتم تو يــق أوضــاع المسـابح القائمــ-ج

لممواصـــفات و األســــس الـــواردة  ـــي ىــــلا القــــرار و للـــك و ــــق التعميمــــات 
 التي تصدر عن الو ارة بيلا الشأن.

 ينشر ىلا القرار و يبمغ من يم م لتنفيله . ـ :5المادة 
 . L  20/2/4772دمشق  ي                  

 
 

 وزير السياحة
 عدنان قولي
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 / تصنيف المسابح الداخمية1الجدول رقم /
 المظهر الخارجي : -آ

 المظهر الخارجي العالمة

ت 
الما

 الع
موع

مج
4
4 

المة
ع

 

الموق  و أىميتو : و يشتمل عمى موق  المسبح ـ الطريق الموصمة لو سـيولة  20
 المواصالت ـ سيولة الوقوف لمسيارات أمام مدامو .

20 
احة : و يشـتمل عمى اتسـاع المـدال المظيـر المدال و البناء و حوض السـب

العام لممسبح ـ حالة البناء ـ سيولة التنقل ضمن أقسـام المسـبح المظيـر العـام 
 لمحوض ـ تقسيمات الادمات عمى جوانب حوض السباحة

 اإلدارة و الخدمات :  -ب
 العالمة اإلدارة و الخدمات

ت 
الما

 الع
موع

مج
1
6
4

 
المة

ع
 

 15 يي اتو و غرف األمانات و غرف إعارة لباس السباحةـ مكتب اإلدارة و تج4
 15 ـ المشالح و يتناسب عددىا م  استيعاب المسبح2
 14 ـ ىاتف ااص ياصص لستعمال رواد المسبح2
 ـ صيدلية تحوي أدوات إسعاف أولية م  وجود ممرض ااص 2

 14 )اـنان عمى  األقل (

 14 ـ أجي ة مكا حة الحرائق .1
 14 ف الستحمام ) الدوش ( و يتناسب عددىا م  عدد رواد المسبح .ـ غر 9
ـــــ المــــراحيض . قســـــم منيــــا اــــاص بالرجـــــال و آاــــر بالنســـــاء و ت ويدىـــــا 9

 14 باسبراتورات .

 14 ـ  وجود منقل متاصص لإلشراف عمى المستحمين .1
 14  بائن ـ وجود ميكرو ون و مكبر لمصوت بتوجيو التعميمات و النداء عمى ال7
ـ مغاسل قرب المراحيض م  وجود الصابون بشـكل دائـم و عـدد المغاسـل 40

 يتناسب م  عدد الرواد.
14 

"تعـال  مـ  الجيـة الماتصـة  0ـ وجـود سـيارة إسـعاف ماصصـة لمطـوار ء44
 14 و ق األنظمة النا لة "
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 حوض السباحة : -ج
 العالمة حوض السباحة

ت 
الما

 الع
موع

مج
8
4 

المة
ع

 

وض ااص لمسـباحة و يالحـظ  يـو ) أن يكـون مبينـًا مـن األسـمنت ـ ح4
المســــمح و مكســــــيًا بالبورســــــالن و بأبعـــــاد قانونيـــــة بأرضـــــية مائمــــــة 
تدريجيًا مـن أحـد  الجوانـب إلـى الجانـب ا اـر و جدرانـو عاموديـة 
ـــ  تســــرب األقـــلار لميـــاه  ـــو مرتفعـــة عـــن ســــطح األرض لمن و حا ت

 ا ة من من قبل المستحم ( .الحوض و إمكانية مسـك ىله الح

64 

ـ حوض سباحة ااص باألطفال و مستقل تمامـًا عـن حـوض الكبـار و 2
 15 سم . 70ل ي يد عمقو عن /

/ 2ل يقـل عرضـو عـن / –ـ الرصـيف المحـيط بـالحوض ) نـوع بالطــو 2
ســــم  وجـــود مـــيالن لمرصـــيف نحـــو الاـــارج و يـــ ود ىـــلا الرصـــيف 

 بمجر  لتصريف  المياه ( .
14 

أدوات  –ــــ األجيـــ ة المســـتادمة  ـــي حـــوض الســـباحة ) مصـــاعد لمقفـــ  2
 ان لق ساللم لمن ول و الصعود ( .

14 

 14 ـ األشجار و الحدائق و المظالت الواقية .1
 14 ـ مقاعد و طاولت و كراسي شمسية تتناسب م  عدد رواد المسبح .9
ــــ األدوات و األلعــــاب الرياضــــية و التســــمية المتــــو ر 9  –ة )ممعــــب طــــائرة ـ

 طاولت بينغ بونغ (.
5 
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 معالجة مياه المسبح :  -د  
 العالمة معالجة مياه المسبح :

ت 
الما

 الع
موع

مج
6
4 

المة
ع

 

ـ وجـود غر ــة ماصصـة لممضـاات و المحركــات و غيـر للـك  مـن األجيـ ة 4
ــــة بــــالحوض و بشـــــكل ل يســــتطي  الوصــــول إلييــــا إل األشــــااص  المتعمق

 لك .المعنيون بل
15 

 15 ( و للك بنسبة عدد رواد المسبح  2"  4ـ عدد الفالتر الموجود ) 2
ـ وحدة التعقيـم الكيماوي ووجود شـاص ماـتص مشـــرف عمييـا و يـبـت عمـى 2

ورقــــة  كميــــات المــــواد الكيماويـــــة المضا ـــــة لميــــاه المســــــبح ) مــــن كمــــور و 
 مضاد طحالب (.

15 

و امـــو أرضــيا بشـــكل تـــام مــن الميـــاه و المـــواد ـــ المظيـــر العـــام ليــله الغر ـــة 2
 15 الكيماوية المنـورة و طريقة تـبيت و تمديد لوحة التحكم الكيربائي .

 
 هـ ـ  المطعم و اإلنارة :

 العالمة المطعم و اإلنارة :

ت 
الما

 الع
موع

مج
6
4 

المة
ع

ــ صــالة المطعــم ) اتسـاعيا ـ ســيولة الحركـة ـ بــرادات األطعمـة ـ بــرادات  4 
 15 لمشروب ( .ا

 14 ـ الطاولت و الكراسي الماصصة لممطعم .2
 14 ـ األدوات و التجيي ات الااصة بإعداد الطعام .2
 14 ـ أمكنة توض  أدوات الطعام و أدوات الشرب و مغاسل الجمي .2
ـــ حديقــة المطعــم أو الفســحة التابعــة لممطعــم و أضــواء اإلنــارة المحيطــة بيــا 1

 أو بالمسبح .
15 

 درجة 364المجموع 
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 / المرفق بهذا القرار 6الجدول رقم /
 الخاص بتصنيف المسابح الساحمية

 المظهر الخارجي : -آ
 المظهر الخارجي : العالمة

ت 
الما

 الع
موع

مج
4
4 

المة
 ع

64 
الموق  و أىميتـو :  و يشـتمل عمـى موقـ  المسـبح ـ الطريـق الموصـمة لـو سـيولة -4

 سـيارات أمام مدامو .المواصالت ـ سيولة وقوف ال

64 
المدال و البناء و تقسيماتو :  و يشــتمل عمـى اتســاع المداــل ـ  المظيـر العـام -2

 ـ حالة البناء ـ سيولة التنقل ضمن أقسام البنـاء و المسـبح ـ تقسيمات المسبح .
 ب ـ اإلدارة و الخدمات :

 العالمة اإلدارة و الخدمات :

ت 
الما

 الع
موع

مج
1
8
4

 
مةعال

 

 64 مكتب اإلدارة و تجيي اتو و غرف األمانات و غرف إعارة لباس السباحة  -4
 64 المشالح و يتناسب عددىا م  عدد رواد المسبح و استيعاب المسبح  -2
 15 ىاتف ااص ياصص  قط لستعمال رواد المسبح . -2
األقـل  صيدلية تحوي أدوات إسعاف أولية م  وجود ممـرض مشـرف ) اـنـان عمـى -2

  . ) 15 

 15 أجي ة مكا حة الحرائق ) عددىا يتناسب م  مساحة البناء ( . -1
 15 غرف الستحمام ) الدوش ( و عددىا يتناسب م  عدد رواد المسبح . -9
وجـــود ســــيارة إســــعاف ماصصـــة لمطـــوارئ " تعـــال  مـــ  الجيــــة الماتصـــة و ـــق  -9

 15 األنظمة النا لة " .

 64 صيص قسم لمرجال و قسم لمنساء و ت ويدىا باسباراتوراتالمراحيض و تا -1
وجود منقل متاصص لإلشـراف عمى المستحمين ) اـنـان عمـى األقـل ( مـ  وجـود  -7

 64 برج ماصص لممراقبة .

وجــــود ميكرو ــــون و مكبــــر لمصــــوت اــــاص بتوجيـــــو التعميمــــات و النــــداء عمــــى  -40
  14 ال بائن .

  وجود صابون بشـكل دائـم و عـدد المغاســل يتناسـب مغاسل قرب المراحيض م -44
  15 م  عدد الرواد .
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 ج ـ الشاطئ :
 العالمة الشاطئ :

ت 
الما

 الع
موع

مج
7
4 

المة
ع

يجــب أن تتــو ر  ــي الشــاطة النظا ــة الدائمـــة و جــودة الرمــال و امــو الشــاطة   -4 
 15 . من الحجارة و البحص و للك بفرش الشاطىء بطبقة من الرمال الناعمة

 15 نظا ة مياه الشاطة من األعشاب و األشواك و ما شابو  -2
وجود أكـر من إشــارة ضمن مياه الشاطة تحـدد عمييـا نيايـة الشــاطة  و العمـق  -2 

 14 عند ىله اإلشارة .

 14 تو ر بعض األلعاب الرياضية ) كممعب طائرة ـ بينغ بونغ ( قرب الشاطة -2
 14 ق المحيطة بالشاطة .األشجار و الحدائ -1
 14 قارب إنقال م  مسؤول . -9

 د ـ المطعم :
 العالمة المطعم :

ت 
الما

 الع
موع

مج
4
4 

المة
ع

 14 ـ صالة المطعم 4 
 5 ـ الطاولت الكراسي 2
ـ البـرادات المســتادمة  ــي المطعــم ) بـراد لبطعمــة ـ بــراد بوظــة ـ بــراد مشــروبات  2
 5 الخ00

 5 لتجيي ات الااصة بإعداد الطعام .ـ األدوات و ا 2
 5 ـ تنوع األطعمة . 1
 5 ـ مجمى ااص ألدوات الطعام و آار ألدوات الشرب .  9
 5 ـ حديقة المطعم أو الفسحة التابعة لو . 9

 هـ المنتفعات الصحية :
 العالمة المطعم :

ت 
الما

 الع
موع

مج
6
4 

المة
 ع

 14 ت .ـ مراحيض ااصة لمرجال و أار  لمسيدا 4

 5 ـ اسبراتورات  ي المراحيض . 2

 5 ـ مغاسل قرب المراحيض م  وجود الصابون دائمًا . 2

 

 

 درجة 364لمجموع ا
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 المواصفات الخاصة بإنشاء المسابح الداخمية و الساحمية :
 : أواًل :المواصفات اإلنشائية

 يجب أن تتوفر في جميع المسابح الداخمية العامة الشروط التالية:
أن يكون الحوض مبنيًا من األسمنت المسـمح و أن تكسى جدرانو و تفـرش أرضـو  -4

بالبورسالن و أن تكـون أرضـو مائمـة تـدريجيًا عـن أحـد جوانبـو إلـى الجانـب ا اـر  
وجدرانو عامودية و حا تو مرتفعة عن سطح األرض لمن  تسرب األقلار إلى مـاء 

 الحوض .
ل المياه  ي مستو  أدنـى مـن مسـتو  أن يشتمل الحوض عمى  تحات كا ية لداو  -2

 ماء الحوض عند امتالءه .
أن يحــاط الحــوض بفتحــات كا يــة و بأحجــام مناســبة لمنــ  طفــح الميــاه و تحــا ظ  -2

ـــاه الفائضـــة و أن يكـــون  ـــى ارتفـــاع مســـتواىا و أن يـــ ود الحـــوض بمجـــر  لممي عم
 المجــر  لو حا ــة مســتوية و منتظمــة و مناســبة لتمســكيا أيــدي المســتحمين و أن

 تكون الحا ة مرتفعة عن مستو  األرض لمن  تسرب األقلار إلى الحوض . 
أن يشتمل الحوض عمى  تحات لتصريف المياه ، تكون أافض قسم من أرضـيتو  -2

. 
أن يجيــ  الحــوض بســممين حديــديين عمــى األقــل مــ ودين بمماســك جانبيــة لنــ ول   -1

 وصعود المستحمين . 
ر إلـــى تجـــاو  عمـــق المـــاء توضـــ  عالمـــات واضـــحة عمـــى جـــدران الحـــوض تشـــي -9

لمترين و نصف و بشرط أن لتكون ىـله العالمـة ممكنـة اإل الـة كـأن تكتـب عمـى 
جوانـــب الحـــوض  ـــوق البورســـالن أو أن تـــدلى مـــن األعمـــى بحيـــث تكـــون إمكانيـــة 

 ن عيا صعبة .
ــة إلــى  -9 أن يحــاط الحــوض بطريــق مرصــوف ليقــل عرضــو عــن متــرين تكــون مائم

 جر  تصريف المياه .الاارج و أن ينتيي ميميا بم
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أن تاصص أماكن حول الحوض  تعد لجموس المستحمين تتناسـب مـ  اسـتيعاب  -1
الحــوض و تــ ود ىــله األمــاكن بالكراســي الماصصــة لممســابح بعــدد يتناســب مــ  

 استيعاب الحوض .
األشــااص غيــر المســتحمين أو الــ وار ل يقبمــون  ــي المنشــأة إل إلا كانــت ىنــاك  -7

 شأة .  أماكن منفصمة داال المن
 وجود عدة تنظيف يدوية . -40
 تنظيف مياه المسبح و تشمل : -44

 إمرار المسَّاحة الشا طة .-4
 تنظيف الايط المائي .-2
 تنظيف مصفاة لقط الشعر قبل كل استعمال لمحوض .-2

أن تعد غرف تاصـص لممالبـس )مشــالح( و أن تكـون صـحية تتناســب مـ  ســعة -42
 المسبح .

ت المشـالح و حـوض السـباحة يوضـ   يـو عـدد كـاف أن ياصص ممر بين حجرا-42
من المرشات التي تعمل بشكل مستمر ليمر المسـتحم عبرىا و تكون أرضية ىلا 

( ســـم مغمـــور بميـــاه عاليـــة 41-40الممـــر بشـــكل حمـــام قـــدم بعمـــق يتـــراوح بـــين )
التركيــــــ  بــــــالكمور   و تكــــــون جاريــــــة بشــــــكل يســــــيل تغييرىــــــا باســــــتمرار يجتــــــا  

 سم غاسمين أقداميم بالكامل .المستحمون ىلا الق
أن يجيــ  المســبح بمــراحيض ياصــص قســم منيــا لمرجــال و قســم آاــر لمنســاء و -42

يؤال تعدادىا بنسبة تتوا ق مـ  اسـتيعاب المسـبح مـن الـرواد عمـى أن تجيـ  ىـله 
المراحيض باسبراتورات ، و تجي  أيضًا بعدد من المغاسل كا ي لحتيـاج الـرواد 

بونة و تجي  بنشا ات ىوائية كيربائية بمعـدل نشـا ة توض  عمى كل مغسمة صا
 لكل مغسمتين .

يجب إجراء  حص جـرومي لممياه التي ي ود بيا المسبح بشـكل دوري لمتأكـد مـن  -41
 اموه من الجراـيم .
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 يشترط وجود حوض ااص باألطفال بعمق ل ي يد عن تسعين سنتمترا .-49
 ضعف عمق الحوض . يشترط  ي سمم القف  إن وجد أل يتجاو -49
 أن يعين مدرب ااص ل يغادر المسبح و يتولى اإلشراف عمى المستحمين .-41
 يشترط وجود صندوق إسعاف ي ود باألدوية الضرورية لإلسعا ات األولية . -47
إلا كانت مالبس السباحة أو المناشف تقدم من إدارة الحمام  يجب مراعـاة غسـميا -20

 ستعمال عمى أن تقدم لممستحمين جا ة .و تعقيميا تمامًا بعد كل ا
يمنـــ  تنـــاول األطعمـــة أو المشـــروبات أو التـــداين ضـــمن حـــوض الســـباحة . كمـــا -24

يمن  الن ول إلى الحوض إلا كان جسم المســتحم مدىونــًا بـأي نــوع مـن الكريمــات 
 أو ال يوت كما يمن  داول الحيوانات أو ن وليم إلى الحوض منعًا باتًا .

 يد المسبح بأجي ة اإلطفاء الكا ية لمقاومة أي حريق محتمل .يجب ت و -22
يشترط وجود بو يو ااص لتقديم األطعمة و المشروبات الافيفة مستو ية الشروط -22

 الصحية م  وجود ماء لمشرب و ا ائن لحفظ األدوات واألطعمة .
 أن ي ود المسبح بمناىل لمشرب كا ية .-22
رة و الشـــــؤون اإلداريـــــة و أن يــــ ود بغر ــــة لوضــــ  أن يجيــــ  المســــبح بغر ــــة لــــإلدا-21

 األمانات  ييا م  وجود مشرف مستقل لغر ة األمانات .
 أن ي ود المسبح بياتف لمعموم ياصص لادمة الرواد .-29
ــــداء عمـــى -29 ـــر صـــوت لمن ــــل مـــ  مكب ـــ ود المســــبح بميكرو ـــون واحـــد عمـــى األق أن ي

 المستحمين و توجيو التعميمات ليم .
أن تجيــــ  أمكنــــة لممضــــاات و المحركــــات و غيــــر للــــك مــــن األجيــــ ة المتعمقــــة  -21

بــالحوض و بشــكل ل يســتطي  الوصــول ليــله األجيــ ة إل األشــااص المســؤولون 
 عنيا  قط .

تعميق الال تات  ي أماكن مناسـبة و ممفتة لمنظر ليتمكن جمي  الـرواد مـن قراءتيـا -27
 و تشمل :

 ما لم يأال المستحم الدوش و حمام القدم .  عدم جوا  الن ول لممسبح-4
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 المتناع عن البصاق داال مياه المسبح .-2
 من  المصابين باألمراض الجمدية و األمراض السارية من داول المسبح .-2
 عدم ن ول المستحم لمياه المسبح و عمى جسده أي نوع من الكريمات أو ال يوت -2

 معالجة :ثانيًا : المواصفات الفنية لمحطة ال
الغاية من محطـة المعالجـة ىـي تـأمين تـدوير ميـاه المسـبح دورة كاممـة بغيـة تصـفية -4

 المياه و تعقيميا .
ــــة -2 ــــي المســــبح يجــــب أن تتوا ــــق مــــ  مواصــــفات األجيــــ ة العالمي أجيــــ ة المعالجــــة  

 الااصة بالمسبح و المصنفة و ق النورم العالمي المتعارف عميو .
ـــى الجيـــة عمـــى صـــاحب المنشـــأة ) الم-2 ـــديم كاتالوغـــات محطـــة المعالجـــة إل ســـبح( تق

 الماتصة  ي الو ارة لدراستيا و اعتمادىا .
 p.v.cثالثًا :مواصفات تمديدات الـ 

ـــة لمـــنظم العالميـــة و يجـــب أن تعتمـــد  -4 يجـــب أن تكـــون مواصـــفات القســـاطل مطابق
 نوعية ىله القساطل من قبل المجنة الماتصة بللك  ي الو ارة قبل تركيبيا .

 .2كغ/سم41جب أن تتحمل ضغوط ل تقل عن ي -2
يجـــب أن تكـــون القســـاطل و قطعيـــا مـــن النـــوع المجيـــ  بقمـــ  لمتركيـــب الـــلي يـــتم  -2

بواســطة مــادة لصــقة تحــددىا الشــركة الصــانعة لمقســاطل و موا ــق عمييــا مــن قبــل 
 و ارة السياحة . 

القساطل يجب أن تكون لات مقط  دائري و سماكة منتظمة عمـى محـيط المقطـ   -2
 م .2بطول ل يقل عن و 

 لات لون نقي متجانس. -1
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 رايعًا : تمديدات محطة المعالجة :
تشــمل التمديــدات ضــمن محطــة المعالجــة أعمــال الســحب العمــوي و الســفمي و اــط -4

التفريغ و مجم  تمديدات السحب و التعويض و التفريغ و كللك تمديدات السحب  
ية و الاـط الصـادر عـن ىـله ومجموعات الضخ و اط الضخ إلى المصا ي الرمم

 المصا ي م  اط غسيل المصا ي . 
تشــمل تمديــدات محطــة المعالجــة جميــ  القســاطل المركبــة ضــمن محطــة الضــخ مــ  -2

مجمــ  الاطــوط و جميــ  ســكورة الجــارور المركبــة عمييــا ) عــدا ســكورة المصــا ي 
 الرمميــــة الااصــــة ( و كــــللك الســــكورة الــــردادة و الوصــــالت المرنــــة المركبــــة عمــــى
ــــى الاطــــوط أو أجــــ اء الاطــــوط  اطــــوط الضــــخ ووصــــالت الفــــك و التركيــــب عم

 المحصورة و عند العداد .
تكــون جميــ  القســاطل و القطــ  المتممــة و القطــ  الممحقــة مــن النــوع المجيــ  بفمــن  -2

وتكــون قياســات الفمنجــات و عــدد براغــي الوصــل و قطرىــا و الجوانــات المطاطيــة 
 العالمية . المحصورة ضمنيا مطابقة لمنورمات

 قساطل الفوالذ و متمماتها :
تكـــون القســـاطل و متمماتيـــا المســـتعممة  ـــي محطـــة معالجـــة ميـــاه المســـبح ســـواء 
لاطـــوط التغليـــة و الســـحب و الضـــخ و الغســـيل بالمواصـــفات الااصـــة بتمديـــدات 

 الفولل الم يبق ضمن األبنية المستعممة لتو ي  المياه الباردة و الساانة .
 ات :ممحقات التمديد

تورد جمي  ممحقات التمديدات المطمية من الداال بمادة البيتومين أما مـن الاـارج 
 تكون مدىونة بدىان مقاوم لمصدأ .

 
 تتكون ممحقات التمديدات في محطة الضخ و الخزان بشكل رئيسي من :

 سكورة جارور :-1
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أو لات مواصــفات عالميــة ، جســميا مــن الفونــت و بــاقي األجــ اء مــن البرونـــ   -آ
 الشبو .

تكــون الســكورة المركبــة عمــى اطــوط الغســيل و اطــوط الســحب و اــط التغليــة -ب
بــــار ) ضــــغط جــــوي ( أمــــا الســــكورة  9قــــادرة عمــــى تحمــــل ضــــغط قــــدره تقريبــــًا 

 بار . 49المركبة عمى اطوط الضخ  تكون تتحمل ضغوط تعادل 
 يجب أن يكون اتجاه إغالق السكورة حسب دوران عقارب الساعة .-ج
ـــدون دىـــان تـــور -د ـــات الااصـــة بيـــا و ب د ىـــله الســـكورة مـــ  طـــارة تشـــغيل و الجوان

 بيتوميني من اارجيا .
 سكورة عدم الرجوع :-6

يجـب أن تكــون سـكورة عــدم الرجـوع المركبــة امـف مجموعــات الضـخ مــن النــوع  -أ 
اللي يغمق عن طريق جسم ماروطي ) بمبمي ( محوره موا  لمحور التمديدات 

 عمل عمى تاميد الصدمات المائية .وىو من النوع اللي ي
 يجب أن لتسبب ىله السكورة أصوات م عجة عند اإلغالق . -ب 
 يجب أن تكون من أجود األصناف العالمية المشيورة . -ج 

 وصالت مرنة :-3
يتم تركيب وصمة مرنة امف مجموعات الضخ و للك  ي المواقـ  المحـددة ليـا  -أ 

 ا  الناجم عن حركة المجموعـة و عـدم عمى المصورات بغاية امتصاص الىت
 نقميا إلى التمديدات نفسيا .

تكون الوصمة المرنة من النحاس أو البالستيك المقو  و من أجود األنواع  -ب 
 العالمية . 

 وصالت فك أو تركيب محكمة :-4
تجييــ  تمديــدات الفــولل المركبــة ضــمن المحطــة بوصــالت تســمح بفــك و إعــادة  -أ 

 ت و عمى األاص القط  الممحقة من التمديدات .تركيب التمديدا
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لــيس مــن الضــروري أن تحــدد ىــله الوصــالت عمــى المصــورات و يــتم تركيبيــا  -ب 
ضــخ ( أو جــ ء مــن اــط محصــور و عنــد  –بمعــدل واحــدة عنــد اــط ) ســحب 

 العداد أيضًا .
 . يجب أن تكون ىله الوصالت من أجود األنواع العالمية 
 بــار )  40ضـغط ليقــل عــن  يجـب أن تتحمــل ىــله الوصــالت

 ضغط جوي ( .
 . تورد الوصمة م  كامل الجوانات و البراغي الال مة ليا 

 مأخذ السحب و التفريغ السفمية :
ىــــي عبــــارة عــــن حفــــرة  ــــي أســــفل المســــبح بالقياســــات المحــــددة عمــــى المصــــورات -

الااصة ومنفـله بالقياسـات المحـددة عمـى المصـورات و منفـله بـالبيتون المسـمح 
ســـية مـــن الـــداال بالســـيراميك و الغطـــاء الشـــبكي يكـــون مـــن األلمنيـــوم أو و مك

الفـولل غيـر القابـل لمصـدأ و يـبـت إلــى براويـ  مـن نفـس المـادة بواسـطة براغــي 
 مأال السحب العموية . 

ىـي تجييــ ات ااصــة بالمسـابح و مصــنعة مــن الفــولل غيـر قابــل لمصــدأ و مكونــة -
ــداال بفواشــة ااصــة و مصــفاة مــن ا ــداال يكــون لمســكير  تحــة ســفمية مــن ال ل

يمكن وصل تجيي ات التنظـيم و الشـفط المتحركـة إلييـا لتنظيـف قـاع و جـدران 
 المسبح عند الم وم .

 المصافي الرممية و مجموعات الضخ .
ـــ تكــون المصــا ي الرمميــة مــ  التجييــ ات الممحقــة بيــا مــن أجــود األنــواع العالميــة و 

 مصنعة من الفولل الم يبق .
ن المصا ي الرممية من النوع اللي يؤمن نقاوة عالية لممياه و بنفس الوقت أقل ـ تكو 

صيانة ممكنة ) المصا ي القتصادية ( و يجب أن تكون السرعة بطيئة لممياه 
 داال الفمتر . 
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 مجموعات الضخ :
يكون عددىا اـنان عادة و تتألف كل منيـا مـن المضـاة و المحـرك الكيربـائي 

األ قـــي أو العـــامودي ) المحـــرك مـــن األعمـــى و المضـــاة مــــن و تكـــون مـــن النـــوع 
 األسفل ( وتورد المجموعة مركبة عمى قاعدة معدنية .

 المضخة :-آ
 البروانات من البرون  أو الفولل غير القابل لمصدأ .-4
 جسم المضاة من الفونط الاالي من العيوب .-2
 محور المضاة من الفولل غير القابل لمصدأ .-2
 % عند نقطة التشغيل .91المضاة ليقل عم  مردود-2
 د/دقيقة . 4210السرعة -1
 يكون توقف المضاة و ر عيا اإلجمالي عند نقطة المردود األعظمي :-9

 م20ر   كل منيا ـ  /ساعة2م 490توقف كل منيا 
 المحرك : -ب

  ولت . 220من النوع المغمف الـالـي الطور توتر -4
مضاة عند جمي  نقاط التشغيل دون ارتفـاع غيـر باستطاعة كا ية لتشغيل ال-2

 عادي بالحرارة.
 الربط مباشر م  المضاة . –دورة / بالدقيقة  4210السرعة -2
 % .70المردود ل يقل عن -2

 ممحقات المجموعة :
بــار و مجيــ  بســكر  40مــم مــدرج باألمتــار حتــى ضــغط  410مــانومتر قطــر -

 يدات عند الم وم .إنش لع لو و وصمو بالتمد ½رب  دورة قطر 
 كبالت التشغيل و اإلشارة .-
 ساعة عمل .  1000قط  تبديمية كا ية لتشغيل المجموعة مقدار -
 طقم عدة كامل ل وم التركيب و الصيانة .-
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 نشرات التركيب و التشغيل و الصيانة .-
 جمي  الممحقات األار  التي يراىا الصان  ضرورية .-
 

 المصافي الرممية و مجموعات الضخ :األعمال الكهربائية الخاصة ب
 المواصفات العامة لموحة الكهربائية وكبالتها :

تكون الموحة الكيربائية عبارة عن ا انة من الصاج بدون أرضية ) حيث تركب -4
عمى األرض ( واجيتيا األمامية بيا ج ء ـابت يركب عميـو القـاط  العـام و جـ ء 

و قفل يركب عميو أجي ة القياس  متحرك و ىو عبارة عن باب مجي  بمفصالت
 و اإلشارة  والقيادة.

مـــم بالقياســـات التقريبيـــة  4221الموحـــة الكيربائيـــة مصـــنوعة مـــن صـــاج ســـماكتو -2
المحــددة عمــى المصــورات و يــتم تركيبيــا  ــي المواقــ  المحــددة عمييــا و للــك و ــق 

تونيـة الفتحة الااصة بمرور الكبالت المحدـة  ي أرضية الغر ة و عمى قاعدة بي
سم عن األرضية و يتم تـبيت الموحة عمييـا ببراغـي ممـا يسـمح  40ترتف  مقدار 

 بفكيا بالكامل عند الم وم .
 يتم دىان الموحة بدىان ااص  وق طبقة أساس .-2
تكــــون الكـــــبالت الكيربائيــــة الااصـــــة بالتشــــغيل و اإلشـــــارة و التــــي تصـــــل بـــــين -2

 ا ي الرمميــــة أو الموجــــودةمجموعــــات الضــــخ و الموحــــة أو بــــين الموحــــة و المصــــ
ضـــمن الموحـــة نفســـيا مـــن أجـــود األنـــواع العالميـــة و لات مقـــاط  مناســـبة و يـــتم 
تركيبيا ظاىرة عمى الجدران بتـبيتيا بواسطة أتاشات ااصة أمـا األرضـيات  يـتم 
تركيبيـــا ضـــمن أنابيـــب  ولليـــة لات أقطـــار مناســـبة و مجيـــ ة بـــأكواع نظاميـــة و 

 ياه إلى دااميا .سدادات ااصة لمن  تسرب الم
تجيــ  الموحــة مــن الــداال بحوامــل ااصــة لتـبيــت الكــابالت و القطــ  الكيربائيــة -1

 كما تجي  بمرابط ااصة لماط الحيادي .
تركيب إيتيكتات ااصة تحت كل قطعة كيربائية داال الموحة ترقم بأرقام معينة -9

. 
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الموحة تحدد  تركب إيتيكتات ااصة تحت كل قطعة كيربائية مركبة عمى واجية-9
 عمل ىله القطعة و طرق تشغيميا .

 ترقم كا ة نيايات التوصيالت بأرقام ااصة .-1
يتم تنظيم ماطط تفصيمي لطريقة التوصيل موضح عميو كا ة القط  الكيربائيـة -7

برمو ىــــا و أرقاميــــا و كــــللك أرقــــام نيايــــات التوصــــيالت يبــــين آليــــة العمــــل  ــــي 
 المحطة .

كالــك و يـبــت المتعيــد نســاة مــن التيــراج عمــى الوجــو يــتم رســم الماطــط عمــى -40
 الداامي من باب الموحة و يسمم الكالك لمجية المشر ة . 

 تكون جمي  التجيي ات ضمن الموحة من ماركة واحدة لات جودة عالمية .-44
الموحــة يجــب إلا أن تحتــوي عمــى تجييــ ات التشــغيل و المراقبــة و الــتحكم التــي -42

لمصـا ي و المضـاات الااصـة بيـا بشـكل أو أتومـاتيكي تسـمح بعمـل مجموعـة ا
دون تدال العناصر البشرية إل من أجـل أعمـال المراقبـة و  ـي حـالت حصـول 

 عطل طارئ عمى األجي ة .
يجــب أن تحــوي الموحــة عمــى تجييــ ات الحمايــة الال مــة وأجيــ ة إشــارة لتحديــد  -42

 نوعية العطل .
 تشغيل المجموعات أو الفالتر يدويًا  تحويل الموحة عمى تجيي ات تمكن من-42

 المصافي األولية :
ىي عبارة عن قطعة بفمنشين مجي ة  ي وسطيا بمصـفاة مـن الفـولل الغيـر قابـل 

 لمصدأ بشكل سمة تمكن  تحيا و تنظيفيا عند الحاجة .
تركيب المصفاة األولية  ي الموق  المحدد عمى المصورات وللك قبل مجموعات 

 . ة المياه من الشعر و المواد الكبيرة العالقة بياالضخ بغاية تصفي
 عداد فانتوري :

يكـــون مـــن النـــوع المجيـــ  بفمنشـــين يـــتم تركيـــب العـــداد  ـــي الموقـــ  المحـــدد عمـــى 
المصــورات أمــا الموحــة الكيربائيــة الااصــة بــو و التــي تســجل التــد ق ا لــي التــد ق 
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ممحطــة و  ــي موقــ  يمكــن المجمــ   يــتم تركيبيــا قــرب الموحــة الكيربائيــة الرئيســية ل
 قراءة تسجيالت العداد بسيولة .

 
 وحدة التعقيم :

 الغاية منيا إضا ة مادة ) ىيبوكموريت الصود ( لممياه بعد تصفيتيا و تتألف من :
مضـــاة معـــايرة مـــ  اـــط الســـحب و المصـــفاة و ســـكر عـــدم الرجـــوع و اـــط -4

ـــــو و تكـــــون المضـــــاة  اعة المعـــــايرة بالســـــتط –الضـــــخ  والقطـــــ  الااصـــــة ب
 المناسبة أمام التمديدات من البالستيك المقاوم لبحماض و األسس .

ليتـر لــو غطـاء و  تحتـين  ــي  100اـ ان مـن البالسـتيك الفيبــر كـالس بسـعة -2
 الغطاء األولى لاط السحب و الـانية لنربيش الحنفية .

 حنفية لات عنق طويل ماركة جيدة .-2
 

 وحدة إضافة المواد المجمعة :
الوحــدة ىــي تجميــ  المــواد العالقــة  ــي الميــاه إلــى اـــرات كبيــرة قابمــة  الغايــة مــن

 لمترسيب  وللك لحج  ىله الاـرات  ي المصا ي الرممية . 
و تتألف ىله الوحدة من أجي ة مشابيو ألجيـ ة وحـدة التعقـيم و يـتم تركيبيـا مــل 
 الســابقة تمامــًا عــدا عــن اــط الضــخ الاــاص بإضــا ة ىــله المــواد الــلي يصــب عمــى

 اط مياه المسبح قبل المصا ي الرممية .
 

 وحدة إضافة المواد المعدلة :
الغايــة ىــي تعــديل حموضــة الميــاه و للــك بإضــا ة مــواد أساســية و تكــون وحــدة 

 إضا ة المواد المعدلة مماـمة لموحدتين السابقتين و يتم تركيبيا مـميا تمامًا .
 

 جهاز مراقبة عكارة المياه :
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بالستيك الشفاف المـبتة إلى قط  من البرون  بشكل حي  إسطوانة صغيرة من ال
تمر منو مياه غسيل الفالتر الرممية لمراقبتيا و لتحديد ميمـة غسـيميا تـبـت التجييـ ة 

 إلى قسطل التفريغ بعد لحام أكرة محم نة عميو .
 مانومتر : 

 يوض  عمى اط الد   امف الفالتر الرممية .
 حوض مياه التعويض :

ســم و لــو 420*420ســم و قيــاس داامــي 20لبيتــون المســمح بســماكة يكــون مــن ا
سـم و يـتم إكسـاؤه مـن الـداال و  420*90رقبة مـن البيتـون المسـمح بقيـاس داامـي 

الاــارج بالطينــة و يحتــوي الحــوض مــن الــداال عمــى تمديــدات التعــويض و اإلمــالء 
طـر إنـش لإلمـالء وسـكر مـ  سـكر  واشـة ق 2التي تتكون مـن سـكر مـ  كـوع بقطـر 

واحد إنش لمتعويض و تجي  الحفرة بتمديدات التفريغ الال مة كما تجي  بغطاء من 
 الصاج المح   من النمولج الااص بغطاء  تحة الداول إلى الا انات .

 
 غرفة تفتيش سيفونية :

تنشأ غر ة التفتيش ضمن محطة معالجة المياه المسبح و للـك بـنفس مواصـفات 
ســم مــن النــوع 90*90جيــ  بغطــائين األول شــبكي غر ــة التفتــيش األاــر  و لكــن ت

 المستعمل لمباللي  الاارجية و غطاء آار كتيم من النوع المستعمل  ي األبنية .
 

 حفرة تفريغ مياه الغسيل :
سـم 400×90تكون ليا نفس مواصفات الغرف السابقة وليا غطاء شـبكي قيـاس 

بسـطة طر يـة تسـتند مم مـبتة إلـى م20سم كل  1×20و ليا مصبات  وللية قياس 
 إلى إطار مـبت عمى الحفرة من  وايا حديدية .


