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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  

  

  

  تنفيـذ المشـاريـع على دليل اإلشــراف

  

  والتعاريف.أهداف الدليل     :الفصل األول

جهاز اإلشراف والتزامات وصالحيات واجبات   :لفصل الثانيا
       .والمقاولالعمل  صاحب

على تنفيذ األساسية لإلشراف  الخطواتالمراحل و   :الفصل الثالث
  .المشاريع
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  

  الفصل األول

 فيارــالتعل وــداف الدليــأھ
  :أھداف الدليل -1- 1

المشاريع وخطوات تنفيذها  تنفيذ علىشراف واجبات ومهام جهاز اإلتوضيح يهدف هذا الدليل إلى 
  :مشاريع وفق ما يليالطبيعة تتوافق مع وفق أسس ومعايير فنية 

 ببنود تنفيذ و طالع عناصر جهاز اإلشراف على التعاريف والمفاهيم المتعلقة بالمشروع إ
 .العقد

  هاز اإلشراف من مهندسين ومراقبينجتحديد واجبات وصالحيات.  
 صاحب العمل والتزامات المقاول بيان بعض التزامات.  
  التنفيذ من أجلالتي تتعلق باإلشراف ٕايضاح الشروط والتعليمات واألنظمة و بيان. 

  دفاتر  -كشوف - استالمات« والقواعد األساسية »تحضيرية وتنفيذية« المراحلتحديد
 تنفيذ المشاريع من أجلفي أعمال اإلشراف  »برنامج زمني........ -تقارير -مساحة

  .لمختلفةا
 لإلشراف  »كهربائية.......... - معمارية  -أعمال إنشائية « حديد الخطوات األساسيةت

  .على تنفيذ أعمال المشاريع المختلفة
 للمواد واألجهزة  ضبط الجودة في المشاريع عن طريق نماذج واستمارات االستالم

والحد من اريع لرفع مستوى اإلشراف وبالتالي رفع مستوى جودة تنفيذ المش واألعمال
  .قد تنشأ خالل مدة تنفيذ المشاريع التيالمشاكل والعوائق 

 شرافاإل -صاحب العملالمشروع ( أطرافلتعاون بين خلق جو من الثقة وروح ا - 
 .)المقاول
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  :تعاريفال -2- 1

  :صاحب العمل  - 1

، ويمكن مويل الالزمالمشروع وتأمين الت لذ أعماتنفي وتسيير الذي يقوم بإدارةاالعتباري يعني الشخص 
  .أن يسمى (المالك أو صاحب المشروع أو الجهة المالكة أو اإلدارة أو الجهة العامة)

   :المقاول - 2

 صاحب العملل بِ لشركـة الذين قَ ا أوأو المؤسسة  االعتباريين أو األشـخاص الطبيعيين أو الشخص 
ممثليهم الشخصيين القانونيين أي  همءوكال ، ويشمل ذلكالعارض الفائز بتنفيذ المشروع)أي هو ( عرضهم

ع ، ويكون ملزمًا بتنفيذ العقد وجميصاحب العملمن يحل محلهم بموافقة  أو أصوالً والمفوضين بتمثيلهم 
  مشتمالته، ويمكن أن يسمى (المتعهد أو المنفذ).

  :المشروع - 3

عمال ؤدي هذه األحتى ت صاحب العمللصالح  المقاولهو مجمل األعمال المطلوب تنفيذها من قبل 
ووفق دفاتر الشروط الفنية والمخططات المعدة  المقاولالغاية المرجوة منها وذلك بمقتضى العقد الموقع مع 

  .لهذا المشروع
   :العقد - 4

أو  ،حقوق والتزامات وواجبات كل من الطرفين تتضمن ،المقاولو صاحب العمل االتفاقية الموقعة بين 
يوضح حقوق والتزامات  أو خاص عاملتحقيق هدف معين  المقاولو  صاحب العملإرادتي  التقاءهو 

  .الطرفين
  
   :وثائق العقد - 5

دفتر  .العقدوثيقة  :تشملالعقد و  وثيقة جميع الوثائق الالزمة للتنفيذ والمنصوص عنها في نص
ة المواصفات الفني .المعتمد دفتر الشروط العامة .»والمالية والفنيةالحقوقية « الشروط الخاصة

ة وأي المذكرات التفسيري ـتقارير التربة –جداول الكميات .المقاولعرض  .جدول األسعار .المخططاتو 
  .كلها جزءًا ال يتجزأ من العقد وتعد، مستندات أخرى يشملها العقد
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

   :وسريانھا مدة العقد - 6

أو أمر  ضر معتمدبمح ، وتبدأ من تاريخ تسليم الموقعالعقد لتنفيذ أعمال المشروعفي ددة المدة المح
  أو صرف السلفة حسب نص العقد. - أيهما أحدث -مقاوللل المباشرة
   :المدة اإلضافية - 7

وفق ما تنص نتيجة لتوقفه عن التنفيذ جزئيًا أو كليًا  مدة إضافية للتنفيذ تضاف لمدة العقد األصلية
  عليه شروط العقد.

   :قيمة العقد - 8

، وقيمة األعمال العقدوفق الوثيقة الواردة في  األعمال بالكاملهي القيمة اإلجمالية المحددة لتنفيذ 
   بتنفيذها. المقاولضافية التي ُكلف اإل

   :جدول الكميات - 9

  قائمة تبين بنود أعمال المشروع بالكامل ووحدات قياسها وكمياتها. وه
  :جدول األسعار -10

  .السعرب األجزاء المشمولةمع ن البنود العقدية ويتضم
  :للبنودالسعر يل تحل -11

بمجموعها أعمال البند ومتضمنًا  تشكل العمل التي و جدول يتضمن سعر كل نشاط من أنشطةه
بمجموعها سعر البند تعطي والتي  والضرائب والرسوم، أسعار المواد واألجور واألرباح والهوالك والنفقات

  .في جدول األسعارالوارد 
  :الكشف التقديري -12

كمياتها التقديرية ووحدات قياسها إضافة إلى األسعار ن البنود العقدية مع يتضمهو الكشف الذي 
  اإلفرادية واإلجمالية لبنود األعمال والقيمة اإلجمالية التقديرية للمشروع.

  :نظام العقود -13

  .قانون العقود النافذبموجب  هو النظام الصادر
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  :للعقد الشروط العامة -14

   .صاحب العملية التي تستخدم لعدد من العقود وفق ما يعتمده مجموعة الشروط العامة النمط 
  

  العامة: والمواصفات الفنية الشروط -15

  . صاحب العملالعامة المعتمدة من الفنية والمواصفات هي الشروط  
  

  :المواصفات الخاصة -16

ت واإليضاحات ، وتعني أيضًا اإلضافات والتعديالالبنود العقديةلتنفيذ  الفني لوصف التفصيلياهي 
  .شروعلتغطية ظروف خاصة بالم العامة التي تجري على المواصفات

  

  :الخاصة الفنية الشروط -17

هي مجموعة الشروط الفنية الخاصة التي تضعها الجهة الدارسة والمتعلقة ببنود تنفيذ المشروع، 
  .المشروع متطلباتلتغطية 

  

     :المخططات -18

 ،قد والمعدة من قبل الجهة المصممةلمشروع كما هي مشمولة بالعالتصميمية ألعمال ا الرسوماتهي 
  .بموجب أحكام العقدأو من ينوب عنه) (وأية مخططات إضافية ومعدلة يصدرها صاحب العمل 

  

   :صاحب الصالحية -19

المتعلقة  إلصدار القرارات والبت في الموضوعاتمن قبل صاحب العمل هو الجهة المفوضة 
  .بالمشروع

  

   :العروض فضة لجن -20

  .أصوالً العارضين العروض المقدمة من  ودراسةلفض  من صاحب العمل األشخاص المكلفون بقرار
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  :التكليف كتاب -21

األعمال  ه يتم ترسية تنفيذـوالذي بموجب العارض الفائزإلى ة ـصاحب الصالحي الموجه من ابـالكتهو 
للقيام بتنفيذ أي أعمال  المقاول إلىوجهه آمر الصرف وهو أيضًا الكتاب الذي ي .المقاولليصبح اسمه  يهعل

  غير واردة في العقد.
  

  الجھة المشرفة: -22

وفق عقد لإلشراف على تنفيذ  المفوضينالعمل أو موظفيه هي الجهة المكلفة أصوًال من قبل صاحب 
  المشروع.

  

  :جھاز اإلشراف -23

لإلشراف على تنفيذ  ن من قبل الجهة المشرفةيضم كافة المهندسين والفنيين واإلداريين المكلفيجهاز 
  .المشروع
  

  المھندس المشرف: -24

  لإلشراف على تنفيذ األعمال في المشروع حسب اختصاصه.  أصوالً هو المهندس المكلف 
  

  :(لجنة المتابعة)االتصال  مجموعة -25

سق بينه والمنهمزة الوصل  واصاحب العمل ليكون يكلفهم نالذي أو مجموعة األشخاص المهندسهي 
  .المقاولو  وبين كل من جهاز اإلشراف

  

  :دارة المشروعإ -26

أو جزئيًا  الكبيرة لإلقامة بالمشروع كلياً  المفوضة من قبل صاحب العمل في المشروعات هي الجهة
، بقيادة شخص يسمى مدير الجهة المشرفة، وٕادارة المشروع لصالح صاحب العملو  المقاولكل من  ومتابعة

  المشروع.
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  ):مساعد المھندس(الفني المراقب  -27

   –الفني الذي يقوم بمراقبة العمل أو جزء منه وبشكل تفصيلي في التخصصات المختلفة (مدنية
  .)الخ………ميكانيكية  –كهربائية –معمارية

  

  :(الطبوغرافي)المساح  -28

  .شكل تفصيليمراقبة األعمال المساحية بباستالم و مساعد المهندس الذي يقوم المهندس أو  
   
  :كمياتالحاسب  -29

   .بالمشروع المنفذةالشخص القائم على أعمال الحصر لجميع الكميات 
  

  :واجبات جھاز اإلشراف -30

  اإلشراف الهندسي على تنفيذ العقد أو جزء منه بكل مشتمالته ضمن حدود الصالحيات المخولة له.
  

  :صالحيات جھاز اإلشراف -31

ليتمكن جهاز  والوارد في العقد صاحب العمل بموجب تفويض منالصالحيات الممنوحة له 
  .ى صاحب العملقرار دون الرجوع إل من البت في قضايا معينة أو اتخاذاإلشراف 

  

  :االعتمادالتدقيق و -32

، وفق استمارة معدة خصيصًا قبول األعمال أو المواد طبقًا للمواصفات والمخططات وشروط العقد
  ر جهاز اإلشراف بموضوع القبول. لذلك ويحدد فيها قرا

  

  :المرحلة التحضيرية -33

  .العقد إلى تسليم الموقع تاريخ توقيعمرحلة األعمال في الفترة ما بين 
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  :المرحلة التنفيذية-34

  له. المؤقتمن بداية التنفيذ الفعلي للمشروع (تسليم الموقع) وحتى االستالم  ءً ابتدمرحلة األعمال ا
   

  :الموقع -35

 ، وأية أراضٍ أو فيها وغيرها من األماكن المطلوب تنفيذ األعمال إما فوقها أو تحتهاالمحددة رض األ
  .أو أماكن يقدمها صاحب العمل كمساحات لتنفيذ المشروع المحدد بالعقد

  

   :التربةميكانيك  تقارير -36

 ه التقارير علىحيث تحتوي هذمن صاحب العمل  تصدرها الجهة المختصة المكلفةهي التقارير التي 
، حيث تحدد هذه التقارير نوعية التربة الصالحة لتأسيس البناء وكل ما مواصفات ونوعية التربة بالمشروع

  يلزم وهي تشمل مايلي:

  التقرير األساسي: ويتم إعداده قبل المباشرة بالدراسة وذلك لتصميم األساسات. -أ 

والوصول إلى منسوب التأسيس وقبل المباشرة بصب التقرير المتمم: ويتم إعداده بعد إنهاء الحفر  –ب
  النظافات ويتم إعداده من قبل الجهة التي أعدت التقرير األساسي.

ه فإن ،بإعداد التقرير المتمم التي أعدت التقرير األساسيوفي حال عدم إمكانية قيام الجهة 
   .أصوالً  التقرير المتمم إعداد المقاول على

ل للتقارير السابقة: في حال ضرورة إجراء سبور إضافية للتربة عند تغير تقرير التربة المستكم –ج 
  فإن على المقاول إعداد هذا التقرير المستكمل. طبقات التربة وعمقها

  

  :تسليم الموقع -37

يوم تسليم الموقع هو  عد، ويأي عوائق تمنع من بدء التنفيذمن  خالياً  مقاولللتسليم موقع المشروع 
أو أي اشتراطات عقدية  ،(إن وجدت) بعد صدور أمر المباشرة ودفع السلفةإذا تم د فعليًا بداية مدة العق

  .أخرى
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  :المقاول(وكيل) مندوب  -38

أو من صاحب العمل للمتابعة مع  المقاولمن قبل  أصوالً يفوض  أو طبيعي أي شخص اعتباري
  .أو الجهة المشرفة فيما يتعلق بالمشروعيفوضه 
  

  :لالمقاومھندس  -39

م وكذلك استال ،تنفيذ جميع مراحل المشروع لمتابعة المقاولالمفوض رسميًا من قبل هو المهندس 
  الجهة المشرفة.وتنفيذ تعليمات 

  

  الروبير: -40

وهي نقطة ضمن الشبكة المساحية  )Z) والمنسوب عن سطح البحر ( x،yنقطة معلومة اإلحداثيات (
  المعيارية للقطر.

  

  :BENCH MARKة النقطة المعياري -41

وٕاحداثياتها  منسوب معياري)ب(أو نقطة على األرض معروف منسوبها مقارنة بمنسوب سطح البحر 
ويتم الحفاظ عليها طيلة مدة تنفيذ المشروع للرجوع  ،الخرسانةوتكون مثبتة جيدًا ب ،معياريةمقارنة بشبكة 

   .إليها عند الحاجة
  

  :(البرنامج الزمني)الجدول الزمني  -42

 للجهة المشرفةيقدمه و  أو من يمثله المقاول ل التنفيذ المختلفة للمشروع يعدهول يوضح مراحجد
، ويحدد فيه اآلجال الزمنية التي تنتهي عندها كل صاحب العمل من قبل واعتمادهوالموافقة عليه، لدراسته 

  مرحلة من المراحل.
  

  :اإلضبارة التنفيذ يةمخططات  -43

  بل الجهة الدارسة مع إضبارة المشروع.هي المخططات المعدة من ق
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  :)Shop Drawings(ورشة مخططات ال -44

لتدقيقها  للجهة المشرفةويقدمها  أو من يفوضه المقاوليعدها توضح طريقة التنفيذ  مخططاتهي 
  .يتم العمل وفقهاواعتمادها ل

  

  :)AS BUILT DRAWINGSالمخططات حسب التنفيذ ( -45

، ويقدمها في الواقععلى  المنفذةطبقًا لألعمال  أو من يفوضه المقاولدها بإعداالمخططات التي يقوم 
  .صاحب العملل والجهة المشرفة، وتسليمها المقاولويجب توقيعها من  ،نهاية المشروع

  

  : (التقرير اليومي) اليومي الورشةدفتر  -46

تغيرات الو  عليها، اماتهوتعلي اومالحظاته المنفذةيوميًا األعمال  الجهة المشرفةسجل فيه تدفتر 
  .واآلليات والمواد الداخلة والخارجة ،الموجودينوعدد العمال  الطقس حالة حوادث إضافة إلىالو 

  .والجهة المشرفة المقاولمن قبل  وتوقيعه حيث يجب توثيقه
  

  :والتجھيزات المواد -47

المذكورة في دفاتر  لقياسيةالتي تلزم لتنفيذ المشروع طبقًا للمواصفات ا والتجهيزات مجموعة المواد
  ، ما لم ينص العقد خالف ذلك.الفنية الشروط والمواصفات

  

  :المعدات -48

خالف  على ما لم ينص العقد المقاولوالمقدمة من  لمعدات التي تلزم لتنفيذ األعمالهي اآلليات وا
  .ذلك

  

  :المخبر -49

الجهة ، والذي يتم اعتماده من قبل وعمواد الداخلة في تنفيذ المشر الالمكان الذي يتم فيه اختبار 
  .المشرفة
  

  

  



 

 

 

  .الهندسية اتالشركة العامة للدراس   

13  

 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  :)التغيير(التعديل أمر  -50

لبعض البنود واألعمال  عديلبشأن إجراء ت مقاولللأمر خطي معتمد من صاحب الصالحية موجه 
   .بالمشروع
  

  

  :الكشف المؤقت -51

قة للمخططات والمطاب كليًا أو جزئياً  األعمال المنجزة قيمة عن مقاوللل تصرفمالية دورية  ةدفع
وكذلك األمر بالنسبة لإلحضارات الموردة  مالية وٕادارية محددةفنية وفقًا لضوابط والشروط والمواصفات 

  .للمشروع
  

  :محضر المعاينة -52

ويوضح فيه الحالة التي  ،يةمدة العقدالفي اليوم المحدد النتهاء  الجهة المشرفةعده ت أو تقرير محضر
ويجب اإلشارة إلى  .األعمال المتبقيةفي حالة عدم اكتماله، وكذلك األعمال المنتهية و  لمشروع خاصةعليها ا

  .صاحب العملرفعه إلى ، وتاألعمال المنتهية والمستفاد منها وكمياتها وقيمتها
  
  :المؤقتاالستالم  -53

من  من قبل صاحب العمل طبقًا لوثائق العقد بموجب محضر موقع عليه أوليةقبول العمل بصورة 
، ويمكن أن يتضمن محضر االستالم الجهة المشرفةو  المقاولمن  كلٌ  يرافقهاو صاحب العمل يشكلها لجنة 

فترة لتنفيذها إذا كانت هذه المالحظات ال تعيق استالم  المقاولالمؤقت مالحظات على األعمال ويعطى 
  المشروع.
  
  :كتيبات التشغيل والصيانة ومخططات الخدمات حسب التنفيذ -54

حسب التنفيذ  بتقديم نسخة كاملة من كتيبات التشغيل والصيانة ومخططات الخدمات المقاوليقوم 
  :يليوتشمل ما
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 حسب التنفيذ مخطط عام )AS BUILT DRAWINGS(  لشبكات الخدمات) المياه– 
والصمامات وأجهزة التحكم  األنابيبالصرف) يظهر تمديدات  –الحريق  –التكييف 
   .والمعدات

 حسب التنفيذ للتمديدات الكهربائية والتحكم المخططات.   
  بدء التشغيل والعمل واإليقافلتوضح تتابع عملية التحكم.   
 النشرات الفنية والصور التوضيحية وبيانات الشركة الصانعة.   
 التشغيل والصيانة لكل وحدة من األجهزة وأدلة تعليمات.   
 قائمة بقطع الغيار وأرقامها.  

 

  :الكشف النھائي -55

 من تاريخ االستالم المؤقتستة أشهر أقصاها  والتي يتم إعدادها خالل مدةالنهائية المالية الدفعة هو 
، قًا للمخططات والشروط والمواصفاتطب الواقععلى  والمنفذة دفاتر المساحة النهائيةو طبقًا للقياسات الفعلية 

وفق محضر  )إن وجدت(حسم أي غرامات  معنهائية  الكشف النهائيوتكون الكميات واألرقام المبينة في 
  االستالم المؤقت.

  

  الضمان:مدة  -56

. أما وحتى تاريخ االستالم النهائي المؤقتهي الفترة المحددة في العقد والتي تبدأ من تاريخ االستالم 
  .المؤقتمن تاريخ استالمه  ابتداءً لكل جزء  مدة الضمانفتحسب  المؤقتفي حالة تجزئة االستالم 

فيه بأن  علمهيُ  صاحب العملإلى  المقاوليخ االستالم المؤقت هو تاريخ الكتاب الذي تقدم به وتار 
  . قابلة لالستالم المؤقتعلى أن األعمال  المشرفةجهة البموافقة  مذيالً بحيث يكون األعمال منتهية 

  

  االستالم النھائي:  -57

صاحب العمل طبقًا لوثائق العقد بموجب قبول العمل بصورة نهائية من قبل الوثيقة التي تتضمن  هو
الجهة ومندوب عن  المقاولمندوب عن يرافقها صاحب العمل و  يشكلهامحضر موقع عليه من لجنة 

  .عتمد المحضر من صاحب العمل، ويُ المشرفة
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  ي ــانـــل الثــالفص

  

  راف ــاز اإلشــجھات ـــوصالحيات ــــواجب

   اولــالمقول ــاحب العمـــات صـــموالتزا

  

  :واجبات جھاز اإلشراف -1 - 2

  بمساھمة جھاز اإلشراف: رئيس جھاز اإلشراف وصالحيات واجبات -1 - 1 - 2

  .تخصص رئيس جهاز اإلشراف حسب نوع المشروع يحدد

  :وصالحياته واجباتهأهم ومن 

 - الشروط والمواصفات العامة والخاصة  -صيغة العقد استالم نسختين من وثائق العقد ( -1
وأي مستندات أخرى يشملها  -تقارير التربة  –جداول األسعار –جداول الكميات  -ات المخطط

والنسخة األخرى  ويتم حفظ نسخة في ملف خاص صاحب العملمن قبل  أصوالً  معتمدةً  )العقد
 .في موقع المشروع

  .ملفات مع التصنيف والترتيبفي حفظ وثائق المشروع التوجيه ل -2

 .بذلك في الموعد المحدد وٕاعداد محضر صاحب العمل ممثل دبوجو  مقاولللتسليم الموقع   -3

ومطابقتها لما هو  التأكد من مؤهالته العلمية وخبراته العمليةبعد الفني  المقاولجهاز  اعتماد -4
  . مطلوب كحد أدنى في وثائق العقد

ليتم ، وٕابداء المالحظات عليه إن وجدت المقاولدراسة البرنامج الزمني للتنفيذ المقدم من طلب و  -5
 بعد الموافقة عليه. صاحب العملاعتماده من 

وٕاعطاء  للمشروع لكافة االختصاصات بمطابقة المخططات المختلفة المقاول الطلب من -6
  مالحظاته عليها خالل فترة محددة حسب العقد.
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  بعد التحقق من كفاءتها.  المستخدمة في العمـل المقاولمعدات  اعتماد -7

وتثبيت اإلحداثيات  قبل بدء العمل مندوب المقاولشبكية وبحضور ال اإلحداثيات توقيع متابعة -8
 الجهة المشرفةحيث تبقى النسخة األصلية منه في إضبارة المشروع لدى بمحضر موقع ومعتمد 

إضافة للنسخ الواجب حفظها لدى  صاحب العمل) لدى (صورة طبق األصلحتفظ بنسخة وي
ي حال وجود أي اختالف عن وثائق الدراسة وف .المشروعفي موقع  المقاولو جهاز اإلشراف 

  .الجهة الدارسةليتم المناقشة مع  لصاحب العملعليه أن يبين ذلك 

   .متابعة اختبارات التربة -9

التفصيلية ألجزاء المشروع  )SHOP DRAWINGS( الورشةمخططات اعتماد و  تدقيق - 10
 . ناسبة عليهااقتراح التعديالت المو  )إن وجدت(المختلفة وٕابداء المالحظات عليها 

 لموقع المشروع ........).البلدية –المرور ى كافة موافقات الجهات المختصة (االطالع عل  - 11
والتأكد من الحصول على تراخيص وتصاريح العمل من هذه الجهات حتى ال يؤثر عدم وجودها 

  على سير العمل.

  . وعتفادي أي تأخير في إنجاز المشر ل ومتابعتها البرامج وتدقيقاإلشراف   - 12

تلفة طبقًا للشروط اإلشراف على تنفيذ المشروع في مراحله المخمتابعة العناصر في   - 13
   .الورشةمخططات والمواصفات و 

  .وصاحب العمل المقاولالتنسيق بين   - 14

والرفع إلى صاحب العمل  تحديثهدراسة أي تعديالت عليه لو متابعة تنفيذ البرنامج الزمني   - 15
  بذلك.

   .للعقدتأكد من مطابقتها الالجاهزة بعد  إعطاء إذن الصب لألعمال  - 16

 المقاولبعد تجاوب ه وٕاعالم بأية مخالفات أو مشاكل تحدث أثناء التنفيذ صاحب العمل إبالغ  - 17
   .بتجاوز المخالفات

  .للعقدبإزالة أي أعمال مخالفة وٕاعادة تنفيذها طبقًا  مقاولللإصدار األمر   - 18
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والكتالـوجات قبل توريد المواد بفترة كافية تسمح للعينات  المقاول اتتقديماعتماد و متابعة   - 19
   .بدارسة المناسب منها حسب العقد والمطابقة للشروط والمواصفات

وحفظ نسخة  لصاحب العمل ونسخة مقاولمع رفع النسخة األصلية للاعتماد التقارير اليومية   - 20
  بملف المشروع.

   .وحفظ نسخة منها بملف المشروع مللصاحب العالدورية عن المشروع ورفعها  التقارير اعتماد  - 21

اإلشراف على برامج ضبط الجودة وٕاجراء التجارب على المواد واألعمال للتحقق مـن جودتها   - 22
   .للعقدومطابقتها 

وٕاسداء النصح والمشورة الفنية التي تساعده على إنجاز المشروع بالمستوى  المقاولتوجيه   - 23
  .ذلك المطلوب وفي الوقت المحدد متى تطلب العمل

ديم ) من اقتراحات بتعديل المخططات أو المواصفات وتقالمقاولتقويم ما يرد من (إبداء الرأي و   -24
  ).صاحب العملبشأنها (ل التوصية

  بطريقة التنفيذ الصحيحة وتحذيره من األخطاء قبل الوقوع فيها متى تطلب ذلك.  المقاولتوجيه   - 25

د دور ومهام كل ـالخ) وتحدي……مساحين  –ين مراقب - مشرفينمهندسين ل (ـه فريق العمـتوجي  - 26
  . منهم

لدراسة سير العمل وٕايجاد الحلول  المقاولمع جهاز  أو دورية عقد اجتماعات أسبوعيةالترتيب ل  - 27
   .المناسبة ألية مشاكل أو عوائق قد تظهر أثناء التنفيذ

 ،الرأي مع إبداء كبذل وٕاعداد المراسالت الخاصة ،التعديالت وبنود األعمال المستحدثةدراسة   - 28
  .إلجراء ما يلزم صاحب العملورفعها إلى 

جهاز المنظمة والمدققة من قبل  )المؤقتةالكشوف ( مقاولللالدفعات المستحقة اعتماد   - 29
   .صاحب العملإلى  ورفعها، اإلشراف

 .العقدية لتنفيذ المشروع مدةالإعداد محضر المعاينة عند انتهاء   - 30

   .يلاإلشراف على اختبارات التشغ - 31
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   .مؤقتفي أعمال االستالم ال مرافقة اللجان  - 32

 ).AS BUILT DRAWINGSتدقيق المخططات حسب التنفيذ ( - 33

   .الكميات النهائية اعتماد  - 34

   .الكشف النهائي اعتماد ورفع - 35

  .في أعمال االستالم النهائي اللجان مرافقة  - 36

  
  :نيالمھندس واجبات -1-2- 2

  له إليهم من مهام.مساعدة رئيس جهاز اإلشراف فيما يوك   

تقارير  –المراسالت (بشكل مرتب ومنسق الموقع بملفات المشروع التالية في االحتفاظ  -1
أوامر  – التعديلأوامر  –الورشة  مخططاتالتقديمات الخاصة بالعينات و  –االجتماعات 

 – لتفسيرات الصادرة عن رئيس جهاز اإلشرافاإلضافية واإليضاحية وا المخططات –ميدانية 
 .)وكل ما يتعلق بالمشروع من مستندات –قارير المتابعة ت

رئيس جهاز االطالع على كافة مستندات ووثائق ومخططات المشروع والتنسيق بهذا الشأن مع  -2
 اإلشراف.

 .ين الرئيسيين بالمشروعالمقاولقائمة تحوي أسماء وعناوين وأرقام هواتف جميع االحتفاظ ب -3

وكذلك مطابقة مخططات كل  يع المخططات األخرىمطابقة المخططات المعمارية مع جم -4
ومراجعة الكميات الواردة  اختصاص هندسي مع بعضها لكشف عدم التطابق بينها إن وجد

 .الالزمة اإلجراءاتواتخاذ  بالعقد مع المخططات

قبل البدء  مخططات الورشةفي عمل حصر كامل لجميع بنود األعمال من واقع  المقاولمتابعة  -5
نقص ببعض البنود  ا هو متوقع فعليًا لبيان إن كان هناك زيادات أوـذلك طبقًا لمذ و ـبالتنفي

 .التخاذ ما يلزم
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 التفصيلية ألجزاء المشروعالمخططات ) و SHOP DRAWINGS( الورشةمخططات دراسة  -6
لرئيس جهاز  ورفعها (إن وجدت) واقتراح التعديالت المناسبة عليها المختلفة وٕابداء المالحظات

  .اإلشراف

   .بذلكوٕاعداد محضر  مقاولتسليم الموقع للشتراك باال -7

  الفني والتأكد من مؤهالته العلمية وخبراته العملية.  المقاولمعرفة جهاز  -8

  .لرئيس جهاز اإلشراف رفعهو  المقاولمن المقدم البرنامج الزمني للتنفيذ  مراجعة ودراسة -9

  من كفاءتها. أكدالتو ل المستخدمة في العمـ المقاول وتجهيزات معدات التحقق من  - 10

من توفر مستلزمات السالمة في الموقع وااللتزام بشروط األمن الصناعي ومتابعة  التحقق  - 11
  .إجراءات السالمة بصفة دورية طوال مدة التنفيذ

  .اختبارات التربة اإلشراف على  - 12

  .لموقعوبيان العمالة والمعدات الموجودة با مقاولاستالم ومراجعة برنامج العمل اليومي لل  - 13

  للعقد.طبقًا  واستالمهابصفة دورية و  المشروع في مراحله المختلفة أعمال اإلشراف على تنفيذ  - 14

  .تحديثه وتدقيق متابعة تنفيذ البرنامج الزمني  - 15

سهولة توافر البيانات من أجل إعداد تالم لألعمال المختلفة وترتيبها لإعداد طلبات االس  - 16
  .المخططات حسب التنفيذ قلتدقيلمتابعة اإلنجاز أو  الكشوف أو

   .للعقدمطابقتها و  للصب ألعمال الجاهزةا التأكد من  - 17

ٕاعادة تنفيذها إصدار أمر بإزالتها و من أجل أعمال مخالفة  بأيةرئيس جهاز اإلشراف إعالم   - 18
  .للعقدطبقًا 

لمناسب للعينات والكتالـوجات قبل توريد المواد بفترة كافية تسمح بدارسة ا المقاولمتابعة تقديم   - 19
   .العتمادهالرئيس جهاز اإلشراف ورفعها  منها حسب العقد والمطابقة للشروط والمواصفات
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وتحديث بيانات  ،وتسجيل المالحظات اليومية به )التقرير اليومي (دفتر الورشة تدقيق  - 20
   .مالحظات ةعن أي خطياً  المقاول ٕاعالمو ومعلومات المشروع 

   .وحفظ نسخة منها بملف المشروع اد التقارير الدورية عن المشروعإعد  - 21

وللعرض الفني  كد من مطابقتها للعينات المعتمدةوالتأ التوريدات أومعاينة اإلحضارات   - 22
الكامل مع المهندسين  وذلك بالتعاون والتنسيق ،وتخزينها في أماكن مناسبة وبطريقة صحيحة

  . ومهندس المواد إن وجد االختصاصيين

، كفاءتهم وكفايتهم إلنجاز األعمالالعمالة التابعة له والتحقق من و  الفني المقاولمراقبة جهاز   - 23
أو من  مقاولمع تجنب إعطاء أي تعليمات بشكل مباشر إلى العمال والمهنيين وٕاعطاءها لل

  يمثله.

  .كفاءتهمبعض عناصر كادره الفني على المهندس المشرف التأكد من  المقاولوفي حال تبديل 

  . خالل التنفيذالتحقق من كفاءتها بالموقع ومقارنتها بالبيان المقدم منه و  المقاولمراقبة معدات   - 24

  والتحقق من كفاءتهم متى تطلب ذلك.  المقاولين الثانويينمراقبة   - 25

   .متابعتهمو  )الخ……مساحين  –مراقبين (توجيه فريق العمل   - 26

ات في دفاتر المساحة على الواقع وتوقيع هذه القياس أوًال بأول المنفذةمراجعة حصر الكميات   - 27
إال بعد قياسها وحصرها في دفاتر المساحة ويجب أيضًا حصر وعدم السماح برفع أي أعمال 

  . المواد التي ترد للموقع أوًال بأول وتزويد حاسب الكميات بالبيانات بشكل مستمر
  . )المؤقتةالكشوف ( مقاولتدقيق الدفعات المستحقة لل  - 28
 .عداد محضر المعاينة عند انتهاء مدة التنفيذإبرئيس جهاز اإلشراف مساعدة   - 29

  . اإلشراف على اختبارات التشغيل - 30
 . )AS BUILT DRAWINGSمراجعة وتدقيق المخططات حسب التنفيذ (  - 31

  مراجعة حصر الكميات النهائية.  - 32
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

   .الكشف النهائي وتدقيقإعداد   - 33
مواد  –عزل مواد  –مواد بناء مشروع (الوفحص المواد المستخدمة في تنفيذ معاينة  – 34

عقد والحصول على الشهادات ال) للتأكد من مطابقتها لمواصفات ومستندات الخ...إكساء.
مع  متوافقةو والتأكد أنها مصدقة حسب األصول  المقاوللصالحية تلك المواد من  الالزمة

  .األنظمة واعتمادها
  .الرأيتماد وبيان بتقديمها لالع المقاولمراجعة نماذج اعتماد المواد التي يقوم  – 35
الفحص الدوري المستمر لما يتم توريده من مواد إلى الموقع والتأكد من مطابقتها لنماذج  – 36

  االعتماد.
توريدها إلى الموقع عن طريق  متابعة عمل االختبارات الالزمة للتأكد من صالحية المواد بعد – 37

مطابقتها لما تم اعتماده وقيام  عينات عشوائية أو عينات من المواد المشتبه في عدم خذأ
  .المختبرات المعتمدة أحدباختبارها في  المقاول

  .بالمشروع خرسانةللاإلشراف على أعمال اختبارات الجودة  – 38
  
  :حاسب الكمياتواجبات  - 1-3- 2

  .عة جداول الكميات وتحليل األسعار والكشف التقديري والوثائق العقدية األخرىمراج  -1
  .بإجراء القياسات لواقع التنفيذالقيام   -2
  ).دفتر المساحة(حصر األعمال وتسجيلها في النموذج المعد لذلك   -3
  ).المؤقتةالكشوف (دفعات المستحقة إعداد وتنظيم ال  -4
  .الشهرية والدورية وتقارير اإلنجاز التقاريرالمساعدة في إعداد  -5
  
  ):مساعد المھندس( ب الفنيالمراقواجبات  -1-4- 2

   .االطالع على وثائق المشروع للعمل بموجبها -1
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

   .اإلطالع على جميع التعاميم الصادرة والتقيد بها -2
  . ة وٕاعالم المهندس المشرفخالل مراحل التنفيذ المختلف المقاولالعاملين من قبل  مراقبة أداء -3
لتدارك  وخاصة أعمال التسليح والصب ،فيذها في الموقعمراقبة المواد واألعمال التي يجري تن -4

   .المقاولمراقب  بالتعاون مع أي نواقص أو أخطاء
   .اليومية للموقع )التوريدات(حصر اإلحضارات  -5
   .مقاولللفي تسليم موقع المشروع  المهندس المشرف مساعدة -6
   .المقاولفي مراقبة معدات المهندس المشرف  مساعدة -7
فظة عليها وسهولة شروع للمحابفتح الملفات الالزمة لحفظ وثائق الم المهندس المشرف مساعدة -8

  .الرجوع إليها
  .التأكد من مطابقة المواد الموردة للموقع للعينات المعتمدة والتحقق من سالمة تخزينها -9

لطبيعة الموقع مالءمتها و  المهنية واألمن الصناعيالتحقق من استكمال مستلزمات السالمة  - 10
  .وظروفه

   .ات أو أية مخالفات أثناء التنفيذإعداد التقرير اليومي مع إيضاح جميع المالحظ - 11
وبحسب توجيهات المهندس في أخذ العينات وٕاجراء االختبارات عليها  المقاولاالشتراك مع  - 12

  . المشرف
مطابقتها للمخططات  ، والتأكد منعمال التي يجري تنفيذها بالموقعاإلشراف والتدقيق على األ - 13

  .المشرفوبحسب توجيهات المهندس  والمواصفات
ق معه في والتقيد بتعليماته وتوجيهاته خالل مراحل التنفيذ والتنسي المشرفن مع المهندس التعاو  - 14

  . كافة األمور
 المقاول، والتأكد من تالفي فات أو عيوب يراها أثناء التنفيذبأي مخال المشرفإبالغ المهندس  - 15

  . لجميع المالحظات
  .وفق ما هو مطلوب فالمشر بالتنسيق مع المهندس من مطابقة نسب الخلطات  التأكد - 16
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

   :ن)ي(الطبوغرافي نيالمساحواجبات  -5-  1- 2

 ،)(إن لزم المحيطة والطرق والشوارع جاورةوالمباني الم ،قع المشروعال الرفع المساحي لمو أعم -1
   .مشرفال يكلف بها من قبل المهندس أية أعمالو 

   .لالزم للمشروعفي تحديد وٕاعداد منسوب الصفر النسبي ا لمشرفالمهندس ااالشتراك مع  -2
  .الشبكية وٕاعداد الخرائط الالزمة اإلحداثياتالتدقيق على  -3
   .)(وفق اإلحداثيات المعتمدة حساب كميات الحفر والردم -4
    .طبقًا للمخططات المقاولتدقيق ومراجعة األعمال المساحية التي يقوم بها  -5

  

  :الجھة المشرفةحدود صالحيات  -2- 2

 وما لم ينص العقد على خالف ذلك صاحب العملة خطية محددة من ما لم تصدر تعليمات استثنائي
 :للجهة المشرفة يجوزفال 

وافق على استبدال أي من المواد أو ت بوثائق العقد ة لما وردـراء أي تعديالت مخالفـأمر بإجأن ت -1
 أو المعدات.

 ص عليها بوثائق العقد.نُ و  اس سلطات أكثر مما ُمنح لهمار تأن  -2

 .المقاولمن مسؤوليات  مل أياً تحأن ت -3

أو التقنيات أو  طرائقه فيما يتعلق بعمليات التشييد من حيث الوسائل أو اليقدم النصح والتوجأن ت -4
 بالعقد.  صريحاً  تتابع العمليات أو اإلجراءات إال ما ُنص عليه نصاً 

  .ل المشروعها صلة بأعماقدم النصح والتوجيه فيما يتعلق ببرامج واحتياطات السالمة التي لأن ت -5
 اأو تعليماته اإعطاء مالحظاته اوعليه«إعطاء أية تعليمات بشكل مباشر إلى العمال والمهنيين   -6

 ».القائم بالورشة مندوب المقاولإلى 

   .حقلية كانت أو مخبرية ،إجراء االختبارات المتخصصةب قومأن ت  -7
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

   :بعض أھم التزامات صاحب العمل -3 – 2

  في مواعيدها.  المقاولمستحقات  صرف -1
   .اعتماد األعمال اإلضافية والمدد اإلضافية -2
  .من أمور فنية أو مالية أو إداريةفيما يرفع له  الجهة المشرفةأو  المقاولالرد على  -3
: مثل المقاولو  الجهة المشرفةلتسهيل مهمة  ؛التنسيق مع كل الجهات ذات العالقة بموضوع العقد -4

  …). صرف صحي –مياه –كهرباء –هاتف –على موافقات الجهات المختلفة (مرورالحصول 
 

  :المقاولالتزامات  -4- 2

  :االلتزام باللوائح واألنظمة -4-1- 2

االلتزام والتقيد باألنظمة  المقاولعلى االلتزام بوثائق العقد ودفاتر الشروط الخاصة  إضافة إلى -
الصادرة من الجهات  العامة لتنفيذ المباني والتعليماتات الفنية والشروط والمواصف والقوانين

  عامة والمواصفات القياسية األحدث المعتمدة في العقد.ال

 صاحب العملالحصول على التراخيص الالزمة والموافقات المتعلقة بتنفيذ العمل دون تحميل  -
  .نفقات إضافية إال إذا نص العقد خالف ذلك

  

  :توفير موارد المشروع -4-2- 2

أن يقدم إلى الجهة المشرفة قائمة بأسماء ومؤهالت أفراد جهازه الفني الرئيسي من  المقاولعلى  -  
المهندسين المؤهلين والمساعدين الفنيين ورؤساء الورش ذوي الكفاءة مع السيرة الذاتية لمؤهالتهم 

  .مقاولي للمن عناصر الجهاز الفن ويحق للجهة المشرفة قبول أو رفض من ال تراه مناسباً 

أثناء ساعات الدوام العادية عن موقع  مقاولوفي حال غياب أحد عناصر الجهاز الفني لل
  .حسم مبالغ تحدد في وثائق العقد العمل دون موافقة يعتبر ذلك مخالفة تستدعي
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

 ماء ومؤهالت اليد العاملة في المشروع ويحق للجهةـة قائمة بأسـة المشرفـأن يقدم للجه المقاولعلى  -
ل ـالتقيد بأنظمة العم المقاولمن اليد العاملة وعلى  باً ـو رفض من ال تراه مناسالمشرفة قبول أ

  .والعمال

  االلتزام بالكادر الفني العائد له الوارد في العقد. المقاولعلى  -

 مين جميع المواد والمعدات والتجهيزات الفنية الالزمة للمشروع وعدم استعمالها إالأت المقاولعلى  -
تأمينها بشكل مستمر بما يتوافق مع البرنامج الزمني عمال المشروع الواردة في العقد و في أ

المعتمد ويحق للجهة المشرفة قبول أو رفض أي مواد أو معدات أو تجهيزات غير صالحة 
لجهة ل تتقديم جميع العينا المقاولي على كما ينبغ ،للعمل أو غير مطابقة لشروط العقد

  واالحتفاظ بالعينة المعتمدة منها.فحصها واعتمادها ن من لتتمكالمشرفة 

والمستودعات  المقاولمكاتب تقديم مخطط موضح عليه توضع مكاتب اإلشراف و  المقاولعلى  -
  .أخذ موافقة الجهة المشرفة عليهو والمختبر وجميع المباني المؤقتة 

  

   :احتياطات السالمة بموقع المشروع -4-3- 2

 يتخذ جميع االحتياطات واإلجراءات الوقائية والتدابير الالزمة للسالمة أثناء التنفيذ أن المقاولعلى  -
  وهي على سبيل المثال ال الحصر: وفق ما ينص عليه العقد،

 .ضمان سالمة المشاة والعاملين واالحتياطات المترتبة - 1

 .المحافظة على سالمة المباني المجاورة والمالصقة للمشروع - 2

 امات الالزمة لمنع انهيار التربة.ر بالدعتدعيم جوانب الحف - 3

 .المحافظة على المزروعات واألشجار بمنطقة العمل أو المناطق المحيطة بها - 4

لحماية األفراد  وٕانارتها ليالً  )إن لزم األمر(قة العمل بالكامل تسوير الحفر والخنادق ومنط - 5
 .والمركبات
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

 .تأمين وحدة إسعاف أولية بالموقع - 6

نظارات واألحذية وغيرها حسب طبيعة العمل للحفاظ على سالمة توفير القبعات وال - 7
 .العاملين أثناء أدائهم لواجبهم

 .تأمين المشروع بالمعدات التي تتوفر فيها متطلبات السالمة - 8

 .الحرص على نظافة الموقع باستمرار - 9

 

   :الحراسة واإلنارة -4-4- 2

اسة والطوارئ والمراقبة بحيث تحقق الحد أن يقوم بتأمين إنارة كاملة ألغراض الحر  المقاولعلى  -
  .األدنى لألمن والسالمة على النحو الذي تعتمده الجهة المشرفة

  .حماية األعمال واألرواح واألموالتأمين المراقبة الدورية والحراسة الدائمة ل المقاولكما ينبغي على  -

  

  :ضرار بالممتلكات العامة وعرقلة حركة المروراإل -4-5- 2

التنسيق مع الجهة المشرفة فيما يخص تأثير أعماله على المباني والساحات والطرق  لمقاولاعلى  -
المجاورة وااللتزام بجميع األنظمة واإلجراءات التي تفرضها البلديات أو أي جهة رسمية وعدم 

عن كافة األضرار التي  والً ؤ مس المقاولويكون  ،والممرات المجاورة عرقلة االستفادة من الطرق
  .الممتلكات من جراء تنفيذ األعمالو لحق باألشخاص ت

  

 :اآلثار والمواد ذات القيمة -4-6- 2

اتخاذ جميع التدابير الالزمة لحماية اآلثار والمواد الثمينة لحين تسليمها إلى الجهات  المقاولعلى  -
  ، وذلك بالتنسيق مع جهاز اإلشراف.الرسمية المختصة
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  :المتفجرات استعمال -4-7- 2

المتفجرات في أعمال المشروع بدون موافقة خطية من الجهات المختصة  استعمال مقاول يجوز للال -
  .وصاحب العمل والجهة المشرفة

  

  :تغطيته فحص العمل قبل -4-8- 2

من األعمال قبل الحصول على الموافقة الخطية للجهة  أال يقوم بتغطية أي جزء المقاول على -
الفرصة الالزمة لفحص وقياس أي عمل ستجري تغطيته أو  أن يتيح المقاولالمشرفة وعلى 
وفي حال تغطية أي جزء من العمل دون فحصه والتأكد من صحة تنفيذه  ،حجبه عن النظر

  .فحصه من قبل الجهة المشرفة أصوالً الكشف عن هذا الجزء ليتم  المقاولفعلى 
  

 :Workshop Drawings   لورشةخططات ام -4-9- 2

التي توضح تفاصيل تنفيذ إجراءات العمل المختلفة  الورشةمخططات ديم تق المقاولعلى  -
نشرات توضيحية وكتيبات وبيانات  ،مخططات قياسية للشركة الصانعة ،ورشة(مخططات 

ق أخرى تتعلية والتحكم وأية بيانات توضيحية االختبار واألداء ومخططات التوصيالت الكهربائ
متخصصة وال تقبل  ....ويجب أن تكون النشرات والكتيبات ،اإلنشاء طرائقبالمواد والمعدات و 

  ) واعتمادها من الجهة المشرفة. العامةالبيانات ذات الطبيعة 

إجراء التعديالت والتغييرات التي تطلبها الجهة المشرفة على هذه المخططات وتقديمها  المقاولعلى  -
  .ة بتنفيذ العمل المطلوب بوقت كافقبل المباشر 

  

 : As  Built Drawing  لمخططات حسب التنفيذا -4-10- 2

ية تقديم نسخة كاملة أصلية للجهة المشرفة ونسختين مصورتين من المخططات النهائ المقاولعلى  -
تبين بوضوح الواقع الراهن النهائي لتنفيذ أعمال جميع  ،فعلياً  المنفذةلجميع األعمال 

 رفةـة المشـبعد اعتمادها من قبل الجه فعالً ت بها تلك األعمال ذاالختصاصات والطريقة التي نف
  .لصاحب العمل، وتقدم )أو حسب شروط العقد(
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  :إخالء الموقع بعد إنجاز األعمال - 11 -4- 2

بعد إنجاز األعمال أن يخلي الموقع ويزيل جميع المعدات والتجهيزات المستخدمة في  المقاولعلى  -
طلب الجهة المشرفة ويترك الموقع وجميع  على األشغال بعد استنفاذ الغرض منها أو بناءً 

  .ستعمالاألعمال نظيفة وبحالة جاهزة لال

  

  :البرنامج الزمني للتنفيذ - 12 -4- 2

 وفق ما ينص عليه العقد نسخ من البرنامج الزمني لتنفيذ المشروعال عدد منتقديم  المقاولعلى  - 1
حوله إن وجدت لتعديله،  وٕابداء المقترحاتلدراسته  مفصل إلى الجهة المشرفةو بشكل واضح 
  .العتماده لصاحب العملومن ثم رفعه 

  .يعد البرنامج األصلي الساري المفعول طول مدة التنفيذ صاحب العملعتمده أول برنامج ي - 2

على طلب أو موافقة الجهة  تعديل البرنامج الزمني أثناء تنفيذ المشروع بناءً  المقاولعلى  - 3
  .أو المحتمل حدوثه في إنجاز المشروع المشرفة وذلك لتالفي التأخير الحاصل

لمتابعة تقدم تنفيذ األعمال  المقاولتدعو الجهة المشرفة لعقد اجتماعات دورية بحضور  - 4
عن تقدم سير  تقريرًا دوريًا حديثاً  المقاولجتماع يقدم ومقارنتها بالبرنامج الزمني وخالل اال

 .هذا التأخير ، ومبررات التأخير في حال وجودها وخطته لتالفياألعمال
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  ثـالـــل الثـــالفص

 

  راف ــية لإلشــاســاألس دـــوالقواعل ــالمراح

 عـاريــذ المشــلى تنفيـع
  

 :المرحلة التحضيرية - 1 - 3

 يتم المشروعبمتابعة  الجهة المشرفة تكليفو  ،المقاولو  صاحب العملبعد إتمام إجراءات التعاقد بين 
 :التاليةعمل اإلجراءات التحضيرية 

  :مراجعة وثائق العقد -1-1- 3

اتم الرسمي والتي تعتبر المعتمدة من اإلدارة بموجب الخ العقد من الوثائق اآلتية إضبارةتتألف  – 1
  يتجزأ من العقد:جزءًا ال

 العقد.  
  الفنيةالمالية و الحقوقية و (دفاتر الشروط الخاصة(.  
  الشروط العامةدفتر. 
  وفي حال التعارض تفضل المخططات التفصيلية على  المخططاتالفنية و المواصفات

 .المخططات العامة والمواصفات الفنية الخاصة على المواصفات الفنية العامة
 جدول األسعار. 
 .جدول الكميات 

 .الكشف التقديري 

  إذا كان نتيجة طلب عروض أو  صاحب العملوتعديالته المقبولة من ( المقاولعرض
 .)تعاقد بالتراضي

؛ بحيث تفسر من العقد ال يتجزأ كل وثيقة فيها جزءاً  وتعد، هذه الوثائق وحدة متكاملة تشكل – 2
 . لمذكورة أعاله ويتمم بعضها بعضاً الوثائق ا
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؛ فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها جود تناقض بين أحكام وثائق العقدفي حالة و  – 3
 . عقد على خالف ذلكإال إذا نص الفي الترتيب الوارد أعاله 

الجهة قوم وأن ت ،صاحب العملعتمدة أصوًال من مو تكون مصدقة يجب أن  ،كافة الوثائق المذكورة أعاله -5
باستالمها أصوًال وفق محضر نظامي مدرج فيه جدول بكافة وثائق العقد وبأرقام المخططات،  المشرفة

وكافة المراسالت  ها معتمدة أصوًال،وعرض المقاول مع بيان كافة محتويات العرض وعدد صفحاته وكل
  المتبادلة بين الفريقين والمقبولة من كليهما.

  
  اجتماع ما قبل التنفيذ: -1-2- 3

وذلك بعد  ،المقاولوبين  )الجهة المشرفة(أو ممثله  صاحب العملهو اجتماع تمهيدي يعقد بين  
لعقد هذا االجتماع بموجب  صاحب العمل توقيع العقد وقبل تسليم الموقع والشروع الفعلي في التنفيذ. يدعو

اع إلى تعرف كل من جهاز اإلشراف يهدف هذا االجتم ،يحدد فيه تاريخ االجتماع وزمانه ومكانه كتاب
فيما يخص المراكز والتخصصات والمسؤوليات ومناقشة بنود  للمقاولوالجهاز التنفيذي  صاحب العملل

   :جدول األعمال التالية

 . المقاولعن أي استفسار يثيره  رئيس جهاز اإلشرافقد وبنوده وٕاجابة لعقراءة وثائق ا -1

وكذلك المرافق والخدمات  ،المقاول) المقترحة من Mobilizationخطة التعبئة والتجهيز ( -2
 المؤقتة (أثناء التنفيذ) وتشمل على سبيل المثال ال الحصر اآلتي:

 مكاتب اإلشراف.  
  المقاولمكاتب. 
  المستودعات.  
 لورشا. 
 هاتف ،ماء ،الخدمات العامة (كهرباء( . 

  .السكن 

 األسوار المؤقتة.  
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  .الحراسات 

 الخدمات اإلدارية والفنية.  

أسلوب وطريقة إدارة العمل وٕاجراءات سير المعامالت واألوراق بين مكاتب اإلشراف ومكاتب  -3
 . المقاول

  .الطريقة المزمع إتباعها في اإلنشاء -4

   .مني للتنفيذ وموعد تقديمهالز  البرنامج -5

) مثل مخططات Submittals &Transmittalsجدول التقديمات والمراسالت لالعتماد ( -6
  .الزمني برنامجتالوجات على أن تكون وفق الالعينات والكالورش و 

  .المقاولالهيكل التنظيمي المقترح لجهاز التنفيذ المقدم من  -7

  .لتي يستغرق توريدها وقتًا طويالً جدول تأمين المواد والمعدات ا -8

  .خطة وطريقة التوريد -9

  .والموردين المزمع التعامل معهم المقاولين الثانويين - 10

 .العامة لألمن والسالمة في الموقع المقاولخطة  - 11

  .أسلوب وطريقة دفع الكشوف - 12

  .طريقة وٕاجراءات أوامر التعديل - 13

  .وقع والبيانات التي تدون عليهالوحة مسمى المشروع في الم - 14

  .عدد وتخصص القوى البشرية المطلوبة - 15

إن لهذا االجتماع أهمية قصوى حيث يضع العملية اإلنشائية ومعها عملية اإلشراف على المسار 
 لتي قد يكون فيهالذا يجب اإلعداد الجيد له وٕايضاح جميع النقاط ا ،منذ اللحظة األولى لبدء التنفيذ الصحيح

 ة في التدوين وصياغة محاضر االجتماع. من األفضل أن يحضر االجتماع شخص له خبر لبس والبت فيها
   .ضورلكتابة المحضر ومن ثم توقيعه من الح
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  :تسليم الموقع - 1-3- 3

المكان والهيئة التي طرح بها  ذاتب الواقع (الطبيعة)الهدف من هذا اإلجراء تسليم الموقع على 
مكونة  ،صاحب العملبموجب محضر يوقع من لجنة فنية تشكل لذلك الغرض بمعرفة  المشروع، ويتم ذلك

المفوض، وذلك بالوقوف على  ممثلهأو  المقاولوالجهة المشرفة وباشتراك  صاحب العملعن  ممثلمن 
  :موقع المشروع والتأكد من عدم وجود أي عوائق تمنع البدء في التنفيذ، ويتم اإلجراء مرحليًا كما يلي

كتاب (بموجب  المقاول بإعالم صاحب العملقوم ي أمر المباشرة المقاولوتسلم  بعد توقيع العقد -1
 .عنوانه الموضح بالعقد) يحدد فيه موعد تسليم الموقع له على رسمي

لمعد تقوم اللجنة بالوقوف على موقع المشروع ومطابقة مخطط الموقع العام على الموقع ا -2
وفي هذه الحالة يتم تحرير  ،وجود أي عوائق تمنع البدء في التنفيذ ، والتأكد من عدمللمشروع

وبداية مدة  ،مقاولللويكون تاريخ تحرير المحضر هو تاريخ تسليم الموقع  ،محضر تسليم الموقع
  هو اليوم التالي لتسليم موقع العمل.العقد 

، وبعد ضح فيه تلك العوائقإعداد محضر تو يتم  مقاولللفي حالة وجود عوائق تمنع تسليم الموقع  -3
  .مقاولللبإزالتها يحدد موعد آخر لتسليم موقع المشروع  صاحب العملقيام 

يتم إتباع ما نص عليه  ،في اليوم المحدد الستالم الموقع وكيلهأو  المقاولفي حالة عدم حضور  -4
  العقد.

 .مقاوللل دقةمص وتسلم صورة وفق النموذج المعد لذلك ،وعدة صور ،يعد المحضر من أصل -6

  
  

 :التنسيق مع الجھات ذات االختصاص -1-4- 3

للحصول على موافقات الجهات ذات  صاحب العملالقيام بالتنسيق مع  الجهة المشرفةعلى 
؛ لتسهيل موقع العمل االختصاص والتي لها عالقة بموضوع العقد، أو يتطلب العمل المساس بمرافقها داخل

 –كهرباء  – هاتف – مرور(الحصول على موافقات الجهات المختلفة  مثل المقاولو  اإلشرافجهاز مهمة 
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لتحديد المسارات الخاصة بخطوط الخدمات لتالفيها ما أمكن، وتحويل  )الخ…… - صرف صحي  –مياه 
  .ب مع المناسيب التصميميةما يتطلب تحويله أو تعديل منسوبه ليتناس

  
 :سجالت الموقع -1-5- 3

على السجالت المختلفة الضرورية للعمل وحجمها وتصميمها  المقاولو  شرفةالجهة الميتم االتفاق بين 
وزيارات الموقع  ،وحالة الطقس واإلحضارات الموردة إلى الموقع وما يدون بها من األعمال المنجزة،

  وتفاصيل عن القوى العاملة والمعدات واآلليات، وتعليمات الموقع وحالته ومدة التأخير إن وجدت. 
 

   :لبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعا -1-6- 3

، يتضمن ترتيب سير العمل العقدالمدة المنصوص عنها بخالل  أن يقدم برنامجًا زمنياً  المقاولعلى 
عندما يطلب منه  الجهة المشرفةأن يقدم إلى  المقاول، وكذلك على يقة التي يقترحها لتنفيذ األعمالوالطر 

، واألعمال ة إلنجاز األعمال ومعدات اإلنشاءلترتيبات الالزمذلك أية معلومات تفصيلية خطية تتعلق با
، ويلتزم المقاول بما ورد في العقد تقديمها أو استعمالها أو إنشاءها حسب األحوال المقاولالمؤقتة التي يزمع 

   في هذا الصدد.

  :الخطوات اإلجرائية المتبعة كما يلي وتكون

وعليه تقديمه بطريقة بيانية  ،ور استالمه موقع المشروعف المقاوليتم طلب البرنامج الزمني من  -1
 اعتبارات وٕاجراءات أخرى مثل:  البرنامجويبنى على  .مناسبة

  الورشة مخططاتإجراءات تقديم )Shop Drawings(.  

  إجراءات اعتماد المواد)Submittals(. 

  المقاولشراء المواد وتوريدها للموقع وهو إجراء يخص.  

صاحب اعتماده من يتم موافقة عليه و الومراجعته و  ة البرنامج الزمنيدراسب المشرفةتقوم الجهة  – 2
 .يتقيد بموجبه في أداء األعمال المختلفة للمشروع مقاولللملزمًا بحيث يصبح  العمل
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قد يتطلب األمر أثناء تنفيذ األعمال إدخال بعض التعديالت على البرنامج األصلي (سواء كان  - 3
) فيتم ذلك باالتفاق بين صاحب العملعلى طلب  في التنفيذ أو بناءً  المقاولذلك بسبب بطء 

  .مقاوللل، ويصبح ملزمًا صاحب العملاعتماده من ثم ، المقاولو  اإلشرافجهاز 
 

  :مقاولللالجھاز الفني  -1-7- 3

حسب ما للعمل بالمشروع  بموجب العقد الموقع معه أن يؤمن عددًا مناسبًا من الفنيين المقاوليلتزم 
 ، وتكون اإلجراءات كالتالي:والشروط الفنيةحسب ما يقتضيه العقد و تقتضيه ضرورة العمل، 

المشروع ومساعديه  تنفيذ البيانات الكافية عن مديـر ةالمشرف الجهةعلى طلب من  ءً بنا المقاوليقدم 
 الجهة المشرفة، وعلى روعصصات التي يتطلبها تنفيذ المشجميع التخو  والطبوغرافيينمن المهندسين والفنيين 

 :التأكد مما يلي

  .مناسبة المؤهالت العلمية للعاملين وكفاءتهم -1

  .مدة ومجال الخبرة العملية السابقة والشهادات التي تثبت ذلك -2

  .وكفايتهم مقاولللعدد الجهاز الفني  -3

ات الت وخبر راه غير مناسب للعمل بشخص آخر ذي مؤهتطلب استبدال من  للجهة المشرفة ويحق
 تغيير أي عضو فني من جهازه المخصص لتنفيذ مقاوللل، وال يحق تتناسب وطبيعة العمل بالمشروع

المطلوب فتطبق عليه  الجهاز وجودوفي حالة عدم  ،على ذلك الجهة المشرفة المشروع إال بعد موافقة
  .المنصوص عليها بموجب شروط العقد الحسميات

  
  :مخبر الموقع -1-8- 3

بتوفير مخبر مجهز باألجهزة الكافية والفنيين ذوي الكفاءة إلجراء  المقاولإلزام  ةالمشرف هةالج على
وفق ما ينص أو تسمية مخبر معتمد أصوًال إلجراء التجارب التجارب األساسية على مراحل تنفيذ المشروع 

  عليه العقد.
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 :اآلليات والمعدات -1-9- 3

بمختلف أنواع المعدات واآلليات التي سوف  اً بيان رفةالجهة المشعلى طلب  بناءً  المقاوليقدم 
 للجهة المشرفة، ويحق لمدة المحددةيستخدمها في تنفيذ المشروع على أكمل وجه وطبقًا للمواصفات وفي ا

، وال مل أو حسب ظروف العمل في المشروعأنها غير صالحة للع تطلب زيادة المعدات أو استبدالها إذا رأ
الجهة من الموقـع أو التصرف فيها ألي سبب كان إال بموافقة خطية من ات دعم نقل أي مقاوللليحق 
  .المشرفة
 

  :العينات والكتالوجات -1-10- 3

البنود  المطلوبة لمختلف ادتقديم نماذج وعينات من المو  على المقاولو  الجهة المشرفةيتم االتفاق بين 
أما بالنسبة للتجهيزات فيجب تقديم اجة لذلك. وكذلك البدائل المختلفة إذا دعت الح الخاصة بالمشروع،

دفتر الشروط على  العقود الداخلية (إذا نصو  ،للعقود الخارجية كتالوجات ونشرات فنية وشهادات المنشأ لها
ويتم االتفاق أيضًا على  .هذا العمل أو بعضه يعـد خطوة كبيرة في تسهيل العمل في المشروع وٕانجاز ،)ذلك

، العينات المعتمدة بها حفظها و استعمالبشكل يسمح بحسن  التي حازت على الموافقة تجهيز غرفة للعينات
   .الطالع عليها وقت ما تشاء بسهولةوبحيث يسهل على الجهات المعنية المختلفة ا

  

  :احتياطات وتدابير األمن والسالمة -1-11- 3

: لتأمين األمن والسالمة مثل لالمقاو اتخذها مراجعة االحتياطات والتدابير التي  الجهة المشرفة ىعل
، ووضع العالمات وقع باألسوار، وٕاحاطة المالمراقبة الكافية لوقاية المشروعوالحراسة و  إضاءة الموقع

، وكذلك توفير جميع تدابير السالمة المؤقتة الالزمة لحماية األشخاص والمباني اإلرشادية والتحذيرية
  .واء بالموقع أو بالممتلكات المجاورةوالمنشآت واألرصفة وجوانب الطرق وغيرها س

 

   :التأمين على األعمال -1-12- 3

  على األعمال وفق ما ينص عليه العقد.أن يؤمن  المقاوليجب على 
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   :تخزين اإلحضارات والمواد -1-13- 3

(ضمن حدود  المواد الالزمة للمشروع لتخزينالوقوف على الموقع المخصص  فاشر جهاز اإلعلى 
، وجعلها صالحة مة وطبقًا لألصول الفنية والشروطالمواد بطريقة سليفظ حمالءمته ل ومدى المشروع)

 . صابتها بأي ضررإلالستعمال على الدوام وبما ال يتسبب في تلفها أو 

باستكمال ما يلزم لجعل الموقع المختار  المقاوليتـم إخطار  للتخزينالموقع  مالئمةفي حالة عدم 
 د.تلك الموا لتخزينمناسبًا 

ى المكان عل صاحب العملؤخذ موافقة في حال عدم وجود مستودعات نظامية في أرض المشروع تو 
  وعلى نفقته. المقاولالمقترح من قبل 

 

  :مكاتب جھاز اإلشراف -1-14- 3

فة تأمين مكتب لجهاز اإلشراف في موقع العمل مجهزًا بكا المقاولمن  الجهة المشرفةطلب ت
  . عقدلالتجهيزات طبقًا ل

 

  :ين الثانويينالمقاول -1-15- 3

دراسة  جهاز اإلشرافأو أكثر فعلى  ثانوي مقاوللإسناد بعض أعمال المشروع  المقاولإذا طلب 
كافة الوثائق تصنيفه و ، وبيان معـداته وشهـادة هازه الفني وخبراته السابقةمؤهالت وشهادات الخبرة لج

مع ألخذ الموافقة الخطية عليه  صاحب العملل، والرفع لدرته على الوفاء بالتزامات العم، وتحديد قالالزمة
من قبل  المنفذةعن األعمال  صاحب العملأمام  مسؤولالرئيسي  المقاولبأن  الحسبانضرورة األخذ في 

  . ين الثانويينالمقاول
 

  :المرحلة التنفيذية -2- 3

  .له مؤقتالم الللمشروع وحتى االست من بداية التنفيذ الفعلي ابتداءً هي مرحلة األعمال 
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  :حفظ وثائق المشروع -2-1- 3

تحضير الملفات الالزمة لحفظ وثائق المشروع للمحافظة عليها من التلف  جهاز اإلشرافعلى 
 . ها وفق تسلسل سليم وبطريقة ميسرة، على أن يتم حفظع إليها في أي وقت أثناء المشروعولسهولة الرجو 

بالمشروع بطريقة تحفظها من المخططات الخاصة  كذلك) و اأو صور منهأي مراسالت (كما يتم حفظ 
  . التلف

 

  :أقسام وثائق المشروع - 2-1-1- 3

  :األصلية والمعدلة عقدمستندات ال - آ

 بما فيه أمر المباشرة عقد المشروع ومالحقه. 

  والفنية)والمالية (الحقوقية الشروط الخاصة دفتر.  
 دفتر الشروط العامة.  
 اتالمخططو  المواصفات الفنية. 

 .جدول األسعار  
 .جداول الكميات 

  المقاولعرض.  
 الكشف التقديري.  
  المعدلة للمشروعاألصلية و  المخططاتسجل.  
  والمعدلة للتنفيذ األصليةالبرامج الزمنية.  
 التعديالت المعتمدة أصوًال والتفصيالت الموافق عليها. 

 تسليم الموقع محضر.  
 الطبوغرافيالرفع  مخططات.  

  تربةالميكانيك تقرير. 
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  :المنفذةبيانات عن الشركة  -ب

  مهندس  –مدير المشروع (للمشروع  المقاول الفنيوتخصصات الجهاز  أسماءسجل
مهندس الميكانيك  –مهندس الكهرباء  –مهندس المواد  - حاسب الكميات –المشروع 

  )......الخ.- الفني مراقبال – الطبوغرافي –
  للمشروع الثانويين ينالمقاولسجل.  
 ان المعدات والعمالة الثابتةبي.  
  تنفيذال مهندسي وجودسجل انتظام.  
 بيان بالمشروعات السابقة والحالية للشركة.  

  :مستندات متابعة التنفيذ -ت

  الورشةمخططات المخططات والمواصفات الفنية و.  
 محضر تسليم النقاط المساحية الرئيسة للمشروع.  
 المشروعحدود و  اإلحداثيات الشبكية مخطط.  
 المتمم التربةميكانيك قرير ت.  
 لوحة تخطيط الموقع.  
 خطة التوريدات والعمالة والمعدات.  
 المختصة الحكوميةجهات ال تصاريح وموافقات.  
  التنفيذ طريقةسجل لكل نشاط يوضح مراحل و.  
 المساحةتر ادف.  
 والطارئة للمشروع ة والدوريةالشهريارير تقال.  
 طراف المشروعأل ة والطارئةالدوري اتجتماعاالضر امح.  
 تقارير الكفاءة الفنية للمشروع. 
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  :الفنيالعينات والفحص  -ث

 محتويات غرفة العينات.  
 مستندات اعتماد العينات.  
 النشرات الفنية والكتالوجات وجداول العينات المعتمدة لكل اختصاص على حدة. 

  :وثائق مراقبة النوعية والجودة -ج

 لتية.واإلسف الخرسانيةتصميم الخلطة ق وثائ  
 سجل اختبارات التوريدات.  
 الضغط على الخرسانة تحملنتائج اختبار قدرة  سجل.  
  المشروع مخبرمحتويات.  
 معايرة معدات العمل.  
 التعليمات الدورية. 

  :المستندات المالية -ح

 (حسب العقد). لألعمالنسب الصرف  جدول  
 المؤقتة الكشوف جدول.  
 لمشروعأثناء تنفيذ االتوقيفات و  الحسمنسب  جدول.  
  فروقات أسعار الخاصة بمواد المشروعوالتعاميم القرارات).( 

  :المشروع أعمالاستالم  وثائق -خ

 التعليمات الفنيةالموقع و  مذكرات.  
  المعاينة واالستالم لكل اختصاص على حدة )استمارات(طلبات. 

  الورشةمخططات )SHOP DRAWINGS( 

 ضبارة أذونات الصبإ.  
 للمشروع المؤقتستالم اال وثائق.  
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

 النهائياالستالم  وثائق.  
    :عام -د

 المرور والزيارات جدول.  
 دفتر الورشة اليومي.  
 ) جهات مختلفة) – المنفذةالشركة  – صاحب العمل -إدارة اإلشراف  إلىصادر عام.  
 ) جهات مختلفة) – المنفذةالشركة  – صاحب العمل -إدارة اإلشراف  منوارد عام.  
 من إجازات وعطل  بالمشروعالمشرفين اتية لجميع العاملين شهادات الخبرة والسير الذ

  .والعقوبات ومباشرة وانفكاك والمهمات الرسمية والخاصة والمكافآت
  دفتر الدوام: يتم التوقيع عليه من قبل العاملين في جهاز اإلشراف في بداية الدوام

ذن إر للتوجيه (ونهايته ويقوم اإلداري بإطالع رئيس جهاز اإلشراف صباحًا على الدفت
  .... إلخ).خروج، تأخير، إجازة إدارية، إجازة مرضية، مهمة رسمية، غياب

  لعناصر جهاز اإلشراف. المستمرةالتعليمات الفنية  
  المشروع أرشيففهرس. 

  
  :المكتبة الشخصية -ذ

  قطاعات التشييد. بشأنالصادرة  والتعاميمالقوانين  
 عقد.العامة لل لشروطا  
  الفنية العامة المواصفاتالشروط و.  
 تصميم وتنفيذ مكونات المشروع بشأنالخاصة الصادرة  لكوداتا.  
 المواصفات القياسية الخاصة بمكونات المشروع.  
  و عامةأمذكرات ومحاضرات شخصية.  
 موسوعات ومراجع هندسية. 
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

   :WORKSHOP DRAWINGS  الورشةمخططات  -2-2- 3

حسب جدول التقديمات الذي يتم  (إذا لزم) رشةو ناء التنفيذ تقديم مخططات أث المقاول يجب على
  :، ويلزم في ذلك الخطوات التاليةتنفيذي المعتمد للمشروعالزمني ال البرنامجإعداده على أساس 

لكافة األعمال متفقة مع المخططات  ورشة مخططاتتقديم  المقاولمن  الجهة المشرفةطلب ت -1
 .والمواصفات للمشروع وكل وثائق المشروع

جهاز ويقدمه إلى  المعد لذلكوفق النموذج بتعبئة نموذج اعتماد المخططات  المقاولقوم ي –2
 . المطلوب اعتمادها الورشةططات مخمرفقًا به  اإلشراف

، ويراعى أثناء ومطابقتها بمخططات ووثائق العقد بمراجعة المخططات جهاز اإلشرافيقوم  -3
 –صحي  -كهرباء  -إنشائي  -فة (معماري المراجعة أن يتم التنسيق بين األعمال المختل

 ). ميكانيك

   :يتخذ الجهاز المشرف أحد اإلجراءات التالية -4
 تعتمد المخططات كما قدمت بدون أية مالحظات.   
 تعتمد المخططات مع مراعاة المالحظات المدونة على المخططات بدون إعادة تقديم. 

 ى المخططات مع إعادة التقديم تعتمد المخططات مع مراعاة المالحظات المدونة عل
 بعد استيفاء المالحظات. 

 غير معتمدة لألسباب والمالحظات المدونة. 

 .دويتم مراعاة أال تزيد المدة التي تستغرقها اإلجراءات عن المدة المنصوص عليها بالعق

نسخة من المخططات مع نموذج االعتماد بعد اختيار أحد  مقاوللليعيد الجهاز المشرف  -5
 . أعاله )4(جراءات السابقة كما في الفقرة السابقة رقم اإل

  ر.م إلعادة التقديم إذا لزم األمباتخاذ اإلجراء الالز  المقاوليقوم  -6
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  :المواد والعينات -2-3- 3

تقديم عينات المواد المطابقة للمواصفات مرفقًا بها صورة لفقرة  المقاولمن  جهاز اإلشرافيطلب 
 : طلوبة، وتكون اإلجراءات كالتالي، وكذلك الحسابات والشهادات المالكميات ات وفقرة جدولالمواصف

مرفقًا  جهاز اإلشرافويقدمه إلى  المعد لذلكوفق النموذج طلب اعتماد المواد  بتعبئة المقاوليقوم  -1
 . ه عينات المواد المطلوب اعتمادهاب

بقــة لعينات والتأكد من أنها مطامراجعة المستندات وفحص او باالعتماد  جهاز اإلشرافيقوم  -2
 ، وبعد ذلك يتم أخذ أحد اإلجراءات التالية: للمواصفات ومناسبة للمشروع

 تعتمد العينة كما قدمت بدون أية مالحظات.  

 تعتمد العينة مع مراعاة المالحظات التي تم إبداؤها بدون إعادة التقديم.  
  ها والبد من إعادة التقديمتعتمد العينة مع مراعاة المالحظات التي تم إبداؤ.  
 غير معتمدة لألسباب والمالحظات الموضحة.  

 .ويتم مراعاة أال تزيد المدة التي تستغرقها اإلجراءات عن المدة المنصوص عليها بالعقد

جراءات كما في الفقرة السابقة (رقم ار أحد اإلـطلب اعتماد المواد بعد اختي جهاز اإلشرافيعيد  -3
2( . 

 .باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة التقديم إذا لزم األمر مقاولاليقوم  -4

االحتفاظ بالعينات المعتمدة في غرفة العينات بالمـوقع للرجوع إليها في حالة اختالف المواد  -5
  .للمشروع المؤقتأو عند االستالم المعتمدة العينات عن الموردة 

وبطريقة تضمن  ،ونة لحمايتها من العوامل الجويةالتأكد من سالمة تخزين المواد في أماكن مأم -6
   .بالكفاءة المطلوبة استعمالها
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

 :النوعية لألعمالوضبط الجودة  -2-4- 3

 هذا اإلجراء من أهم واجبات جهاز اإلشراف خالل سير العمل بالمشروع في مراحله المختلفة يعد
ويتبع في ذلك  ،للعقد المنفذةع األعمال والتأكد من مطابقة جمي ،للحصول على مستوى الجودة المطلوبة

  :اإلجراءات التالية

، وٕاجراء ها في المشروعاستعمالقبل  إجراء المعاينة الظاهرية لجميع المواد واألدوات واألجهزة -1
 .ثم اعتمادها طبقًا للمواصفات وشروط العقد ،على ما يلزم منها الحقلية والمخبريةاالختبارات 

حسب المواصفات من معاينات أو  المنفذةلتأكيد الجودة النوعية لألعمال إجراء ما يحتاجه  -2
ولدونة  الخرسانة، ونسب مكونات ضبط الحفر ومناسيبه :حقة له مثلاختبارات وقت التنفيذ أو ال

وتدرج  اإلسفلت، ونسب مكونات يوم 28أيام و  7وقوة التحمل بعد ، الخرسانيةوقوام الخلطة 
  .الخ وذلك على النماذج المعدة لذلك… الرص وقوة، ونسبة الثبات الخلطة

 المقاولر عنها ومطالبة تقريٕاعداد المخالفة للمواصفات والشروط و  المنفذةرفض جميع األعمال  - 3
 . بإصالحها

، وأن جل منظم يسهل الرجوع إلى مفرداتهتدوين نتائج المشاهدات والفحوص واالختبارات بس -4
  .بيان عن أعمال الفحوصات واالختباراتيشتمل التقرير الشهري على 

  
  :االستالم المرحلي لألعمال -2-5- 3

للمواد المعتمدة باإلضافة إلى التأكد من عدم  المقاولالهدف من هذا اإلجراء هو التأكد من استعمال 
أن يتم ، ويجب مة التي تكون موضحة بوثائق العقدالفنية السلي طرائقتنفيذ أي مـن األعمال بطريقة مخالفة لل

 : ويتبع الخطوات اإلجرائية التالية، مستمرة طوال فترة تنفيذ المشروع هذا اإلجراء بصفة

  .المعد لذلكوفق النموذج  جهاز اإلشرافاألعمال والمواد إلى  فحص ومعاينةطلبًا ل المقاوليرسل  -1

نعيتها تمت طبقًا القيام بفحص األعمال والتأكد من أن المواد وتركيبها ومص جهاز اإلشرافعلى  -2
. وٕاذا تبين وجود قصور أو اختالف أو أية أن التفاوتات لم تتعد المسموح به، و لمتطلبات العقد
 . د من تدوينها في نموذج المالحظاتمالحظات فالب
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  : واعتمادها األعمال ستالمأحد اإلجراءات التالية عند ا جهاز اإلشرافيختار  -3

 األعمال كما تم تنفيذها تعتمد.   

 أبديت وال ضرورة إلعادة استالمهااألعمال مع مراعاة المالحظات التي  تعتمد .  

 ها من ، ويجب استالمألعمال التي أبديت حولها مالحظاتاألعمال باستثناء ا تعتمد
  .جديد

  األعمال لألسباب المبينة تعتمدال.  

كما هو مبين في العقد فة يجب إجراء االختبارات الالزمة للمواد واألعمال في المراحل المختل -4
 . صح بالرجوع إلى المواصفات العامةوفي حالة عدم وضوح االختبارات الالزمة ين ،ووثائقه

 .مقاولللوتسليم نسخة منها  مادهاتاعأو االختبار يتم  المعاينة والفحصبعد االنتهاء من أعمال  -5

 خالل الصور الفوتوغرافيةوتوثيقها من  يجب استالم األعمال المراد تغطيتها بعناية خاصة –6
  .قبل التغطية واعتمادها

  
  :التصوير -2-6- 3

وتزداد هذه األهمية كلما تقدمت  ،التشييدمشروعات أثناء تنفيذ للتصوير الفوتوغرافي أهمية قصوى 
فهي من أهم أساليب التوثيق  ،أساليب التنفيذ وكبر حجم المشروعات وازدادت درجة تعقيدها وحساسيتها

  :ء التنفيذ ثالثة أهداف رئيسية هيقلها تكلفة وألخذ الصور الفوتوغرافية أثناوأ ،وضوحاً 
 :نجازتصوير تقدم اإل -آ

إلظهار و  مدى التقدم المنجز إليضاحتؤخذ هذه الصورة بصفة دورية لكل جزء أو عنصر من المشروع 
 تفاصيلالمن  كنبأكبر قدر مم حجم ونوعية األعمال التي أنجزت منذ آخر لقطة أخذت لهذه األعمال

  النقطة. ذاتالتقاط صور على فترات زمنية منتظمة من  وهذا يعني ببساطةالتصوير المرحلي  باإلضافة إلى
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

 :توثيق نوعية المواد وطريقة التنفيذ -ب

 ،يفية التي تمت بها طريقة التنفيذوكذلك الك ،تؤخذ هذه الصور لبيان نوع المواد المستخدمة في التنفيذ
  .الحالة السابقة لبدء العمل يضاحأو إل

ه في حالة أو دليل إثبات يمكن اإلعالة علي مرجعاً  تعدإن الصور التي تعنى بتقدم سير األعمال 
يانات اإليضاحية على نه ينبغي كتابة البفإ . وحتى تخدم هذه الصور غرضها تماماً المطالبات أو النزاعات

  . ظهر كل صورة
 ،ها بالساعة واليوم والشهر والسنةتعريف بموضوعها وتاريخ أخذيكتب خلف الصورة أو تحتها حيث  

إلى غير ذلك من المعلومات ورقم الصورة والزاوية التي أخذت منها الصورة  ،واسم المشرف ،واسم المشروع
  .الالزمة

 :الدعاية واإلعالم -ت

فنية أو نحو تؤخذ هذه الصور إلبراز خصوصية مشروع أو عنصر معين من الناحية الجمالية أو ال
  . لى اإلمكانيات الفنية أو غير ذلكأو دعائية كداللة ع ها في مطبوعات إعالميةاستعمالذلك لغرض 

  :التقرير اليومي - 2-7- 3

   :أهدافه الرئيسية

   .تسجيل حاالت الطقس المختلفة -
 . ن عدد العمال ومهنة كل فريق منهمبيا -

  . والجهة المشرفة المقاولقبل  من الموجودينبيان عدد المهندسين والفنيين  -
 . ت والمعدات المهمة الصالحة للعملتسجيل اآلال -

  بيان اإلحضارات التي تم توريدها في ذلك اليوم ومدى مطابقتها للمواصفات وسالمة تخزينها. -
   .بيان األعمال الجاري تنفيذها في ذلك اليوم -
  . مالمشكالت التي حصلت في ذلك اليو بيان المخالفات و  -
  . مالحظات مهمة تخص تنفيذ المشروع أية -
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

 أهميته:

، الرياح، معرفة ظروف الطقس مسبقًا تساعد على اتخاذ بعض االحتياطات الضرورية (الجو الحار -
 . )………األمطار 

 تستدعي بعض الحاالت العالجية معرفة ظروف الجو التي كانت سائدة في ذلك اليوم.  -

في العمل  المقاولابقة فترة من الزمن تساعد على معرفة مدى جدية البيانات الس وتتبع تجميع -
 . إلنهاء المشروع

عند حدوث االختالفات،  المقاولأو  صاحب العملالبيانات السابقة تفيد كثيرًا في تقويم خسارة  -
 .، وحساب التكلفة اليومية للمعدات والعماليد الواقع الفعلي اليومي للمشروعوالرغبة في تحد

 :يعداد التقرير اليومي كالتالم إجراءات إوتت

، ويوقع عليه جهاز اإلشرافمن قبل أحد فنيي  وفق النموذج المعد لذلكالتقرير اليومي  تتم تعبئة
وترسل النسخة  بصورة من التقرير المقاولو  الجهة المشرفة، ويحتفظ كل من الجهة المشرفةعتمده ت، و المقاول

  .صاحب العملالثالثة إلى 

  :التقرير الدوري عن سير العمل بالمشروع -2-8- 3

  :أهدافه الرئيسية

كرة موجزة عن سير العمل ف الجهات األعلىبيان المعلومات المختصرة والمفيدة جدًا التي تعطي  -1
 . قد يواجهها وكيفية التغلب عليها ، والصعوبات التيبالمشروع

 .عن كثب المتابعة على المتابعة الدورية للمشروع لجنةيساعد  -2

يشتمل على  عن سير العمل المعد لذلكوفق النموذج إعداد تقرير فني دوري  جهاز اإلشرافوعلى 
، للمواصفات، ونسبة التقدم بالعمل، واألعمال الجاري تنفيذها ومدى جودتها ومطابقتها المنفذةكافة األعمال 

، وبيان أي تأخير أو الزمني بالبرنامج المقاولى التزام ، وتحديد مدة المدة المنقضية ومستوى التنفيذونسب
مباشرة عن إعداد  مسؤولة وتكون الجهة المشرفة، التقرير من واقع التنفيذ الفعلي وعليه إعداد ،تقدم عنه

  .قرير وصحة ما يدون بهالت
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  :في التنفيذ أو توقفه عن العمل المقاولالتقرير عن بطء  -2-9- 3

طء خالفًا تقريرًا خاصًا عن المشروع الذي يسير بب -الدوري  إضافة إلى التقرير - جهاز اإلشرافيعد 
. ويرفق معه التفاصيل الالزمة توقف العمل به دون مبرر، أو عن المشروع الذي الزمني المعتمد للبرنامج

على  المقاولثِّ والتي تقوم بح صاحب العمل، ويرفعه إلى نجاز ومسببات التأخير أو التوقفعن مستوى اإل
، أو أو إنذاره حينما يكون غير ملتزم ،ت التي تعترض سبيل التقدم بالعمل، أو إزالة العقباالعمل الجدية في

  .قتضيه مصلحة المشروع طبقًا للعقدإجراء الالزم بشأنه حسب ما ت

  
  :الزمني للمشروع البرنامجتحديث  -2-10- 3

األصلي مستحيًال فيجب تعديله الزمني  بالبرنامجإذا طرأ على سير العمل بالمشروع ما يجعل االلتزام 
  :وتتبع الخطوات التالية ،وتحديثه بما يتناسب مع الواقع

 لدراسة والموافقة علىل جهاز اإلشرافويقدم إلى  ،إعداد الجدول الزمني المعدل المقاول يطلب من -
  .التعـديل إذا كان ال يقتضي زيادة في مدة التنفيذ

عامل بما يتفق مشروع فيلل صاحب العملروع بأسباب من إذا اقتضى التعديل تمديد مدة المش -
  .لذلك ناظمةوالتعليمات ال

  .تعالج التعديالت بحيث تتالفى قدر اإلمكان زيادة في مدة التنفيذ -

وعليه متابعة اإلجراء مع صاحب الصالحية  ،بعدم التوقف خالل فترة التحديث المقاولالتأكيد على  -
  .عدلالعتماد الجدول الزمني الم

لية التحديث سؤو وتقع م ،ما قد يكون به من أخطاءسؤولية ممن  المقاول يعفياعتماد التعديل ال  -
  . المقاولعلى 

 

   :إحداث تعديالت فنية على التصميم -2-11- 3

؛ ففي هذه ت مقنعة تقتضي ضرورة التعديلإذا وجـد خطأ في التصميم أو استجدت أمور بمبررا
  :يل الالزم حسب اإلجراءات التاليةالحاالت يتم إجراء التعد
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له بوجود خطأ في التصميم أو أمور تقتضي التعديل  المقاولبمجرد إخطار و  جهاز اإلشرافيقوم  -
التي تقوم بدورها بمراسلة الجهة بعد التحقق من وجود خطأ في التصميم  صاحب العملمراجعة 
 .الدارسة

من صاحب و  والجهة المدققة ن الجهة الدارسةتصديقه ميجب أال يتم تنفيذ تصميم معدل قبل  -
يم تصميم إلى الجهة الدارسة تقدصاحب العمل بحيث يتم الطلب من قبل . أصوالً الصالحية 

راه مناسبًا إلعداد التصميم وتدقيقه بتكليف من ي صاحب العملقوم معدل وفي حال االعتذار ي
 سواء من المدقق األساسي أو مدقق جديد.

، وليس لها أي تأثير ةة التي ال تؤثر على سالمة المنشأك بعض التعديالت البسيطانت هناـإذا ك -
بشرط أن  جهاز اإلشرافمن قبل  روعـفي المشمالي أو تأثير على مدة التنفيذ فيمكن أن تتم 

  تحقق وضعًا أفضل. 
 

   :عن التنفيذ (جزئياًّ أو كلياًّ) المقاولإيقاف  -2-12- 3

  :يةاإلجراءات التال إتباعيتم 

بعد الرجوع إلى  لتوقف عن العمل باألجزاء المعنيةبإصدار أمر مؤقت با جهاز اإلشرافيقوم  -
 .إيضاح المبررات مع صاحب العمل

 .جهاز اإلشرافاستئناف العمل من ، وذلك بأمر التوقف بعد إنهاء اإلشكال مباشرةينقضي هذا   -

أن يطالب  مقاولفيحق للسببًا فيها  لظروف خارجة عن إرادته وليس هو المقاولعند إيقاف  -
 بعد الرجوع إلى لجنة تبرير المدة ، ويتم إجراء تمديد المدةمساوية لمدة اإليقاف تعويضه بمدةب

 . وما هو وارد في العقدبما يتفق  صاحب العملالمشكلة من 

في الخ …و مثل تنفيذ أعمال مخالفة للمواصفات أ المقاولأسباب اإليقاف عن العمل التي تتعلق ب -
مديد بت مقاولللاستئناف العمل دون إزالتها ولكنها ال تعطي حقًا  مقاولللهذه الظروف ال يمكن 

  .المدة حيث إنه سبٌب لحدوثها
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 :طاقم العامل لإلشرافتوجيه ال -2-13- 3

مراقبة أعمال القيام بتوجيه جهاز اإلشراف العامل معه بالموقع للقيام ب رئيس جهاز اإلشراف على
، مع تحديد مهام وواجبات الفنية السليمة طرائقعمال وفقًا للوالتأكد من قيامه بتنفيذ تلك األ أوًال بأول قاولالم

  .كـل عضو من أعضاء جهاز اإلشراف

  
   :الموقع مذكراتدفتر  -2-14- 3

 مذكرات، وتسجل بدفتر التعليمات ذات العالقة بالتنفيذ ببعض المقاولبتزويد  جهاز اإلشرافيقوم 
   .لههذه التعليمات ملزمة  تعدو  ،مقاوللل، وتسلم )Duplicateنسختين ( موقعال

 

  :المساحةدفتر  -2-15- 3

مراجعة حصر األعمال التي يتم تنفيذها والمطابقة للشروط والمواصفات وتدوين  جهاز اإلشرافعلى 
 الجهة المشرفةين (حيث ينظم كل من الفريق، الكشوف، وذلك للرجوع إليه عند إعداد المساحةذلك بدفتر 

) دفتره الخاص (وتسمى دفاتر التقابل) ثم تتم المقارنة بينها والبحث عن الحساب الصحيح في كل المقاولو 
 والجهة المشرفة المقاولبند يتضح فيه أن الكميات مختلفة. ويمكن للتسهيل، أن يتم أخذ القياسات من قبل 

، ثم يدقق الدفتر من قبل حاسب الكميات في المقاول معًا، ثم تفرغ القياسات في دفتر المساحة من قبل
على كل صفحاته. بعد ذلك، يتم تفقيط  المقاولجهاز اإلشراف، ثم يوقع عليه جانب اإلشراف بعد توقيع 

  .المقاولبنوده والتوقيع عليه من قبل 

  
 

  :تنظيـم وإعـداد دفاتـر المسـاحة -2-15-1- 3

  :أ ـ تعريف دفتر المساحة

هندسيًا  في الواقع قياساً  المنفذةوالتي تتضمن قياس جميع األعمال  ق المشروع المعتمدةهو إحدى وثائ
  الصادرة أصوًال في أي مشروع كان، وهي تصوير لواقع هذه األعمال وكميتها.  وذلك بموجب وثائق العقد

 ـ تنظيم وإخراج دفتر المساحة: ب
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  قتين:في المشاريع وفق طري المنفذةيتم حساب كميات األعمال 

  .يدويًا على دفاتر المساحة النموذجية المعتمدة -1

  .الكترونيًا على الحاسوب وفق نموذج صفحة دفتر المساحة المعتمد -2
 

  :ويتم تنفيذ دفتر المساحة على مرحلتين

  دفتر مساحة مواكب للتنفيذ ـ1

  نفيذ األعمال.في المشروع أوًال بأول بالمواكبة مع ت المنفذةفيه كميات األعمال  وتدرج     
  ـ دفتر مساحة بشكله النھائي: 2

يقدم في نهاية المشروع بعد االنتهاء من تنفيذ كافة األعمال وثبات الكميات النهائية لها ويكون       
  واإلشراف. المقاولوالتفاصيل الموضحة للحسابات موقعًا من  المخططاتمحبرًا ومفقطًا وشامًال كافة 

  

 تر المساحة مايلي:ـ يجب أن يتحقق في دفا ج

 ،دفتر المساحة ،تدوين المعلومات العقدية والخاصة بالمشروع على واجهة الدفتر (اسم المشروع -1
 ..........)المقاول ،صاحب العملاسم  ،األعمال

 تدوين عدد الصفحات المشغولة رقمًا وكتابة على الصفحة األولى من دفتر المساحة. -2

دفتر المساحة يتم تدوين الكميات اإلجمالية رقمًا وكتابة مع ذكر  على خلف الصفحة األولى من -3
 المقاولع من أرقام البنود العقدية لكل عمل محسوب على هذا الدفتر مع كافة األسماء والتواقي

 والجهة المشرفة.

نوع إمالء المعلومات الموجودة في أعلى صفحة دفتر المساحة حتمًا ولكل الصفحات وخاصة  -4
  قم البند العقدي الخاص بهذا العمل حسب الكشف التقديري المعتمد للمشروع أصوًال.العمل ور 

ترقيم صفحات دفتر المساحة تسلسليًا على كل صفحة وشطب الصفحات المرقمة التي لم  -5
 تستخدم.
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على الصفحة  المخططاتتدوين أرقام الحسابات للكميات على صفحة الحسابات ووضع  -6
  .الحسابات ة لصفحةالميليمترية المقابل

 على الصفحة الميلمترية على النحو التالي. المخططاتوضع يتم   -7

مع رسم التفاصيل باليد أو على الحاسب مع التحبير والتلوين بشكل أنيق ومرتب وواضح، أ ـ 
 ذاتباإلضافة إلى تلوين صفحة األرقام ب ،كافة األبعاد التي وردت في الحسابات وضع

 .الرسوم اللون الموجود على

 -للمساقط (إلصاق صور مصغرة واضحة المعالم عن المخططات وذلك  -ب 
بما يتفق مع  المخططاتمع وضع األلوان الالزمة على هذه  ........).للواجهات

غير قابل للفصل عن صفحة دفتر المساحة الملصق  اللصقالحسابات شريطة أن يكون 
  عليها.

  .فةشر المجهة الو  المقاولمن عناصر  )مخططات+  ساباتتوقيع كافة صفحات دفتر المساحة (ح -8

لتصحيح األخطاء وعند حصول الخطأ يتم إعادة تنظيم  رتو كوريكاليمنع الشطب والحك واستعمال  -9
  .الدفتر أو إعادة كتابة الصفحات التي حصل فيها الخطأ حسب حجم األخطاء المرتكبة

حة المنتهي فيها حساب الق نهاية الصفص صفحة أو عدة صفحات لكل بند عقدي وٕاغيخصت -10
دون إدخال حسابات بند آخر على هذه الصفحات والتوقيع في أسفل كل و لعقدي اهذا البند 

  .جهاز اإلشرافومن قبل  المقاولصفحة من قبل 

   :حسب المنفذةتدرج في دفاتر المساحة كميات األعمال  -11

      .المنفذالواقع   :  أ
  .ت المعتمدة أصوًال المخططات والتعديال : ب

     )أيهما أقل(               

يتم تجميع كميات األعمال تراكميًا من صفحة إلى الصفحة التي تليها لكل بند من بنود  -12
األعمال، بحيث يتم تجميع الكمية اإلجمالية في أسفل الصفحة مع الكمية اإلجمالية للصفحة 
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التراكميـة إلى الصفحـة التالية وتدون في رأس الصفحة التي قبلها وتنقل هذه الكميـة اإلجمالية 
 تحت اسم منقول مما سبق.

  .تر مساحة خاصة بكل اختصاص على حدةتنظيم دفا -13

العناصر التي قامت باإلشراف وتنظيم دفاتر المساحة من أحد المشاريع إلى مشروع  عند انتقال :مالحظة
  .ا وذلك بمعرفة رئيس جهاز اإلشراف ومسؤوليتهآخر يتم أخذ تواقيع هذه العناصر قبل انتقاله

 

  :االجتماعات الدورية -2-16- 3

لبحث ومناقشة ما قد  غرافيينوطبو ه من مهندسين ومراقبين و ساعدوم رئيس جهاز اإلشرافيجتمع 
لحضور تلك  المقاولوقد يدعى  ،يكون هناك من مشاكل في التنفيذ أو معوقات تعرقل سير العمل

ومثل هذه االجتماعات يمكن أن تخفف أو تلغي المكاتبات والمراسالت التي قد  ،ء منهااالجتماعات أو جز 
كما أنها عامل مساعد على شرح وجهات  ،تؤدي في بعض الحاالت إلى سوء الفهم بين األطراف المختلفة

موثقة  ، ويتم إعداد محاضرأن تكون هذه االجتماعات أسبوعياً يفضل  ،النظر وحل المشكالت وديًا وسريعاً 
   .وتحفظ في ملف خاص لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة ،وموقعة من جميع الحاضرين

  

   :)األعمال الخارجة عن العقد( واإلضافة التعديلإعداد أوامر  -2-17- 3

   :الخطوات اإلجرائية التالية إتباعيتم 

  يتم من قبل جهاز اإلشراف:

استبدالها دراسة وافية وحساب كمياتها وتكاليفها إذا دراسة األعمال المطلوب إضافتها أو حذفها أو  -
   .كان لها بنود مماثلة في العقد

بتلك األعمال  المقاولفيعلم  )أي أنها بنود مستحدثة(إذا لم يكن لتلك األعمال بنود مماثلة في العقد  -
صاحب ثم يقوم  ،بجرد تلك األعمال جهاز اإلشرافيقوم و  ،لدراستها وتقديم أسعاره لتنفيذها

  للوصول للتسعير المناسب.  المقاولبالتفاوض مع  العمل
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) لتغطية قيمة البنود (الوفورات المنفذةوالكميات غير يتم تحديد قيمة البنود بعد انتهاء تنفيذ األعمال  -
سبة واألعمال اإلضافية (الزيادات) ويتم إعداد بيان بكمية وقيمة الوفورات والزيادات وتحديد ن

  . إلى قيمة العقد قيمة كل منها

حتى وٕان كانت ممكنة التنفيذ  يتم تحرير محضر يحدد فيه األعمال وكمياتها وتكلفتها ومدة تنفيذها -
   الحق بمدة إضافية لهذه األعمال. مقاولخالل مدة العقد فلل

 المقاول لتكليف يتم رفع كافة المستندات لصاحب الصالحية للموافقة عليها، ومن ثم إصـدار قرار -
  .أصوالً  بتنفيذ تلك األعمال

 

   :المؤقتبيان األعمال والكشف  -2-18- 3

من قبل الجهة  دتممعوفق النموذج الالدوري  بيان األعمالالقيام بمراجعة  جهاز اإلشرافعلى 
، ويتم طبقًا للشروط والمواصفات المنفذةلألعمال  المساحةمن واقع دفاتر  المقاولالمقدم من و  المشرفة

  :وفق ما يليالمشرف ومن وكيله أو  المقاولمن  بيان األعمال التوقيع على

النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات الدالة على  وفقباألعمال التي نفذها  بياناً  المقاوليقدم  -
  .قبول األعمال المنجزة من جهة اإلشراف

طابقته أو تدوين المالحظات فور استالمه وقبوله في حالة م البيانبمراجعة  الجهة المشرفةتقوم  -
  .التي تمنع قبوله

  . أصوالً  مع المالحظات المقاولومستنداته إلى  البيانيتم إعادة  البيانفي حالة عدم قبول  -

ثم يرفع  ،المقاولو  الجهة المشرفةتوقيعه من و  أصوالً  إعداد الكشف المؤقتيتم  البيانفي حالة قبول  -
  :مع مراعاة النقاط التالية ف أصوالً والصر  لالعتمـاد صاحب العملإلى 

، ويجب التوقيع على لكشفلحق بايأصوًال  المعتمدةمستقل لألعمال اإلضافية  كشف(أ) عمل 
 .جميع كشوفات األعمال اإلضافية المعتمدة من المهندس المشرف

رد والوا )إذا لزمت(مثل غرامة التأخير  كشف(ب) تحسم الغرامات أو الحسميات المختلفة من ال
  .أو أية غرامات أخرى ينص عليها العقد المبرم صاحب العملفيها قرار من 
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 :معاينة األعمال عند انتھاء مدة العقد  -2-19- 3

األعمال  يحدد معاينة األعمال بالمشروع وٕاعداد تقرير يةمدة العقدالعند انتهاء  جهاز اإلشرافعلى  -
 . وذج المعد لذلكالنموفق  ،المنجزة خالل هذه المدة ونسبة اإلنجاز

 المقاولمع  الجهة المشرفةقوم تعند نهاية مدة العقد  قابلية المشروع لالستثمارتوقع عدم  لفي حا  -
، وتحديد الستفادة من المشروع بتلك الحالة، وهل يمكن ان نسبة اإلنجازابمعاينة المشروع ويقرر 

 .المعتمدينمن األعضاء  قعمو ويتم إعداد محضر  ،البنود التي تعيق االستفادة من المشروع

، ويعطى صورة من المحضر، بذلك المقاولة من المشروع ُيبلغ إذا تقرر عدم إمكانية االستفاد -
بقية موضوع وعند قيامه باستدراك األعمال المت ،ويطلب منه سرعة إنجاز األعمال المتبقية

  .أصوالً  إعالم الجهة المشرفةالمحضر المذكور يقوم ب

عن طريق اإلشراف  هابإبالغ المقاولعند قيام  صاحب العملاالستالم من قبل تشكل لجنة   -
  بانتهائه من تنفيذ المشروع.

  
 

   :للمشروع مؤقتاالستالم ال -2-20- 3

 المؤقت، وهو يعني االستالم عمال دون نواقصألللمشروع حينما تكتمل جميع ا مؤقتيتم االستالم ال
د صلية + المداأل ةالمدنفيذ (لتالمقررة ل مدةالوبعد انتهاء حقه ومال بالعقدلألعمال كافة حسب ما جاء 

على  روع قبل انتهاء مدة التنفيذ بناءً المش المقاول) ويمكن استالمه قبل ذلك إذا أنهى اإلضافية المعتمدة
 :بهذا الخصوص وذلك وفق اإلجراءات التاليةصاحب العمل يوجهه إلى  كتاب

فيه أنه أنهى جميع األعمال  يعلمها عن طريق الجهة المشرفة لعملصاحب ال كتاباً  المقاوليقدم  -1
ويجب  تسليمًا مؤقتاً وأنه جاهز لتسليم المشروع  ،على الوجه المطلوب وطبقًا لمستندات العقد

  .المقاولرفة أن تعطي رأيها بكتاب على الجهة المش

، لها ةً هة المشرفة مرافقوتكون الج صاحب العملمـن قبل  المؤقت يتم تشكيل لجنة االستالم -2
 .الرئيسي حصراً  المقاولتسلم األعمال من قبل و اللجنة بداية عمل ويحدد تاريخ 
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الشروط دفتر  - العقد على وثائق ومستندات العقد وهي ( باالطالعالمؤقت تقوم لجنة االستالم  -3
 المخططاتنية و دفتر الشروط العامة ـ المواصفات الف -» والفنية الحقوقية والمالية« الخاصة

 المذكرات التفسيرية -تقارير التربة  –جداول الكميات  -  المقاولعرض  -جدول األسعار  -
المدد اإلضافية  -محاضر االجتماعات وتقارير االختبار واألداء - أصوًال  ةالتعديالت المعتمد-
من  داؤهاأية وثائق أخرى مهمة لالستالم مثل المالحظات التي جرى إبو  - محضر المعاينة  -

  .أثناء التنفيذ ومدى تالفيها) قبل الجهة المشرفة

لضرورية الالزمة لعملية وٕاجراء االختبارات ا الواقعتقوم اللجنة المذكورة بمعاينة األعمال على  -4
، وكذلك اختبارات األداء الوظيفي ألعمال التكييف واألعمال الصحية واألعمال االستالم

جنة ضروريًا الستالم جميع األعمال مثل التحقق من المناسيب الكهربائية وكل ما تراه الل
  .الخ……واألبعاد الداخلية والخارجية للمبنى والميول الطولية والعرضية 

، وتختار إحدى الحاالت التالية طبقًا لما المؤقت محضر االستالم بإعدادتقوم اللجنة بعد ذلك  -5
  :ارات التي أجرتها الستالم المشروع وهيعلى المعاينة واالختب استقر عليه الرأي بناءً 

 لمواصفات والشروط واألصول أن جميع األعمال قد تم تنفيذها بالكامل طبقًا للمخططات وا
 .مؤقتاً ستالم المشروع استالمًا ، وعلى ذلك توصي اللجنة باالفنية

 عض أن جميع األعمال قـد تم تنفيذها طبقًا للمخططات والمواصفات والشروط فيما عدا ب
يمكن قبولها فنيًا مع تعيق االستثمار و  ال عمال التيالمالحظات البسيطة على بعض األ

االستفادة من  عود نواقص لم يتم تنفيذها وال تمنإجراء حسم مناسب عليها، أو مـع وج
اللجنة باستالم المشروع المشروع وال تؤثر على سالمة المشروع، وعلى ذلك توصي 

  .الكشف النهائيالنواقص من و يتم الحسم مقابل المالحظات على أن  مؤقتاً استالمًا 

  أن جميع األعمال قـد تم تنفيذها طبقًا للمخططات والمواصفات والشروط فيما عدا بعض
لمالحظات) والمرفقة بهذا األعمال المبينة في قائمة المالحظات (يتم إعداد قائمة با

. وأن هـذه األعمال دة يتفق عليهااستكمالها خالل م المقاول، والتي يجب على المحضر
وتوصي اللجنة باستالم المشروع مع التزام  ،ال تمنع االستفادة من المشروع بحالته الراهنة
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، ومن ثم تقوم اللجنة بالوقوف من مة المالحظات خالل المدة المحددةبإنهاء قائ المقاول
  .جديد على المشروع وكتابة تقرير بشأن تلك المالحظات

  ًأو أن هناك أعماًال ناقصة عليها مالحظات كثيرة من األعمال التي تم تنفيذها أن كثيرا ،
 مؤقتاً  ه استالماً ع بحالته الراهنة ال يمكن استالم، وأن المشرو عنها ىستغنبالمشروع ال يُ 

 مذكوراً  ، وفي هذه الحالة يعتبر هذا المحضر محضرًا للمعاينةلكثرة المالحظات والنواقص
  .»لالستالمغير قابل «فيه 

كًال من باإلضافة لتوقيع  ويوقع من كافة أعضاء اللجنة المؤقتتم تحرير محضر االستالم ي -6
ه بمجرد إجراء ، ويالحظ أنصورة منه المقاولويعطى  ينبصفة مرافق المقاولو  الجهة المشرفة

قد سب العيعتبر قد وفى بالتزاماته ح المقاولفإن  صاحب العملواعتماده من  المؤقتاالستالم 
، وأنه يستحق دفع كافة مستحقاته عدا ما يحجز منها حتى إكمال المالحظات أو ما المبرم

 .محضر االستالمالواردة في  يحسم نتيجة النواقص وسوء التنفيذ

رارة الجو إذا لم تتمكن لجنة االستالم من إجراء تجربة أعمال التكييف بسبب عدم مالئمة درجة ح -7
لكافة األعمال بالمشروع مع تأجيل تجربة التكييف حتى الوقت المالئم قبل  تالمؤقيتم االستالم 

 .انتهاء مدة الضمان

بنواقص ال تمنع االستفادة منه إذا كانت غير جوهرية  مؤقتاً استالمًا  يجوز استالم المشروع -8
 وضئيلة القيمة وٕاذا اقتضت المصلحة ذلك.

المشروع وٕاصالح ما يظهر خالل سنة  ضمانية مسؤول قتالمؤ بعد إجراء االستالم  المقاوليتبقى على  -9
لمدة  مسؤوالً كما أنه سيظل  ،حتى يتم االستالم النهائي للمشروع أو ما هو محدد في العقد الضمان األولى

بحيث يؤثر في سالمتها  ةكل عيب أساسي يظهر في المنشأ عنمن تاريخ االستالم النهائي  سنوات عشر
 .سوء تنفيذويكون ناتجًا عن غش أو 
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   :فعالً  المنفذةكتيبات التشغيل والصيانة والمخططات النھائية لألعمال  -2-21- 3

نسخ من المخططات  ثالثبتسليم  المقاوليقوم  مؤقتاً استالمًا نجاز األعمال واستالم المشروع إعند 
مات التشغيل وجميع كتيبات الصيانة وتعلي )AS BUILT DRAWINGS( فعالً  المنفذةالنهائية لألعمال 

 مخططاتخ من الضمانات الخاصة بها و ـمع نس صاحب العملو  الجهة المشرفة إلىالمتعلقة بالمشروع 
على  االت كما يتضمن أيضاً ـة واالتصـتخطيطية لنظم التحكم ودليل الدوائر لكل لوحات المفاتيح الكهربائي

  . بألوان الدهان مفهرسة حسب الغرف قوائم بالمفاتيح وقوائم

  
  :قطع الغيار ومواد الصيانة -2-22- 3

بتقديم معلومات شاملة عن قطع  المقاول يقوم مؤقتاً استالمًا نجاز األعمال واستالم المشروع إعند 
للتجهيزات ضمانات الشركة الصانعة  المركبة في المشروع مع التجهيزاتالصيانة لجميع  عدةالغيار و 
  .وب بوثائق المشروعالمطلفي المشروع وذلك حسب أو المركبة  الموردة

  
   :ضمانات الشركة الصانعة -2-23- 3

أن يتقدم إلى  المقاولفعلى  الضمانعندما تتطلب وثائق المشروع ضمانات خاصة تتعدى فترة 
 المركبة في المشروع التجهيزاتأو الشركة الموردة للمواد أو  الجهة المصنعةمن تعهد خطي ب صاحب العمل

إذا ظهرت بحيث  أو المشروع بوثائق العقدالمحددة  خالل المدة المركبة زاتوالتجهيالمواد ضمان ينص على 
عن إصالحها على نفقة الضامن بموجب إخطار  مسؤوالً  المقاولالفترة يظل  هذه خالل أو أعطال أية عيوب
   .صاحب العملكتابي من 

  :الكشف النھائي -2-24- 3

مدرجًا فيه قيمة األعمال التي تم تنفيذها  قتاً مؤ  استالماً ائي بعد استالم المشروع يصرف الكشف النه
تأخير والحسميات الوحسم المبالغ لقاء غرامات  فعًال بعد حسم المبالغ التي سبق صرفها على الحساب

  :وتكون الخطوات اإلجرائية كالتالي ،الواردة في محضر االستالم المؤقت
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أو كما هو  كحد أقصى خالل ستة أشهر رفةالجهة المشقوم ت مؤقتاً  استالماً بعد استالم المشروع  -1
يدرج فيه جميع  للتنفيذ بإعداد الكشف النهائي ،من تاريخ االستالم المؤقت محدد في العقد

  .عليه اإلشراف بناءً تنظيم كشف باإلضافة إلى األعمال التي تم تنفيذها 

 . والكشف النهائي المساحةعلى دفاتر  المقاوليوقع  -2

ويبنى الكشف ، راجعة والصرفالستكمال إجراءات المصاحب العمل هائي إلى يحال الكشف الن -3
   النهائي على الوثائق التالية:

   .مؤقتمحضر االستالم ال  -

(محضر  ن األعمال المستفاد منها من عدمهلمشروع وبياالعقدية لمدة المحضر نهاية   -
  معاينة).

  .ومالحقه ومحاضر التسوية الصادرة أصوالً العقد   -

  .محضر تسليم الموقع موّقعًا ومؤرخاً   -

  .مذكرات اإلدخال للتوريدات التي لم تركب وتاريخها  -

    ».إن وجدت«تبرير مدة التأخير الحاصلة  كتاب -

  بالكشف النهائي مرفقًا به دفاتر المساحة. صاحب العملل كتابإعداد  -

ات الواردة في محضر االستالم إدراج الحسميات والتوقيف يتم الكشوف النهائية تنظيمعند  -
  .صاحب العملن وجدت وأية حسميات معتمدة أصوًال من وغرامات التأخير إ المؤقت

 

 : المؤقتعن نواقص االستالم  الموقوفةصرف المبالغ  -2-25- 3

بذلك في محضر وفي حال وجود نص  المؤقتنواقص االستالم  استدراكب المقاوليقوم  د أنبع
  :كالتاليصرف هذه المبالغ  يتم المؤقتاالستالم 

  .المؤقتم أعمال نواقص االستالم يقوم المشرف باستال -1

   .يتم عمل محضر باستالم النواقص -2



 

 

 

  .الهندسية اتالشركة العامة للدراس   

59  

 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  .الموقوفةيحال المحضر إلى الجهة المختصة للمراجعة وصرف المبالغ  -3

ستالم يتم ذلك عن طريق لجنة اال ،المؤقتفي حال عدم النص عن ذلك بمحضر لجنة االستالم  -4
   النهائي.

  
  :االستالم النھائي للمشروع -2-26- 3

 والتي تكون غالبًا سنة واحدة من تاريخ االستالم )مدة الضمان(يتم هذا اإلجراء بعد مضي 
وفي حال عدم وروده  ما لم ينص العقد على خالف ذلك المنصوص عنه في محضر االستالم المؤقت

تاريخ موافقة و  المقاوليعتبر تاريخ كتاب  »ت أو بدون مالحظاتبمالحظا«وورود جاهزية األعمال لالستالم 
، تم االتفاق على مدة أخرىلم يما  اإلشراف هو تاريخ االستالم المؤقت وبدء سريان مدة الضمان العقدية

أما إذا تبين من  .نفذت بحالة جيدة قد وأن األعمال ،قد قام بجميع التزاماته المقاولوبعد التحقق من أن 
ما طلب إليه من  المقاوللم يقم ببعض التزاماته فيؤجل التسليم النهائي لحين إنهاء  المقاولينة أن المعا
   :وفيما يلي الخطوات اإلجرائية لالستالم النهائي ،أعمال

بعد انتهاء فترة  أنه جاهز لتسليم المشروع نهائياً فيه  يعلمه صاحب العملل كتاباً  المقاوليقدم  – 1
  .ن يكون ذلك قبل شهر من الوقت المتوقع لتسليم المشروع نهائياً ، ويفضل أالضمان

 لها مرافقاً  جهاز اإلشرافيكون قد و  ،صاحب العمليتم تشكيل لجنة االستالم النهائي من قبل  – 2
  .عملهااللجنة  بدءويحدد تاريخ  ،ذلكصاحب العمل منه  طلب إذا

   .هاعملاللجنة  بدءرسميًا بموعد  المقاول إبالغيتم  - 3
فيه من وما ورد  المؤقتالستـالم تقوم لجنة االستالم باالطالع على وثائق المشروع ومحضر ا - 4

   .الجهة المستثمرة للمشروعإلضافة إلى مالحظات امالحظات ب
ومالحظة العيوب التي  ،الواقع تقوم اللجنة المذكورة بالمرور على المشروع ومعاينة األعمال على – 5

  .الضمان وغير الناتجة من سوء االستعمالظهرت أثناء مدة 
طبقًا لما ، وتختار إحدى الحاالت التالية محضر االستالم النهائي بإعدادتقوم اللجنة بعـد ذلك  – 6

   :على المعاينة استقر عليه الرأي بناءً 



 

 

 

  .الهندسية اتالشركة العامة للدراس   

60  

 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  لم يظهر بالمشروع أية عيوب أو نواقص (يستثنى من ذلك العيوب الناشئة من سوء
   .ذلك توصي اللجنة باستالم المشروع استالمًا نهائياً  االستعمال) وعلى

  أن تكون قـد ظهرت بالمشروع بعض العيوب أو المالحظات خالل مدة الضمان ليست
ناتجة من سوء االستعمال والتي توضحها اللجنة بقائمة المالحظات المرفقة بالمحضر، 

هذه الحالة توصي اللجنة وفي  ،والتي ال يمكن معها استالم المشروع استالمًا نهائياً 
 خطياً صاحب العمل  إعالم المقاول، وعلى ةباعتبار هذا المحضر محضرًا للمعاين

اللجنة  تبدأبموعد االنتهاء من استكماله لجميع المالحظات المدونة بالمحضر حتى 
 .عملها من جديد إلجراء االستالم النهائي

لجنة االستالم تقوم اللجنة بحسم قيمة هذه من استدراك مالحظات  المقاولفي حال عدم تمكن  – 7
يحرر محضر االستالم النهائي ويوقع من كافة أعضاء ، و المقاولاإلصالحات من توقيفات 

، ويترتب على هذا المحضر تصفية جميع حقوق صورة المقاولويعطى  مقاولإضافة لل اللجنة
  .أصوالً  المقاول

هائي للجهة المختصة الستكمال مستندات اإلفراج بإرسال أصل محضر االستالم الن تقوم اللجنة -8
  .أصوالً عن الضمان النهائي 
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  الفصل الرابع

  

  عــاريــذ المشـراف على تنفيـوات اإلشـخط

  

  .األبنيةخطوات اإلشراف على تنفيذ مشاريع  :الفصل األول

  .اإلشراف على تنفيذ األعمال اإلنشائية القسم األول:

  .ى تنفيذ األعمال المعماريةاإلشراف عل القسم الثاني:

  .اإلشراف على تنفيذ األعمال الصحية القسم الثالث:

  .اإلشراف على تنفيذ األعمال الكهربائية :الرابعالقسم 

  .اإلشراف على تنفيذ األعمال الميكانيكية :الخامسالقسم 

  .خطوات اإلشراف على تنفيذ مشاريع الطرق :الفصل الثاني

  .تنفيذ األعمال المدنية اإلشراف على القسم األول:

  .اإلشراف على تنفيذ األعمال الكهربائية القسم الثاني:

   .أعمال الموقع العامخطوات اإلشراف على  :الثالثالفصل 

  .اإلشراف على تنفيذ األعمال الصحية القسم األول:

  .اإلشراف على تنفيذ األعمال الزراعية القسم الثاني:
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  مقدمة

   

إرشادية لإلشراف على تنفيذ ما يلي هو معلومات 
المشاريع دون الدخول بالتفاصيل التنفيذية التخصصية 
لألعمال؛ وعلى المهندس المشرف الرجوع إلى المواصفات 

الصادرة لغاية تاريخه في  توالشروط والكودات والنورما
والوارد أدناه هو الحد األدنى المطلوب وال  ،هذا المجال

   .يقتصر على ذلك
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  األبنيةخطوات اإلشراف على تنفيذ مشاريع : أوالً 

 

  األول: اإلشراف على تنفيذ األعمال اإلنشائية القسم 

- 1-3)، (1-1 -3رات (ـــللفقـودة ـــى العـرجـــي ةـائيـــاإلنشال ــذ األعمــدء بتنفيــل البـــقب -
 ) الواردة في دليل اإلشراف على3-2-4)، (3- 3-2)، (3-2-2)، (3-1-13)، (10

  تنفيذ المشاريع ـ الفصل الثالث.

   .ستمارات الخاصة بذلكألعمال واالحضارات يتم العمل باالوعند استالم ا -

مالحظة: االلتزام بالكود العربي السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة 
   ومالحقه.

  
 :ساسيةالخطوات األ

  :الشبكية اإلحداثياتأعمال التسوية و - 1-1-1- 1

  .لتحقق من إزالة المخلفات والعوائق من الموقعا -1

  .Bench Mark )الروبير(مراجعة منسوب الصفر للموقع نسبة للمنسوب الثابت  -2

  .الشبكية للموقع اإلحداثياتمراجعة  -3
  :والتأكيس أعمال التخطيط - 1-1-2- 1

 .لتحديد أجزاء المشروع المختلفة لواقعمراجعة توقيع نقاط المشروع على ا -1
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، وكذلك الخدمات والمرافق بتلك المشروع بمناسيب الشوارع المحيطةمراجعة ربط مناسيب  -2
  الشوارع.

 ، مع مراعاة عدم إزالة اإلطارنشاؤهمراجعة عمل إطار لتثبيت المحاور عليه حول المبنى المراد إ -3
  .إال بعد صب األساسات وأعمدة األرضي(الخنزيرة) 

  .اإلطار طبقًا للمخططات مراجعة تثبيت المحاور على -4

  
  :أعمال الحفر - 1-1-3- 1

االطالع على تقرير ميكانيك التربة قبل البدء بأعمال الحفر  المقاولو  يجب على المهندس المشرف
عدم وجود سبور في التقرير في حال و  ،األساسي وتحديد مواصفات تربة التأسيس بناًء على السبور المجراة

إجراء سبور في الموقع وتحديد مدى الحاجة لتدعيم جوانب الحفرية  اولالمقيجب الطلب من  األساسي
بناًء على نتائج السبور التي يتم إجراءها قبل البدء  لما ورد في التقرير األساسي.والتأكد من مطابقة التربة 

ا كانت إذبأعمال الحفريات وٕاعطاء التقرير النهائي يجب اإلشارة في التقرير إلى ضرورة تدعيم الحفريات 
غير قادرة على االستقرار لفترة إنشاء األقبية أو نتيجة تأثير أبنية الجوار والطرق على استقرار حدود  التربة

  .بيان تأثير أعمال الحفر على سالمة األبنية والطرق المجاورةباإلضافة إلى الحفرية، 

صة شركة متخص لتقوم بتكليف بذلك صاحب العملإعالم  المقاولوفي هذه الحالة يجب على  
ما لم ترد صراحًة في عقده  مقاولأعمال لل هكذاتنفيذ  حيث ال يترك بأعمال دراسة وتدعيم الحفريات،

 األساسي وضمن بنود منفصلة عن أعمال الحفر. 

 .إزالة العوائق من الموقع ونقل المخلفات –

 .ب اإلنشاء التي ستستعمل في الحفراعتماد المعدات وأسالي –

 .ارجية للمباني المراد حفرهاتوقيع الحدود الخ –

 .ق الحركة داخل المشروعكن البعيدة عن الطرق والتي ال تعيالبدء بالحفر في األما –
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إيقاف الحفر عند منسوب أعلى من منسوب التأسيس المقترح من المصمم والوارد  المقاولعلى  –
ه الطبقة سم للمحافظة على تربة التأسيس من الظروف الجوية وألن هذ 20على مخططات بـ 

سيارات الشاحنة، ثم تكون مخربة بسبب تخرب بنيتها بجنازير آالت الحفر وال »سم 20«
استدعاء المهندس المختص بميكانيك التربة للتأكد من الوصول إلى طبقة التأسيس واتخاذ القرار 

وٕاعطاء تقرير  »إما متابعة الحفر أو اعتماد منسوب التأسيس الوارد في المخططات«بذلك 
 ربة النهائي.الت

وٕازالة التراب يدويًا على أن يتم تنفيذ خرسانة النظافة خالل أربع  تنظيف وتسوية قاع الحفرية –
 وعشرين ساعة من انتهاء أعمال التسوية والتنظيف والتخطيط.

(وٕاذا لم  أية أعمال أخرى تتطلب الحفر واعتماد أبعاد الحفرو مراجعة توقيع القواعد والشيناجات  –
ساساتها فيجب أال يقل وأ ةـعد جوانب الحفر عن الجدران الخارجيط الفنية الخاصة بُ رو ـتحدد الش

 .)م لضمان تركيب القوالب الخشبية وفكها وتنفيذ أعمال العزل الخارجي 1البعد عن 

ٕاذا لم توضح ميول االنحدارات الجانبية فعلى و تنفذ الحفريات وفقًا لألبعاد في المخططات  –
 .كل يضمن استقرارهاأن ينفذها بش المقاول

 .الورشةمخططات ر للخطوط والمناسيب والمقاسات بمطابقة أعمال الحف –

اتخاذ جميع  المقاولإذ يجب على «التأكد من توفر كافة إجراءات األمن والسالمة حول الحفر  –
التدابير التي تضمن جوانب الحفر من االنهيار وباألخص الحفريات العميقة والمشبعة بالمياه 

حول طريقة التدعيم وأخذ الموافقة  مخططاتٕاعداد ورة لألبنية والمنشآت والطرق و جاوالم
 .»عليها

 .الورشةعلى مخططات  )طول ،عرض ،عمق(مراجعة أبعاد الحفريات  –

 .بالحفر وفق الطريقة المناسبة مقاولإعطاء اإلذن لل –

اسطة معدات ضخ بو  (إذا لزم األمر) التأكد من تفريغ محتويات الحفرية من المياه الجوفية –
 .مناسبة



 

 

 

  .الهندسية اتالشركة العامة للدراس   

66  

 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

ضرورة عدم تجميع المخلفات الناتجة عن أعمال الحفر والتي ستستخدم في الردم بطريقة تعيق  –
 .الحركة

 .)(من خالل تقرير التربة المتمم مطابقة إجهاد التربة للحمل التصميميالتأكد من  –

 الخرسانةيد سماكة استالم أعمال الحفر طبقًا لألبعاد والمناسيب الواردة بالمخططات مع تحد –
 .العادية

باالستناد إلى مخططات التسوية (عنها  المقاولحصر كمية الحفر التي سيتم محاسبة  –
الموضوعة قبل المباشرة بالحفر مع أخذ أوسع مسقط أفقي لألعمال اإلنشائية بموجب 

أخرى لحساب كميات الحفر على أن توضح في  طرائقويمكن اعتماد  )المخططات بالحسبان
 .روط الفنية الخاصةالش

بعد االنتهاء من أعمال الحفر يتم مقارنة ارتفاع الحفرية مع ارتفاعات الجدران االستنادية الواردة  –
لرجوع إلى الدارس لتعديل في المخططات وفي حال االختالف عن االرتفاعات التصميمية يتم ا

 .الدراسة

خطأ بالحفر، تغير مناسيب «يجب على المهندس المشرف تحديد سبب هذا االختالف 
  لمسؤول عن هذه التكاليف اإلضافية.وتحديد ا» التأسيس، تغير معالم الموقع العام

  

  :أعمال األساسات - 1-1-4- 1

تنفذ األساسات حسب األبعاد الواردة في المخططات وباألعماق المبينة في تقارير الدراسة  –
 .مع االنتباه إلى مكان وعمق جورة المصعد وخطوط الصرف الصحي جيوتكنيكيةال

 :في حال تنفيذ األوتاد يجب أن تتضمن إضبارة المشروع المعلومات التالية –

  أشكالها وطريقة تنفيذهاو أنواع األوتاد وأطوالها. 

  ر التربة المدروسة تبين طبقات التربةمقاطع طولية لسبو. 
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  الوتدية يبين عليه مجموعات األوتاد والقبعاتمسقط أفقي لألساسات.   

الطريقة واألسلوب اللذين  لصاحب العملقبل المباشرة بتنفيذ األوتاد أن يقدم  المقاولويجب على 
    .للتنفيذ يقترحهما

  
  :النظافة خرسانةطبقة  -1-4-1 -1- 1

  .العادية حسب المواصفات الخرسانيةمراجعة واعتماد تصميم الخلطة  -1

 .من المنسوب ونظافة طبقة التأسيس التحقق -2

   .)نموذج إذن الصب(بالصب طبقًا للنموذج المعد لذلك  مقاولإعطاء اإلذن لل -3

  ).إنهاء السطح –الميكانيكي  رجال –ام القو (اإلشراف على عملية الصب والتحقق من  -4

  .طبقًا للمواصفات وللمدة المحددة الخرسانةالتحقق من معالجة  -5

  ).إن وجد( النظافة خرسانةطبقة من عزل سطح لتحقق ا -6
 

 : ةالمسلح الخرسانةو قالبال أعمال -2- 1-1-4- 1

 .الشيناجات –الجدران االستنادية  –رقاب األعمدة  –القواعد  تأكيسمراجعة  -1

ومراجعة  ،لألساسات المسلحة ومطابقتها مع المحاور واألبعاد حسب المخططات القالبمراجعة  -2
 .القالبة تدعيم وتقوي

فة حديد (التأكد من نظا مراجعة حديد التسليح لألساسات طبقًا للمخططات وجداول التسليح -3
 .ومراجعة الفواصل اإلنشائية)التأكد من التربيط  -التسليح من الصدأ واألتربة والزيوت

ر واألبعاد حديد التسليح لرقاب األعمدة والجدران االستنادية طبقـًا للمحاو  تشاريكمراجعة وضع  -4
 .بالمخططات

  .للحديد يخرسانووجود غطاء  النظافة خرسانةطبقة مراجعة نظافة سطح  -5



 

 

 

  .الهندسية اتالشركة العامة للدراس   

68  

 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  .الخرسانيمراجعة سمك الغطاء  – 6

 إن وجدتالكيماوية  اإلضافات(مع االنتباه إلى  ةالمسلح الخرسانةمراجعة واعتماد تصميم خلطة  -7
 .)اذ اإلجراءات المناسبةاتخألحوال الجوية والطقس قبل البدء بة امراجع –

  .)وذج إذن صبمن( بالصب طبقًا للنموذج المعد لذلك مقاولإعطاء اإلذن لل -8

  .بالمياه قبل الصب مباشرةً  قالبضرورة االنتباه إلى رش ال -9

إنهاء  – الخرسانيالغطاء  –الميكانيكي  رجال –ية الصب والتحقق من القوام اإلشراف على عمل -9
 .مع مراعاة عدم الصب على فترات متباعدة ،واالختباراتالعينات  –السطح 

والتحقق من عـدم وجود عيوب  ،بعد األزمنة المحددة لها طبقًا للمواصفات قالبالمراعاة فك  - 10
 .بالعناصر المصبوبة

  .للمدة المحددة طبقًا للمواصفات الخرسانةالتحقق من معالجة  - 11

وفق  وحماية العزل وضد الماء ضد الرطوبة الستناديةوالجدران ا التحقق من عزل األساسات - 12
  .المواصفات

  :أعمال الردم حول األساسات - 1-1-5- 1

  .اعتماد المواد المناسبة للردم -1

لمنسوب المطلوب طبقًا للمواصفات حتى ا مرصوصةبالردم على طبقات  مقاولذن للإعطاء اإل -2
  يلي: مع مراعاة ما

 تنفيذ كافة و إال بعد صب بالطة السقف لمحيطية ال يسمح بالردم خلف الجدران ا
  .(ما لم يرد في الدراسة خالف ذلك) أعمال العزل

  سيتم الردم فيها.إزالة جميع المخلفات واألنقاض من المناطق التي  

  .التحقق من الردم على طبقات وٕاجراء التجارب الالزمة حسب المواصفات -3
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إال بعد إجراء االختبارات الالزمة على التمديدات المارة  في حال ردم الخنادق فإن الردم ال يتم – 4
  .بها

  

  :أعمال األرضيات - 1-1-6- 1

والتحقق من المناسيب ومسارات التمديدات لألعمال  ،التحقق من استواء األرضية بعد الردم -1
 .الصحية والكهربائية طبقًا للمخططات

  .خططاتمراجعة تسليح األرضيات وتحديد سمك الصب طبقًا للم -2

  .)نموذج إذن الصب( بالصب طبقًا للنموذج المعد لذلك مقاولإعطاء اإلذن لل -3

 الخرسانيالغطاء  –الميكانيكي  رجال –: القوام ضيات والتحقق مناإلشراف على عملية صب األر  -4
  .، مع مراعاة عدم الصب على فترات متباعدةالعينات واالختبارات –هاء السطح إن –

  .للمدة المحددة طبقًا للمواصفات الخرسانةمعالجة التحقق من  -5

  .مراجعة عزل األرضيات ضد الرطوبة بالمواد المعتمدة -6

   .طبقة العزللحماية الالتأكد من طبقة  – 7

  .إجراء االختبارات الالزمة للتمديدات المختلفة قبل العزل وصب األرضيات – 8

  .نية الخارجيةقختباراتها قبل صب أرضيات األوا والصرف الصحي مراجعة تمديدات شبكة الري – 9

  ضرورة مراجعة فواصل التمدد لألرضيات حسب الشروط والمواصفات. - 10
  

 :الخرسانية والجدراناألعمدة  - 1-1-7- 1

(ضرورة االنتباه إلى تحقيق  طبقًا للمخططات وجداول التسليح والجدرانمراجعة تسليح األعمدة  -1
 .ووضع المباعداتوالتأكد من نظافة حديد التسليح  )خص الزالزلاالشتراطات الفنية فيما ي
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 –التقوية والتدعيم  –ية شاقولال -األبعاد  –المحاور ( الجدرانو  لألعمدة القالبمراجعة واستالم  -2
  ). منسوب الصب -والفتحات  الكهربائية والصحية والميكانيكيةمجاري التمديدات لألعمال 

  .وفق نموذج إذن الصب بالصب مقاولوٕاعطاء اإلذن لل نيةالخرسااعتماد الخلطة  -3

 – الخرسانيالغطاء  –الميكانيكي  رجال –القوام  -:الصب والتحقق مناإلشراف على عملية  -4
  ، مع مراعاة عدم الصب على فترات متباعدة.العينات واالختبارات –هاء السطح إن

  .الخرسانةونات مراعاة عدم الصب من ارتفاعات كبيرة لعدم فصل مك -5

  للمدة المحددة طبقًا للمواصفات. الخرسانةالتحقق من معالجة  -6

بعد األزمنة المحددة لها طبقًا للمواصفات، والتحقق من عدم وجود عيوب  قالبالمراعاة فك  - 10
 .بالعناصر المصبوبة

  

 :الجوائزاألسقف و - 1-1-8- 1

 –طابق الجوائز مع المحاور واستقامتهاوت األبعاد( والجوائز لألسقف القالبمراجعة واستالم  -1
مجاري التمديدات لألعمال  - ووجود سهم معاكس (رفع للقالب) التقوية والتدعيم –المناسيب 

  .)والفتحاتالكهربائية والصحية والميكانيكية 

 والتأكد من نظافة حديد التسليح مراجعة واستالم التسليح طبقًا للمخططات وجداول التسليح -2
  .وتربيطه

طبقًا للشروط والمواصفات المتبعة « البلوك فيراعى في األسقف الهوردي مراجعة واستالم رص -3
  .الجوائزو وأبعاد األعصاب  »في رصف بلوك الهوردي

  .وفق نموذج إذن الصب بالصب مقاولٕاعطاء اإلذن للو  الخرسانيةاعتماد الخلطة  -4

 – الخرسانيالغطاء  –الميكانيكي  لرجا –القوام  -:اإلشراف على عملية الصب والتحقق من -5
  .مع مراعاة عدم الصب على فترات متباعدة ،العينات واالختبارات –إنهاء السطح 
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  .للمدة المحددة طبقًا للمواصفات الخرسانةالتحقق من معالجة  -6

م ، والتحقق من عدبعد األزمنة المحددة لها الجوائزو لألسقف  القالببفك  مقاولذن للعطاء اإلإ -7
  .وجود عيوب بها

  

   STRUCTURAL STEEL WORKأعمال اإلنشاءات المعدنية  -9 -1 -1- 1

هذا المجال يتضمن كل ما يتعلق بوحدات التصنيع وجودة المواد ومستوى التصنيع وعمليات تصنيع 
المعدنية وٕانجازها وال يتضمن األعمال المعدنية المعمارية وتتم متابعة األعمال  اإلنشاءات
  :يلي ة المعدنية وفق مااإلنشائي

 .التأكد من أبعاد المباني وأماكن توضعها –

اإلكساءات الخارجية والداخلية باإلضافة إلى نوعية الدهان والمواد و مراجعة نوعية اإلنهاء  –
 .العازلة الالزمة لذلك

تؤخذ جميع خواص المواد ومقاوماتها واالختبارات الميكانيكية لهذه المواد وطرائق اختبارها  –
 التجارب الالزمة من المواصفات القياسية السورية واالشتراطات والتعليمات المعتمدة محليًا.و 

العناصر  ،قضبان اللحام ،براغي أو مسامير الربطنات المطلوبة للفوالذ اإلنشائي (التأكد من البيا –
 .)دهان األساس ،صفائح التغطية ،ةاإلنشائي

 .مسلحةالالمسلحة وغير  الخرسانةمن التأكد من القواعد واألساسات والشيناجات  –

 .التأكد من مقاطع األعمدة والجوائز والشدادات وطريقة وصل العناصر وتثبيتها –

حسب التعليمات والشروط الفنية  )براغي لحام،(التأكد من القيام بتنفيذ أعمال الوصالت  –
 .المطلوبة وٕاجراء االختبارات المطلوبة عليها
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  :لى تنفيذ األعمال المعماريةالقسم الثاني: اإلشراف ع

- 1-3)، (1-1 -3قبـــل البــدء بتنفيــذ األعمــال اإلنشـــائيـة يـــرجـى العـــودة للفقــــرات ( -
) الواردة في دليل اإلشراف على 3-2-4)، (3- 3-2)، (3-2-2)، (3-1-13)، (10

  تنفيذ المشاريع ـ الفصل الثالث.

  يتم العمل باالستمارات الخاصة بذلك.  وعند استالم األعمال واالحضارات -
  :الخطوات األساسية

  :والحجر البلوكأعمال  - 1-2-1- 1

   .اعتماد عينات المواد طبقًا للمواصفات –1

   .التحقق من المواد الموردة للموقع طبقًا للعينات المعتمدة –2

  .للبلوكسمنتية اعتماد خلطة المونة اإل -3

   .تنفيذ أعمال البلوك والحجرصول الفنية في التأكد من إتباع األو التحقق  –4

  .قبل البدء بالبناء الخرسانيةعلى األعمدة  )شقلة(التأكد من أخذ منسوب أفقي ثابت  –5

  .التأكد من عمل مدماك أرضي بكامل الطابق وضبط أبعاد وزوايا الغرف –6

  .اإلسمنتيةاألول على فرشة كاملة من المونة التأكد من وضع المدماك  –7

بلوك مع ال التقاء تدعيم –األفقية  – شاقوليةال –عمال طبقًا للمخططات (األبعاد األاستالم  –8
  .أبعاد الفتحات ومناسيبها) - بالشبك  الخرسانة

  .قطع صغيرة من البلوك في اإلغالقات الشاقولية واألفقية استعمالالتأكد من عدم  –9

) أثناء أعمال البناء إلخ –الميكانيكية  –ربائية الكه –الصحية مراجعة أي تمديدات لألعمال ( –10
  .والتأكد من عزلها بالمواد المناسبة

   .بالمياه للمدة المحددة طبقًا للمواصفات بناء البلوك والحجرالتحقق من معالجة أعمال  –11
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

   ).(ترتيب ھذه األعمال يخضع لرأي المھندس المشرف :أعمال العزل -2 - 1-2- 1

   :الرطوبةعزل  -1- 1-2-2- 1

   .اعتماد عينات المواد طبقًا للمواصفات –1
   .التحقق من المواد الموردة للموقع طبقًا للعينات المعتمدة –2
   .التحقق من نظافة األسطح التي سيتم تركيب الطبقات العازلة للرطوبة عليها –3
صول الفنية مع التحقق من تركيب الطبقات العازلة حسب توجيهات الجهة الصانعة وطبقًا لأل –4

   .العناية الخاصة بتنفيذ الوصالت
  .قبل العزلعمل مثلث مونة عند التقاء الجدران مع بالطات السطح  –5
   .سم على محيط العزل عند التقاء الجدران مع البالطات 20تأكد من عمل وزرة بارتفاع ال –6
  .فات ومن ثم استالمهااإلشراف على إجراء االختبارات الالزمة لطبقات العزل حسب المواص –7

  :العزل الحراري -2- 1-2-2- 1

   .اعتماد عينات المواد طبقًا للمواصفات –1
   .التحقق من المواد الموردة للموقع طبقًا للعينات المعتمدة –2
التحقق من تركيب الطبقة العازلة للحرارة حسب توجيهات الجهة الصانعة وطبقًا لألصول الفنية  –3

  .مع العناية بها
   .استالم الطبقة العازلة للحرارة –4
   .إعطاء اإلذن بتغطية الطبقة العازلة للحرارة طبقًا للمخططات والمواصفات –5

  :العزل الصوتي - 3- 1-2-2- 1

   .اعتماد عينات المواد طبقًا للمواصفات –1
   .التحقق من المواد الموردة للموقع طبقًا للعينات المعتمدة –2
   .لمواد العازلة للصوت حسب توجيهات الجهة الصانعة ومن ثم استالمهاالتحقق من تركيب ا –3
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

   :أعمال الطينة - 1-2-3- 1

   .مراجعة التمديدات الكهربائية بالجدران واألسقف والتأكد من انتهائها –1
   .مراجعة التمديدات والوصالت الصحية والتأكد من عزلها واختبارها –2
  .وأماكن وجود الفواصل والشبابيك والفتحاتلألبواب  المالبنمراجعة تركيب  –3

 ،رشة مسمار(لفة طبقًا للمواصفات المطلوبة بمراحل أعمال الطينة المخت اعتماد خلطة الطينة –4
  . )هارةض ،بطانة خشنة

   .شاقوليًا بالخيط وأفقيا وقطريًا بالقدة الودعات واألسياخاستالم أعمال  –5

   .ينةللبدء في أعمال الط اإلذنإعطاء  –6

   .واعتماد كل مرحلة )ضهارة -بطانة - رشة مسمار(اإلشراف على مراحل تنفيذ الطينة  –7

   .استالم أعمال الطينة طبقًا للمخططات والمواصفات –8

 .سم 4التأكيد على تنفيذ شبك معدني في األماكن التي تزيد فيها سماكة الطينة عن  –9

لطينة في األماكن التي تجمع بين أي عنصر شبك معدني قبل تنفيذ ا يد على وضعالتأك –10
 .في أماكن التمديدات المختلفة داخل البلوكو خرساني مع البلوك 

  .التحقق من المعالجة بالمياه للمدة المحددة طبقًا للمواصفات –11

  
  FALSE CEILING  :األسقف المستعارة - 4 - 1-2- 1

 .األصلي هو السقف الذي يعلق على بعد من السقف المستعارالسقف  –

هو فراغ تخديمي يحوي أنابيب التدفئة والتبريد  األصليوالسقف  المستعارالفراغ بين السقف  –
 ..........الخ.التكابوالماء والمجاري واألسالك وال

السقف المستعار يحوي أجهزة اإلنارة وفوهات التهوية وتكييف الهواء لذا يجب لحظ جميع  –
 .الفتحات الالزمة لذلك
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

 :سقف المستعارة يجب مراعاة مايليفي أعمال األ –

 التأكد من فعالية السقف المستعار في العزل الصوتي والحراري وانتشار الحريق. 
  أنظمة التعليق لما هو مطلوب في و ألواح األسقف المستعارة و التأكد من مطابقة بالطات

 .المواصفات
 رتكاز حسب التأكد من األسالك المستعملة في التعليق والمسافات بين وحدات اال

 .المواصفات والشروط الفنية
  متابعة تركيب األسقف وبالشكل الفني الصحيح والمطابق للمخططات التنفيذية وبخاصة

 ....إلخ.السقف المستعار بالجدران والجوائز التقاء وعندأماكن الوصل 

 

   :األرضيات إكساء أعمال - 1-2-5- 1

 )غرانيت –سيراميك  –إكساء األرضيات (بالط  -1- 1-2-5- 1

   .اعتماد عينات المواد طبقًا للمواصفات –1

  .التحقق من مطابقة المواد الموردة للموقع طبقًا للعينات المعتمدة –2

تأكد من وجود منسوب شقلة للسطح المطلوب تبليطه ال( مراجعة شاملة للمناسيب وضبطها جيداً  –3
  .)عند الزواياخاصة 

   .إن وجدت مراجعة الميول الالزمة لألرضيات –4

  لالنسداد.مراجعة األعمال الصحية من تمديدات صرف واختبارها وغلق نهايتها حتى ال تتعرض  –5

  .ةئية األرضياألعمال الكهربا (تأسيسات) مراجعة تمديدات –6

مع  اإلشراف على أعمال تركيب األرضيات واستالم األعمال طبقًا للمخططات والمواصفات –7
 ة ما يلي:مراعا

 من أبعاد وزوايا الغرف قبل البدء بالتركيب وتحديد أماكن اإلغالقات التأكد.  
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  باتجاه واحد حسب شكله وخصوصًا  )حسب نوعه(التأكد من تركيب البالط
  غالقات.اإل

  من حيث اللون والعروق. )حسب نوعها(التأكد من تجانس البالطات  

  ضبطهاالتأكد من الحلول بين البالط و.  

 إن وجدت الميول المطلوبة التأكد المستمر من ضبط.  

 التأكد من عمليات سقي البالط.  

 مراجعة مرحلة الجلي النهائي. 
  

  :خشبيةالرضيات األ -2- 1-2-5- 1

 .)إن وجدت(والكهربائية قبل التنفيذ والميكانيكية مراجعة األعمال الصحية  -1

  .التأكد من نظافة األرضيات -2

  .للمواصفات اعتماد عينات المواد طبقاً  -3

  .التأكد من مقاسات قطع التثبيت المستخدمة طبقًا للمواصفات -4

  .التأكد من أعمال الدهان ضد الرطوبة لقطع التثبيت -5

  .متابعة واستالم تركيب قطع التثبيت -6

  .مراجعة نوعية وجودة األلواح الخشبية -7

منسوب  –فراغات عدم وجود (متابعة تركيب األلواح الخشبية طبقًا للمخططات واالنتباه إلى  -8
  ).األرضية

  .المطلوب قمتابعة أعمال القشط والدهان وف -9
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  :المرفوعةأعمال األرضيات  -3 - 1-2-5- 1

  .مراجعة األعمال الميكانيكية والكهربائية أسفل األرضيات المرفوعة -1
  .التأكد من نظافة السطح قبل التركيب -2
  .هو مطلوبالتأكد من المواد المستخدمة ومطابقتها لما  -3
  )استقامتها –شاقوليتها  –ارتفاعها  –متابعة تركيب قوائم التثبيت (توزيعها  -4
 .متابعة تركيب االكسسوارات األفقية الالزمة -5

 –اتجاه التركيب  -عدم وجود فراغات  –متابعة تركيب البالطات مع االنتباه (حروف البالطات  - 11
  .)المنسوب النهائي –غالقات اإل

 

   ):حجر - سيراميك( الجدران إكساءاتعمال أ - 1-2-6- 1

   .اعتماد عينات المواد طبقًا للمواصفات –1
   .التحقق من المواد الموردة للموقع طبقًا للعينات المعتمدة –2
   .التحقق من استواء األسطح –3
  :عاة مايليمع مراعمال طبقًا للمخططات والمواصفات اإلشراف على أعمال التركيب واستالم األ –4

  لكتروميكانيكيةاإلالتأكد من جودة القطع حول األعمال.  
  وانتظامها وأن تكون موحدةأفقية وشاقولية الحلول.  
 حسب نوعها(خلف القطع  ء المونة جيداً التأكد من مل(.  
 لشكل المطلوب.التأكد من أعمال ملء الحلول وٕانهاء األسطح با  
 التأكد من االهتمام بعملية السقاية. 
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

   :أعمال الدھانات - 1-2-7- 1

  .التأكد من نظافة األسطح المراد دهنها من األتربة والزيوت والشحوم

   :م أعمال الدهانات إلى مرحلتينتقس

   .قبل البدء في أعمال بالط األرضيات :المرحلة األولى

   .بعد أعمال بالط األرضيات :المرحلة الثانية
   :المرحلة األولى

   .اعتماد العينات المستخدمة -1

   .مراجعة جميع البنود قبل الدهان والتأكد من سالمتها -2

  .اإلشراف على جميع مراحل التنفيذ -3

  .بعد أعمال األرضيات ةالنهائي وجه الدهانأيتم تأخير  -4
   :المرحلة الثانية

   :بعد االنتهاء من اآلتي ةالنهائي وجه الدهانأيتم طالء 

  االنتهاء من األرضيات.  -1

   .لسيراميك بالمطابخ والحمامات ودورات المياهجميع أعمال ا -2

   .الكهرباء والنجارة وتجربتها إكسسواراتتركيب جميع  –3

   .تركيب األجهزة الصحية وعمل االختبارات الالزمة لها وتغطيتها –4

  .التعليمات كما في المرحلة األولى إتباعويجب 
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 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

   :التركيبات الخشبية - 1-2-8- 1

   ).اإلكسسوارات –التركيب  –المقطع  –الشكل (اد طبقًا للمواصفات اعتماد عينات المو  –1

   .التحقق من المواد الموردة للموقع طبقًا للعينات المعتمدة –2

   .مراجعة مواقع التركيبات الخشبية –3

  مع مراعاة ما يلي: مراجعة طريقة تثبيت التركيبات الخشبية طبقًا للمواصفات والعينات المعتمدة –4

 وتأسيسها بالشكل الصحيح وعزلها د من استواء وشاقولية سطح المالبنالتأك.  

 ستعمالالتأكد من المفصالت من حيث العدد والتركيب واال. 

  .)حرية وسهولة الحركة –األفقية  – شاقوليةال(استالم التركيبات الخشبية  –5

  .التأكد من تطابق مستوى المالبن مع مستوى الطينة –6

  
  :ات المعدنيةالتركيب - 1-2-9- 1

   .اعتماد عينات المواد طبقًا للمواصفات –1

  .التحقق من المواد الموردة للموقع طبقًا للعينات المعتمدة –2

   .مراجعة مواقع التركيبات المعدنية –3

 –(مفصالت  مراجعة طريقة تثبيت التركيبات المعدنية طبقًا للمواصفات والعينات المعتمدة –4
  . )مالبن

  .عند الزوايا ن سالمة الوصالتالتأكد م –5

– حرية وسهولة الحركة – سالمة السكك – األفقية –ة شاقوليال(استالم التركيبات المعدنية  –6
 ).تصريف األمطار –اإلغالق  –فراشي لمنع دخول األتربة  –الجوانات  –االكسسوارات 
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  :القسم الثالث: اإلشراف على تنفيذ األعمال الصحية

- 1-3)، (1-1 -3ـدء بتنفيــذ األعمــال اإلنشـــائيـة يـــرجـى العـــودة للفقــــرات (قبـــل البـ -
) الواردة في دليل اإلشراف على 3-2-4)، (3- 3-2)، (3-2-2)، (3-1-13)، (10

  تنفيذ المشاريع ـ الفصل الثالث.

  وعند استالم األعمال واالحضارات يتم العمل باالستمارات الخاصة بذلك.  -
  

  :عام  -1 - 3 -1- 1

عند التنفيذ  بالحسبانالصحية أثناء االستثمار لذا يجب أن نأخذها  األعمالهناك عوامل تؤثر على 
  : منهاو 

 .لمياه الجوفية ونوعيتها ومنسوبهاا –

 .ارها وهبوطهاالتربة ونوعيتها واستقر  –

 .مناسيب أرض المشروع –

 يجب االنتباه إلى ماوب الصحية بالشكل الصحيح والمطل األعمالولضمان الحصول على 
 :يلي

 كتامة الوصالت. 

 ة والشاقوليةاألفقي. 

 الميول. 

 لداخلية وعدم رجوع الهواء الفاسدضمان تهوية الشبكة ا. 

 ىجريان الماء لألسفل وجريان الهواء لألعل. 

  وضد التجمد من األكسدةالعزل لحماية التمديدات. 

 منع التسرب. 
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  والتجارب العامة  ،تجارب االستالم الجزئية(سبة المناو ضرورة إجراء التجارب الالزمة
 .)وتجارب التشغيل النهائي

  ضغوط ،حساسات ،فواشة(ضمان آخر نقطة عند التغذية.(...... 

  تنظيف القساطل عند انتهاء التنفيذ وقبل البدء باالستثمار ضروري جدًا للصحة العامة
 .ولحماية التجهيزات المركبة

 

  :لألعمال الصحية يريةالمرحلة التحض -2 - 1-3- 1

  :يلي بتنفيذ األعمال الصحية يجب على المهندس المشرف ما المقاولعند بدء 

ومطابقتها مع المخططات  )اإلنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية(مراجعة المخططات  –
 الصحية.

للصرف ة الخارجي كة الرئيسيةمناسيب وخطوط الشب التحقق من مطابقة مناسيب المخططات مع –
 .وتغذية المياه

 .المساراتأو تتقاطع حتى ال تتعارض والكهرباء وخطوط الغاز  الهاتفمتابعة مسارات خطوط  –

 .معرفة مناسيب حفر غرف التفتيش العامة ومقارنتها مع مناسيب األساسات –

 .التأكد من كفاية فتحات التسليك الموجودة على المخططات –

رها على عرض الممر ومن حيث إلطفاء من حيث تأثيمناقشة المعماري حول توضع فوهات ا –
 .شكلها

أن على المخططات و التأكد من ميول خطوط الصرف الصحي الخارجة من المبنى والموجودة  –
 الورشةمخططات ع تقاطعها مع الشيناجات والقواعد أو توضعها بالنسبة للحصيرة يتناسب م

 .القساطل تحت الحصيرة إن وجدت وضمان صيانة القساطل مستقبًال عندما تكون ،والواقع

المياه الجوفية في  ضغطو تسرب تالفي كد من منسوب المياه الجوفية بالموقع ومن إجراءات التأ –
 .حال ارتفاعها
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أو توضعها بالنسبة للقواعد إذا  ،ميع داخل البناء بالنسبة للحصيرةمن منسوب حفرة التجالتأكد  –
 .بالضخكان الصرف 

المقدمة من قبل  الورشةمخططات ذ مسارات االختصاصات ومراجعة فياالتفاق على تسلسل تن –
 .المقاول

 .كد من وجود بئر أو أكثر مع سجالتها وتحديد مواقعها أصوًال وطلب تحليل لمياه البئرالتأ –

كحل عبرها إال بوجود وصالت مرنة االنتباه إلى أماكن الفواصل في البناء وعدم مرور الخطوط  –
 .أخير غير مرغوب

 

  :اإلجرائيةخطوات ال - 3 - 1-3- 1

مراجعة مخططات األعمال الصحية ومطابقتها مع باقي المخططات المعمارية واإلنشائية  -1
  .والتحقق من كافة األبعاد والمقاسات

  .اعتماد عينات المواد طبقًا للمواصفات -2

هزة مع مالحظة مالئمة األجسابقًا  معاينة المواد الموردة للموقع طبقًا للعينات المعتمدة -3
   .لألبعاد والتوزيعات الموجودة بالمخططواإلكسسوارات 

عدم و  ،ئيةومراعاة عدم مرورها بعناصر إنشا مراجعة التمديدات الصحية وأماكنها ومساراتها -4
لدفاتر الشروط  وفقاً وٕاجراء االختبارات عليها  إال بإذن خطي لعناصر اإلنشائيةا السماح بتكسير

  والمواصفات.

يجب متابعة عمل كل ما يلزم لتركيبها نفيذ خطوط الصحية تحت األرض عند اإلشراف على ت -5
والردم بأتربة صالحة وبشكل بما فيه حفر الخنادق الالزمة مع سند جوانب الحفر ونزح المياه 

والصيانة ومتابعة تنفيذ فتحات التفتيش  ،بعد تنفيذ االختبارات المطلوبة نظامي وال يتم الردم إال
 .تغطيتها بأبواب معدنية أو حسب ما هو مطلوب طبقًا للمخططات مع

  .لمبنىفوق منسوب السطح األخير لالصرف  نوازلالتأكد من ارتفاع نهايات  -6
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لصحي والتحقق من المناسيب اإلشراف على تنفيذ أعمال التغذية بالمياه وأعمال الصرف ا -7
  . والعزل

   .مات والمطابخاإلشراف على أعمال التركيبات لألدوات الصحية وملحقاتها للحما -8

أنه يتم  حيث يجب االنتباه إلىالتمديدات واألدوات الصحية ووصل تثبيت  طرائقمراجعة  -9
 األدواتوصل األنابيب مع قطع  واألنابيب في خطوط مستقيمة باالتجاهين ويتم البواريتركيب 

مع مالحظة أن جميع الوصالت تنفذ عند المنحنيات  ،لصحية من أقرب نقطة تغذيةا
   .طعاتوالتقا

 – وميول الخطوط سهولة الصرف -اختبارات الضغط بار التمديدات واألدوات الصحية (اخت  - 10
ط الالزمة غبتأمين أجهزة القياس والض المقاولمع ضرورة التأكيد على  عدم تسرب المياه)
 بعد تركيب أجزاء الشبكةيتم  المركبة ضغط األنابيباختبار واالنتباه إلى أن  إلجراء االختبارات

 .ثم بعد وصل األجزاء ثم أثناء التشغيل النهائي

  :نظام النوافير - 1-3-4- 1

  .أبعاد غرفة التجهيزاتو التحقق من توضع  -

  .التأكد من تمديدات األنابيب وتركيب األجهزة طبقًا للمخططات -

  .صمامات.....) –فوهات خروج الماء (التأكد من اإلكسسوارات الملحقة  -

  .دات الكهربائيةالتأكد من التمدي -

  ).للتغذية والتحكم(التأكد من اللوحات الكهربائية  -

  .التحقق من تركيب خزان التعويض -

  .الحاجة لنظام الفلترة -

  .فيما بين بعضها البعضالتحقق من عالقة حركات السكورة  -

  .النوافير وفتحات خروج الماء تعييرضرورة  -
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  :االختبارات -1- 1-3-4- 1

ساعة ومعاينة كفاءة تشغيل جميع المعدات وأجهزة التحكم،  24افورة لمدة ال تقل عن يتم تشغيل الن -
   .ومع تفصيلة شكل النافورة الناتج وكذلك مطابقة نتائج التشغيل مع الشروط والمواصفات
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  :القسم الرابع: اإلشراف على تنفيذ األعمال الكھربائية

- 1-3)، (1-1 -3ائيـة يـــرجـى العـــودة للفقــــرات (قبـــل البــدء بتنفيــذ األعمــال اإلنشـــ -
) الواردة في دليل اإلشراف على 3-2-4)، (3- 3-2)، (3-2-2)، (3-1-13)، (10

  تنفيذ المشاريع ـ الفصل الثالث.

  وعند استالم األعمال واالحضارات يتم العمل باالستمارات الخاصة بذلك.  -
  :يلي بائية وفقاً لمايتم اإلشراف على تنفيذ األعمال الكھر

  :التأسيسات الكھربائية - 1-4-1- 1

تها في أماكنها طبقًا علب وحدات اإلنارة السقفية وأبعادها وطريقة تثبيتركيب من  التأكد –
 .بالتزامن مع أعمال حديد السقف )علبة لكل مخرج إنارةللمخططات (

 .الضروريةالمواقع في و التأكد من تركيب علب الوصل بشكل جيد ومتين وباألبعاد المناسبة  –

بالتنسيق مع بقية من تركيب علب المفاتيح والمآخذ في أماكنها حسب المخططات و  التأكد –
 .االختصاصات وبحيث تكون عملية التركيب جيدة ومتينة

 .حدةكًال على من توحيد مناسيب العلب  التأكد –

 .التسليك مطابقة أقطار القساطل تبعًا لعدد النواقل المارة ضمنها وحسب جداول –

السقف وأثناء  خرسانةالتأكد من تمديد القساطل وتنفيذ المنحنيات بشكل جيد ومتين قبل صب  –
 .تنفيذ التأسيسات في الجدران

 .مسارات القساطل أفقية ومتعامدةمراعاة أن تكون  –

 .من اتصال القساطل مع العلب على اختالف أنواعها بشكل جيد ومتين التأكد –

) وكذلك .......هاتف ،مآخذ ،إنارة(لقساطل لكل نوع من التمديدات من استقاللية ا التأكد –
 .بالنسبة للعلب

لفاصل تمدد وتغطيتها بوصلة سم عند اختراقها  5التأكد من فصل القساطل عن بعضها لمسافة  –
 .سم على األقل 20مناسبة بطول 
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  :تمديد األسالك - 1-4-2- 1

 .قبل انتهاء أعمال الطينة والسقاية التأكد من عدم المباشرة في أعمال تمديد األسالك –

وخاصة  )إن أمكن(تدقيق ألوان األسالك ومطابقتها مع المواصفات وتوحيدها في كامل المشروع  –
 .بالنسبة لنواقل التأريض

 استعمالالتأكد من متانة وجودة توصيل األسالك مع بعضها البعض داخل علب الوصل ب –
 .توصيالت داخل القساطل) وعدم إجراء أية سيوناتمرابط خاصة (جنك

بقة مقاطعها للمواصفات دة مع الدارات الكهربائية ومطادفحص أسالك التأريض المم –
 .والمخططات

  .توزيع الدارات على األطوار الثالثة بما يحقق توازن األحمال التأكد من –

  .التأكد من ترقيم وترميز النواقل داخل علب الوصل والتفريع –

  

   :والمخارج المختلفة والمآخذ يحتركيب المفات - 1-4-3- 1

   .والمخارج لألغراض المختلفة حسب المخططات والمواصفاتالمآخذ و المفاتيح  عيار التأكد من –

  .والمآخذ المفاتيح جودة ومتانة ربط األسالك معالتأكد من  –

  .التأكد من تمييز المآخذ الخاصة عن بقية المآخذ –

  .ين ومحكمالتأكد من تثبيت المفاتيح والمآخذ بشكل مت –

  

   :...).مراوح(تجھيزات االستطاعة المنخفضة اإلنارة و أجھزةتركيب  - 1-4-4- 1

  .متينو وغيرها من التجهيزات بشكل جيد اإلنارة  أجهزةفحص جودة تثبيت  –

التجهيزات عبر مداخل نظامية  أجهزة اإلنارة وغيرها من إلى )النواقل(التأكد من دخول الكابالت  –
  .هرة والكتيمةظاديدات الوخاصة في حالة التم
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  .فحص جودة التوصيالت داخل األجهزة طبقًا للمخططات ودفتر الشروط –

 .وخاصة ناقل التأريضجميع التجهيزات توصيل األسالك المختلفة مع  ومتانة فحص جودة –

 :الكابالت حامالت - 1-4-5- 1

 .والمخططات طبقًا للمواصفات امالتمن أبعاد الحالتأكد  –

لدفتر  االكسسوارات الالزمة والنظامية طبقاً  استعمالمع الحامالت  تركيب فحص جودة ومتانة –
 الشروط والمخططات.

ذ بعد مخططات أو متطلبات التنفيالكابالت حسب ال حامالتالتأكد من مسار ومنسوب  –
 اعتمادها أصوًال وبالتنسيق مع بقية االختصاصات.

والمخططات وحسب متطلبات كل  شروطالكابالت طبقًا لدفتر ال حامالتالتأكد من استقاللية  –
 كهربائية.لانظام من األنظمة 

  التأكد من أفقية التركيب. –

ً  تمديد - 1-4-6- 1    :الكابالت داخليا

  .التأكد من مقاطع ومسار الكابالت طبقًا للمخططات –

نصف قطر  ،الترميز والترقيم ،من حيث الترتيب الحامالتالتأكد من جودة تمديد الكابالت على  –
  .ناءاالنح

  .ل الكابالتيونظامية توصالتأكد من جودة  –
  :الباسبارات استعمالنظام توزيع الطاقة ب - 1-4-7- 1

 .الورشةمخططات استالم  –

 .التأكد من مقاطع ومواصفات الباسبارات واكسسواراتها طبقًا للمخططات ودفتر الشروط –

 .التأكد من مسار الباسبارات وجودة ومتانة التثبيت –

 .متانة تركيب علب التفريع والنهايةالتأكد من جودة و  –
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1 -1-4-8 -  ً   :تمديد الكابالت خارجيا

 .لمخططات ودفتر الشروططبقًا لخارج المبنى  التفتيشوحفر التأكد من عمق وعرض الحفريات  –

ن حيث الترتيب ونصف قطر التأكد من مقاطع ومسار الكابالت قبل ردم وتغطية الكابالت م –
 .االنحناء

شريط وبلوك الداللة لرمل بخندق الحفرية قبل وبعد تمديد الكابالت إضافة البقة تدقيق وجود ط –
 .طبقًا لدفتر الشروط والمخططاتعلى كامل مسار الكابالت واستكمال ردم الخنادق 

  :اللوحات الكھربائية - 1-4-9- 1

 .الورشةمخططات استالم  –

  اللوحات طبقًا للمخططات والعرض الفني. التأكد من مكونات –

 .أبعاد ومنسوب القواعد التي ستركب عليها اللوحات طبقًا للمخططات ودفتر الشروط التأكد من –

 .التأكد من جودة ومتانة تركيب اللوحة –

 .عبر مداخل نظاميةالتأكد من دخول الكابالت إلى اللوحات  –

 .التأكد من جودة ومتانة التوصيالت وخاصة تأريض اللوحة بشكل محكم وموثوق –

 .المنفذطبقًا للواقع اللوحة  التأكد من تسمية مخارج –

 .التأكد من ترقيم األسالك ضمن اللوحة مما يسهل أعمال الصيانة مستقبالً  –

 .اللوحة ضمنهمخطط التأكد من وجود جيب على الباب الداخلي لوضع  –

  :شبكة التأريض -1-4-10- 1

 .التأكد من عمق الحفريات ومواقعها طبقًا للمخططات –

ومطابقتها مع المخططات وخاصة في حال عدم وجود موقع  مراجعة تمديدات شبكة التأريض –
 .النظافة خرسانةعام مما يتطلب تنفيذ هذه الشبكة قبل صب 

 .وتاد حسب المخططاتواألالتأكد من مقطع أمراس التأريض  –
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 .طبقًا للمخططات ودفتر الشروط وحفرة التفتيشمن مواقع األوتاد التأكد  –

 .اس مع بعضها ومع األوتادالتأكد من جودة ومتانة توصيل األمر  –

 .مع األوتاد )هااستعمالفي حال (التأكد من عدم مالمسة المواد الخاصة بمعالجة التربة  –

 .التأكد من نوعية التربة التي سيتم ردمها حول المرس –

 .قياس مقاومة الشبكة ومقارنتها مع القيمة المطلوبة –

 

  :شبكة الحماية من الصواعق-1-4-11- 1

 .طبقًا للمخططات )األرضية ،النوازل ،العلوية(لنواقل التأكد من مسار ا –

 .التأكد من عدم تشكل أي انحناءات حادة على مسار النواقل –

 .طبقًا للمخططات )وحفرة التفتيشبر وعلب الفحص واألوتاد اإل(التأكد من مواقع ومتانة تركيب  –

 .ططاتطبقًا للمخالتأكد من عمق الحفريات ومواقعها لتنفيذ الشبكة األرضية  –

 .التأكد من نوعية التربة التي سيتم ردمها حول المرس –

 .قياس مقاومة الشبكة ومقارنتها مع القيمة المطلوبة –

  

  :)مفرغات الشحنة(الحماية من التوترات العابرة  -1-4-12- 1

 .التأكد من مكان تركيب المفرغة تبعًا لنموذجها وطبقًا لدفتر الشروط والمخططات –

 .ة الحمايةالتأكد من عيار منصهر  –

 .التأكد من جودة ومتانة توصيل المفرغة مع خطوط التغذية وبار التأريض في اللوحة –
 

  :لوحة تحسين عامل االستطاعة -1-4-13- 1

 .الورشةمخططات استالم  –

 .التأكد من تركيب اللوحة بشكل جيد ومتين –
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 .الفنية وبما يتوافق مع دفتر الشروط عدد المراحل مع جهاز التحكمالتأكد من مطابقة  –

 .هاسعتالتأكد من تركيب الحماية المناسبة لكل مرحلة حسب  –

 .يماول الكابل إلى اللوحة عبر مدخل نظالتأكد من دخ –

 .التأكد من جودة ومتانة التوصيالت وخاصة تأريض اللوحة بشكل محكم وموثوق –

 .التأكد من ترقيم األسالك ضمن اللوحة بما يسهل أعمال الصيانة –

 .يب على باب اللوحة لوضع مخطط اللوحة ضمنهالتأكد من وجود ج –
 

  :أعمال اإلنارة في الموقع العام -1-4-14- 1

لدفتر  وطبقاً  )8- 4( التأكد من تنفيذ أعمال الحفريات وتمديد الكابالت وفق ما ورد في الفقرة –
 .الشروط والمخططات

دفتر الشروط مع مدة األعقواعد أبعاد ومواصفات قواعد أجهزة اإلنارة وخاصة مطابقة  التأكد من –
 .والمخططات

 ود (الكرسي)إضافة لقاعدة تثبيت العم يةمن وضع القساطل الالزمة لمرور كابالت التغذالتأكد  –
 .قواعدالهذه أثناء صب  نارةاإل أعمدة وخاصة بالنسبة لقواعد

ذي تكون فتحة الصيانة باالتجاه الاألعمدة وشاقوليتها مع مراعاة أن  التأكد من متانة تثبيت –
 .مستقبالً بسهولة أعمال الصيانة واالستثمار إجراء بيسمح 

ع كابالت التغذية ه إضافة للوصل مذاتالتأكد من جودة ومتانة التوصيالت ضمن العمود  –
 وخاصة التأريض.

  :المصاعد -1-4-15- 1

 .المقدمة من الشركة الصانعة الورشةمخططات استالم  –

ات اإلنشائية وقبل المباشرة بأعمال اإلنشاء التأكد من عمق الجورة بالتنسيق مع المخطط –
 .والصب
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ينسجم مع  كاف ألغراض التركيب والصيانة وبمامن أبعاد البئر مع مالحظة وجود فراغ  التأكد –
 . EN – 81متطلبات النورم 

عمودية ومتوازية بحيث تكون السكك  التأكد من سالمة عمليات التركيب الميكانيكية وخاصة –
 .بجدران بئر المصعد حسب مخططات التركيب وتوجيهات الشركة الصانعةومثبتة بشكل متين 

التأكد من تركيب المخمدات في قاع البئر حسب مخططات التركيب وتوجيهات الشركة  –
 .الصانعة

 .تركيب أجهزة واحتياجات األمن والسالمة الكهربائية والميكانيكيةالتأكد من  –

 . EN – 81صعد ودفتر الشروط ومتطلبات النورم التأكد من أبعاد الصاعدة تبعًا لحمولة الم –

توجيهات الشركة بما يحقق شروط العمل و  تركيب التجهيزات في غرفة اآلالت التأكد من –
 .الصانعة

 .وغرفة اآلالتالتأكد من جودة ومتانة ونظامية التوصيالت الكهربائية ضمن البئر  –

 .التأكد من سالمة توضع أحجار الوزن المعادل وٕاقفالها –

 .لتأكد من سالمة التوصيالت الكهربائية والقواطع والتأريضا –

من كابالت الجر ومواصفاتها وسالمة تركيبها وتركيب واقيات على بكرات الجر وواقية التأكد  –
 .الوزن المعادل في جورة البئر

 .التأكد من تنفيذ إنارة البئر بالشكل الصحيح –

 :وخاصة EN – 81إجراء االختبارات وفق النورم  –

 تبار جميع الحمايات الميكانيكية والكهربائيةاخ. 

 تجربة الباراشوت. 

  ستاتيكي 125حمل  ،الحمل الكامل ،حالة الالحمل(تجربة الفرامل %(. 

  الحمل الكامل ،نصف الحمل ،حالة الالحمل(قياس التيارات(. 
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 التأكد من تحقيق عدد اإلقالعات. 

  ير ذلك من االختبارات التي وغالتأكد من عمل أجهزة اإلنذار واالتصال الصوتي
 .....رمينص عليها النو 

 

  :االحتياطية وليدمجموعة الت -1-4-16- 1

بالتنسيق مع المخططات المعمارية واإلنشائية مراجعة أبعاد غرفة المجموعة وموقعها وتهويتها  –
 .قبل المباشرة بالتنفيذ

  .الخرسانيةالتأكد من أبعاد القاعدة  –

  .لحقاتها باالتجاه الصحيحالمجموعة ومالتأكد من توضع  –

  .التأكد من وجود مخمدات االهتزاز –

زيادة سرعة  ،ارتفاع درجة الحرارة(التأكد من تركيب الحمايات المطلوبة وفقًا لدفتر الشروط  –
  ..)..الدوران

دفعة واحدة أو دفعتين حسب دفتر الشروط الستطاعتها االسمية المجموعة  تحملالتأكد من  –
  ).ل الدفعة األولىمقدار حم والتأكد من(

  .في حال المجموعة المفتوحةكاتم صوت لالشطمان التأكد من تركيب  –

 .في حال عدم كفاية التهوية الطبيعية تهوية قسرية حسب دفتر الشروط تنفيذالتأكد من  –

 الوقود يخزان بين وكافة الملحقات) ،قساطل ،(مضخات الوقودالتأكد من تنفيذ توصيالت  –
 .الشهرياليومي و 

  .)تحكم تغذية،(ومتانة التوصيالت الكهربائية كد من جودة التأ –

  .التأكد من تأريض المجموعة –

  ).كتيبات التشغيل والصيانة وشهادات المنشأ واالختبار( التأكد من تقديم وثائق المجموعة –
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 ،Prime( حسب نمط التشغيل المطلوب بدفتر الشروط إجراء االختبارات المطلوبة –

Standby، Continuous .( 

  
   UPS :وحدات عدم انقطاع التيار -1-4-17- 1

التركيب التجهيزات ضمن المكان المخصص بشكل يسمح بإجراء عمليات التأكد من توضع  –
أو تنفيذ التكييف الالزم بالتنسيق مع  مع مالحظة توفر التهوية الطبيعية والصيانة بسهولة

 .األعمال الميكانيكية

 .ريرتفالتأكد من استطاعة الشاحن واالن –

 .توصيلها مع بعضهاالتأكد من جهد كل بطارية وجهد مجموع البطاريات بعد  –

 .التأكد من جودة ومتانة التوصيالت الكهربائية بين الجهاز والبطاريات واللوحات الكهربائية –

 .إجراء االختبارات المطلوبة –

 

  :نظام الھاتف -1-4-18- 1

   .حسب المواصفات )ليةعدد الخطوط الخارجية والداخ( المقسمسعة  التأكد من –

   .ضمن قائم التوزيعتوصيل خطوط الهاتف  التأكد من –

  ).الشاحن ،البطاريات(توصيل األجهزة المساعدة مثل  التأكد من –

   .عامل المقسمأجهزة  التأكد من –

   .كابالت الهاتف وسعةسعة العلب الفرعية  التأكد من –

  .بعد وضعها في حالة التشغيلالنظام و اختبار الشبكة  –
 

  :شبكة المراقبة بالكاميرات -1-4-19- 1
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أجهزة تسجيل وعرض) في مواقعها  ،شاشات مراقبة، كاميراتالتأكد من تركيب التجهيزات ( –
 .حسب المخططات

 .التأكد من كافة التوصيالت مع إجراء الترقيم والترتيب والترميز –

 .إجراء اختبارات التسجيل والعرض –

 ).إن وجدت هذه الميزة(نظومة أخرى م ةمن الحريق أو أي التأكد من الربط مع منظومة اإلنذار –

 .)....طابعة ،حاسوب ،وحدات تغذية(التأكد من جاهزية التجهيزات الملحقة  –

 .إجراء االختبارات المطلوبة –
 

  :الستااليت -1-4-20- 1

 .بشكل جيد )LNB(التأكد من تثبيت صحون االستقبال واللواقط  –

 .زعات الرئيسية والفرعيةمضخمات والمو التأكد من تركيب ال –

 .التأكد من تركيب أجهزة االستقبال –

التأكد من ترتيب توضع التجهيزات والتوصيالت فيما بينها ضمن الخزانة ومع المنظومات  –
 .األخرى وفق المخططات

 .التأكد من تمديد وتوصيل وترقيم الكابالت –

 .ل مأخذحسب المخططات مع اختبار مستوى اإلشارة لكمطابقة تركيب المآخذ  –

 .إجراء االختبارات المطلوبة –

  :نظام إنذار الحريق -1-4-21- 1

أو  )إن وجدت(عناصر النظام أو لوحات التكرار توصيالت اللوحة الرئيسية مع  التأكد من –
  .مقسم هاتف...) ،لوحات أخرى (تحكم

 .تالمخططا كما وردت في... في مواقعها .التأكد من تركيب الحساسات واألبواق والكباسات –
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  .التأكد من سعة اللوحات وعدد البطاقات االلكترونية بما ينسجم مع المواصفات الفنية –

   .)أبواق ،كباسات ،حساسات(عناصر النظام فحص توصيل األسالك مع قواعد  –

   .أجراس اإلنذار داراتمراجعة  –

  .اختبار أداء لوحة التحكم الرئيسية بعد وضع النظام في حالة التشغيل –

  

  :اإلطفاء اآللي بالغاز نظومةم -1-4-22- 1

 .من أماكن توضع التجهيزات واللوحات وفقًا للمخططات التأكد –

 .التأكد من كمية الغاز –

 .اختبار الضغطالتأكد من تثبيت شبكة أنابيب توزيع الغاز بشكل جيد وٕاجراء  –

 .التأكد من إجراء حصر الفراغ من التسريب لدى إطالق الغاز –

 .والتحكم بإطالق الغازإلى لوحة اإلنذار  التأكد من توصيل الحساسات –

 .ن الحريقنظومات بمنظومة اإلنذار عالتأكد من ربط هذه الم –

 .التأكد من عمل البطاريات والشاحن ودارات التغذية –

 .إجراء االختبارات المطلوبة –

  :األتمتة والتحكممنظومة  -1-4-23- 1

  :وتتكون من

 ).قبة المركزيةفي حال التحكم والمرا(حاسب وشاشة مراقبة  -1

 .لوحات تغذية وتحكم -2

 ).محركات دمبر ،ومستوى وجريانحساسات ضغط (تجهيزات تحكم  -3

 .شبكة الكابالت -4
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 .التجهيزات واللوحات وفق المخططاتمطابقة مكان تركيب  –

التأكد من كافة التوصيالت مع إجراء الترقيم والترتيب والترميز ضمن اللوحات وكذلك بالنسبة  –
 .بكةكابالت الشلكافة 

التأكد من عمليات التحكم والمراقبة من شاشة المراقبة المركزية الموصولة مع الحاسب الخاص  –
 .بهذه المنظومة

 .التأكد من ربط اللوحات مع منظومة اإلنذار عن الحريق –

 .إجراء االختبارات المطلوبة –

  :النظام الصوتي -1-4-24- 1

   .لمخططاتا مع )السبيكرات(المجاهير  واستطاعةمطابقة أماكن  –

   .والتأكد من ترميز وترقيم التوصيالت فحص التوصيالت في النظام –

   .اختبار كفاءة النظام بعد وضع النظام في حالة التشغيل –

  ).إن وجدت(فحص أجهزة التغذية االحتياطية  –

   :نظام الساعات الزمنية -1-4-25- 1

   .في أماكنها طبقًا للمخططاتالتجهيزات  توضع التأكد من –

  . يالت الساعاتفحص توص –

  .اختبار كفاءة أداء الساعات بوضعها في حالة التشغيل وضبط توقيتها –

 

   :نظام تمديدات شبكات الكمبيوتر -1-4-26- 1

 التأكد من تركيب التجهيزات في مواقعها حسب المخططات. –

 إجراء الفحوصات الالزمة لكافة كابالت الشبكة الحاسوبية. –
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 بينها. التأكد من توصيل التجهيزات فيما –

 .التأكد من التوصيل مع الشبكات األخرى (منظومة الكاميرات ـ مقسم الهاتف...) –

  اختبار أداء التجهيزات والشبكة. –

أو  P.V.Cيراعى عند تمديد كابالت شبكات الكمبيوتر أن تكون مستقلة سواء كانت داخل قساطل 
القوى الكهربائية حتى ال ) ويجب فصلها عن باقي دارات Under Floor Trunkingمجاري أرضية (

مع  المعلومات المنقولة عبر شبكات الكمبيوترتؤثر المجاالت الناتجة عن دارات القوى الكهربائية على 
  لكافة الكابالت.مراعاة الترتيب والترقيم والترميز وٕاجراء اختبارات الوصل 

 :االختبارات -1-4-27- 1

 .اختبار استمرارية النواقل –

 .التاختبار عازلية الكاب –

 .والمآخذ على اختالف أنواعها ومخارج التغذيةاختبار أداء المفاتيح  –

 .اختبار أداء أجهزة اإلنارة –

 .اختبار توازن األحمال لكل لوحة –

 .اختبار أجهزة القطع والحماية في كل لوحة –

  .أجهزة ولوحات التحكماختبار أداء  –

 .UPS ،المصاعد ،اختبار مجموعات التوليد –

اعق وشبكة التأريض للتيار يض لشبكة التأريض الوقائي والحماية والصو قياس مقاومة التأر  –
 .الضعيف

 ،الحريقار عن اإلنذ ،الهاتف( اختبار أداء تجهيزات ومنظومات التيار الضعيف واألتمتة –
 .......)شبكات الداتا ،اآللياإلطفاء  ،ساعات ،كاميرات ،الصوتيات

  .ودفتر الشروط الفنية ،عالميةلإضافة لالختبارات التي تنص عليها النورمات ا
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  :اإلشراف على تنفيذ األعمال الميكانيكية القسم الخامس:

- 1-3)، (1-1 -3قبـــل البــدء بتنفيــذ األعمــال اإلنشـــائيـة يـــرجـى العـــودة للفقــــرات ( -
) الواردة في دليل اإلشراف على 3-2-4)، (3- 3-2)، (3-2-2)، (3-1-13)، (10

  مشاريع ـ الفصل الثالث.تنفيذ ال

  وعند استالم األعمال واالحضارات يتم العمل باالستمارات الخاصة بذلك.  -
  

  :الخطوات األساسية

  :الھواء شبكة مجاري - 1-5-1- 1

     .وفق الدراسة العقدية الهواء وعالقتها مع باقي األعمالمراجعة أبعاد مجاري  -

  .ات المعمارية المتاحة حسب الواقعلفراغمجاري الهواء ومالءمتها لمسارات مراجعة  -

  .والتأكد من قابليتها للتنفيذ الورشةمخططات استالم  -

 .التأكد من نوعية وسماكة األلواح المعدنية المستخدمة في تصنيع المجاري -

  التأكد من تركيب الحماالت وتوضعها بشكل صحيح حسب المخططات.   -

 الخاصة بسد الفراغات الناتجة عن تصنيع المجاري.معجونة اإلحكام  استعمالالتأكد من  -

التأكد من نوعية وسماكة العزل الحراري المستخدم وجودة تركيبه وتثبيته على جسم المجاري  -
  المصنعة.

  اإلشراف على وزن األعمال المصنعة بحضور مساعد المهندس المختص. -

  ية حسب المواصفات المطلوبة.التأكد من معالجة مناطق عبور المجاري للفراغات المعمار  -

المطلوبة ضمن المجاري ولحظ الفتحات المناسبة في السقف  اإلكسسواراتالتأكد من تركيب كافة  -
  المستعار للوصول إليها عند الحاجة.
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  :الھواء فتحات - 1-5-2- 1

  التأكد من نوعية وأبعاد ولون فتحات الهواء. -

  مع أعمال الدهان.التأكد من طريقة تركيب الفتحات وتجانسها  -

التأكد من إجراء التنسيق مع أعمال األسقف المستعارة لتركيب الفتحات بشكل مناسب مع باقي  -
  األعمال.

  شبكة أنابيب الماء الساخن والبارد:- 1-5-3- 1

     .وفق الدراسة العقدية أنابيب الماء وعالقتها مع باقي األعمال أقطارمراجعة  -

  ماء ومالءمتها للفراغات المعمارية المتاحة حسب الواقع.أنابيب المسارات مراجعة  -

  والتأكد من قابليتها للتنفيذ. مخططات الورشةاستالم  -

 .التأكد من نوعية وسماكة األنابيب المعدنية المستخدمة وطلب إجراء االختبارات على عينات منها -

  التأكد من تركيب الحماالت وتوضعها بشكل صحيح حسب المخططات.   -

  .ودة تركيبه وتثبيته على األنابيبالتأكد من نوعية وسماكة العزل الحراري المستخدم وج -

  التأكد من معالجة مناطق عبور األنابيب للفراغات المعمارية حسب المواصفات المطلوبة. -

المطلوبة على األنابيب ولحظ الفتحات المناسبة في السقف  اإلكسسواراتالتأكد من تركيب كافة  -
  مستعار للوصول إليها عند الحاجة.ال

التأكد من رفع شبكة األنابيب المركبة على السطح عن مستوى األرض وبشكل يحمي العزل  -
  الحراري ويسمح بالحركة على السطح.

  التأكد من جودة اللحام الكهربائي لألنابيب المعدنية. -
  تجھيزات التدفئة المركزية: - 1-5-4- 1

  .التي تبين توضع كافة التجهيزات مخططات الورشةاستالم  -

 المتفق عليها. تجهيزات لألنواع والنماذجالتأكد من مطابقة ال -
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التأكد من توضع تجهيزات التدفئة في غرفة اآلالت وبما يسمح بحرية الحركة إلجراء أعمال  -
 الصيانة والخدمة.

تجهيزات إلى كتلة البناء أو التأكد من تركيب موانع االهتزاز والحرص على عدم نقل اهتزازات ال -
 الشبكات الموصولة إليها.

  التأكد من قواعد التجهيزات ومن كتلتها. -
التأكد من صحة توصيل شبكات األنابيب مع التجهيزات الخاصة إليها قبل المباشرة بأعمال اللحام  -

  النهائي.
  تجھيزات التكييف: - 1-5-5- 1

   .مخططات الورشةاستالم  -

 المتفق عليها. نماذجابقة التجهيزات لألنواع والالتأكد من مط -

التأكد من توضع تجهيزات التكييف في غرفة اآلالت أو السطح بما يسمح بحرية الحركة إلجراء  -
 أعمال الصيانة والخدمة.

التأكد من تركيب موانع االهتزاز والحرص على عدم نقل اهتزازات التجهيزات إلى كتلة البناء أو  -
 وصولة إليها.الشبكات الم

 التأكد من قواعد التجهيزات ومن كتلتها واالنتباه إلى عالقتها مع البنية اإلنشائية للبناء. -

التأكد من صحة توصيل شبكات األنابيب مع التجهيزات الخاصة إليها قبل المباشرة بأعمال اللحام  -
  النهائي.

شتوي) في مواقعها الصحيحة  – التأكد من تركيب صمامات الفصل وتحويل شبكات الماء (صيفي -
  في الدارة.

التأكد من تركيب وحدات الفانكويل بشكل أنيق والحرص على عدم ظهور األنابيب خلفها والعمل  -
  على معالجة ما يخالف ذلك بالتنسيق مع أعمال الديكور.

   .التدقيق على أعمال تركيبات األجهزة والمعدات -



 

 

 

  .الهندسية اتالشركة العامة للدراس   

101  

 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  .طبقًا للمخططات والمواصفاتعمل موازنة لنظام الهواء والماء  -

مراجعة األوراق المستندية للمعدات واألجهزة الموردة ومطابقتها بالبيانات المسجلة على المعدات  -
   ).اختبار المصنعو  ،المنشأ شهادة ،بوليصة الشحن ،(البطاقة الجمركية

   .ناء فترة التركيبالمعدات واألجهزة بما يضمن الحماية الكافية لها أث تخزينالتأكد من سالمة  -

  .بعد التركيب والتجريبمعدالت مستوى الصوت  قياس -
  :االختبارات -1- 1-5-5- 1

  .التأكد من إحكام التسربات لكافة التجهيزات وضغط شبكة األنابيب حسب الشروط الفنية -

طاقته  بكامل )بارد -حار (قياس درجات الحرارة الداخلية ونسبة الرطوبة بعد تشغيل نظام التكييف  -
 ومستوى، وكذلك سرعة الهواء وحسب الشروط التصميمية الخارجية ومطابقتها بالمواصفات

   .الصوت واالهتزاز

  .يمكن تأجيل االختبارات حسب فصول السنة خالل فترة الضمان -
   :خزانات الوقود - 1-5-6- 1

   .التحقق من سعة خزانات الوقود األرضي أو اليومي طبقًا للمواصفات -

   .الخزانات قبل تركيبها طبقًا لتعليمات الشركة الصانعة فحص -

   .التحقق من تركيب الخزان األرضي واليومي في مكانه ووضعه الصحيح -

  .التحقق من جميع التوصيالت الخاصة بالخزان ومراجعتها بالمخططات -

   .مراجعة أبعاد جميع الفتحات -

  .ية لخزان الوقود اليوميمراجعة أداء مضخات الوقود األساسية واالحتياط -
   :االختبارات -1- 1-5-6- 1

  .يتم عمل اختبار عدم التسرب واالختبارات المذكورة بالمواصفات -

    



 

 

 

  .الهندسية اتالشركة العامة للدراس   

102  

 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  
 

  قخطوات اإلشراف على تنفيذ مشاريع الطرثانياً: 
  

 

  للطرق: القسم األول: اإلشراف على تنفيذ األعمال المدنية

- 1-3)، (1-1 -3ــائيـة يـــرجـى العـــودة للفقــــرات (قبـــل البــدء بتنفيــذ األعمــال اإلنشـ -
) الواردة في دليل اإلشراف على 3-2-4)، (3- 3-2)، (3-2-2)، (3-1-13)، (10

  تنفيذ المشاريع ـ الفصل الثالث.

  

  :لطبقة القاعدة (الطابق الترابي) األعمال الترابية - 2-1-1- 1

 :عام -1- 2-1-1- 1

   .تروبيراوال Bench Mark المعياريةالنقاط مراجعة مناسيب وٕاحداثيات  -1

  .Center line Alignment مراجعة إحداثيات خطوط المحاور للطرق -2

 التي سيتم إدخالها في حساب كمياتمراجعة مناسيب القطاعات العرضية لألرض الطبيعية و  -3
 يرات فيم مع عمل قطاعات إضافية عند التغ 25وذلك عند محطات كل  ،أعمال الحفر والردم

   ض.المناسيب حسب طبوغرافية األر 

   .لبعض المشاريع متى استدعي ذلك المقاولالمقدمة من  الورشةمخططات مراجعة  -4

  .مراجعة مناسيب المنشآت على جانبي الطريق -5

  .مراجعة التصاميم -6
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 :الحفرأعمال  -2- 2-1-1- 1

األعشاب واألشجار وأي مواد ال من المخلفات و  )الطرق(التحقق من تنظيف مناطق اإلنشاء  -1
  .)إلخ......عبارات ،(أبنية تحتاج إليها عملية اإلنشاء

فإن كانت التربة  ،ٕاجراء اختبارات تصنيف التربة طبقًا للمواصفاتو ، يتم معاينة ناتج الحفر -2
تربة ناتج الحفر غير صالحة وٕان كانت ال ،صالحة للردم طبقًا للمواصفات فتستعمل في الردم

لنقلها  مقاولاإلذن لل ىأو يعط ،؛ فإما أن تحسن خواصها وتستعمل في الردم بعد التحسيندمللر 
  .خارج الموقع لعدم صالحيتها للردم

لنقل ناتج الحفر الزائد أو غير الصالح للردم إلى خارج الموقع طبقًا للنموذج  مقاولإعطاء اإلذن لل -3
  .المعد لذلك

سيب المطلوبة يتم التحقق من صالحية التربة األصلية كطبقة عند الوصول بالحفر إلى المنا -4
لدفاتر الشروط والمواصفات  طبقاً  ) وذلك بإجراء االختبارات التاليةSub Gradeدة (ـقاع

  : العقدية

  التحليل المنخلي(التدرج.(   

  معامل اللدونة -حد اللدونة  -حد السيولة (تربرج أحدود(. 

  نسبة تحمل كاليفورنياC. B. R.  

   ).Sub Grade(وفي حالة صالحيتها تترك حتى يتم تجهيزها كطبقة قاعدة 

  .وفي حالة عدم صالحيتها فإما أن تحسن خواصها أو تستبدل بتربة أخرى صالحة

يتم إجراء تجربة بروكتور على مواد طبقة القاعدة لتحديد أقصى كثافة جافة ومحتوى الرطوبة  -5
  .القيم في اختبار الكثافة الحقليةاألمثل حيث يتم التنسيب إلى هذه 

   ).محاور + مناسيب(استالم طبقة القاعدة مساحيًا  -6

  .التحقق من استواء سطح طبقة القاعدة -7
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ومحتوى الرطوبة لطبقة القاعدة في الموقع بإجراء اختبار الكثافـة الحقلية  الرصالتحقق من نسبة  -8
Field density Test   أوNDT »Nucler Density Test Instrument «  و

  المواد. ذاتتنسيبها إلى أقصى كثافة جافة حسب تجربة بروكتور على 

  

 :أعمال الردم -3- 2-1-1- 1

من المخلفات واألعشاب واألشجار وأي مواد أخرى  )الطرق(التحقق من تنظيف مناطق اإلنشاء  -1
  .ال تحتاج إليها عملية اإلنشاء

 .للمواصفات التحقق من تصنيف التربة طبقاً  -2

بتوريد  مقاولفي حالة عدم صالحية المـواد أو في حالة عدم كفاية ناتج الحفر يعطى اإلذن لل -3
 .المطلوبةمواد ردم صالحة من خارج الموقع حسب المواصفات 

ثافة جافة ومحتوى الرطوبة إجراء تجربة بروكتور على مواد الردم الصالحة لتحديد أقصى ك -4
  .األمثل

   .من الردم على طبقات حسب المواصفات التحقق -5
لك بإجراء التجارب الالزمة ال يسمح بإضافة طبقة الحقة إال بعد التأكد من الطبقة السابقة لها وذ - 6

  . عليها
  .استالم كل طبقة مساحياً  -7

ة التحقق من نسبة الرص ومحتوى الرطوبة بإجراء اختبار الكثافة الحقلية وتنسيبها إلى أقصى كثاف -8
  .جافة حسب تجربة بروكتور

  
  :Sub Baseأعمال طبقة ما تحت األساس  - 2-1-2- 1

مواد هذه الطبقة من جزيئات صلبة ومتينة أو كسر حجر أو حصى منخول أو مجروش  تتكون
للوصول إلى الحجم والتدرج المطلوبين وتكون المادة المختارة خالية من كتل وكرات الطين والمواد العضوية 

   :م هذه الطبقة يجب التحقق ممايليوعند استال
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بإجراء االختبارات التالية على العينات الشروط الفنية و  قق من مطابقة المواد للمواصفاتالتح -1
  :المقدمة

  التحليل المنخلي(التدرج.(   

  معامل اللدونة –حد اللدونة  –حد السيولة (تربرج أحدود.(   

 مقاومة التآكل.   

 المكافئ الرملي.   

  الصوديومكبريتات  –كبريتات الماغنيسوم ( األصالةاختبار.(  

 كثافة جافة ومحتوى الرطوبة األمثل. ىتجربة بروكتور على المواد لتحديد أقص  

  .بتوريد مواد طبقة ما تحت األساس الموافق عليها مقاولإعطاء اإلذن لل -2

  الموافقة عليها. التحقق من مطابقة مواد طبقة ما تحت األساس الموردة للعينات السابق -3

  . التحقق من عملية فرش الطبقة ورشها بالمياه والخلط والتقليب -4

  التحقق من دحل ورص التربة على طبقات ال تزيد سماكتها عن الحد المطلوب في المواصفات. -5

   ).خط المحور + المنسوب(استالم الطبقة مساحيًا  -6

   .الطولي والعرضيالتحقق من استواء سطح الطبقة في االتجاهين  -7

  .التحقق من نسبة الرص ومحتوى الرطوبة بإجراء اختبار الكثافة الحقلي -8

  
  Course Base: الحصوية أعمال طبقة األساس - 2-1-3- 1

) أو من مواد قوية وسليمة معالجة رملحصوية من حجر مكسر أو (بحص و تتكون طبقة األساس ال
  .ريات الطين والمواد العضوية والناعمة والغريبة األخرىومخلوطة أو مركبة طبيعيًا خالية من كتل وك

  :وعند استالم هذه الطبقة يجب التحقق ممايلي
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بإجراء االختبارات التالية على العينات الشروط الفنية و التحقق من مطابقة المواد للمواصفات  -1
  :المقدمة

  التحليل المنخلي(التدرج.(   

  معامل اللدونة –نة حد اللدو  –حد السيولة (تربرج أحدود.(   

 مقاومة التآكل.  

 المكافئ الرملي.   

 الصوديومكبريتات  –الماغنيسوم ( اختبار األصالة.(  

 كثافة جافة ومحتوى الرطوبة األمثل. ىة بروكتور على المواد لتحديد أقصتجرب  

  .بتوريد مواد طبقة األساس الموافق عليها مقاولإعطاء اإلذن لل -2

  مواد طبقة األساس الموردة للعينات السابق الموافقة عليها. التحقق من مطابقة -3

  .التحقق من عملية فرش الطبقة ورشها بالمياه والخلط والتقليب -4

 التحقق من دحل ورص التربة على طبقات ال تزيد سماكتها عن الحد المطلوب في المواصفات. -5

   ).خط المحور + المنسوب(استالم الطبقة مساحيًا  -6

   .تحقق من استواء سطح الطبقة في االتجاهين الطولي والعرضيال -7

  .التحقق من نسبة الرص ومحتوى الرطوبة بإجراء اختبار الكثافة الحقلي -8

  
  ) MC1وتسمى (  ) MC0 Prime Coat( :اإلسفلتيةأعمال طبقة اللصق  - 2-1-4- 1

 :الفنية المطلوبةتتخذ اإلجراءات التالية وبما يتوافق مع دفاتر الشروط والمواصفات 

  .الحصوية التأكد التام من نظافة وتماسك تربة السطح لطبقة األساس -1

   .الحصوية التأكد التام من جفاف سطح طبقة األساس -2
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   .السائلة قبل الرش حسب المواصفات اإلسفلتيةالتأكد من درجة حرارة المادة  -3

  التحقق من انتظام الرش طبقًا للمعدل المطلوب.  -4

  .عدم الرش أثناء األمطار -5

وفي حالة وجود أماكن بها زيادة يتم معالجتها  ،التحقق من عدم زيادة نسبة الرش عن المطلوب -6
  .اإلسفلتيقبل فرش المخلوط 

وبعد هذه المدة يجب مداومة صيانة  ،ساعة 24يجب منع المرور فوق الطبقة لفترة ال تقل عن  -7
   .ساعة 72بحيث ال تزيد هذه المدة عن اإلسفلت الطبقة لحين وضع طبقة 

  

  :Asphalt Base Course اإلسفلتيأعمال طبقة األساس  - 2-1-5- 1

وذلك باإلشراف على االختبارات ومطابقة  )تدرج حصويات الخلطة(اعتماد الركام في الخالطة  -1
   :المواصفات وهيو دفتر الشروط ببما هو مطلوب  نتائجها

  التحليل المنخلي(التدرج.(   

  .معامل اللدونة للمواد الناعمة  

 المكافئ الرملي.   

 مقاومة التآكل.   

 األصالة اختبار Soundness كبريتات الماغنسيوم/ الصوديوم)( .  

واإلشراف على تجربة مارشال والتحقق  Job Mix Design اإلسفلتيةاعتماد تصميم الخلطة  -2
  من: 

  التحليل المنخلي(التدرج.(   

  اإلسفلتنسبة.   

 باتالث.   
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 التدفق.   

 نسبة الفراغات الهوائية والفراغات المملوءة.   

   .التأكد من جفاف طبقة التشرب البيتوميني -3

   .باستعمال ضواغط الهواء )MC1التأكد من تنظيف سطح الطبقة الالصقة ( -4

   .ولونه طبقًا للمواصفات )م 163ْ – 139ْ( اإلسفلتيالتأكد من درجة حرارة المخلوط  -5

حيث تأخذ الخلطات في السيارة القالب  ،وتجانسه قبل الفرش اإلسفلتتأكد من عملية خلط ال -6
كما  ،ت مستويًا أو قريبًا من االستواءوفي حالة زيادة اإلسفلت يظهر سطح اإلسفل ،شكًال هرمياً 

وذلك من خالل مظهر الخلطة الخشن وعدم  ،اكتشاف نقص نسبة اإلسفلت بسهولة يمكن
   .لمواد الصلبة واختفاء اللمعان منهاانتظام تغطية ا

 ،أخذ عينات بصفة دورية من الخلطة خلف الفرادة إلجراء اختبار االستخالص واختبار مارشال -7
سبة ن –التدفق  – اإلسفلتنسبة  –التدرج قة نتائج االختبارات للمواصفات (والتحقق من مطاب

  . الفراغات الهوائية والمملوءة)

- 15ته إلى حوالي (والتأكد من سمك الطبقة بزياد اإلسفلتيةة فرش الخلطة اإلشراف على عملي -8
  . قبل الرص )20%

عمودية على سطح الطريق وبكامل  )العرضيةو (الطولية  اإلنشائية فواصل التنفيذالتأكد من أن  -9
  .تحقيق شروط تنفيذ الفواصل كما هو وارد في المواصفاتو  عمق الطبقة

  .صل اإلنشائية بطبقة لصق قبل فرش الخلطة الجديدةالتأكد من رش الفوا - 10

في أكثر من طبقة ال يتم اإلذن بفرش الطبقة الالحقة إال بعد  اإلسفلتيفي حالة فرش المخلوط  - 11
   .إتمام رص وبرودة الطبقة السابقة

   .أثناء األمطار اإلسفلتيعدم فرش المخلوط  - 12

المدحلة وعدم  والتأكد من سرعة ،دية والمطاطيةاإلشراف على عملية الرص بالمداحل الحدي - 13
  . ءمتها وترتيب دخولها على الطبقة، والتأكد من المعدات واآلليات ومدى مالتجاوزها للمواصفات
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 Asphalt Core test اإلسفلتيالتحقق من نسبة الرص وسمك الطبقة بإجراء اختبار القلب  - 14
   .طبقًا للمواصفات

   .اسيب واستواء السطح بعد الرصمراجعة واستالم المن - 15
  

  :الثانية )RC2( اإلسفلتيةطبقة اللصق  - 2-1-6- 1

 .األساسية اإلسفلتيةالتأكد من نظافة سطح الطبقة  -1

  .السائلة قبل الرش حسب المواصفات اإلسفلتيةالتأكد من درجة حرارة المادة  -2

  .التأكد من انتظام الرش طبقًا للمعدل المطلوب -3

وذلك بوضع  ،لة وجود أماكن بها زيادة عن معدل الرش المطلوب فيتم معالجتها قبل الفرشفي حا -4
  .الزائد ثم رفعها بعيدًا عن الطريق اإلسفلتكمية من الرمل عليها وتقليبها ألخذ 

   .ال يتم الرش أثناء األمطار -5
  

   :Asphalt Wearing Course االھتراءطبقة  - 2-1-7- 1

وذلك باإلشراف على االختبارات ومطابقة  )الحصوية والرمل والبودرة(لبة اعتماد المواد الص -1
   :لمواصفات وهيمع دفتر الشروط وانتائجها 

  التحليل المنخلي(التدرج.( 

 معامل اللدونة.   

 بواسطة جهاز لوس أنجلوس مقاومة التآكل.   

 المكافئ الرملي.   

 ومالصودي / بمحلول كبريتات الماغنسيوم اختبار األصالة. 
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واإلشراف على تجربة مارشال والتحقق  Job Mix Design اإلسفلتيةاعتماد تصميم الخلطة  -2
  من: 

  التحليل المنخلي(التدرج.(   

  اإلسفلتنسبة.   

 الثبات.   

 التدفق.  

 نسبة الفراغات.   

   .)163ْ – 135ْ(التأكد من درجة حرارة المخلوط اإلسفلتي  -3

  .نسه قبل الفرشوتجا اإلسفلتالتأكد من عملية خلط  -4

اختبار االستخالص واختبار خلف الفرادة إلجراء  اإلسفلتيةأخذ عينات بصفة دورية من الخلطة  -5
  .، والتحقق من مطابقة نتائج االختبارات للمواصفاتمارشال

- 15والتأكد من سمك الطبقة بزيادته إلى حوالي ( اإلسفلتيةاإلشراف على عملية فرش الخلطة  -6
  .لرصقبل ا )20%

  .التأكد من أن الفواصل اإلنشائية عمودية على سطح الطريق وبكامل عمق الطبقة -7

  التأكد من رش الفواصل اإلنشائية بطبقة الصقة قبل فرش الخلطة الجديدة.  -8

  .عدم فرش المخلوط اإلسفلتي أثناء األمطار -9

كد من المعدات واآلليات ومدى الحديدية والمطاطية والتأ لبالمداحاإلشراف على عملية الرص  - 10
  .مالءمتها وترتيب دخولها على الطبقة

 Core test Asphaltالتحقق من نسبة الرص وسمك الطبقة بإجراء اختبار القلب اإلسفلتي  - 11
  .للمواصفات طبقاً 

  .مراجعة واستالم المناسيب واستواء السطح طوليًا وعرضيًا بعد الرص - 12
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  ):سمنتيةاإل( لخرسانيةا األطاريفأعمال  - 2-1-8- 1

 .ث الشكل والمقاس طبقًا للمواصفاتاعتماد عينات األطاريف من حي -1

   :التحقق من إجهاد الكسر لألطاريف وعمل االختبارات اآلتية -2

 مقاومة الصدم.  

 مقاومة الكسر.   

   .بتوريد األطاريف مقاولإعطاء اإلذن لل -3

   .ل األطاريفالعادية أسف الخرسانةاعتماد نسب مكونات  -4

  التحقق من منسوب ودرجة الرص لطبقة القاعدة الترابية أسفل األطاريف.  -5

  .األطاريف والتحقق من رصها أسفل ةالعادي الخرسانةاإلشراف على صب  -6

   .بعد الصب إما بالمياه أو كيميائيًا حسب المواصفات ةالعادي الخرسانةالتأكد من معالجة  -7

   .ألطاريف الموردة للعينات المعتمدة قبل التركيبالتأكد من مطابقة ا -8

  .بتركيب األطاريف مقاولإعطاء اإلذن لل -9

التحقق من صالحية المونة الالصقة بين األطاريف من حيث المكونات ونسب الخلط والقوام  - 10
  .طبقًا للمواصفات

استقامة  -السطح استواء  -اإلشراف على أعمال تركيب األطاريف والتحقق من المناسيب  - 11
   .الفواصل -انتظام المنحنيات  -الخطوط 

 .خلفها الخرسانيةوأبعاد الحبسة  لألطاريف الخرسانيةالتأكد من أبعاد القاعدة  - 12

المحافظة على الرطوبة بعد التركيب بالرش بالمياه لمدة ال تقل عن سبعة أيام أو حسب المدة  - 13
   .المحددة بالشروط الخاصة

  .ف على إعادة ردم المساحات خلف األطاريف بمواد معتمدة وطبقًا للمواصفاتاإلشرا - 14
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 :األرصفة - 2-1-9- 1

  .من حيث الشكل والمقاس طبقًا للمواصفات)أنترلوك –(ترتوار اعتماد عينات البالط  -1

  :التحقق من إجهاد الكسر للبالط وعمل االختبارات التالية -2

 مقاومة الكسر.   

 مقاومة التآكل.   

   .بتوريد البالط مقاولإعطاء اإلذن لل -3

   .أسفل البالط ةالعادي الخرسانة طبقة اعتماد مكونات ونسب -4

  .التحقق من منسوب ودرجة الرص لطبقة القاعدة الترابية أسفل البالط -5

  .أسفل البالط والتحقق من رصها ةالعادي الخرسانة طبقة اإلشراف على صب -6

   .بعد الصب إما بالمياه أو كيميائيًا حسب المواصفات رسانةالخالتأكد من معالجة  -7
   .التأكد من مطابقة البالط المورد للعينات المعتمدة قبل التركيب -8

ب من حيث المكونات ونسالتراتور) (التأكد من صالحية المونة األسمنتية الالصقة بين البالط  -9
ط من نوع (انترلوك) يجب التأكد من وفي حال كان البال الخلط والقوام طبقًا للمواصفات

المعدات المناسبة  استعمالالط بمواصفات الرمل المستخدم وتسوية السطح بعد تركيب الب
  . )صفيحة رجاجة(

انتظام واستقامة عروض الفواصل  –اإلشراف على أعمال تركيب البالط والتحقق من المناسيب  - 10
   .استواء السطح - )الخطوط(

   .أعمال الترويب وملء الفواصلاإلشراف على  - 11

المحافظة على الرطوبة بعد التركيب بالرش بالمياه لمدة ال تقل عن سبعة أيام أو حسب المدة  - 12
 .المحددة بالشروط الخاصة
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  :الخرسانيةت الحجرية أو إلكساءاا -2-1-10- 1

  :ت الحجريةإلكساءاا -2-1-10-1- 1

  .ًا للمخططاتالتحقق من تجهيز الميول الترابية طبق -1

   .اعتماد عينات األحجار -2

  .بتوريد األحجار وفحصها بعد التوريد مقاولإعطاء اإلذن لل -3

   .اإلشراف على تركيب األحجار طبقًا للمواصفات -4

  .التأكد من عمل الفواصل اإلنشائية -5
 :الخرسانيةت إلكساءاا -2-1-10-2- 1

  .لمخططاتالتحقق من تجهيز الميول الترابية طبقًا ل -1

   ).ةأو المسلح ةالعادي( الخرسانةاعتماد نسب خلط  -2

   ).ةمسلح - ةعادي( الخرسانةبصب  مقاولإعطاء اإلذن لل -3

   ).ةمسلح - ةعادي( الخرسانةاإلشراف على صب  -4

   .التحقق من أعمال المعالجة لألعمال طبقًا للمواصفات -5

  .التأكد من عمل الفواصل اإلنشائية -6
  

  :الموجودة سابقاً بالموقع – الريكاراتوتعديل مناسيب غرف التفتيش  -2-1-11- 1

بتكسير وٕازالة ونقل المخلفات وأي حفريات يتطلبها العمل وٕالزامه بالتقيد  مقاولإعطاء اإلذن لل -1
  .وعدم إلحاق أي ضرر باألشخاص أو الممتلكات ،باشتراطات األمن والسالمة

  .بلوكان وربط السقف والالتحقق من تعديل منسوب الجدر  -2

  .استالم السقف بعد خفضه أو رفعه طبقًا للمخططات والمواصفات -3

  .التحقق من مناسيب أنابيب التغذية والصرف واللحامات -4
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  .بإعادة تركيب اإلطار وتثبيته جيدًا وعمل الطينة وتركيب الغطاء مقاولإعطاء اإلذن لل -5

  .لفات بعد إنهاء العملالتحقق من نظافة الريكارات من المخ -6

  
 :الريكارات وغرف التفتيش الجديدة -2-1-12- 1

  .التحقق من مواقع الريكارات وغرف التفتيش طبقًا للمخططات -1

  .التحقق من مناسيب الحفر ومقاساته ونظافته وكذلك الميول الالزمة -2
  .ةالعادي الخرسانة طبقة بصب مقاولإعطاء اإلذن لل -3
 .طبقًا للمواصفات الخرسانةلية الصب ثم التأكد من أعمال معالجة اإلشراف على عم -4

  .الخشبي والتسليح للريكارات طبقًا للمخططات والمواصفات قالبالاستالم  -5
  .للريكارات ةالمسلح الخرسانةبصب  مقاولإعطاء اإلذن لل -6
  .مواصفاتطبقًا لل الخرسانةثم التأكد من أعمال معالجة  ،اإلشراف على عملية الصب -7
  .التحقق من مناسيب التغذية والصرف -8
  .اإلشراف على بناء غرف التفتيش والتحقق من مقاساتها ومناسيبها -9

  .بتركيب وتثبيت إطارات غرف التفتيش مقاولإعطاء اإلذن لل - 10
  .بالردم حول الريكارات طبقًا للمواصفات مقاولإعطاء اإلذن لل - 11
  .لمخلفات من الريكاراتالتحقق من تنظيف وٕازالة ا - 12

  
 :دھان العالمات على سطح الطريق -2-1-13- 1

   .وفق المواصفات والشروط العقدية اعتماد مواد الدهان -1
   .التأكد من نظافة السطح وجفافه -2
   .مراجعة وضع ورسم الخطوط على السطح قبل الدهان -3
   .التأكد من درجة حرارة السطح المراد دهانه قبل العمل -4
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   .اإلشراف على أعمال الدهان حسب المواصفات -5
وبة للخط وكذلك المقاسات التأكد من آلة التخطيط وارتفاعها عن الطريق لتعطي الكثافة المطل -6

  .الصحيحة
   .) على سطح الطريقGlass Powder(التأكد من انتظام معدل توزيع بودرة الزجاج  -7

  

  :العالمات األرضية -2-1-14- 1

 :أرضية أو جانبية ) Cat Eyes(  عيون القطط)(ت العاكسة العالما – 1

تستخدم عيون القطط في الطرق لتحديد مسارات الطرق وٕاعطاء السائق وسيلة جيدة لمساعدته على 
حيث تعكس الضوء الصادر من السيارات خصوصًا في  ،االحتفاظ بالحركة داخل مساره وخصوصًا في الليل

  :بالتأكد من يتم اعتماد العيناتو  ،وية غير المضاءةاالطرق الخ
  .طول الجزء الغاطس  -1
  .ميول الجزء العاكس -2
  .لونها وتركيزهاو عدد العدسات المطلوبة  -3
  .حسب المواصفاتومطابقتها للعينات المعتمدة المادة الالصقة  جودة -4

   .ويتم اإلشراف على عملية التركيب حسب المخططات
  :)Ceramic Studsعالمات أرضية ( – 2 

حيث تعطي تحديدًا لمسارات الطريق وحدوده لوضوحها على  ضمن المدنتستخدم في الطرق  
ويتم اعتماد  ،مضاءة ضمن المدنالطريق حيث إنه ال حاجة لعكسها الضوء بسبب أن معظم الطرق 

تم ، ويحسب المواصفات )المادة الالصقة ،درجة لمعانها ،، استواء السطحسماكتها ،أبعادهاالعينات (
  .اإلشراف على عملية التركيب حسب المخططات

  

 :)(نيوجرسيالخرسانية حواجز األمان والحواجز  -1-15 -2- 1

  :حواجز األمان المعدنية  –1

  .يجب تركيب الحواجز في مواضعها المبينة على المخططات -
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  .ةوفق المناسيب المطلوبالخرسانية في القواعد  تركب دعامات الحواجز بغرزها رأسياً  -

  متر أو أقل في الورشة وال تثنى في الموقع.  )45(يجب ثني الحواجز المنحنية ذات نصف قطر  -

يتم تركيب أطوال مستمرة ومستوية من الحواجز بحيث تكون متراكبة باتجاه حركة المرور ويتم عمل  -
 الوصالت عند الدعامات.

   ):النيوجرسي( الخرسانةحواجز  – 2

يتم إكمال كافة األعمال الضرورية التي تستند عليها أو تصب فوقها خرسانية القبل تنفيذ الحواجز  -
 .الحواجز

 ،هبوط المخروط(يجب أن تستوفي المواد المستخدمة لعمل الحواجز متطلبات المواصفات العامة  -
..........) وذلك بأن يقوم المهندس المشرف بحضور عملية تصنيع .....مقاومة الضغط

  .اجزوتجهيز هذه الحو 

 .يجب أن تكون أبعاد مقطع الحاجز واضحة حسب ما هو مطلوب -

  .متر أو حسب ما هو مطلوب )15() سم كل 1(يجب عمل فواصل التمدد العرضية بسماكة  -
  

   :الخرسانيةتنفيذ المنشآت  اإلشراف على -2-1-16- 1

يجب  رات الصندوقيةمسلحة مثل العبا يةخرسانفي بعض الحاالت التي يحتاج العمل فيها إلى منشآت 
  :مراعاة ما يلي

من األسمنت والرمل والزلط (البحص) متدرجًا ومكسرًا ومغسوًال مكونة الخلطة  التحقق من أن -
ويجب التدقيق في أن يكون الرمل المستعمل نظيفًا وخاليًا من الطين  ،لتعطي خلطة سليمة

   .والشوائب

 يةخرسان جبالةخذ عينة من كل تؤ  حيث ،ستمرللفحص الم ةالمستعمل الخرسانةتخضع الخلطة من  -
   المواصفات.أو حسب 

  .)التأكد من نوع األسمنت (حسب المواصفات لكل مشروع -
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وٕاجراء اختبار  )وحتى وصولها الموقع وصبها المجبلمن  الجبالةمن خروج (التأكد من زمن الخلط  -
 ) سم8-5وح ما بين (را) على أن يكون مدى هبوط رأس المخروط يتأبرامز مخروطالقوام (

  إلجراء اختبار الكسر عليها.  )مكعبات أو أسطوانات( الخرسانةومتابعة أخذ عينات اختبار 

أملس خـال من الخدوش في حاالت  يخرسانكما يجب استعمال قوالب خاصة إلعطاء سطح  -
  .رات والجدران اإلستنادية الظاهرةالعبا

  
  
  

    



 

 

 

  .الهندسية اتالشركة العامة للدراس   

118  

 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  عمال إنارة الطرق:أاإلشراف على تنفيذ  القسم الثاني:

- 1-3)، (1-1 -3قبـــل البــدء بتنفيــذ األعمــال اإلنشـــائيـة يـــرجـى العـــودة للفقــــرات ( -
) الواردة في دليل اإلشراف على 3-2-4)، (3- 3-2)، (3-2-2)، (3-1-13)، (10

  تنفيذ المشاريع ـ الفصل الثالث.
  

 :لكابالتوالقساطل وتمديد ا الحفريات أعمال - 2-2-1- 1

 .طبقًا للمخططات ودفاتر الشروط وحفر التفتيشالتأكد من عمق وعرض واستقامة الحفريات  –

 .الخرسانةالتأكد من تركيب قساطل عند تقاطع المسارات مع الطرق وتغطيتها ب –

التأكد من اتصال القساطل مع بعضها بشكل جيد ومتين مع مراعاة أن تكون أقطار القساطل  –
 .بالت المارة ضمنهامناسبة لمقطع الكا

التأكد من مقاطع ومسارات الكابالت من حيث الترتيب ونصف قطر االنحناء قبل ردمها  –
 وتغطيتها.

التأكد من وجود طبقة الرمل بخندق الحفرية تحت وفوق الكابالت إضافة لشريط وبلوك الداللة  –
 .شروطعلى كامل مسار الكابالت واستكمال ردم الخنادق طبقًا للمخططات ودفتر ال

التأكد من تمديد أمراس التأريض على كامل مسار الكابالت والتحقق من مقطعها مع مالحظة  –
 .تركيب وتوصيل مأخذ التأريض لكل عمود طبقًا للمخططات ودفتر الشروط

 .طبقًا للمخططات )الريكارات(التأكد من أماكن وأبعاد غرفة التفتيش  –

 .ش طبقًا للمخططاتالتأكد من أبعاد ومواصفات غطاء فتحة التفتي –

 .التأكد من نظافة غرفة التفتيش قبل المباشرة بتمديد الكابالت –
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 :أعمال األعمدة - 2-2-2- 1

 .التأكد من مواقع قواعد األعمدة واستقامتها على طول امتداد الشارع طبقًا للمخططات –

 .اء إذن الصبطبقًا للمخططات وطول العمود قبل إعطالخرسانية التأكد من تنفيذ أبعاد القواعد  –

 .الخرسانيةالتأكد من تصميم الخلطة  –

 )الكرسي(التأكد من وضع القساطل الالزمة لمرور كابالت التغذية إضافة لقاعدة تثبيت العمود  –
 .أثناء صب قواعد األعمدة

فتحة الصيانة باتجاه خارج التأكد من متانة تثبيت األعمدة وشاقوليتها مع مراعاة أن تكون  –
 .الطريق

من متانة تثبيت جهاز اإلنارة مع العمود وتوجيهه باالتجاه الصحيح وٕاجراء التوصيالت التأكد  –
ه إضافة للوصل مع كابالت التغذية وخاصة ذاتالكهربائية بشكل جيد ومتين ضمن العمود 

 .تأريض العمود وجهاز اإلنارة

ك في حال وجود التأكد من وجود حماية كهربائية منفصلة لكل جهاز إنارة بالعيار المناسب وذل –
 .هذاتأكثر من جهاز على العمود 

  .التأكد من عازلية الكابالت بعد االنتهاء من تمديدها وقبل تطبيق التغذية الكهربائية عليها –
 :اللوحات الكھربائية - 2-2-3- 1

ية وبحيث تكون خرسانالتأكد من تنفيذ القاعدة الحاملة للوحة الكهربائية سواء كانت معدنية أو  –
 .متناسبة مع أبعاد اللوحةأبعادها 

 .التأكد من متانة تثبيت اللوحة –

 .التأكد من دخول الكابالت إلى اللوحة عبر مداخل نظامية –

التأكد من جودة ومتانة التوصيالت وترميزها داخل اللوحة إضافة لتأريض اللوحة بشكل محكم  –
 .وموثوق

 .التأكد من تسمية مخارج اللوحة –
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 .والحماية المركبة ضمن اللوحة لألحمال المطبقة عليها التأكد من كفاية أجهزة القطع –

 .التأكد من توازن األحمال –

 .التأكد من وجود جيب على الباب الداخلي للوحة لوضع المخطط ضمنه –

 :مراكز التحويل - 2-2-4- 1

ع مراكز التحويل المغذية مع شركة الكهرباء لتحديد مواق المقاولالتنسيق والمتابعة بحضور  –
 للمشروع.

لألعمدة الحاملة لمراكز التحويل الهوائية أو  الخرسانيةلتأكد من أبعاد الحفريات والقواعد ا –
الالزمة لمراكز التحويل األرضية وذلك حسب المخططات والتوصيات يات والقواعد الحفر 

 .المعتمدة من شركة الكهرباء

 .التأكد من تنفيذ شبكة التأريض طبقًا للمخططات –

 .ية من الصواعق للمراكز الهوائيةالتأكد من تنفيذ الحما –

  .على قواعدها بشكل جيد ومتين )األرضية ،الهوائية(التأكد من تثبيت مراكز التحويل  –

 .التأكد من دخول وخروج الكابالت عبر فتحات نظامية –

 :االختبارات - 2-2-5- 1

 .التأكد من اختبار مراكز التحويل في شركة الكهرباء –

 .اختبار عازلية الكابالت –

 .بار توازن األحمالاخت –

 .قياس مقاومة شبكة التأريض –

  .قياس شدة اإلنارة في أماكن مختلفة من الطريق ومقارنتها مع القيمة المطلوبة بدفتر الشروط –
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  امــع العـال الموقــأعمخطوات اإلشراف على ثالثاً: 
 

  :القسم األول: اإلشراف على تنفيذ األعمال الصحية

- 1-3)، (1-1 -3ــذ األعمــال اإلنشـــائيـة يـــرجـى العـــودة للفقــــرات (قبـــل البــدء بتنفي -
) الواردة في دليل اإلشراف على 3-2-4)، (3- 3-2)، (3-2-2)، (3-1-13)، (10

  تنفيذ المشاريع ـ الفصل الثالث.
  

  :شبكات المياه وملحقاتھا - 3-1-1- 1

  :أعمال الحفر -1- 3-1-1- 1

   .قع ونقل المخلفاتمن المو إزالة العوائق  -

   .اعتماد المعدات وأساليب اإلنشاء التي ستستعمل في أعمال الحفر -

الريكارات أو أية حفريات أخرى وتوضيحها في و الخنادق  وتدعيم اعتماد الدعائم في نظام سند -
 المخططات.

  . الورشةمخططات ر للخطوط والمناسيب والمقاسات بمطابقة أعمال الحف -

   .وفر كافة إجراءات األمن والسالمة حول أعمال الحفرالتأكد من ت -

   .الورشةمخططات استقامة على  –عرض  –فريات عمق مراجعة أبعاد الح -

   .التأكد من تفريغ محتويات الخندق من المياه الجوفية بواسطة معدات ضخ مناسبة -

الردم بطريقة تعيق  ضرورة عدم تجميع المخلفات الناتجة عن أعمال الحفر والتي ستستخدم في -
 الحركة.
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عنها طبقًا ألسعار الوحدة ونوعيتها في جداول  المقاولحصر كمية الحفر التي سيتم محاسبة  -
  الكميات.

  

 :أعمال خطوط األنابيب -2- 3-1-1- 1

   .التأكد من مطابقة األنابيب وملحقاتها للمواصفات والمخططات -

   .والتلففحص األنابيب والتأكد من خلوها من العيوب  -

   .طبقًا للمواصفات والمخططات رصهاو أسفل األنابيب المستخدمة  الفرشمراجعة طبقة  -

   .مادة األنابيب ذاتمراجعة الوصالت والتأكد من أنها من  -

، ومطابقتها اعتماد عينات المحابس، العدادات، حنفيات الحريق، اللوحات اإلرشادية وخالفه -
  .للمخططات التفصيلية

لخطوط األنابيب ومناسيبها موضحًا عليها المرافق األخرى المتقاطعة  الورشةمخططات د اعتما -
 معها. 

   .اعتماد نوع الدهان المستخدم في طالء بعض أنواع األنابيب المحددة في المواصفات -

   .اعتماد عملية قطع األنابيب بطريقة فنية سليمة تخضع لتوصيات الصانع -

   .األنابيب وفقًا للمواصفات واعتماد األنابيب قبل تركيبها التأكد من طريقة تركيب -

  التأكد من وضع أنابيب المياه في األماكن الصحيحة بالنسبة للمرافق األخرى طبقًا للمواصفات. -

   .مراجعة وضع الكتل الساندة لألكواع بأشكالها المختلفة بالطريقة التي تضمن سالمتها -

   .قاتها وٕاجراء التجارب الالزمة وفقًا للمواصفات والمخططاتاستالم شبكات األنابيب وملح -
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  :أعمال الـــردم -3- 3-1-1- 1

   .اعتماد مواد الردم اإلنشائي طبقًا للمواصفات -

  .طبقة الردم أسفل الفرش تحت األنابيب طبقًا للمخططات رصاختبار  -

  .ام أعمال الحماية المطلوبةيتم ردم األنابيب بعد إجراء اختبار األنابيب وملحقاتها وٕاتم -

   .التصريح بطريقة الردم والمعدات المستخدمة في رصها طبقًا للمواصفات -

  .استالمًا مؤقتاً بعد استالم المشروع  الضمانالتحقق من أي هبوط في طبقة الردم أثناء فترة  -

  

  :الخرسانةأعمال  -4- 3-1-1- 1

   .الورشة مخططاتاعتماد  -
   .القالببعد إزالة  الخرسانيةد معالجة عيوب األسطح وموا طرائقاعتماد  -
  .الخرسانة لرصالميكانيكية المستخدمة  الرجاجاتالتأكد من كفاءة  -
   .الخرسانةاعتماد عدد ومواقع الفواصل اإلنشائية قبل صب  -
   .طبقًا للمواصفات الخرسانيةاعتماد نوعيات ومكونات الخلطات  -
وحسب  الخرسانةاه طبقًا للمخططات وحمايته جيدًا قبل صب مراجعة وضع مانع تسرب المي -

  .توصيات الصانع

 . أخرى بمواد معتمدة حسب المواصفاتها مره استعمالعند  القالبالتأكد من إعادة طالء أسطح  -

   .أثناء مراحل الصب الخرسانةاتخاذ االحتياطات الالزمة لعدم حدوث انفصال بين مكونات  -
 الخرسانيةأثناء خلطها عند الحاجة لتعديل خواص الخلطة  الخرسانةلمضافة إلى مراقبة المواد ا -

  .حسب المواصفات

   .القالبوٕازالة  الخرسانةاعتماد الفترة الزمنية بين صب  -
  .من آثار وأضرار درجات التجمد والحرارة المرتفعة الخرسانةاتخاذ االحتياطات الالزمة لوقاية  -
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تفتيش والتأكد من عدم وجود تشققات وشروخ بها واحتفاظها بالماء بدون فحص الخزانات وغرف ال -
   .أي تسرب طبقًا للمواصفات

 

   :االختبــارات -5- 3-1-1- 1

  :اختبارات أولية - 5-1- 3-1-1- 1

   .اختبار كثافة التربة على أي طبقة من طبقات الردم ومطابقتها مع مواصفات درجة الرص -
  .وتكرار االختبار عند تغيير مصدر المواد الحبيع مواصفات التدرج اختبار ومطابقة النتائج م -
ت ومالحظة أي تسرب أو عيب ، وكذلك الوصاليب ومطابقة النتائج مع المواصفاتاختبار األناب -

 .فيها

   .التأكد من إتمام عمليات الغسيل والتعقيم ألنابيب المياه والخزانات -
يض محتوى الماء والحرارة المستخدم معها مواد إضافية لتخف يةالخرساناعتماد نتائج تجارب الخلطة  -

  .وخالفه

   .واختبار الضغط الخرسانةاالحتفاظ بسجالت عن كافة االختبارات الخاصة بخلط  -

  :اختبارات نھائية - 5-2- 3-1-1- 1

ة في االختبار على أجزاء من الخطوط يتم االتفاق على تحديدها باالتفاق مع الجهة المشرفإجراء  -
 1500 علىيزيد طول الخط المراد تجربته  أالحال عدم إمكانية إجرائه في عملية واحدة وعلى 

   ، إال إذا ذكر في دفتر الشروط والمواصفات خالفًا لذلك.متر

   :شبكات الصرف الصحي - 3-1-2- 1

  :أعمال الحفر والردم -1- 3-1-2- 1

   .وزيع روبيرات مساعدةعمل تدقيق شامل للروبيرات األساسية في المشروع وت -

   .مراجعة مناسيب وخطوط الخنادق طبقًا للمخططات -

   .ذلكوتوثيق التأكد من تحديد مناسيب األرض الطبيعية  -
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  .مراجعة مسار وأبعاد الخنادق بكل دقة -

   .مراعاة قواعد األمن والسالمة -

   .هاالتأكد من توريد األنابيب للموقع قبل البدء في الحفريات الخاصة ب -

   .مراجعة األبعاد المطلوبة للحفر طبقًا للمخططات التنفيذية -

ية للحرارة وأشعة الشمس التأكد من اتخاذ التدابير الالزمة لتجنب تعريض األنابيب البالستيك -
، ويجب وقايتها أثناء عمليات النقل والمناولة والتخزين والتركيب بحيث يتم تخزينها في المباشرة

  .هواة جيداً أماكن مظللة وم

  مراجعة المحاور والمناسيب الخاصة باألنابيب وغرف التفتيش.  -

  المخططات. و والرص طبقًا للمواصفات  الفرش المناسبفحص األنابيب عند توريدها وعمل  -

يب وقطع الملحقات والتأكد من أن السطح الداخلي لجميع األناب ،فحص األنابيب قبل التركيب -
 . نظيفة

بعناية إلى داخل الخندق  كسسواراتاإلللعدد الالزمـة إلنزال األنابيب و  المقاول استعمال التأكد من -
  .ودون حدوث تلف في األنابيب

   .تالفةال وسليمة أالغير ب يباناألفحص األنابيب وملحقاتها جيدًا قبل اإلنزال واستبدال  -

   :أعمال خطوط األنابيب -2- 3-1-2- 1

   .نابيب وعمل التوصيالت عن طريق عمال وفنيين ذوي خبرة عاليةالتحقق من تركيب جميع األ -

   .متابعة جميع أعمال التركيب والتوصيل واختبار الضغوط والتسرب -

   .مراجعة مناسيب الخندق والميول والعمق والعرض طبقًا للمخططات -

   .فحص نزح وتصريف المياه المتجمعة بالخندق مع مراجعة مدى ضبط وضع الملحقات -

   .فحص األنابيب بعناية مع إزالة جميع الشوائب الخارجية والداخلية قبل التركيب -
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ورفض أي أنبوب  ،للكشف عن الشروخ الشعرية والتشققات داخليًا وخارجياً  يتم فحص األنابيب جيداً  -
  .عيوب مع التأكد من نظافة كل أنبوب قبل التركيب هتالف أو ب

حسب الخط والمنسوب والميل المطلوب بحيث يكون خط األنابيب مراجعة تركيب كل أنبوب بدقة  -
  .حسب المخططات التصميمية شاقولياً مستقيمًا أفقيًا و 

   .يجب سد نهايتي األنبوب عند الضرورة لمنع دخول األتربة والرواسب داخل األنابيب -
   :تفتيش المناھل غرف -3- 3-1-2- 1

، وتكون عادة عند تغيير ألنابيب طبقًا للمخططاتى خطوط االتأكد من إنشاء غرف التفتيش عل -
 أو حسب ما هو موضح بالمخططات والمواصفات.  شاقولياً أو  االتجاه في خط األنابيب أفقياً 

   :مراجعة إنشاء غرف التفتيش طبقًا للمخططات التفصيلية مع مراعاة ما يلي -

  خططاتباالرتفاع والميول المطلوبة وفقًا للم الخرسانيةصب القاعدة.  

 يتم توصيل األنابيب الخارجة والداخلة عن طريق الوصالت المرنة.   

 يتم صب غرف التفتيش حسب المخططات والمواصفات.   

  حكام الهيدروليكي واختبار امتصاص المياه للتأكد من منع التسرباإلإجراء اختبار.   

  ًتركيب الساللم طبقًا للمخططات وتثبيتها جيدا.   

 فتيش وٕاطاراتها حسب المخططاتتثبيت أغطية غرف الت.   

  وقاية جميع األسطح الداخلية والخارجية لغرف التفتيش بالمواد المانعة للتسرب طبقًا
 .للمخططات والمواصفات

   :االختبارات -1-2-4 -3- 1

   :االختبارات األولية - 4-1- 3-1-2- 1

 28تم االختبارات بعد مرور وت ،يتم اختبار المنشآت الحاملة للمياه للتأكد من إحكامها ضد التسرب -
 .وقبل القيام بأي أعمال ردم وقبل أعمال العزل ،الخرسانةيومًا على األقل من تاريخ صب 
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ويتم اختبار الخطوط عند نهاية  ،يتم اختبار جميع أنابيب الصرف الصحي باالنحدار قبل الردم -
  .التزفيت ةالردميات وقبل إعاد

   .بارهيتم تنظيف خط األنابيب قبل اخت -

   :يتم االختبار كالتالي -

التأكد من أن منسوب المياه الجوفية في الخندق عند أقل منسوب تحت أسفل نقطة في األنبوب  -
  .والوصلة المراد اختبارها

ويتم اختبار خطوط األنابيب  ،األنابيب ذات األقطار الكبيرةالهواء أو الدخان الختبار  استعماليتم  -
  .بالمياه أو حسبما تحدده المواصفات ةالصغير ذات األقطار 

ومن ثم يعاد االختبار  ،فحص جميع األنابيب التي تفشل في االختبار للبحث عن العيب وٕاصالحه -
  .مرة ثانية حتى تحقق النتائج المطلوبة

   :االختبارات النھائية - 4-2- 3-1-2- 1

 .وبحضورها المقاولاالتفاق مع يتم االختبار على شبكة الصرف بالكامل أو قطاعات منها وذلك ب -

ويتم التوقيع عليها  ،المقاوليتم تسجيل جميع نتائج االختبارات بحضور المهندس المشرف ومهندس  -
  .من قبل كلٍّ منهما

   .وتحت إشرافها مؤقتب من قبل لجنة االستالم اليتم عمل اختبار إضافي لألنابي -

  .لتسرب المياهاختبار جميع غرف التفتيش بحيث تكون مانعة  -
   :شبكات تصريف مياه األمطار - 3-1-3- 1

بشبكات  ويتم متابعتها حسب ما ذكر سابقاً  ،يتم تنفيذ شبكات تصريف مياه األمطار عادة باالنحدار -
  .الصرف الصحي
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  :القسم الثاني: اإلشراف على تنفيذ األعمال الزراعية

  

  :أعمال التشجير -1- 3-2- 1

   :التربة -1- 3-2-1- 1

  .قبل توريدها لموقع المشروعلتأكد من صالحية التربة المستخدمة للزراعة ا -

 .ستعمالالمختارة قبل اال أخذ عينات عشوائية لتحديد خواص وعناصر التربة -

ة نسب % وأن تكون2عن بنسبة ال تقل األسمدة العضويةمراعاة أن تحتوي التربة الزراعية على  -
  .ن خالية من اآلفات الزراعيةكو ت وأن الفعال بالحد المقبول الكلس

   :أعمال الحفر والردم -2- 3-2-1- 1

   .مراجعة أعمال الحفر الخاصة بمختلف أنواع النباتات وذلك وفقًا لمواصفات المشروع -
   :حفريةلل التالية بعاداعتماد األعند وجود طبقة صخرية صماء يتم  -
  .متر )1 × 1 × 1( لألشجار 
  .رمت )0.7 × 0.7 × 0.7(سيجة األو  جيرات والمتسلقاتالش 
   .متر )0.5 × 0.5 ×0.5( التربة مغطياتنباتات  
  متر. )0.3 × 0.3 × 0.3(المسطحات الخضراء  
اء ومن ثم تغمر بالم ،حسب دفتر الشروط الزراعية الخاص المختارة مراعاة ردم الحفر بالتربة الزراعية -

 ،ت وتحديد مستوى التربةربة إمكانية الهبوط والثبا، وذلك إلعطاء التوتترك لمدة يومين قبل الزراعة
   .ي حال عدم وجود صرف للماء الزائدوالتأكد من نفوذية التربة حتى ال تسبب موت النباتات ف

   :النباتات -3- 3-2-1- 1

   :التأكد من أن النباتات الموردة للموقع مطابقة للشروط والمواصفات الخاصة بذلك من حيث
   .هاأصنافأنواعها و  -
   .أعمارها والحجم والطول المناسب لذلك -
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   .والفيروسات أن تكون سليمة وخالية من األمراض واآلفات والحشرات -
  .متناسبة مع حجم النبات وجذوره معدنيةأو  أن تكون موردة في صناديق بالستيكية -
  

   :أعمال الزراعة -4- 3-2-1- 1

وتستبدل بأنواع  ،والمصابة باآلفات الزراعية النمو يتم استبعاد النباتات الميتة والشاذة والضعيفة -
  . المقاولأخرى على حساب 

  .متماثلة في االرتفاع والنمو والتفرع )وفقًا لكل نوع(مراعاة أن تكون النباتات  -

وذلك للتأكد من مدى تأقلمها  ،المؤقتزراعة النباتات قبل فترة كافية قبل االستالم  االنتهاء من يتم -
 .ها المستديمةمع مواقع

وتكون الدعامات مدهونة بمادة عازلة للصدأ بالنسبة  ،التأكد من وضع الدعامات وأسالك التثبيت -
ن يتم تثبيت النباتات بالدعامات على أ ،أو تستخدم دعامات خشبية مناسبة للدعامات الحديدية

   .بواسطة أسالك مغلفنة بالبالستيك
اتات بخزان مياه السقاية لتأمين االحتياج المائي الكافي للن التأكد من كفاءة شبكة السقاية وحجم -

  .المزروعة
التأكد من المناسيب التصميمية النهائية للحدائق منعًا النجراف التربة على األرصفة أو تجمع المياه  -

  .نتيجة عدم التسوية
  

  :مياه الري - 3-2-2- 1

 :تحديد نسبة ملوحة المياه -1- 3-2-2- 1

مل في روع معدًال لنسبة الملوحة في الماء المستعـة في المشـة الري المستخدمـأنظم يحدد لكل نظام من
ري ـوذلك لكٍل من الري بالتنقيط وال P.P.Mجزء في المليون ) 2000(ا ـول معدلهـالري بحيث تكون ح

  بالرش.
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  :مالحظة

مائي للنباتات حتياج اليجب تأمين مصدر ثابت لمياه السقاية بالكميات المطلوبة لتغطية اال -
  .المزروعة

من حيث االحتياج  )سطع شمسي ،رطوبة نسبية ،رياح ،ارةحر (يجب االنتباه لطبيعة وبيئة المشروع  -
وفي حال ندرة المياه يتم االعتماد على  ،ار النباتات المتأقلمة مع الموقعالمائي بحيث نخت

لية المزهرة والنباتات ذات األشجار والشجيرات واستبعاد المسطحات الخضراء والنباتات الحو 
  .االحتياجات الخاصة

  .يجب االنتباه للوقت المناسب إلضافة السماد العضوي في فصل الخريف والشتاء -
  .م نمو كامل على النباتات المزروعةبعد مرور موس األولياالستالم  -
بدء األعمال  قبلذلك بتجميعها من األماكن المختلفة في الموقع و االستفادة من تربة الموقع  -

  .المدنية
نة والخدمة بعد الصيا أعماللمتابعة  صاحب العملالعمل على تدريب كادر فني يعين من قبل  -

  .االستالم النهائي
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  الملحق

  دســا المهنــيحتاجه التـياذج ــالنم

  ي ــف 

   ذــى التنفيــراف علــال اإلشـــأعم
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  أوالًـ النمـاذج اإلداريــة
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  استمارات استالم األعمالاًـ ثاني
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  األعمال اإلنشائية
  

   



 

 

 

  .الهندسية اتالشركة العامة للدراس   

163  

 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

 



 

 

 

  .الهندسية اتالشركة العامة للدراس   

164  

 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

 



 

 

 

  .الهندسية اتالشركة العامة للدراس   

165  

 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

 



 

 

 

  .الهندسية اتالشركة العامة للدراس   

166  

 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

 



 

 

 

  .الهندسية اتالشركة العامة للدراس   

167  

 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

 



 

 

 

  .الهندسية اتالشركة العامة للدراس   

168  

 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  األعمال المعمارية
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  األعمال الصحية
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  فريق العمل
  .رئيس دائرة التدريب والتأهيل واإلحصاء .رئيس فريق العمل  »مدني«  يونس المهندسة كنانة

    »مدني«  المهندسة ميساء سالمة

  .رئيس شعبة المشاريع والمتابعة  »مدني«  المهندسة ميساء رمضان

    »مدني«  المهندسة ميس عوض

      االختصاصيون:
  .عضو مكتب التقييم والتقويم  »مدني«  المهندس معتز شخاشيرو
»كهرباء«  المهندس وجيه مقصود   .عضو مكتب التقييم والتقويم 
»ميكانيك«  المهندس وسيم تشطيبة    
»ميكانيك«  المهندس فراس بشور    
»كهرباء«  المهندس جمعة بشبش    
»صحية«  المهندس أيمن مغربية    

»زراعة«  المهندس محمود غنوم شويش    
»طرق«  المهندس وليد الصالح   .المعابر والجسورمديرية هندسة الطرق و  
»طرق«  المهندس حسام مراد   .مديرية هندسة الطرق والمعابر والجسور 

  ساعد في إصدار هذا الدليل:
  رئيس مكتب التقييم والتقويم. المهندس نيقوال ديب

  رئيس دائرة الكشوف ودفاتر المساحة. المهندس عربي الداالتي
  عقود اإلشراف والمتابعة.رئيس دائرة البرامج و  المهندس أسامة ذكرى

  إشراف ومتابعة
  مدير اإلشراف المركزي

  المهندس يوسف فهد عيسى.
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  63  القسم األول: اإلشراف على تنفيذ األعمال اإلنشائية 

  63  الخطوات األساسية

  63  ية واإلحداثيات الشبكية أعمال التسو 1- 1-1-1

  63  أعمال التخطيط والتأكيس  - 2- 1-1-1

  64  أعمال الحفر  - 3- 1-1-1

  66  أعمال األساسات  - 4- 1-1-1

  68  أعمال الردم حول األساسات  - 5- 1-1-1

  69  أعمال األرضيات  - 6- 1-1-1

  69  األعمدة والجدران الخرسانية  - 7- 1-1-1

  70  األسقف والجوائز  - 8 - 1-1-1

  71  أعمال اإلنشاءات المعدنية - 9- 1-1-1

  72  القسم الثاني: اإلشراف على تنفيذ األعمال المعمارية 



 

 

 

  .الهندسية اتالشركة العامة للدراس   

271  

 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  72  الخطوات األساسية

  72  أعمال البلوك والحجر  - 1- 1-1-2

  73  أعمال العزل  - 2- 1-1-2

  74  أعمال الطينة  - 3- 1-1-2

  74  األسقف المستعارة  - 4- 1-1-2

  75  األرضيات  أعمال إكساء - 5- 1-1-2

  77  أعمال إكساء الجدران (سيراميك ـ حجر)  - 6- 1-1-2

  78  أعمال الدھانات  - 7- 1-1-2

  79  التركيبات الخشبية  - 8- 1-1-2

  79  التركيبات المعدنية  - 9- 1-1-2

  80  القسم الثالث: اإلشراف على تنفيذ األعمال الصحية 

  80  عام  - 1- 1-1-3

  81  لألعمال الصحية المرحلة التحضيرية  - 2- 1-1-2

  82  الخطوات اإلجرائية  - 3- 1-1-3

  83  نظام النوافير  - 4- 1-1-3

  85  القسم الرابع: اإلشراف على تنفيذ األعمال الكھربائية 

  85  الخطوات األساسية
  85  التأسيسات الكھربائية  - 1- 1-1-4
  86  تمديد األسالك  - 2- 1-1-4
  86  خارج المختلفة تركيب المفاتيح والمآخذ والم - 3- 1-1-4
  86  تركيب أجھزة اإلنارة وتجھيزات االستطاعة  - 4- 1-1-4
  87  حامالت الكابالت  - 5- 1-1-4
1-1-4 -6 - ً   87  تمديد الكابالت داخليا
  87  نظام توزيع الطاقة باستعمال الباراسبارات - 7- 1-1-4
1-1-4 -8 - ً   88  تمديد الكابالت خارجيا
  88   اللوحات الكھربائية - 9- 1-1-4
  88  شبكة التأريض  -10- 1-1-4
  89  شبكة الحماية من الصواعق  -11- 1-1-4
  89  الحماية من التوترات العابرة  -12- 1-1-4
  89  لوحة تحسين عامل االستطاعة  -13- 1-1-4
  90  أعمال اإلنارة في الموقع العام  -14- 1-1-4



 

 

 

  .الهندسية اتالشركة العامة للدراس   

272  

 دليل اإلشراف على تنفيذ المشاريع

  90  المصاعد  -15- 1-1-4
  92  اطية مجموعة التوليد االحتي -16- 1-1-4
  UPS  93وحدات عدم انقطاع التيار  -17- 1-1-4
  93  نظام الھاتف  -18- 1-1-4
  93  شبكة المراقبة بالكاميرات  -19- 1-1-4
  94  الستااليت  -20- 1-1-4
  94  نظام إنذار الحريق  -21- 1-1-4
  95  منظومة اإلطفاء اآللي بالغاز  -22- 1-1-4
  95  منظومة األتمتة والتحكم  -23- 1-1-4
  96  النظام الصوتي  -24- 1-1-4
  96  نظام الساعات الزمنية  -25- 1-1-4
  96  نظام تمديدات شبكات الكمبيوتر  -26- 1-1-4
  97  االختبارات  -27- 1-1-4

  98  القسم الخامس: اإلشراف على تنفيذ األعمال الميكانيكية 
  98  الخطوات األساسية

  98  شبكة مجاري الھواء  - 1- 1-1-5
  99  فتحات الھواء  - 2- 1-1-5
  99  شبكة أنابيب الماء الساخن والبارد  - 3- 1-1-5
  99  تجھيزات التدفئة المركزية  - 4- 1-1-5
  100  تجھيزات التكييف  - 5- 1-1-5
  101  خزانات الوقود  - 6- 1-1-5

  102  : خطوات اإلشراف على تنفيذ مشاريع الطرق  ثانياً 
  102  لمدنية القسم األول: اإلشراف على تنفيذ األعمال ا

  102  األعمال الترابية لطبقة القاعدة  - 1- 1-2-1
  Sub base   104أعمال طبقة ما تحت األساس  - 2- 1-2-1
  base   105أعمال طبقة األساس الحصوية  - 3- 1-2-1
  MC0) Prime Coat (   106 اإلسفلتية أعمال طبقة اللصق  - 4- 1-2-1
 Asphalt Base اإلسفلتيأعمال طبقة األساس  - 5- 1-2-1

Course    
107  

  109  الثانية  )RC2( اإلسفلتيةطبقة اللصق  - 6- 1-2-1
  Asphalt Wearing Course   109 االھتراءطبقة  - 7- 1-2-1
  111  أعمال األطاريف الخرسانية (اإلسمنتية)  - 8- 1-2-1
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  112  األرصفة  - 9- 1-2-1
  113  اإلكساءات الحجرية والخرسانية  -10- 1-2-1
ديل مناسيب غرف التفتيش والريكارات الموجودة سابقاً تع -11- 1-2-1

  بالموقع
113  

  114  الريكارات وغرف التفتيش الجديدة  -12- 1-2-1
  114  دھان العالمات على سطح الطريق  -13- 1-2-1
  115  العالمات األرضية  -14- 1-2-1
  115  حواجز األمان والحواجز الخرسانية (نيوجرسي)  -15- 1-2-1
  116  اإلشراف على تنفيذ المنشآت الخرسانية  -16- 1-2-1

  118  القسم الثاني: اإلشراف على تنفيذ أعمال إنارة الطرق 
  118  أعمال الحفريات والقساطل وتمديد الكابالت  - 1- 1-2-2
  119  أعمال األعمدة  - 2- 1-2-2
  119  اللوحات الكھربائية  - 3- 1-2-2
  120  مراكز التحويل  - 4- 1-2-2
  120  ختبارات اال - 5- 1-2-2

  121  : خطوات اإلشراف على تنفيذ أعمال الموقع العام   ثالثاً 
  121  القسم األول: اإلشراف على تنفيذ األعمال الصحية 

  121  شبكات المياه وملحقاتھا  - 1- 1-3-1
  124  شبكات الصرف الصحي  - 2- 1-3-1
  127  شبكات تصريف مياه األمطار  - 3- 1-3-1

  128   اف على تنفيذ األعمال الزراعيةالقسم الثاني: اإلشر
  128  أعمال التشجير  - 1- 1-3-2
  129  مياه الري  - 2- 1-3-2

  ملحق ال
  النماذج واالستمارات 

131  

  132  أوالً ـ النماذج اإلدارية 
  161  ثانياً ـ استمارات استالم األعمال 

  162  ـ األعمال اإلنشائية 
  168  ـ األعمال المعمارية 

  183  الصحية ـ األعمال 
  196  ـ األعمال الكھربائية ـ تيار قوي 

  215  ـ األعمال الكھربائية ـ تيار ضعيف 
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  216  ـ إذاعة ونداء الطوارئ 
  222  ـ الشبكة الحاسوبية 
  228  ـ شبكة الستااليت 

  233  ـ شبكة الھاتف 
  239  ـ كاميرات المراقبة 

  243  األجھزة الدقيقة    ـ إنذار وإطفاء 
  248  ـ تحكم وأتمتة                             

  251  ـ األعمال الميكانيكية 
  270  فريق العمل
  271  المحتويات

 
  


