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 ألولالفصل ا

 

 فٌارــالتعل وــداف الدلٌــأه

 
 :أهداف الدلٌل -1-1

المشاريع وخطوات تنفيذىا وفؽ  تنفيذواجبات ومياـ جياز اإلشراؼ عمى توضيح ييدؼ ىذا الدليؿ إلى 
 :مشاريع وفؽ ما يميالطبيعة تتوافؽ مع أسس ومعايير فنية 

 ببنود تنفيذ العقدو بالمشروع طالع عناصر جياز اإلشراؼ عمى التعاريؼ والمفاىيـ المتعمقة إ. 

  ياز اإلشراؼ مف ميندسيف ومراقبيفجتحديد واجبات وصالحيات. 
 صاحب العمؿ والتزامات المقاوؿ بياف بعض التزامات. 
  يضاح الشروط والتعميمات واألنظمة و بياف  .التي تتعمؽ باإلشراؼ عمى التنفيذا 

  دفاتر مساحة  -كشوؼ  -استالمات » والقواعد األساسية «تحضيرية وتنفيذية» المراحؿتحديد- 
 .المختمفة في أعماؿ اإلشراؼ عمى تنفيذ المشاريع «برنامج زمني........ -تقارير 

 لإلشراؼ عمى  «كيربائية.......... -معمارية  -أعماؿ إنشائية » حديد الخطوات األساسيةت
 .تنفيذ أعماؿ المشاريع المختمفة

 لرفع  لممواد واألجيزة واألعماؿ ذج واستمارات االستالـضبط الجودة في المشاريع عف طريؽ نما
قد  التيوالحد مف المشاكؿ والعوائؽ مستوى اإلشراؼ وبالتالي رفع مستوى جودة تنفيذ المشاريع 

 .تنشأ خالؿ مدة تنفيذ المشاريع
 (المقاوؿ -شراؼاإل -صاحب العمؿالمشروع ) أطراؼلتعاوف بيف خمؽ جو مف الثقة وروح ا. 

 :عارٌفتال -1-2

 :صاحب العمل  -1

، ويمكف أف المشروع وتأميف التمويؿ الالـز ؿذ أعماتنفي وتسيير الذي يقـو بإدارةاالعتباري يعني الشخص 
 .يسمى )المالؾ أو صاحب المشروع أو الجية المالكة أو اإلدارة أو الجية العامة(
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  :المقاول -2

 عرضيـ صاحب العمؿؿ بِ لشركػة الذيف قَ ا أوالمؤسسة أو  االعتبارييف أو األشػخاص الطبيعييف أو الشخص 
ممثمييـ الشخصييف والمفوضيف القانونييف أي  ىـءوكال ، ويشمؿ ذلؾالعارض الفائز بتنفيذ المشروع(أي ىو )

ع مشتمالتو، ويمكف أف ، ويكوف ممزمًا بتنفيذ العقد وجميصاحب العمؿمف يحؿ محميـ بموافقة  أو أصوالً بتمثيميـ 
 متعيد أو المنفذ(.يسمى )ال

 :المشروع -3

عماؿ الغاية حتى تؤدي ىذه األ صاحب العمؿلصالح  المقاوؿىو مجمؿ األعماؿ المطموب تنفيذىا مف قبؿ 
ووفؽ دفاتر الشروط الفنية والمخططات المعدة ليذا  المقاوؿالمرجوة منيا وذلؾ بمقتضى العقد الموقع مع 

 .المشروع
  :العقد -4

أو ىو  ،حقوؽ والتزامات وواجبات كؿ مف الطرفيف تتضمف ،المقاوؿو صاحب العمؿ بيف االتفاقية الموقعة 
  .يوضح حقوؽ والتزامات الطرفيف أو خاص عاـلتحقيؽ ىدؼ معيف  المقاوؿو صاحب العمؿ إرادتي  التقاء
  :وثائق العقد -5

الشروط دفتر  ـالعقد  وثيقة :تشملالعقد و  وثيقة جميع الوثائق الالزمة لمتنفيذ والمنصوص عنها في نص
ـ جدول  المخططاتـ المواصفات الفنية و  المعتمد ـ دفتر الشروط العامة «والمالية والفنيةالحقوقية » الخاصة

ة وأي مستندات أخرى يشممها المذكرات التفسيري ـتقارير التربة  –جداول الكميات  ـ المقاولاألسعار ـ عرض 
  .لعقدكمها جزءًا ال يتجزأ من ا وتعد، العقد
  :وسرٌانها مدة العقد -6

 أو أمر المباشرة بمحضر معتمد ، وتبدأ مف تاريخ تسميـ الموقعالعقد لتنفيذ أعماؿ المشروعفي ددة المدة المح
 أو صرؼ السمفة حسب نص العقد. -أييما أحدث  - مقاوؿلم

  :المدة اإلضافٌة -7

وفؽ ما تنص عميو فو عف التنفيذ جزئيًا أو كميًا نتيجة لتوق مدة إضافية لمتنفيذ تضاؼ لمدة العقد األصمية
 شروط العقد.

  :قٌمة العقد -8

ضافية ، وقيمة األعماؿ اإلالعقدوفؽ الوثيقة الواردة في  ىي القيمة اإلجمالية المحددة لتنفيذ األعماؿ بالكامؿ
  بتنفيذىا. المقاوؿالتي ُكمؼ 

  :جدول الكمٌات -9

 ع بالكامؿ ووحدات قياسيا وكمياتيا.قائمة تبيف بنود أعماؿ المشرو  وى
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 :جدول األسعار -10

 .السعرب األجزاء المشمولةمع ف البنود العقدية ويتضم
 :للبنودالسعر تحلٌل  -11

بمجموعيا أعماؿ البند ومتضمنًا أسعار  تشكؿ العمؿ التي و جدوؿ يتضمف سعر كؿ نشاط مف أنشطةى
، المواد واألجور واألرباح واليوالؾ والنفقات في جدوؿ بمجموعيا سعر البند الوارد تعطي والتي  والضرائب والرسـو

 .األسعار
 :الكشف التقدٌري -12

كمياتيا التقديرية ووحدات قياسيا إضافة إلى األسعار اإلفرادية يتضمف البنود العقدية مع ىو الكشؼ الذي 
 واإلجمالية لبنود األعماؿ والقيمة اإلجمالية التقديرية لممشروع.

 :نظام العقود -13

 .قانوف العقود النافذبموجب  ىو النظاـ الصادر
 :للعقد الشروط العامة -14

  .صاحب العمؿمجموعة الشروط العامة النمطية التي تستخدـ لعدد مف العقود وفؽ ما يعتمده  
 العامة: والمواصفات الفنٌة الشروط -15

 . العمؿصاحب العامة المعتمدة مف الفنية والمواصفات ىي الشروط  
 :المواصفات الخاصة -16

، وتعني أيضًا اإلضافات والتعديالت واإليضاحات التي البنود العقديةلتنفيذ  الفني لوصؼ التفصيمياىي 
 .شروعلتغطية ظروؼ خاصة بالم العامة تجري عمى المواصفات

 :الخاصة الفنٌة الشروط -17

لتغطية رسة والمتعمقة ببنود تنفيذ المشروع، ىي مجموعة الشروط الفنية الخاصة التي تضعيا الجية الدا
 .المشروع متطمبات
   :المخططات -18

وأية  ،قد والمعدة مف قبؿ الجية المصممةالتصميمية ألعماؿ المشروع كما ىي مشمولة بالع الرسوماتىي 
 .بموجب أحكاـ العقدأو مف ينوب عنو( )مخططات إضافية ومعدلة يصدرىا صاحب العمؿ 

  :حٌةصاحب الصال -19

  .المتعمقة بالمشروع إلصدار القرارات والبت في الموضوعاتمف قبؿ صاحب العمؿ ىو الجية المفوضة 



 

 

 

مديرية اإلشراؼ المركزي ػاليندسية  الشركة العامة لمدراساتػ    واإلسكاف وزارة األشغاؿ العامة   

 

6 

 اإلشراؼ عمى تنفيذ المشاريع دليؿ

2019 

  :العروض فضلجنة  -20

 .أصوالً العارضيف العروض المقدمة مف  ودراسةلفض  مف صاحب العمؿ األشخاص المكمفوف بقرار
 :التكلٌف كتاب -21

 يواألعماؿ عم و يتـ ترسية تنفيذػوالذي بموجب العارض الفائزإلى ة ػصاحب الصالحي الموجو مف ابػالكتىو 
لمقياـ بتنفيذ أي أعماؿ غير واردة  المقاوؿ إلىوىو أيضًا الكتاب الذي يوجيو آمر الصرؼ  .المقاوؿليصبح اسمو 

 في العقد.
 الجهة المشرفة: -22

ؽ عقد لإلشراؼ عمى تنفيذ وف المفوضيفالعمؿ أو موظفيو ىي الجية المكمفة أصواًل مف قبؿ صاحب 
 المشروع.
 :جهاز اإلشراف -23

لإلشراؼ عمى تنفيذ  يضـ كافة الميندسيف والفنييف واإلدارييف المكمفيف مف قبؿ الجية المشرفةجياز 
 .المشروع
 المهندس المشرف: -24

 لإلشراؼ عمى تنفيذ األعماؿ في المشروع حسب اختصاصو.  أصوالً ىو الميندس المكمؼ 
 :)لجنة المتابعة(االتصال  عةمجمو -25

سؽ بينو وبيف ىمزة الوصؿ والمن واصاحب العمؿ ليكون يكمفيـ فالذي أو مجموعة األشخاص الميندسىي 
 .المقاوؿو  كؿ مف جياز اإلشراؼ

 :دارة المشروعإ -26

 متابعةو أو جزئيًا  الكبيرة لإلقامة بالمشروع كمياً  المفوضة مف قبؿ صاحب العمؿ في المشروعات ىي الجية
دارة المشروع لصالح صاحب العمؿو  المقاوؿكؿ مف   ، بقيادة شخص يسمى مدير المشروع.الجية المشرفة، وا 
 (:مساعد المهندس)الفنً المراقب  -27

 –معمارية  –الفني الذي يقـو بمراقبة العمؿ أو جزء منو وبشكؿ تفصيمي في التخصصات المختمفة )مدنية 
 .(الخ………ميكانيكية  –كيربائية 
 :)الطبوغرافً(المساح  -28

  .مراقبة األعماؿ المساحية بشكؿ تفصيميباستالـ و مساعد الميندس الذي يقـو الميندس أو  
 :كمٌاتالحاسب  -29

  .بالمشروع المنفذةالشخص القائـ عمى أعماؿ الحصر لجميع الكميات 
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 :واجبات جهاز اإلشراف -30

 منو بكؿ مشتمالتو ضمف حدود الصالحيات المخولة لو.اإلشراؼ اليندسي عمى تنفيذ العقد أو جزء 
 :صالحٌات جهاز اإلشراف -31

مف ليتمكف جياز اإلشراؼ  والوارد في العقد صاحب العمؿ الصالحيات الممنوحة لو بموجب تفويض مف
 .ى صاحب العمؿقرار دوف الرجوع إل البت في قضايا معينة أو اتخاذ

 :االعتمادالتدقٌق و -32

، وفؽ استمارة معدة خصيصًا لذلؾ اؿ أو المواد طبقًا لممواصفات والمخططات وشروط العقدقبوؿ األعم
 ويحدد فييا قرار جياز اإلشراؼ بموضوع القبوؿ. 

 :المرحلة التحضٌرٌة -33

 .العقد إلى تسميـ الموقع تاريخ توقيعمرحمة األعماؿ في الفترة ما بيف 
 :المرحلة التنفٌذٌة-34

 لو.  المؤقتمف بداية التنفيذ الفعمي لممشروع )تسميـ الموقع( وحتى االستالـ  ءً ابتدمرحمة األعماؿ ا
 :الموقع -35

أو  ، وأية أراضٍ أو فييا وغيرىا مف األماكف المطموب تنفيذ األعماؿ إما فوقيا أو تحتياالمحددة األرض 
 .أماكف يقدميا صاحب العمؿ كمساحات لتنفيذ المشروع المحدد بالعقد

  :التربةمٌكانٌك  رتقارٌ -36

 حيث تحتوي ىذه التقارير عمىمف صاحب العمؿ  تصدرىا الجية المختصة المكمفةىي التقارير التي 
، حيث تحدد ىذه التقارير نوعية التربة الصالحة لتأسيس البناء وكؿ ما يمـز مواصفات ونوعية التربة بالمشروع

 وىي تشمؿ مايمي:

 قبؿ المباشرة بالدراسة وذلؾ لتصميـ األساسات.التقرير األساسي: ويتـ إعداده  -أ 

التقرير المتمـ: ويتـ إعداده بعد إنياء الحفر والوصوؿ إلى منسوب التأسيس وقبؿ المباشرة بصب  –ب
 النظافات ويتـ إعداده مف قبؿ الجية التي أعدت التقرير األساسي.

 عمىو فإن ،داد التقرير المتمـبإع التي أعدت التقرير األساسيوفي حاؿ عدـ إمكانية قياـ الجية 
  .أصوالً  التقرير المتمـ إعداد المقاوؿ

تقرير التربة المستكمؿ لمتقارير السابقة: في حاؿ ضرورة إجراء سبور إضافية لمتربة عند تغير طبقات  –ج 
 فإف عمى المقاوؿ إعداد ىذا التقرير المستكمؿ. التربة وعمقيا
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 :تسلٌم الموقع -37

يـو تسميـ الموقع ىو بداية مدة  عد، ويأي عوائؽ تمنع مف بدء التنفيذمف  خالياَ  مقاوؿلمروع تسميـ موقع المش
 .أو أي اشتراطات عقدية أخرى ،)إف وجدت( بعد صدور أمر المباشرة ودفع السمفةإذا تـ العقد فعميًا 

 :المقاول)وكٌل( مندوب  -38

أو مف يفوضو صاحب العمؿ لممتابعة مع  المقاوؿمف قبؿ  أصوالً يفوض  أو طبيعي أي شخص اعتباري
 .أو الجية المشرفة فيما يتعمؽ بالمشروع

 :المقاولمهندس  -39

ـ وتنفيذ وكذلؾ استال ،تنفيذ جميع مراحؿ المشروع لمتابعة المقاوؿالمفوض رسميًا مف قبؿ ىو الميندس 
 الجية المشرفة.تعميمات 
 الروبٌر  -40

وىي نقطة ضمف الشبكة المساحية  (Zنسوب عف سطح البحر )( والم x،yنقطة معمومة اإلحداثيات )
 المعيارية لمقطر.

 :BENCH MARK النقطة المعٌارٌة  -41

حداثياتيا مقارنة  منسوب معياري(ب)أو نقطة عمى األرض معروؼ منسوبيا مقارنة بمنسوب سطح البحر  وا 
يمة مدة تنفيذ المشروع لمرجوع إلييا عند ويتـ الحفاظ عمييا ط ،الخرسانةوتكوف مثبتة جيدًا ب ،معياريةبشبكة 
  .الحاجة
 :)البرنامج الزمنً(الجدول الزمنً  -42

لدراستو  لمجية المشرفةيقدمو و  أو مف يمثمو المقاوؿ ؿ التنفيذ المختمفة لممشروع يعدهجدوؿ يوضح مراح
تيي عندىا كؿ مرحمة مف ، ويحدد فيو اآلجاؿ الزمنية التي تنصاحب العمؿ مف قبؿ واعتمادهوالموافقة عميو، 

 المراحؿ.
 :ٌةاإلضبارة التنفٌذمخططات  -43

 ىي المخططات المعدة مف قبؿ الجية الدارسة مع إضبارة المشروع.
 :(Shop Drawings)ورشة مخططات ال -44

لتدقيقيا واعتمادىا  لمجية المشرفةويقدميا  أو مف يفوضو المقاوؿيعدىا توضح طريقة التنفيذ  مخططاتىي 
 .العمؿ وفقيا يتـل
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 :(AS BUILT DRAWINGSالمخططات حسب التنفٌذ ) -45

، ويقدميا في نياية الواقععمى  المنفذةطبقًا لألعماؿ  أو مف يفوضو المقاوؿبإعدادىا المخططات التي يقـو 
 .صاحب العمؿل والجية المشرفة، وتسميميا المقاوؿويجب توقيعيا مف  ،المشروع
 : لتقرٌر الٌومً()ا الٌومً الورشةدفتر  -46

حوادث التغيرات و الو  عمييا، اوتعميماتي اومالحظاتي المنفذةيوميًا األعماؿ  الجية المشرفةسجؿ فيو تدفتر 
 .واآلليات والمواد الداخمة والخارجة ،الموجوديفوعدد العماؿ  الطقس حالة إضافة إلى

 .والجية المشرفة المقاوؿمف قبؿ  وتوقيعو حيث يجب توثيقو
 :والتجهٌزات وادالم -47

المذكورة في دفاتر الشروط  التي تمـز لتنفيذ المشروع طبقًا لممواصفات القياسية والتجييزات مجموعة المواد
 ، ما لـ ينص العقد خالؼ ذلؾ.الفنية والمواصفات

 :المعدات -48

 .خالؼ ذلؾ مىع ما لـ ينص العقد المقاوؿوالمقدمة مف  لمعدات التي تمـز لتنفيذ األعماؿىي اآلليات وا
 :المخبر -49

 .الجية المشرفة، والذي يتـ اعتماده مف قبؿ مواد الداخمة في تنفيذ المشروعالالمكاف الذي يتـ فيو اختبار 
 :(التغٌٌر)التعدٌل أمر  -50

لبعض البنود واألعماؿ  عديؿبشأف إجراء ت مقاوؿلمأمر خطي معتمد مف صاحب الصالحية موجو 
  .بالمشروع
 :لمإقتالكشف ا -51

قة لممخططات والشروط والمطاب كميًا أو جزئياً  األعماؿ المنجزة قيمة عف مقاوؿلم تصرؼمالية دورية  ةدفع
دارية محددةفنية وفقًا لضوابط والمواصفات   .وكذلؾ األمر بالنسبة لإلحضارات الموردة لممشروع مالية وا 

 :محضر المعاٌنة -52

ويوضح فيو الحالة التي عمييا  ،يةمدة العقدالليـو المحدد النتياء في ا الجية المشرفةعده ت أو تقرير محضر
ويجب اإلشارة إلى األعماؿ  .األعماؿ المتبقيةلمشروع خاصة في حالة عدـ اكتمالو، وكذلؾ األعماؿ المنتيية و ا

 .صاحب العمؿرفعو إلى ، وتالمنتيية والمستفاد منيا وكمياتيا وقيمتيا
 :المإقتاالستالم  -53

مف قبؿ صاحب العمؿ طبقًا لوثائؽ العقد بموجب محضر موقع عميو مف لجنة  أوليةلعمؿ بصورة قبوؿ ا
، ويمكف أف يتضمف محضر االستالـ المؤقت الجية المشرفةو  المقاوؿمف  كؿٌ  يرافقياو صاحب العمؿ يشكميا 

 استالـ المشروع.فترة لتنفيذىا إذا كانت ىذه المالحظات ال تعيؽ  المقاوؿمالحظات عمى األعماؿ ويعطى 
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 :كتٌبات التشغٌل والصٌانة ومخططات الخدمات حسب التنفٌذ -54

حسب التنفيذ وتشمؿ  بتقديـ نسخة كاممة مف كتيبات التشغيؿ والصيانة ومخططات الخدمات المقاوؿيقـو 
 :يميما

 حسب التنفيذ مخطط عاـ (AS BUILT DRAWINGS)  المياه )لشبكات الخدمات– 
  .والصمامات وأجيزة التحكـ والمعدات األنابيبالصرؼ( يظير تمديدات  –الحريؽ  –التكييؼ 

 المخططات حسب التنفيذ لمتمديدات الكيربائية والتحكـ.  
  بدء التشغيؿ والعمؿ واإليقاؼلتوضح تتابع عممية التحكـ.  
 النشرات الفنية والصور التوضيحية وبيانات الشركة الصانعة.  
 يانة لكؿ وحدة مف األجيزةالتشغيؿ والص وأدلة تعميمات.  
 قائمة بقطع الغيار وأرقاميا.  

 :الكشف النهائً -55

طبقًا  مف تاريخ االستالـ المؤقتستة أشير أقصاىا  والتي يتـ إعدادىا خالؿ مدةالنيائية المالية الدفعة ىو 
، وتكوف روط والمواصفاتقًا لممخططات والشطب الواقععمى  والمنفذة دفاتر المساحة النيائيةو لمقياسات الفعمية 

وفؽ محضر االستالـ  (إف وجدت)حسـ أي غرامات مع نيائية  الكشؼ النيائيالكميات واألرقاـ المبينة في 
 المؤقت.
 الضمان:مدة  -56

. أما في وحتى تاريخ االستالـ النيائي المؤقتىي الفترة المحددة في العقد والتي تبدأ مف تاريخ االستالـ 
 .المؤقتمف تاريخ استالمو  ابتداءً لكؿ جزء  مدة الضماففتحسب  المؤقتـ حالة تجزئة االستال

فيو بأف األعماؿ  عممويُ  صاحب العمؿإلى  المقاوؿوتاريخ االستالـ المؤقت ىو تاريخ الكتاب الذي تقدـ بو 
 . قابمة لالستالـ المؤقتعمى أف األعماؿ  المشرفةجية البموافقة  مذيالً بحيث يكوف منتيية 
 الستالم النهائً: ا -57

قبوؿ العمؿ بصورة نيائية مف قبؿ صاحب العمؿ طبقًا لوثائؽ العقد بموجب الوثيقة التي تتضمف  ىو
، الجية المشرفةومندوب عف  المقاوؿمندوب عف يرافقيا صاحب العمؿ و  يشكميامحضر موقع عميو مف لجنة 

 .عتمد المحضر مف صاحب العمؿويُ 
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 ً ــانـــل الثــالفص

 

 راف ــاز اإلشــجهات ـــوصالحٌات ــــجبوا

  اولــالمقول ــاحب العمـــات صـــموالتزا

 

 :واجبات جهاز اإلشراف -1 -2

 بمساهمة جهاز اإلشراف: رئٌس جهاز اإلشراف وصالحٌات واجبات -1 -1 - 2

 .تخصص رئيس جياز اإلشراؼ حسب نوع المشروع يحدد

 :وصالحياتو واجباتوأىـ ومف 

المخططات  -الشروط والمواصفات العامة والخاصة  -صيغة العقد تيف مف وثائؽ العقد )استالـ نسخ -1
 معتمدةً  (وأي مستندات أخرى يشمميا العقد -تقارير التربة  –جداوؿ األسعار –جداوؿ الكميات  -

 .والنسخة األخرى في موقع المشروع ويتـ حفظ نسخة في ممؼ خاص صاحب العمؿمف قبؿ  أصوالً 

 .ممفات مع التصنيؼ والترتيبفي حفظ وثائؽ المشروع التوجيو ل -2

عداد محضر صاحب العمؿ ممثؿ بوجود مقاوؿلمتسميـ الموقع   -3  .بذلؾ في الموعد المحدد وا 

ومطابقتيا لما ىو مطموب  التأكد مف مؤىالتو العممية وخبراتو العمميةبعد الفني  المقاوؿجياز  اعتماد -4
 . كحد أدنى في وثائؽ العقد

بداء المالحظات عميو إف وجدت المقاوؿسة البرنامج الزمني لمتنفيذ المقدـ مف دراطمب و  -5 ليتـ ، وا 
 بعد الموافقة عميو. صاحب العمؿاعتماده مف 

عطاء مالحظاتو  لممشروع لكافة االختصاصات بمطابقة المخططات المختمفة المقاوؿ الطمب مف -6 وا 
 عمييا خالؿ فترة محددة حسب العقد.

 بعد التحقؽ مف كفاءتيا.  المستخدمة في العمػؿ اوؿالمقمعدات  اعتماد -7

وتثبيت اإلحداثيات بمحضر  قبؿ بدء العمؿ مندوب المقاوؿالشبكية وبحضور  اإلحداثيات توقيع متابعة -8
حتفظ بنسخة وي الجية المشرفةحيث تبقى النسخة األصمية منو في إضبارة المشروع لدى موقع ومعتمد 

 المقاوؿو جياز اإلشراؼ إضافة لمنسخ الواجب حفظيا لدى  عمؿصاحب ال( لدى )صورة طبؽ األصؿ
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 لصاحب العمؿوفي حاؿ وجود أي اختالؼ عف وثائؽ الدراسة عميو أف يبيف ذلؾ  .المشروعفي موقع 
 .الجية الدارسةليتـ المناقشة مع 

  .متابعة اختبارات التربة -9

اء المشروع المختمفة التفصيمية ألجز  (SHOP DRAWINGS) الورشةمخططات اعتماد و  تدقيؽ -11
بداء المالحظات عمييا   . اقتراح التعديالت المناسبة عميياو  (إف وجدت)وا 

والتأكد  لموقع المشروع ........(.البمدية –المرور ى كافة موافقات الجيات المختصة )االطالع عم  -11
ير مف الحصوؿ عمى تراخيص وتصاريح العمؿ مف ىذه الجيات حتى ال يؤثر عدـ وجودىا عمى س

 العمؿ.

 . تفادي أي تأخير في إنجاز المشروعل ومتابعتيا البرامج وتدقيؽاإلشراؼ   -12

تمفة طبقًا لمشروط والمواصفات اإلشراؼ عمى تنفيذ المشروع في مراحمو المخمتابعة العناصر في   -13
  .الورشةمخططات و 

 .وصاحب العمؿ المقاوؿالتنسيؽ بيف   -14

 والرفع إلى صاحب العمؿ بذلؾ. تحديثوي تعديالت عميو لدراسة أو متابعة تنفيذ البرنامج الزمني   -15

  .لمعقدتأكد مف مطابقتيا الإعطاء إذف الصب لألعماؿ الجاىزة بعد   -16

عالم بأية مخالفات أو مشاكؿ تحدث أثناء التنفيذ صاحب العمؿ إبالغ  -17 بتجاوز  المقاوؿبعد تجاوب و وا 
  .المخالفات

عادة تنفيذىا طبقًا بإزالة أي أعماؿ م مقاوؿلمإصدار األمر   -18  .لمعقدخالفة وا 

لمعينات والكتالػوجات قبؿ توريد المواد بفترة كافية تسمح بدارسة  المقاوؿ اتتقديماعتماد و متابعة   -19
  .المناسب منيا حسب العقد والمطابقة لمشروط والمواصفات

فظ نسخة بممؼ وح لصاحب العمؿ ونسخة مقاوؿمع رفع النسخة األصمية لماعتماد التقارير اليومية   -21
 المشروع.

  .وحفظ نسخة منيا بممؼ المشروع لصاحب العمؿالدورية عف المشروع ورفعيا  التقارير اعتماد  -21

جراء التجارب عمى المواد واألعماؿ لمتحقؽ مػف جودتيا   -22 اإلشراؼ عمى برامج ضبط الجودة وا 
  .لمعقدومطابقتيا 

سداء النصح والمشورة الفنية التي المقاوؿتوجيو   -23 تساعده عمى إنجاز المشروع بالمستوى المطموب  وا 
  .وفي الوقت المحدد متى تطمب العمؿ ذلؾ
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ديـ ( مف اقتراحات بتعديؿ المخططات أو المواصفات وتقالمقاوؿتقويـ ما يرد مف )إبداء الرأي و   -24
 (.صاحب العمؿبشأنيا )ل التوصية

 قبؿ الوقوع فييا متى تطمب ذلؾ. بطريقة التنفيذ الصحيحة وتحذيره مف األخطاء  المقاوؿتوجيو   -25

 . د دور ومياـ كؿ منيـػالخ( وتحدي……مساحيف  –مراقبيف  - مشرفيفميندسيف ؿ )ػو فريؽ العمػتوجي  -26

يجاد الحموؿ  المقاوؿمع جياز  أو دورية عقد اجتماعات أسبوعيةالترتيب ل  -27 لدراسة سير العمؿ وا 
  .يذالمناسبة ألية مشاكؿ أو عوائؽ قد تظير أثناء التنف

عداد المراسالت الخاصة ،التعديالت وبنود األعماؿ المستحدثةدراسة   -28 ورفعيا  ،الرأي مع إبداء بذلؾ وا 
 .إلجراء ما يمـز صاحب العمؿإلى 

، جياز اإلشراؼالمنظمة والمدققة مف قبؿ  (المؤقتةالكشوؼ ) مقاوؿلمالدفعات المستحقة اعتماد   -29
  .صاحب العمؿإلى  ورفعيا

 .العقدية لتنفيذ المشروع مدةالمعاينة عند انتياء إعداد محضر ال  -31

  .اإلشراؼ عمى اختبارات التشغيؿ -31

  .مؤقتفي أعماؿ االستالـ ال مرافقة المجاف  -32

 (.AS BUILT DRAWINGSتدقيؽ المخططات حسب التنفيذ ) -33

  .الكميات النيائية اعتماد  -34

  .الكشؼ النيائي اعتماد ورفع -35

  .النيائي في أعماؿ االستالـ المجاف مرافقة  -36
 :نٌالمهندس واجبات -1-2- 2

 مساعدة رئيس جهاز اإلشراف فيما يوكمه إليهم من مهام.   

 –تقارير االجتماعات  –المراسالت )بشكؿ مرتب ومنسؽ االحتفاظ بالموقع بممفات المشروع التالية  -1
 لمخططاتا –أوامر ميدانية  – التعديؿأوامر  –الورشة  مخططاتالتقديمات الخاصة بالعينات و 

وكؿ ما  –تقارير المتابعة  – لتفسيرات الصادرة عف رئيس جياز اإلشراؼاإلضافية واإليضاحية وا
 .(يتعمؽ بالمشروع مف مستندات

رئيس جياز االطالع عمى كافة مستندات ووثائؽ ومخططات المشروع والتنسيؽ بيذا الشأف مع  -2
 اإلشراؼ.

 .يف الرئيسييف بالمشروعالمقاولواتؼ جميع قائمة تحوي أسماء وعناويف وأرقاـ ىاالحتفاظ ب -3
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وكذلؾ مطابقة مخططات كؿ اختصاص  مطابقة المخططات المعمارية مع جميع المخططات األخرى -4
 ومراجعة الكميات الواردة بالعقد مع المخططات ىندسي مع بعضيا لكشؼ عدـ التطابؽ بينيا إف وجد

 .الالزمة اإلجراءاتواتخاذ 

قبؿ البدء  مخططات الورشةحصر كامؿ لجميع بنود األعماؿ مف واقع في عمؿ  المقاوؿمتابعة  -5
نقص ببعض البنود التخاذ ما  ا ىو متوقع فعميًا لبياف إف كاف ىناؾ زيادات أوػذ وذلؾ طبقًا لمػبالتنفي
 .يمـز

 التفصيمية ألجزاء المشروعالمخططات ( و SHOP DRAWINGS) الورشةمخططات دراسة  -6
بداء المالحظ لرئيس جياز  ورفعيا )إف وجدت( واقتراح التعديالت المناسبة عمييا اتالمختمفة وا 

 .اإلشراؼ

عداد محضر  مقاوؿتسميـ الموقع لمشتراؾ باال -7   .بذلؾوا 

 الفني والتأكد مف مؤىالتو العممية وخبراتو العممية.  المقاوؿمعرفة جياز  -8

 .رئيس جياز اإلشراؼل رفعوو  المقاوؿمف المقدـ البرنامج الزمني لمتنفيذ  مراجعة ودراسة -9

 مف كفاءتيا. أكدالتو المستخدمة في العمػؿ  المقاوؿ وتجييزات معدات التحقؽ مف  -11

مف توفر مستمزمات السالمة في الموقع وااللتزاـ بشروط األمف الصناعي ومتابعة إجراءات  التحقؽ  -11
 .السالمة بصفة دورية طواؿ مدة التنفيذ

 .اختبارات التربة اإلشراؼ عمى  -12

 .وبياف العمالة والمعدات الموجودة بالموقع مقاوؿومراجعة برنامج العمؿ اليومي لم استالـ  -13

 لمعقد.طبقًا  واستالميابصفة دورية و  المشروع في مراحمو المختمفة أعماؿ اإلشراؼ عمى تنفيذ  -14

 .تحديثو وتدقيؽ متابعة تنفيذ البرنامج الزمني  -15

 سيولة توافر البيانات مف أجؿ إعداد الكشوؼ أوا لتالـ لألعماؿ المختمفة وترتيبيإعداد طمبات االس  -16
 .المخططات حسب التنفيذ لتدقيؽلمتابعة اإلنجاز أو 

  .لمعقدمطابقتيا و  لمصب ألعماؿ الجاىزةا التأكد مف  -17

عادة تنفيذىا طبقًا إصدار أمر بإزالتيا و مف أجؿ أعماؿ مخالفة  بأيةرئيس جياز اإلشراؼ إعالـ   -18 ا 
 .لمعقد
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لمعينات والكتالػوجات قبؿ توريد المواد بفترة كافية تسمح بدارسة المناسب منيا  المقاوؿمتابعة تقديـ   -19
  .العتمادىالرئيس جياز اإلشراؼ ورفعيا  حسب العقد والمطابقة لمشروط والمواصفات

وتحديث بيانات ومعمومات  ،وتسجيؿ المالحظات اليومية بو (التقرير اليومي )دفتر الورشة تدقيؽ  -21
عالـو المشروع    .مالحظات ةعف أي خطياً  المقاوؿ ا 

  .وحفظ نسخة منيا بممؼ المشروعاد التقارير الدورية عف المشروع إعد  -21

وتخزينيا في ولمعرض الفني  كد مف مطابقتيا لمعينات المعتمدةوالتأ التوريدات أومعاينة اإلحضارات   -22
 الميندسيف االختصاصييفالكامؿ مع  وذلؾ بالتعاوف والتنسيؽ ،أماكف مناسبة وبطريقة صحيحة

 . وميندس المواد إف وجد

، مع كفاءتيـ وكفايتيـ إلنجاز األعماؿالعمالة التابعة لو والتحقؽ مف الفني و  المقاوؿمراقبة جياز   -23
عطاءىا لم   أو مف يمثمو. مقاوؿتجنب إعطاء أي تعميمات بشكؿ مباشر إلى العماؿ والمينييف وا 

 .كفاءتيـكادره الفني عمى الميندس المشرؼ التأكد مف بعض عناصر  المقاوؿوفي حاؿ تبديؿ 

 . خالؿ التنفيذالتحقؽ مف كفاءتيا بالموقع ومقارنتيا بالبياف المقدـ منو و  المقاوؿمراقبة معدات   -24

 والتحقؽ مف كفاءتيـ متى تطمب ذلؾ.  المقاوليف الثانوييفمراقبة   -25

  .ـمتابعتيو  (الخ……مساحيف  –مراقبيف )توجيو فريؽ العمؿ   -26

عمى الواقع وتوقيع ىذه القياسات في دفاتر المساحة وعدـ  أواًل بأوؿ المنفذةمراجعة حصر الكميات   -27
إال بعد قياسيا وحصرىا في دفاتر المساحة ويجب أيضًا حصر المواد التي ترد السماح برفع أي أعماؿ 

 . لمموقع أواًل بأوؿ وتزويد حاسب الكميات بالبيانات بشكؿ مستمر
 . (المؤقتةالكشوؼ ) مقاوؿلدفعات المستحقة لمتدقيؽ ا  -28
 .إعداد محضر المعاينة عند انتياء مدة التنفيذبرئيس جياز اإلشراؼ مساعدة   -29

 . اإلشراؼ عمى اختبارات التشغيؿ -31
 . (AS BUILT DRAWINGSمراجعة وتدقيؽ المخططات حسب التنفيذ )  -31

 مراجعة حصر الكميات النيائية.  -32
  .يائيالكشؼ الن وتدقيؽإعداد   -33
( الخ...إكساء.مواد  –عزؿ مواد  –مواد بناء مشروع )الوفحص المواد المستخدمة في تنفيذ معاينة  – 34

لصالحية تمؾ المواد  عقد والحصوؿ عمى الشيادات الالزمةاللمتأكد مف مطابقتيا لمواصفات ومستندات 
 .تمادىامع األنظمة واع متوافقةو والتأكد أنيا مصدقة حسب األصوؿ  المقاوؿمف 
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 .الرأيبتقديميا لالعتماد وبياف  المقاوؿمراجعة نماذج اعتماد المواد التي يقـو  – 35
 الفحص الدوري المستمر لما يتـ توريده مف مواد إلى الموقع والتأكد مف مطابقتيا لنماذج االعتماد. – 36
 خذأإلى الموقع عف طريؽ  توريدىا متابعة عمؿ االختبارات الالزمة لمتأكد مف صالحية المواد بعد – 37

باختبارىا  المقاوؿعينات عشوائية أو عينات مف المواد المشتبو في عدـ مطابقتيا لما تـ اعتماده وقياـ 
 .المختبرات المعتمدة أحدفي 

 .بالمشروع خرسانةلماإلشراؼ عمى أعماؿ اختبارات الجودة  – 38
 :حاسب الكمٌاتواجبات  - 2-1-3

 .ات وتحميؿ األسعار والكشؼ التقديري والوثائؽ العقدية األخرىعة جداوؿ الكميمراج  -1
 .القياـ بإجراء القياسات لواقع التنفيذ  -2
 (.دفتر المساحة)حصر األعماؿ وتسجيميا في النموذج المعد لذلؾ   -3
 (.المؤقتةالكشوؼ )دفعات المستحقة إعداد وتنظيـ ال  -4
 .لدورية وتقارير اإلنجازالشيرية وا التقاريرالمساعدة في إعداد  -5
 (:مساعد المهندس) ب الفنًالمراقواجبات  -1-4- 2

  .االطالع عمى وثائؽ المشروع لمعمؿ بموجبيا -1
  .اإلطالع عمى جميع التعاميـ الصادرة والتقيد بيا -2
عالـ الميندس المشرؼخالؿ مراحؿ التنفيذ المختمف المقاوؿالعامميف مف قبؿ  مراقبة أداء -3  . ة وا 
وخاصة أعماؿ التسميح والصب لتدارؾ أي  ،فيذىا في الموقعلمواد واألعماؿ التي يجري تنمراقبة ا -4

  .المقاوؿمراقب  بالتعاوف مع نواقص أو أخطاء
  .اليومية لمموقع (التوريدات)حصر اإلحضارات  -5
  .مقاوؿلمفي تسميـ موقع المشروع  الميندس المشرؼ مساعدة -6
  .المقاوؿت في مراقبة معداالميندس المشرؼ  مساعدة -7
فظة عمييا وسيولة الرجوع بفتح الممفات الالزمة لحفظ وثائؽ المشروع لممحا الميندس المشرؼ مساعدة -8

 .إلييا
  .التأكد مف مطابقة المواد الموردة لمموقع لمعينات المعتمدة والتحقؽ مف سالمة تخزينيا -9

 .لطبيعة الموقع وظروفومتيا مالءو  المينية واألمف الصناعيالتحقؽ مف استكماؿ مستمزمات السالمة  -11
  .إعداد التقرير اليومي مع إيضاح جميع المالحظات أو أية مخالفات أثناء التنفيذ -11
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جراء االختبارات عمييا  المقاوؿاالشتراؾ مع  -12  . المشرؼوبحسب توجييات الميندس في أخذ العينات وا 
مطابقتيا لممخططات  مف ، والتأكدعماؿ التي يجري تنفيذىا بالموقعاإلشراؼ والتدقيؽ عمى األ -13

 .المشرؼوبحسب توجييات الميندس  والمواصفات
ؽ معو في كافة والتقيد بتعميماتو وتوجيياتو خالؿ مراحؿ التنفيذ والتنسي المشرؼالتعاوف مع الميندس  -14

 . األمور
يع لجم المقاوؿ، والتأكد مف تالفي فات أو عيوب يراىا أثناء التنفيذبأي مخال المشرؼإبالغ الميندس  -15

 . المالحظات
  .وفؽ ما ىو مطموب المشرؼبالتنسيؽ مع الميندس مف مطابقة نسب الخمطات  التأكد -16

  :ن(ٌ)الطبوغرافٌ نٌالمساحواجبات  -5- 1- 2

أية و  ،()إف لـز المحيطة والطرؽ والشوارع جاورةوالمباني الم ،قع المشروعاؿ الرفع المساحي لمو أعم -1
  .شرؼمال يكمؼ بيا مف قبؿ الميندس أعماؿ

عداد منسوب الصفر النسبي الالـز لممشروع لمشرؼالميندس ااالشتراؾ مع  -2   .في تحديد وا 
عداد الخرائط الالزمة اإلحداثياتالتدقيؽ عمى  -3  .الشبكية وا 
  .()وفؽ اإلحداثيات المعتمدة حساب كميات الحفر والردـ -4
    .طاتطبقًا لممخط المقاوؿتدقيؽ ومراجعة األعماؿ المساحية التي يقـو بيا  -5

 :الجهة المشرفةحدود صالحٌات  -2-2

فال  وما لـ ينص العقد عمى خالؼ ذلؾ صاحب العمؿما لـ تصدر تعميمات استثنائية خطية محددة مف 
 :لمجية المشرفة يجوز

وافؽ عمى استبداؿ أي مف المواد أو أو ت بوثائؽ العقد ة لما وردػراء أي تعديالت مخالفػأمر بإجأف ت -1
 المعدات.

 ص عمييا بوثائؽ العقد.نُ و  اس سمطات أكثر مما ُمنح ليمار تأف  -2

 .المقاوؿمف مسؤوليات  تحمؿ أياً أف ت -3

أو التقنيات أو تتابع  طرائؽو فيما يتعمؽ بعمميات التشييد مف حيث الوسائؿ أو اليقدـ النصح والتوجأف ت -4
 بالعقد.  صريحاً  العمميات أو اإلجراءات إال ما ُنص عميو نصاً 

 .ؿ المشروعقدـ النصح والتوجيو فيما يتعمؽ ببرامج واحتياطات السالمة التي ليا صمة بأعماأف ت -5
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إلى  اأو تعميماتي اإعطاء مالحظاتي اوعميي»إعطاء أية تعميمات بشكؿ مباشر إلى العماؿ والمينييف   -6
 «.القائـ بالورشة مندوب المقاوؿ

  .حقمية كانت أو مخبرية ،إجراء االختبارات المتخصصةب قـوأف ت -7

  :بعض أهم التزامات صاحب العمل -3 - 2

 في مواعيدىا.  المقاوؿصرؼ مستحقات  -1
  .اعتماد األعماؿ اإلضافية والمدد اإلضافية -2
 .مف أمور فنية أو مالية أو إداريةفيما يرفع لو  الجية المشرفةأو  المقاوؿالرد عمى  -3
: مثؿ المقاوؿو  الجية المشرفةلتسييؿ ميمة  ؛القة بموضوع العقدالتنسيؽ مع كؿ الجيات ذات الع -4

 …(. صرؼ صحي  –مياه  –كيرباء  –ىاتؼ  –الحصوؿ عمى موافقات الجيات المختمفة )مرور 

 :المقاولالتزامات  -2-4

 :االلتزام باللوائح واألنظمة -2-4-1

 االلتزاـ والتقيد باألنظمة والقوانيف المقاوؿعمى االلتزاـ بوثائؽ العقد ودفاتر الشروط الخاصة  إضافة إلى -
عامة والمواصفات الصادرة مف الجيات ال ات الفنية العامة لتنفيذ المباني والتعميماتوالشروط والمواصف

 القياسية األحدث المعتمدة في العقد.

نفقات  ؿصاحب العمالحصوؿ عمى التراخيص الالزمة والموافقات المتعمقة بتنفيذ العمؿ دوف تحميؿ  -
 .إضافية إال إذا نص العقد خالؼ ذلؾ

  :توفٌر موارد المشروع -2-4-2

أف يقدـ إلى الجية المشرفة قائمة بأسماء ومؤىالت أفراد جيازه الفني الرئيسي مف  المقاوؿعمى  -  
يحؽ الميندسيف المؤىميف والمساعديف الفنييف ورؤساء الورش ذوي الكفاءة مع السيرة الذاتية لمؤىالتيـ و 

 .مقاوؿمف عناصر الجياز الفني لم لمجية المشرفة قبوؿ أو رفض مف ال تراه مناسباً 

أثناء ساعات الدواـ العادية عف موقع العمؿ  مقاوؿوفي حاؿ غياب أحد عناصر الجياز الفني لم
 .حسـ مبالغ تحدد في وثائؽ العقد دوف موافقة يعتبر ذلؾ مخالفة تستدعي

ماء ومؤىالت اليد العاممة في المشروع ويحؽ لمجية ػة قائمة بأسػة المشرفػيأف يقدـ لمج المقاوؿعمى  -
 .ؿ والعماؿػالتقيد بأنظمة العم المقاوؿمف اليد العاممة وعمى  باً ػو رفض مف ال تراه مناسالمشرفة قبوؿ أ

 االلتزاـ بالكادر الفني العائد لو الوارد في العقد. المقاوؿعمى  -
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ع المواد والمعدات والتجييزات الفنية الالزمة لممشروع وعدـ استعماليا إال في ميف جميأت المقاوؿعمى  -
تأمينيا بشكؿ مستمر بما يتوافؽ مع البرنامج الزمني المعتمد ويحؽ عماؿ المشروع الواردة في العقد و أ

لمعمؿ أو غير مطابقة لمجية المشرفة قبوؿ أو رفض أي مواد أو معدات أو تجييزات غير صالحة 
فحصيا لتتمكف مف مجية المشرفة ل تتقديـ جميع العينا المقاوؿي عمى كما ينبغ ،ط العقدلشرو 

 واالحتفاظ بالعينة المعتمدة منيا.واعتمادىا 

والمستودعات والمختبر  المقاوؿمكاتب تقديـ مخطط موضح عميو توضع مكاتب اإلشراؼ و  المقاوؿعمى  -
 .شرفة عميو أخذ موافقة الجية المو وجميع المباني المؤقتة 

  :احتٌاطات السالمة بموقع المشروع -2-4-3

وفؽ  أف يتخذ جميع االحتياطات واإلجراءات الوقائية والتدابير الالزمة لمسالمة أثناء التنفيذ المقاوؿعمى  -
 وىي عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: ما ينص عميو العقد،

 .ضماف سالمة المشاة والعامميف واالحتياطات المترتبة -1

 .محافظة عمى سالمة المباني المجاورة والمالصقة لممشروعال -2

 امات الالزمة لمنع انييار التربة.تدعيـ جوانب الحفر بالدع -3

 .المحافظة عمى المزروعات واألشجار بمنطقة العمؿ أو المناطؽ المحيطة بيا -4

نارتيا ليالً  (إف لـز األمر)قة العمؿ بالكامؿ تسوير الحفر والخنادؽ ومنط -5 األفراد  لحماية وا 
 .والمركبات

 .تأميف وحدة إسعاؼ أولية بالموقع -6

توفير القبعات والنظارات واألحذية وغيرىا حسب طبيعة العمؿ لمحفاظ عمى سالمة العامميف أثناء  -7
 .أدائيـ لواجبيـ

 .تأميف المشروع بالمعدات التي تتوفر فييا متطمبات السالمة -8

 .الحرص عمى نظافة الموقع باستمرار -9

  :راسة واإلنارةالح -2-4-4

أف يقـو بتأميف إنارة كاممة ألغراض الحراسة والطوارئ والمراقبة بحيث تحقؽ الحد األدنى  المقاوؿعمى  -
 .لألمف والسالمة عمى النحو الذي تعتمده الجية المشرفة

 .مواؿحماية األعماؿ واألرواح واألتأميف المراقبة الدورية والحراسة الدائمة ل المقاوؿكما ينبغي عمى  -
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 :ضرار بالممتلكات العامة وعرقلة حركة المروراإل -2-4-5

التنسيؽ مع الجية المشرفة فيما يخص تأثير أعمالو عمى المباني والساحات والطرؽ  المقاوؿعمى  -
المجاورة وااللتزاـ بجميع األنظمة واإلجراءات التي تفرضيا البمديات أو أي جية رسمية وعدـ عرقمة 

عف كافة األضرار التي تمحؽ  والً ؤ مس المقاوؿويكوف  ،والممرات المجاورة طرؽاالستفادة مف ال
 .الممتمكات مف جراء تنفيذ األعماؿو باألشخاص 

 :اآلثار والمواد ذات القٌمة -2-4-6

اتخاذ جميع التدابير الالزمة لحماية اآلثار والمواد الثمينة لحيف تسميميا إلى الجيات الرسمية  المقاوؿعمى  -
 ، وذلؾ بالتنسيؽ مع جياز اإلشراؼ.تصةالمخ

 :المتفجرات استعمال -2-4-7

المتفجرات في أعماؿ المشروع بدوف موافقة خطية مف الجيات المختصة  استعماؿ مقاوؿال يجوز لم -
 .وصاحب العمؿ والجية المشرفة

 :تغطٌته فحص العمل قبل -2-4-8

بؿ الحصوؿ عمى الموافقة الخطية لمجية المشرفة مف األعماؿ ق أال يقـو بتغطية أي جزء المقاوؿ عمى -
 ،أف يتيح الفرصة الالزمة لفحص وقياس أي عمؿ ستجري تغطيتو أو حجبو عف النظر المقاوؿوعمى 

الكشؼ عف  المقاوؿوفي حاؿ تغطية أي جزء مف العمؿ دوف فحصو والتأكد مف صحة تنفيذه فعمى 
 .الً فحصو مف قبؿ الجية المشرفة أصو ىذا الجزء ليتـ 

 :Shop Drawings   لورشةخططات ام -2-4-9

التي توضح تفاصيؿ تنفيذ إجراءات العمؿ المختمفة )مخططات  الورشةمخططات تقديـ  المقاوؿعمى  -
نشرات توضيحية وكتيبات وبيانات االختبار واألداء  ،مخططات قياسية لمشركة الصانعة ،ورشة

ؽ بالمواد والمعدات أخرى تتعمبيانات توضيحية ية والتحكـ وأية ومخططات التوصيالت الكيربائ
متخصصة وال تقبؿ البيانات ذات الطبيعة  .....ويجب أف تكوف النشرات والكتيبات ،اإلنشاء طرائؽو 

 ( واعتمادىا مف الجية المشرفة. العامة

ديميا قبؿ إجراء التعديالت والتغييرات التي تطمبيا الجية المشرفة عمى ىذه المخططات وتق المقاوؿعمى  -
 .ة بتنفيذ العمؿ المطموب بوقت كاؼالمباشر 

 : As  Built Drawing  المخططات حسب التنفٌذ -2-4-10

ية لجميع تقديـ نسخة كاممة أصمية لمجية المشرفة ونسختيف مصورتيف مف المخططات النيائ المقاوؿعمى  -
ذ أعماؿ جميع االختصاصات والطريقة تبيف بوضوح الواقع الراىف النيائي لتنفي ،فعمياً  المنفذةاألعماؿ 
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، وتقدـ (أو حسب شروط العقد) رفةػة المشػبعد اعتمادىا مف قبؿ الجي ت بيا تمؾ األعماؿ فعالً ذالتي نف
 .لصاحب العمؿ

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

ات المستخدمة في بعد إنجاز األعماؿ أف يخمي الموقع ويزيؿ جميع المعدات والتجييز  المقاوؿعمى  -
عمى طمب الجية المشرفة ويترؾ الموقع وجميع األعماؿ  األشغاؿ بعد استنفاذ الغرض منيا أو بناءً 

 .ستعماؿنظيفة وبحالة جاىزة لال

 :البرنامج الزمنً للتنفٌذ -12 -2-4

بشكؿ  وفؽ ما ينص عميو العقد نسخ مف البرنامج الزمني لتنفيذ المشروعال عدد مفتقديـ  المقاوؿعمى  -1
بداء المقترحات حولو إف وجدت لتعديمو، لدراستو  مفصؿ إلى الجية المشرفةو واضح  ومف ثـ رفعو وا 

 .العتماده لصاحب العمؿ

 .يعد البرنامج األصمي الساري المفعوؿ طوؿ مدة التنفيذ صاحب العمؿعتمده أوؿ برنامج ي -2

عمى طمب أو موافقة الجية المشرفة وذلؾ  تعديؿ البرنامج الزمني أثناء تنفيذ المشروع بناءً  المقاوؿعمى  -3
 .لتالفي التأخير الحاصؿ أو المحتمؿ حدوثو في إنجاز المشروع

لمتابعة تقدـ تنفيذ األعماؿ ومقارنتيا  المقاوؿتدعو الجية المشرفة لعقد اجتماعات دورية بحضور  -4
، ومبررات دـ سير األعماؿعف تق تقريرًا دوريًا حديثاً  المقاوؿجتماع يقدـ بالبرنامج الزمني وخالؿ اال

 التأخير في حاؿ وجودىا وخطتو لتالفي ىذا التأخير.
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 ثـالـــل الثـــالفص
 

 راف ــٌة لإلشــاســاألس دـــوالقواعل ــالمراح

 عـارٌــذ المشــلى تنفٌـع

 

 :المرحلة التحضٌرٌة - 1 - 3

عمؿ  يتـ المشروعبمتابعة  الجية المشرفة تكميؼو  ،المقاوؿو  صاحب العمؿبعد إتماـ إجراءات التعاقد بيف 
 :اإلجراءات التحضيرية التالية

 :مراجعة وثائق العقد -3-1-1

اتـ الرسمي والتي تعتبر جزءًا المعتمدة مف اإلدارة بموجب الخ العقد مف الوثائؽ اآلتية إضبارةتتألؼ  – 1
  يتجزأ مف العقد:ال

 العقد. 
  (الفنيةة و الماليالحقوقية و )دفاتر الشروط الخاصة. 
  الشروط العامةدفتر. 

  وفي حاؿ التعارض تفضؿ المخططات التفصيمية عمى  المخططاتالفنية و المواصفات
 .المخططات العامة والمواصفات الفنية الخاصة عمى المواصفات الفنية العامة

 جدوؿ األسعار. 

 .جدوؿ الكميات 

 .الكشؼ التقديري 

  إذا كاف نتيجة طمب عروض أو تعاقد  العمؿ صاحبوتعديالتو المقبولة مف ) المقاوؿعرض
 .(بالتراضي

؛ بحيث تفسر الوثائؽ مف العقد ال يتجزأ كؿ وثيقة فييا جزءاً  وتعد، تشكؿ ىذه الوثائؽ وحدة متكاممة – 2
 . لمذكورة أعاله ويتمـ بعضيا بعضاً ا
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ى الوثيقة التي تمييا في ؛ فإف الوثيقة المتقدمة تسود عمجود تناقض بيف أحكاـ وثائؽ العقدفي حالة و  – 3
 . إال إذا نص العقد عمى خالؼ ذلؾالترتيب الوارد أعاله 

قـو وأف ت ،صاحب العمؿعتمدة أصواًل مف مو تكوف مصدقة يجب أف  ،كافة الوثائؽ المذكورة أعاله -4
ططات، باستالميا أصواًل وفؽ محضر نظامي مدرج فيو جدوؿ بكافة وثائؽ العقد وبأرقاـ المخ الجية المشرفة

وكافة المراسالت المتبادلة  وعرض المقاوؿ مع بياف كافة محتويات العرض وعدد صفحاتو وكميا معتمدة أصواًل،
 بيف الفريقيف والمقبولة مف كمييما.

 اجتماع ما قبل التنفٌذ  -3-1-2

وقيع وذلؾ بعد ت ،المقاوؿوبيف  (الجية المشرفة)أو ممثمو  صاحب العمؿىو اجتماع تمييدي يعقد بيف  
يحدد  كتابلعقد ىذا االجتماع بموجب  صاحب العمؿالعقد وقبؿ تسميـ الموقع والشروع الفعمي في التنفيذ. يدعو 

 صاحب العمؿلاع إلى تعرؼ كؿ مف جياز اإلشراؼ ييدؼ ىذا االجتم ،فيو تاريخ االجتماع وزمانو ومكانو
  :وليات ومناقشة بنود جدوؿ األعماؿ التاليةفيما يخص المراكز والتخصصات والمسؤ  لممقاوؿوالجياز التنفيذي 

جابة قراءة وثائؽ ا -1  . المقاوؿعف أي استفسار يثيره  رئيس جياز اإلشراؼلعقد وبنوده وا 

وكذلؾ المرافؽ والخدمات المؤقتة  ،المقاوؿ( المقترحة مف Mobilizationخطة التعبئة والتجييز ) -2
 الحصر اآلتي: )أثناء التنفيذ( وتشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال

 مكاتب اإلشراؼ.  

  المقاوؿمكاتب. 

  المستودعات.  

 الورش. 

 (ىاتؼ ،ماء ،الخدمات العامة )كيرباء . 

  .السكف 

 األسوار المؤقتة.  

  .الحراسات 

 الخدمات اإلدارية والفنية.  

جراءات سير المعامالت واألوراؽ بيف مكاتب اإلشراؼ ومكاتب  -3  . اوؿالمقأسموب وطريقة إدارة العمؿ وا 

  .الطريقة المزمع إتباعيا في اإلنشاء -4

  .الزمني لمتنفيذ وموعد تقديمو البرنامج -5

( مثؿ مخططات الورش Submittals &Transmittalsجدوؿ التقديمات والمراسالت لالعتماد ) -6
  .الزمني برنامجتالوجات عمى أف تكوف وفؽ الالعينات والكو 
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  .المقاوؿالتنفيذ المقدـ مف  الييكؿ التنظيمي المقترح لجياز -7

  .جدوؿ تأميف المواد والمعدات التي يستغرؽ توريدىا وقتًا طويالً  -8

  .خطة وطريقة التوريد -9

  .والمورديف المزمع التعامؿ معيـ المقاوليف الثانوييف -11

 .العامة لألمف والسالمة في الموقع المقاوؿخطة  -11

  .أسموب وطريقة دفع الكشوؼ -12

جراءات أوامر التعديؿ -13   .طريقة وا 

  .لوحة مسمى المشروع في الموقع والبيانات التي تدوف عمييا -14

  .عدد وتخصص القوى البشرية المطموبة -15

 إف ليذا االجتماع أىمية قصوى حيث يضع العممية اإلنشائية ومعيا عممية اإلشراؼ عمى المسار الصحيح
يضاح جميع النقاط ال ،منذ المحظة األولى لبدء التنفيذ لتي قد يكوف فييا لبس والبت ذا يجب اإلعداد الجيد لو وا 

لكتابة المحضر  ة في التدويف وصياغة محاضر االجتماع. مف األفضؿ أف يحضر االجتماع شخص لو خبر فييا
  .ضورومف ثـ توقيعو مف الح

 :تسلٌم الموقع - 3-1-3

المكاف والييئة التي طرح بيا المشروع،  ذاتب )الطبيعة(الواقع اليدؼ مف ىذا اإلجراء تسميـ الموقع عمى 
عف  ممثؿمكونة مف  ،صاحب العمؿويتـ ذلؾ بموجب محضر يوقع مف لجنة فنية تشكؿ لذلؾ الغرض بمعرفة 

المفوض، وذلؾ بالوقوؼ عمى موقع المشروع والتأكد  ممثموأو  المقاوؿوالجية المشرفة وباشتراؾ  صاحب العمؿ
  :وائؽ تمنع البدء في التنفيذ، ويتـ اإلجراء مرحميًا كما يميمف عدـ وجود أي ع

 رسميكتاب )بموجب  المقاوؿ بإعالـ صاحب العمؿقـو ي أمر المباشرة المقاوؿوتسمـ  بعد توقيع العقد -1
 .عنوانو الموضح بالعقد( يحدد فيو موعد تسميـ الموقع لو عمى

، لممشروعلمعد ة مخطط الموقع العاـ عمى الموقع اتقـو المجنة بالوقوؼ عمى موقع المشروع ومطابق -2
وفي ىذه الحالة يتـ تحرير محضر تسميـ  ،والتأكد مف عدـ وجود أي عوائؽ تمنع البدء في التنفيذ

ىو اليـو وبداية مدة العقد  ،مقاوؿلمويكوف تاريخ تحرير المحضر ىو تاريخ تسميـ الموقع  ،الموقع
  التالي لتسميـ موقع العمؿ.

، وبعد قياـ إعداد محضر توضح فيو تمؾ العوائؽفيتـ  مقاوؿلمحالة وجود عوائؽ تمنع تسميـ الموقع  في -3
  .مقاوؿلمبإزالتيا يحدد موعد آخر لتسميـ موقع المشروع  صاحب العمؿ

 يتـ إتباع ما نص عميو العقد. ،في اليـو المحدد الستالـ الموقع وكيموأو  المقاوؿفي حالة عدـ حضور  -4
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 .مقاوؿلم مصدقة وتسمـ صورة وفؽ النموذج المعد لذلؾ ،وعدة صور ،عد المحضر مف أصؿي -5
 :التنسٌق مع الجهات ذات االختصاص -3-1-4

لمحصوؿ عمى موافقات الجيات ذات االختصاص  صاحب العمؿالقياـ بالتنسيؽ مع  الجية المشرفةعمى 
جياز ؛ لتسييؿ ميمة موقع العمؿ مرافقيا داخؿوالتي ليا عالقة بموضوع العقد، أو يتطمب العمؿ المساس ب

صرؼ  –مياه  –كيرباء  – ىاتؼ – مرور)مثؿ الحصوؿ عمى موافقات الجيات المختمفة  المقاوؿو  اإلشراؼ
لتحديد المسارات الخاصة بخطوط الخدمات لتالفييا ما أمكف، وتحويؿ ما يتطمب تحويمو أو  (الخ…… -صحي 

 .سيب التصميميةب مع المناتعديؿ منسوبو ليتناس

 :سجالت الموقع -3-1-5

عمى السجالت المختمفة الضرورية لمعمؿ وحجميا وتصميميا وما  المقاوؿو  الجية المشرفةيتـ االتفاؽ بيف 
وزيارات الموقع وتفاصيؿ عف  ،وحالة الطقس واإلحضارات الموردة إلى الموقع يدوف بيا مف األعماؿ المنجزة،

 ليات، وتعميمات الموقع وحالتو ومدة التأخير إف وجدت. القوى العاممة والمعدات واآل

  :البرنامج الزمنً لتنفٌذ المشروع -3-1-6

يقة ، والطر يتضمف ترتيب سير العمؿ العقدالمدة المنصوص عنيا بخالؿ  أف يقدـ برنامجًا زمنياً  المقاوؿعمى 
عندما يطمب منو ذلؾ أية معمومات  المشرفةالجية أف يقدـ إلى  المقاوؿ، وكذلؾ عمى التي يقترحيا لتنفيذ األعماؿ

 المقاوؿ، واألعماؿ المؤقتة التي يزمع ة إلنجاز األعماؿ ومعدات اإلنشاءتفصيمية خطية تتعمؽ بالترتيبات الالزم
  ، ويمتـز المقاوؿ بما ورد في العقد في ىذا الصدد.تقديميا أو استعماليا أو إنشاءىا حسب األحواؿ

  :ية المتبعة كما يميالخطوات اإلجرائ وتكوف

 .وعميو تقديمو بطريقة بيانية مناسبة ،فور استالمو موقع المشروع المقاوؿيتـ طمب البرنامج الزمني مف  -1
جراءات أخرى مثؿ:  البرنامجويبنى عمى   اعتبارات وا 

  الورشة مخططاتإجراءات تقديـ (SHOP DRAWINGS). 

  إجراءات اعتماد المواد(Submittals). 

 المقاوؿمواد وتوريدىا لمموقع وىو إجراء يخص شراء ال.  

 صاحب العمؿاعتماده مف يتـ موافقة عميو و الومراجعتو و  ة البرنامج الزمنيدراسب تقـو الجية المشرفة – 2
 .يتقيد بموجبو في أداء األعماؿ المختمفة لممشروع مقاوؿلمممزمًا بحيث يصبح 

اؿ بعض التعديالت عمى البرنامج األصمي )سواء كاف ذلؾ قد يتطمب األمر أثناء تنفيذ األعماؿ إدخ - 3
جياز ( فيتـ ذلؾ باالتفاؽ بيف صاحب العمؿعمى طمب  في التنفيذ أو بناءً  المقاوؿبسبب بطء 

 .مقاوؿلم، ويصبح ممزمًا صاحب العمؿاعتماده مف ثـ ، المقاوؿو  اإلشراؼ
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 :مقاولللالجهاز الفنً  -3-1-7

لمعمؿ بالمشروع حسب ما تقتضيو  الموقع معو أف يؤمف عددًا مناسبًا مف الفنييف بموجب العقد المقاوؿيمتـز 
 ، وتكوف اإلجراءات كالتالي:والشروط الفنيةحسب ما يقتضيو العقد و ضرورة العمؿ، 

المشروع ومساعديو مف  تنفيذ البيانات الكافية عف مديػر ةالمشرف الجيةعمى طمب مف  ءً بنا المقاوؿيقدـ 
التأكد  الجية المشرفة، وعمى صصات التي يتطمبيا تنفيذ المشروعجميع التخو  والطبوغرافييفالفنييف الميندسيف و 

 :مما يمي

 .مناسبة المؤىالت العممية لمعامميف وكفاءتيـ -1

 .مدة ومجاؿ الخبرة العممية السابقة والشيادات التي تثبت ذلؾ -2

  .وكفايتيـ مقاوؿلمعدد الجياز الفني  -3

ات تتناسب راه غير مناسب لمعمؿ بشخص آخر ذي مؤىالت وخبر تطمب استبداؿ مف  المشرفة لمجية ويحؽ
المشروع إال بعد  تغيير أي عضو فني مف جيازه المخصص لتنفيذ مقاوؿلم، وال يحؽ وطبيعة العمؿ بالمشروع

المنصوص عمييا  الحسمياتالمطموب فتطبؽ عميو  الجياز وجودوفي حالة عدـ  ،عمى ذلؾ الجية المشرفة موافقة
 .بموجب شروط العقد

 :مخبر الموقع -3-1-8

بتوفير مخبر مجيز باألجيزة الكافية والفنييف ذوي الكفاءة إلجراء التجارب  المقاوؿإلزاـ  ةالمشرف الجية عمى
 وفؽ ما ينص عميو العقد.أو تسمية مخبر معتمد أصواًل إلجراء التجارب األساسية عمى مراحؿ تنفيذ المشروع 

 :اآللٌات والمعدات -3-1-9

بمختمؼ أنواع المعدات واآلليات التي سوؼ يستخدميا في  اً بيان الجية المشرفةعمى طمب  بناءً  المقاوؿيقدـ 
طمب زيادة المعدات  لمجية المشرفة، ويحؽ لمدة المحددةتنفيذ المشروع عمى أكمؿ وجو وطبقًا لممواصفات وفي ا

دة عنقؿ أي م مقاوؿلم، وال يحؽ مؿ أو حسب ظروؼ العمؿ في المشروعلمعأنيا غير صالحة  تأو استبداليا إذا رأ
 .الجية المشرفةمف الموقػع أو التصرؼ فييا ألي سبب كاف إال بموافقة خطية مف 

 :العٌنات والكتالوجات -3-1-10

بنود ال المطموبة لمختمؼ ادتقديـ نماذج وعينات مف المو  عمى المقاوؿو  الجية المشرفةيتـ االتفاؽ بيف 
كتالوجات أما بالنسبة لمتجييزات فيجب تقديـ وكذلؾ البدائؿ المختمفة إذا دعت الحاجة لذلؾ.  الخاصة بالمشروع،

نجاز ،(دفتر الشروط عمى ذلؾ العقود الداخمية )إذا نصو  ،لمعقود الخارجية ونشرات فنية وشيادات المنشأ ليا  وا 
ويتـ االتفاؽ أيضًا عمى تجييز غرفة  .مؿ في المشروعىذا العمؿ أو بعضو يعػد خطوة كبيرة في تسييؿ الع

، وبحيث يسيؿ عمى العينات المعتمدة بيا حفظيا و استعمالبشكؿ يسمح بحسف  التي حازت عمى الموافقة لمعينات
  .الطالع عمييا وقت ما تشاء بسيولةالجيات المعنية المختمفة ا
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 :احتٌاطات وتدابٌر األمن والسالمة -3-1-11

: إضاءة لتأميف األمف والسالمة مثؿ المقاوؿاتخذىا مراجعة االحتياطات والتدابير التي  المشرفة الجية ىعم
حاطة المالمراقبة الكافية لوقاية المشروعوالحراسة و  الموقع اإلرشادية ، ووضع العالمات وقع باألسوار، وا 

ألشخاص والمباني والمنشآت واألرصفة ، وكذلؾ توفير جميع تدابير السالمة المؤقتة الالزمة لحماية اوالتحذيرية
 .وجوانب الطرؽ وغيرىا سواء بالموقع أو بالممتمكات المجاورة

  :التؤمٌن على األعمال -3-1-12

 عمى األعماؿ وفؽ ما ينص عميو العقد.أف يؤمف  المقاوؿيجب عمى 
  :تخزٌن اإلحضارات والمواد -3-1-13

 )ضمف حدود المشروع( المواد الالزمة لممشروع لتخزيفالوقوؼ عمى الموقع المخصص  ؼاشر جياز اإلعمى 
، وجعميا صالحة لالستعماؿ عمى الدواـ مة وطبقًا لألصوؿ الفنية والشروطالمواد بطريقة سميفظ حومدى مالءمتو ل

 . صابتيا بأي ضررإوبما ال يتسبب في تمفيا أو 

ما يمـز لجعؿ الموقع المختار مناسبًا  باستكماؿ المقاوؿيتػـ إخطار  لمتخزيفالموقع  مالئمةفي حالة عدـ 
 تمؾ المواد. لتخزيف

ى المكاف المقترح عم صاحب العمؿؤخذ موافقة في حاؿ عدـ وجود مستودعات نظامية في أرض المشروع تو 
 وعمى نفقتو. المقاوؿمف قبؿ 

 :مكاتب جهاز اإلشراف -3-1-14

فة التجييزات طبقًا في موقع العمؿ مجيزًا بكاتأميف مكتب لجياز اإلشراؼ  المقاوؿمف  الجية المشرفةطمب ت
 . عقدمل

 :ٌن الثانوٌٌنالمقاول -3-1-15

دراسة مؤىالت  جياز اإلشراؼأو أكثر فعمى  ثانوي مقاوؿلإسناد بعض أعماؿ المشروع  المقاوؿإذا طمب 
درتو ، وتحديد قائؽ الالزمةكافة الوثتصنيفو و ، وبياف معػداتو وشيػادة يازه الفني وخبراتو السابقةوشيادات الخبرة لج

بأف  الحسبافمع ضرورة األخذ في ألخذ الموافقة الخطية عميو  صاحب العمؿل، والرفع عمى الوفاء بالتزامات العمؿ
 . يف الثانوييفالمقاولمف قبؿ  المنفذةعف األعماؿ  صاحب العمؿأماـ  مسؤوؿالرئيسي  المقاوؿ
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 :المرحلة التنفٌذٌة -3-2

 .لو مؤقتلممشروع وحتى االستالـ ال مف بداية التنفيذ الفعمي ابتداءً ىي مرحمة األعماؿ 
 :حفظ وثائق المشروع -3-2-1

تحضير الممفات الالزمة لحفظ وثائؽ المشروع لممحافظة عمييا مف التمؼ ولسيولة  جياز اإلشراؼعمى 
 . قة ميسرةيا وفؽ تسمسؿ سميـ وبطري، عمى أف يتـ حفظع إلييا في أي وقت أثناء المشروعالرجو 

 . بالمشروع بطريقة تحفظيا مف التمؼالمخططات الخاصة  كذلؾ( و اأو صور منيأي مراسالت )كما يتـ حفظ 

 :أقسام وثائق المشروع -3-2-1-1

 .األصلٌة والمعدلة عقدمستندات ال - آ

 بما فيو أمر المباشرة عقد المشروع ومالحقو. 

  ة(والفنيوالمالية )الحقوقية الشروط الخاصة دفتر. 
 دفتر الشروط العامة. 
 المخططاتو  المواصفات الفنية. 

 .جدوؿ األسعار 
 .جداوؿ الكميات 

  المقاوؿعرض. 
 الكشؼ التقديري. 
  المعدلة لممشروعاألصمية و  المخططاتسجؿ. 
  والمعدلة لمتنفيذ األصميةالبرامج الزمنية. 
 التعديالت المعتمدة أصواًل والتفصيالت الموافؽ عمييا. 

 موقعتسميـ ال محضر. 
 الطبوغرافيالرفع  مخططات.  

  التربةميكانيؾ تقرير. 
 :المنفذةبٌانات عن الشركة  -ب

  ميندس المشروع  –مدير المشروع )لممشروع  المقاوؿ الفنيوتخصصات الجياز  أسماءسجؿ– 
 – الطبوغرافي –ميندس الميكانيؾ  –ميندس الكيرباء  –ميندس المواد  - حاسب الكميات

 (......الخ.- الفني مراقبال
  لممشروع الثانوييف يفالمقاولسجؿ. 
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 بياف المعدات والعمالة الثابتة. 
  تنفيذال ميندسي وجودسجؿ انتظاـ. 
 بياف بالمشروعات السابقة والحالية لمشركة. 

 مستندات متابعة التنفٌذ -ت

  الورشةمخططات المخططات والمواصفات الفنية و. 
 روعمحضر تسميـ النقاط المساحية الرئيسة لممش. 
 المشروعحدود و  اإلحداثيات الشبكية مخطط. 
  المتمـ التربةميكانيؾ تقرير. 
 لوحة تخطيط الموقع. 
 خطة التوريدات والعمالة والمعدات. 
 المختصة الحكوميةجيات ال تصاريح وموافقات. 
  التنفيذ طريقةسجؿ لكؿ نشاط يوضح مراحؿ و. 
 المساحةتر ادف. 
 لممشروعوالطارئة  ة والدوريةالشيريارير تقال. 
 طراؼ المشروعأل ة والطارئةالدوري اتجتماعاالضر امح. 
 تقارير الكفاءة الفنية لممشروع. 

 :الفنًالعٌنات والفحص  -ث

 محتويات غرفة العينات. 
 مستندات اعتماد العينات. 
 النشرات الفنية والكتالوجات وجداوؿ العينات المعتمدة لكؿ اختصاص عمى حدة. 

 :والجودةوثائق مراقبة النوعٌة  -ج

 واإلسفمتية. الخرسانيةتصميـ الخمطة ؽ وثائ 
 سجؿ اختبارات التوريدات. 
 الضغط عمى الخرسانة تحمؿنتائج اختبار قدرة  سجؿ. 
  المشروع مخبرمحتويات. 
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 معايرة معدات العمؿ. 
 التعميمات الدورية. 

 :المستندات المالٌة -ح

 لألعماؿ)حسب العقد(.نسب الصرؼ  جدوؿ 
 تةالمؤق الكشوؼ جدوؿ. 
 أثناء تنفيذ المشروعالتوقيفات و  الحسـنسب  جدوؿ. 
  فروقات أسعار الخاصة بمواد المشروعوالتعاميـ القرارات(.) 

 :المشروع أعمالاستالم  وثائق -خ

 التعميمات الفنيةالموقع و  مذكرات. 
  المعاينة واالستالـ لكؿ اختصاص عمى حدة (استمارات)طمبات. 

  الورشةمخططات (SHOP DRAWINGS) 

 ضبارة أذونات الصبإ. 
 لممشروع المؤقتستالـ اال وثائؽ. 
 النيائياالستالـ  وثائؽ. 

  :عام -د

 المرور والزيارات جدوؿ. 
 دفتر الورشة اليومي. 
 ( المنفذةالشركة  – صاحب العمؿ -إدارة اإلشراؼ  إلىصادر عاـ – )جيات مختمفة. 
 ( ذةالمنفالشركة  – صاحب العمؿ -إدارة اإلشراؼ  مفوارد عاـ – )جيات مختمفة. 
  مف إجازات وعطؿ ومباشرة  بالمشروعالمشرفيف شيادات الخبرة والسير الذاتية لجميع العامميف

 .والعقوبات وانفكاؾ والميمات الرسمية والخاصة والمكافآت
  دفتر الدواـ: يتـ التوقيع عميو مف قبؿ العامميف في جياز اإلشراؼ في بداية الدواـ ونيايتو ويقـو

ذف خروج، تأخير، إجازة إي بإطالع رئيس جياز اإلشراؼ صباحًا عمى الدفتر لمتوجيو )اإلدار 
 .... إلخ(.إدارية، إجازة مرضية، ميمة رسمية، غياب

  لعناصر جياز اإلشراؼ. المستمرةالتعميمات الفنية 
  المشروع أرشيؼفيرس. 
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 :المكتبة الشخصٌة -ذ

  يد.قطاعات التشي الصادرة بشاف والتعاميـالقوانيف 
 عقد.العامة لم لشروطا 
  المواصفات الفنية العامةالشروط و. 
 الخاصة الصادرة بشاف تصميـ وتنفيذ مكونات المشروع لكوداتا. 
 المواصفات القياسية الخاصة بمكونات المشروع. 
  و عامةأمذكرات ومحاضرات شخصية. 
 موسوعات ومراجع ىندسية. 

  :SHOP DRAWINGS  الورشةمخططات  -3-2-2

( ورشةناء التنفيذ تقديـ مخططات أث المقاوؿ ىيجب عم عمى حسب جدوؿ التقديمات الذي يتـ  )إذا لـز
  :، ويمـز في ذلؾ الخطوات التاليةتنفيذي المعتمد لممشروعالزمني ال البرنامجإعداده عمى أساس 

لكافة األعماؿ متفقة مع المخططات  ورشة مخططاتتقديـ  المقاوؿمف  الجية المشرفةطمب ت -1
 .والمواصفات لممشروع وكؿ وثائؽ المشروع

 اإلشراؼجياز ويقدمو إلى  المعد لذلؾوفؽ النموذج بتعبئة نموذج اعتماد المخططات  المقاوؿيقـو  –2
 . المطموب اعتمادىا الورشةططات مخمرفقًا بو 

المراجعة ، ويراعى أثناء ومطابقتيا بمخططات ووثائؽ العقد بمراجعة المخططات جياز اإلشراؼيقـو  -3
 (. ميكانيؾ –صحي  -كيرباء  -إنشائي  -أف يتـ التنسيؽ بيف األعماؿ المختمفة )معماري 

  :يتخذ الجياز المشرؼ أحد اإلجراءات التالية -4
 تعتمد المخططات كما قدمت بدوف أية مالحظات.  
 تعتمد المخططات مع مراعاة المالحظات المدونة عمى المخططات بدوف إعادة تقديـ. 

 مد المخططات مع مراعاة المالحظات المدونة عمى المخططات مع إعادة التقديـ بعد استيفاء تعت
 المالحظات. 

 غير معتمدة لألسباب والمالحظات المدونة. 

 .دويتـ مراعاة أال تزيد المدة التي تستغرقيا اإلجراءات عف المدة المنصوص عمييا بالعق

خططات مع نموذج االعتماد بعد اختيار أحد اإلجراءات نسخة مف الم مقاوؿلميعيد الجياز المشرؼ  -5
 . أعاله (4)السابقة كما في الفقرة السابقة رقـ 

 ر.ـ إلعادة التقديـ إذا لـز األمباتخاذ اإلجراء الالز  المقاوؿيقـو  -6
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 :المواد والعٌنات -3-2-3

ات فقًا بيا صورة لفقرة المواصفتقديـ عينات المواد المطابقة لممواصفات مر  المقاوؿمف  جياز اإلشراؼيطمب 
 : طموبة، وتكوف اإلجراءات كالتالي، وكذلؾ الحسابات والشيادات الموفقرة جدوؿ الكميات

و مرفقًا ب جياز اإلشراؼويقدمو إلى  المعد لذلؾوفؽ النموذج طمب اعتماد المواد  بتعبئة المقاوؿيقـو  -1
 . عينات المواد المطموب اعتمادىا

بقػػة لممواصفات مراجعة المستندات وفحص العينات والتأكد مف أنيا مطاو باالعتماد  شراؼجياز اإليقـو  -2
 ، وبعد ذلؾ يتـ أخذ أحد اإلجراءات التالية: ومناسبة لممشروع

 تعتمد العينة كما قدمت بدوف أية مالحظات.  

 تعتمد العينة مع مراعاة المالحظات التي تـ إبداؤىا بدوف إعادة التقديـ. 

  العينة مع مراعاة المالحظات التي تـ إبداؤىا والبد مف إعادة التقديـتعتمد. 

 غير معتمدة لألسباب والمالحظات الموضحة.  

 .ويتـ مراعاة أال تزيد المدة التي تستغرقيا اإلجراءات عف المدة المنصوص عمييا بالعقد

 . (2ا في الفقرة السابقة )رقـ جراءات كمار أحد اإلػطمب اعتماد المواد بعد اختي جياز اإلشراؼيعيد  -3

 .باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة التقديـ إذا لـز األمر المقاوؿيقـو  -4

عف االحتفاظ بالعينات المعتمدة في غرفة العينات بالمػوقع لمرجوع إلييا في حالة اختالؼ المواد الموردة  -5
  .لممشروع المؤقتأو عند االستالـ المعتمدة العينات 

وبطريقة تضمف  ،لتأكد مف سالمة تخزيف المواد في أماكف مأمونة لحمايتيا مف العوامؿ الجويةا -6
  .بالكفاءة المطموبة استعماليا

 :النوعٌة لألعمالوضبط الجودة  -3-2-4

لمحصوؿ  ىذا اإلجراء مف أىـ واجبات جياز اإلشراؼ خالؿ سير العمؿ بالمشروع في مراحمو المختمفة يعد
  :ويتبع في ذلؾ اإلجراءات التالية ،لمعقد المنفذةوالتأكد مف مطابقة جميع األعماؿ  ،جودة المطموبةعمى مستوى ال

جراء االختبارات يا في المشروعاستعمالقبؿ  إجراء المعاينة الظاىرية لجميع المواد واألدوات واألجيزة -1 ، وا 
 .فات وشروط العقدثـ اعتمادىا طبقًا لممواص ،عمى ما يمـز منيا الحقمية والمخبرية

حسب المواصفات مف معاينات أو اختبارات  المنفذةإجراء ما يحتاجو لتأكيد الجودة النوعية لألعماؿ  -2
ولدونة وقواـ الخمطة  الخرسانة، ونسب مكونات ضبط الحفر ومناسيبو :حقة لو مثؿوقت التنفيذ أو ال
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، ونسبة الثبات وتدرج الخمطة اإلسفمت ، ونسب مكوناتيـو 28أياـ و  7وقوة التحمؿ بعد ، الخرسانية
  .الخ وذلؾ عمى النماذج المعدة لذلؾ… الرص وقوة

عداد المخالفة لممواصفات والشروط و  المنفذةرفض جميع األعماؿ  - 3  المقاوؿر عنيا ومطالبة تقريا 
 . بإصالحيا

، وأف يشتمؿ رداتوجؿ منظـ يسيؿ الرجوع إلى مفتدويف نتائج المشاىدات والفحوص واالختبارات بس -4
 .التقرير الشيري عمى بياف عف أعماؿ الفحوصات واالختبارات

 :االستالم المرحلً لألعمال -3-2-5

لممواد المعتمدة باإلضافة إلى التأكد مف عدـ تنفيذ  المقاوؿاليدؼ مف ىذا اإلجراء ىو التأكد مف استعماؿ 
، ويجب أف يتـ ىذا التي تكوف موضحة بوثائؽ العقد مةالفنية السمي طرائؽأي مػف األعماؿ بطريقة مخالفة لم

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

  .المعد لذلؾوفؽ النموذج  جياز اإلشراؼاألعماؿ والمواد إلى  فحص ومعاينةطمبًا ل المقاوؿيرسؿ  -1

نعيتيا تمت طبقًا اؿ والتأكد مف أف المواد وتركيبيا ومصالقياـ بفحص األعم جياز اإلشراؼعمى  -2
ذا تبيف وجود قصور أو اختالؼ أو أية أف التفاوتات لـ تتعد المسموح بو، و لمتطمبات العقد . وا 
 . د مف تدوينيا في نموذج المالحظاتمالحظات فالب

 : ىاواعتماد األعماؿ ستالـأحد اإلجراءات التالية عند ا جياز اإلشراؼيختار  -3

 األعماؿ كما تـ تنفيذىا تعتمد.  

 أبديت وال ضرورة إلعادة استالميااألعماؿ مع مراعاة المالحظات التي  تعتمد . 

 يا مف جديد، ويجب استالمألعماؿ التي أبديت حوليا مالحظاتاألعماؿ باستثناء ا تعتمد. 

  األعماؿ لألسباب المبينة تعتمدال.  

 ،فة كما ىو مبيف في العقد ووثائقولممواد واألعماؿ في المراحؿ المختميجب إجراء االختبارات الالزمة  -4
 . صح بالرجوع إلى المواصفات العامةوفي حالة عدـ وضوح االختبارات الالزمة ين

 .مقاوؿملوتسميـ نسخة منيا  مادىاتاعأو االختبار يتـ  المعاينة والفحصبعد االنتياء مف أعماؿ  -5

 واعتمادىا وتوثيقيا مف خالؿ الصور الفوتوغرافية راد تغطيتيا بعناية خاصةيجب استالـ األعماؿ الم –6
 .قبؿ التغطية
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 التصوٌر -3-2-6

وتزداد ىذه األىمية كمما تقدمت أساليب  ،التشييدمشروعات أثناء تنفيذ لمتصوير الفوتوغرافي أىمية قصوى 
وأقميا  ،ي مف أىـ أساليب التوثيؽ وضوحاً في ،التنفيذ وكبر حجـ المشروعات وازدادت درجة تعقيدىا وحساسيتيا

 :ء التنفيذ ثالثة أىداؼ رئيسية ىيتكمفة وألخذ الصور الفوتوغرافية أثنا
 :نجازتصوٌر تقدم اإل -آ

إلظيار حجـ و  مدى التقدـ المنجز إليضاحتؤخذ ىذه الصورة بصفة دورية لكؿ جزء أو عنصر مف المشروع 
 باإلضافة إلى تفاصيؿالمف  بأكبر قدر ممكف قطة أخذت ليذه األعماؿونوعية األعماؿ التي أنجزت منذ آخر ل

 النقطة.  ذاتالتقاط صور عمى فترات زمنية منتظمة مف  وىذا يعني ببساطةالتصوير المرحمي 
 :توثٌق نوعٌة المواد وطرٌقة التنفٌذ -ب

أو  ،تمت بيا طريقة التنفيذ يفية التيوكذلؾ الك ،تؤخذ ىذه الصور لبياف نوع المواد المستخدمة في التنفيذ
 .يضاح الحالة السابقة لبدء العمؿإل

و في حالة المطالبات أو دليؿ إثبات يمكف اإلعالة عمي مرجعاً  تعدإف الصور التي تعنى بتقدـ سير األعماؿ 
 . يانات اإليضاحية عمى ظير كؿ صورةنو ينبغي كتابة البفإ . وحتى تخدـ ىذه الصور غرضيا تماماً أو النزاعات

واسـ  ،ىا بالساعة واليـو والشير والسنةيكتب خمؼ الصورة أو تحتيا تعريؼ بموضوعيا وتاريخ أخذحيث  
 .إلى غير ذلؾ مف المعمومات الالزمةورقـ الصورة والزاوية التي أخذت منيا الصورة  ،واسـ المشرؼ ،المشروع
 الدعاٌة واإلعالم -ت

ر معيف مف الناحية الجمالية أو الفنية أو نحو ذلؾ تؤخذ ىذه الصور إلبراز خصوصية مشروع أو عنص
 . مى اإلمكانيات الفنية أو غير ذلؾأو دعائية كداللة ع يا في مطبوعات إعالميةاستعماللغرض 
 :التقرٌر الٌومً - 3-2-7

  :أهدافه الرئيسية

  .تسجيؿ حاالت الطقس المختمفة -

 . ف عدد العماؿ ومينة كؿ فريؽ منيـبيا -

 . والجية المشرفة المقاوؿمف قبؿ  الموجوديفالميندسيف والفنييف  بياف عدد -

 . ت والمعدات الميمة الصالحة لمعمؿتسجيؿ اآلال -

 بياف اإلحضارات التي تـ توريدىا في ذلؾ اليـو ومدى مطابقتيا لممواصفات وسالمة تخزينيا. -

  .بياف األعماؿ الجاري تنفيذىا في ذلؾ اليـو -
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 . المشكالت التي حصمت في ذلؾ اليـوو  بياف المخالفات -

 . مالحظات ميمة تخص تنفيذ المشروع أية -

 أهميته:

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

. تستدعي بعض الحاالت العالجية معرفة ظروؼ الجو التي كانت سائدة في ذلؾ ال -  يـو

في العمؿ إلنياء  المقاوؿالبيانات السابقة فترة مف الزمف تساعد عمى معرفة مدى جدية  وتتبع تجميع -
 . المشروع

عند حدوث االختالفات، والرغبة  المقاولأو  صاحب العملالبيانات السابقة تفيد كثيرًا في تقويم خسارة  -
 .مفة اليومية لممعدات والعمال، وحساب التكيد الواقع الفعمي اليومي لممشروعفي تحد

 :يعداد التقرير اليومي كالتالوتتم إجراءات إ

، المقاوؿ، ويوقع عميو جياز اإلشراؼمف قبؿ أحد فنيي  وفؽ النموذج المعد لذلؾالتقرير اليومي  تتـ تعبئة
خة الثالثة إلى وترسؿ النس بصورة مف التقرير المقاوؿو  الجية المشرفة، ويحتفظ كؿ مف الجية المشرفةعتمده تو 

  .صاحب العمؿ

 :التقرٌر الدوري عن سٌر العمل بالمشروع -3-2-8

 :أهدافه الرئيسية

كرة موجزة عف سير العمؿ ف الجيات األعمىبياف المعمومات المختصرة والمفيدة جدًا التي تعطي  -1
 . قد يواجييا وكيفية التغمب عمييا ، والصعوبات التيبالمشروع

 .بعة عمى المتابعة الدورية لممشروع عف كثبالمتا لجنةيساعد  -2

يشتمؿ عمى كافة  عف سير العمؿ المعد لذلؾوفؽ النموذج إعداد تقرير فني دوري  جياز اإلشراؼوعمى 
ة المدة ، ونسبلممواصفات، ونسبة التقدـ بالعمؿ، واألعماؿ الجاري تنفيذىا ومدى جودتيا ومطابقتيا المنفذةاألعماؿ 

وعميو  ،، وبياف أي تأخير أو تقدـ عنوالزمني بالبرنامج المقاوؿى التزاـ ، وتحديد مدتنفيذالمنقضية ومستوى ال
 .قرير وصحة ما يدوف بومباشرة عف إعداد الت مسؤولة وتكوف الجية المشرفة، التقرير مف واقع التنفيذ الفعمي إعداد
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  :فً التنفٌذ أو توقفه عن العمل المقاولالتقرٌر عن بطء  -3-2-9

طء خالفًا تقريرًا خاصًا عف المشروع الذي يسير بب -إضافة إلى التقرير الدوري  - جياز اإلشراؼيعد 
. ويرفؽ معو التفاصيؿ الالزمة عف توقؼ العمؿ بو دوف مبرر، أو عف المشروع الذي الزمني المعتمد لمبرنامج

عمى الجدية في  المقاوؿثِّ تقـو بحوالتي  صاحب العمؿ، ويرفعو إلى نجاز ومسببات التأخير أو التوقؼمستوى اإل
، أو إجراء الالـز بشأنو أو إنذاره حينما يكوف غير ممتـز ،ت التي تعترض سبيؿ التقدـ بالعمؿ، أو إزالة العقباالعمؿ

 .قتضيو مصمحة المشروع طبقًا لمعقدحسب ما ت
 :الزمنً للمشروع البرنامجتحدٌث  -3-2-10

الزمني األصمي مستحياًل فيجب تعديمو  بالبرنامجيجعؿ االلتزاـ إذا طرأ عمى سير العمؿ بالمشروع ما 
  :وتتبع الخطوات التالية ،وتحديثو بما يتناسب مع الواقع

التعػديؿ  مدراسة والموافقة عمىل جياز اإلشراؼويقدـ إلى  ،إعداد الجدوؿ الزمني المعدؿ المقاوؿ يطمب مف -
  .إذا كاف ال يقتضي زيادة في مدة التنفيذ

عامؿ بما يتفؽ والتعميمات مشروع فيلم صاحب العمؿذا اقتضى التعديؿ تمديد مدة المشروع بأسباب مف إ -
  .لذلؾ ناظمةال

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

الحية وعميو متابعة اإلجراء مع صاحب الص ،بعدـ التوقؼ خالؿ فترة التحديث المقاوؿالتأكيد عمى  -
  .العتماد الجدوؿ الزمني المعدؿ

لية التحديث عمى سؤو وتقع م ،ما قد يكوف بو مف أخطاءسؤولية ممف  المقاوؿ يعفياعتماد التعديؿ ال  -
 . المقاوؿ

  :إحداث تعدٌالت فنٌة على التصمٌم -3-2-11

في ىذه الحاالت يتـ ؛ فت مقنعة تقتضي ضرورة التعديؿإذا وجػد خطأ في التصميـ أو استجدت أمور بمبررا
  :إجراء التعديؿ الالـز حسب اإلجراءات التالية

مراجعة لو بوجود خطأ في التصميـ أو أمور تقتضي التعديؿ  المقاوؿبمجرد إخطار و  جياز اإلشراؼيقـو  -
 .التي تقـو بدورىا بمراسمة الجية الدارسةبعد التحقؽ مف وجود خطأ في التصميـ  صاحب العمؿ

مف صاحب الصالحية و  والجية المدققة تصديقو مف الجية الدارسةتنفيذ تصميـ معدؿ قبؿ  يجب أال يتـ -
يـ تصميـ معدؿ وفي حاؿ إلى الجية الدارسة تقدصاحب العمؿ بحيث يتـ الطمب مف قبؿ . أصوالً 

راه مناسبًا إلعداد التصميـ وتدقيقو سواء مف المدقؽ بتكميؼ مف ي صاحب العمؿقـو االعتذار ي
 أو مدقؽ جديد. األساسي
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، وليس ليا أي تأثير مالي أو ةة التي ال تؤثر عمى سالمة المنشأانت ىناؾ بعض التعديالت البسيطػإذا ك -
بشرط أف تحقؽ وضعًا  جياز اإلشراؼمف قبؿ  روعػفي المشتأثير عمى مدة التنفيذ فيمكف أف تتـ 

 أفضؿ. 

  :(عن التنفٌذ )جزئٌا ًّ أو كلٌا ًّ  المقاولإٌقاف  -3-2-12

  :اإلجراءات التالية إتباعيتـ 

صاحب بعد الرجوع إلى  لتوقؼ عف العمؿ باألجزاء المعنيةبإصدار أمر مؤقت با جياز اإلشراؼيقـو  -
 .إيضاح المبررات مع العمؿ

 .جياز اإلشراؼاستئناؼ العمؿ مف ، وذلؾ بأمر التوقؼ بعد إنياء اإلشكاؿ مباشرةينقضي ىذا   -

تعويضو أف يطالب ب مقاوؿفيحؽ لملظروؼ خارجة عف إرادتو وليس ىو سببًا فييا  المقاوؿعند إيقاؼ  -
المشكمة مف  بعد الرجوع إلى لجنة تبرير المدة ، ويتـ إجراء تمديد المدةمساوية لمدة اإليقاؼ بمدة

 . وما ىو وارد في العقدبما يتفؽ  صاحب العمؿ

ىذه في الخ …نفيذ أعماؿ مخالفة لممواصفات أو مثؿ ت المقاوؿأسباب اإليقاؼ عف العمؿ التي تتعمؽ ب -
مديد المدة حيث بت مقاوؿلماستئناؼ العمؿ دوف إزالتيا ولكنيا ال تعطي حقًا  مقاوؿلمالظروؼ ال يمكف 
 .إنو سبٌب لحدوثيا

 :طاقم العامل لإلشرافتوجٌه ال -3-2-13

 المقاوؿمراقبة أعماؿ وقع لمقياـ بالقياـ بتوجيو جياز اإلشراؼ العامؿ معو بالم رئيس جياز اإلشراؼ عمى
، مع تحديد مياـ وواجبات كػؿ عضو الفنية السميمة طرائؽعماؿ وفقًا لموالتأكد مف قيامو بتنفيذ تمؾ األ أواًل بأوؿ

 .مف أعضاء جياز اإلشراؼ
  :الموقع مذكراتدفتر  -3-2-14

 الموقع مذكرات، وتسجؿ بدفتر نفيذالتعميمات ذات العالقة بالت ببعض المقاوؿبتزويد  جياز اإلشراؼيقـو 
  .لوىذه التعميمات ممزمة  تعدو  ،مقاوؿمل، وتسمـ (Duplicateنسختيف )

 :المساحةدفتر  -3-2-15

مراجعة حصر األعماؿ التي يتـ تنفيذىا والمطابقة لمشروط والمواصفات وتدويف ذلؾ  جياز اإلشراؼعمى 
( المقاوؿو  الجية المشرفةحيث ينظـ كؿ مف الفريقيف )، شوؼالك، وذلؾ لمرجوع إليو عند إعداد المساحةبدفتر 

دفتره الخاص )وتسمى دفاتر التقابؿ( ثـ تتـ المقارنة بينيا والبحث عف الحساب الصحيح في كؿ بند يتضح فيو أف 
سات معًا، ثـ تفرغ القيا والجية المشرفة المقاوؿالكميات مختمفة. ويمكف لمتسييؿ، أف يتـ أخذ القياسات مف قبؿ 
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، ثـ يدقؽ الدفتر مف قبؿ حاسب الكميات في جياز اإلشراؼ، ثـ يوقع عميو المقاوؿفي دفتر المساحة مف قبؿ 
 .المقاوؿعمى كؿ صفحاتو. بعد ذلؾ، يتـ تفقيط بنوده والتوقيع عميو مف قبؿ  المقاوؿجانب اإلشراؼ بعد توقيع 

 تنظٌـم وإعـداد دفاتـر المسـاحة -3-2-15-1

 ر المساحةأ ـ تعرٌف دفت

ىندسيًا وذلؾ  في الواقع قياساً  المنفذةوالتي تتضمف قياس جميع األعماؿ  ىو إحدى وثائؽ المشروع المعتمدة
 الصادرة أصواًل في أي مشروع كاف، وىي تصوير لواقع ىذه األعماؿ وكميتيا.  بموجب وثائؽ العقد

 ـ تنظٌم وإخراج دفتر المساحة: ب

 في المشاريع وفؽ طريقتيف: ذةالمنفيتـ حساب كميات األعماؿ 
 .يدويًا عمى دفاتر المساحة النموذجية المعتمدة -1
 .الكترونيًا عمى الحاسوب وفؽ نموذج صفحة دفتر المساحة المعتمد -2

 :وٌتم تنفٌذ دفتر المساحة على مرحلتٌن

 دفتر مساحة مواكب للتنفٌذ ـ1

 بأوؿ بالمواكبة مع تنفيذ األعماؿ. في المشروع أوالً  المنفذةفيو كميات األعماؿ  وتدرج     
 ـ دفتر مساحة بشكله النهائً: 2

يقدـ في نياية المشروع بعد االنتياء مف تنفيذ كافة األعماؿ وثبات الكميات النيائية ليا ويكوف محبرًا       
 واإلشراؼ. المقاوؿوالتفاصيؿ الموضحة لمحسابات موقعًا مف  المخططاتومفقطًا وشاماًل كافة 

 ٌجب أن ٌتحقق فً دفاتر المساحة ماٌلً: ـ ج

 ،دفتر المساحة ،تدويف المعمومات العقدية والخاصة بالمشروع عمى واجية الدفتر )اسـ المشروع -1
 ..........(المقاوؿ ،صاحب العمؿاسـ  ،األعماؿ

 تدويف عدد الصفحات المشغولة رقمًا وكتابة عمى الصفحة األولى مف دفتر المساحة. -2

خمؼ الصفحة األولى مف دفتر المساحة يتـ تدويف الكميات اإلجمالية رقمًا وكتابة مع ذكر أرقاـ عمى  -3
والجية  المقاوؿع مف البنود العقدية لكؿ عمؿ محسوب عمى ىذا الدفتر مع كافة األسماء والتواقي

 المشرفة.

نوع العمل ت وخاصة إمالء المعمومات الموجودة في أعمى صفحة دفتر المساحة حتمًا ولكؿ الصفحا -4
 ورقم البند العقدي الخاص بهذا العمل حسب الكشف التقديري المعتمد لممشروع أصواًل.

 ترقيـ صفحات دفتر المساحة تسمسميًا عمى كؿ صفحة وشطب الصفحات المرقمة التي لـ تستخدـ. -5
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الميميمترية  عمى الصفحة المخططاتتدويف أرقاـ الحسابات لمكميات عمى صفحة الحسابات ووضع  -6
 .الحسابات المقابمة لصفحة

 عمى الصفحة الميممترية عمى النحو التالي. المخططاتوضع يتـ   -7

 مع وضعرسـ التفاصيؿ باليد أو عمى الحاسب مع التحبير والتمويف بشكؿ أنيؽ ومرتب وواضح، أ ػ 
الموف الموجود  اتذباإلضافة إلى تمويف صفحة األرقاـ ب ،كافة األبعاد التي وردت في الحسابات

 .عمى الرسـو

 ........(.لمواجيات -لممساقط )إلصاؽ صور مصغرة واضحة المعالـ عف المخططات وذلؾ  -ب 
 المصؽبما يتفؽ مع الحسابات شريطة أف يكوف  المخططاتمع وضع األلواف الالزمة عمى ىذه 

 غير قابؿ لمفصؿ عف صفحة دفتر المساحة الممصؽ عمييا.

 .فةشر المجية الو  المقاوؿمف عناصر  (مخططاتفحات دفتر المساحة )حسابات+ توقيع كافة ص -8

لتصحيح األخطاء وعند حصوؿ الخطأ يتـ إعادة تنظيـ  رتو كوريكاليمنع الشطب والحؾ واستعماؿ  -9
 .الدفتر أو إعادة كتابة الصفحات التي حصؿ فييا الخطأ حسب حجـ األخطاء المرتكبة

غالؽ نياية الصفص صفحة أو عدة صفحيخصت -11 حة المنتيي فييا حساب ىذا ات لكؿ بند عقدي وا 
دوف إدخاؿ حسابات بند آخر عمى ىذه الصفحات والتوقيع في أسفؿ كؿ صفحة مف قبؿ و لعقدي االبند 

 .جياز اإلشراؼومف قبؿ  المقاوؿ

  :حسب المنفذةتدرج في دفاتر المساحة كميات األعماؿ  -11

     .المنفذالواقع   :  أ
 .المخططات والتعديالت المعتمدة أصواًل  : ب

    (أييما أقؿ)               

يتـ تجميع كميات األعماؿ تراكميًا مف صفحة إلى الصفحة التي تمييا لكؿ بند مف بنود األعماؿ،  -12
بحيث يتـ تجميع الكمية اإلجمالية في أسفؿ الصفحة مع الكمية اإلجمالية لمصفحة التي قبميا وتنقؿ 

الكميػة اإلجمالية التراكميػة إلى الصفحػة التالية وتدوف في رأس الصفحة تحت اسـ منقوؿ مما  ىذه
 سبؽ.

 تنظيـ دفاتر مساحة خاصة بكؿ اختصاص عمى حده. -13

العناصر التي قامت باإلشراؼ وتنظيـ دفاتر المساحة مف أحد المشاريع إلى مشروع آخر يتـ  عند انتقاؿ :مالحظة
 .العناصر قبؿ انتقاليا وذلؾ بمعرفة رئيس جياز اإلشراؼ ومسؤوليتوأخذ تواقيع ىذه 
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 :االجتماعات الدورٌة -3-2-16

لبحث ومناقشة ما قد يكوف  غرافييفوطبو ومساعديو مف ميندسيف ومراقبيف  رئيس جياز اإلشراؼيجتمع 
ؾ االجتماعات أو جزء لحضور تم المقاوؿوقد يدعى  ،ىناؾ مف مشاكؿ في التنفيذ أو معوقات تعرقؿ سير العمؿ

ومثؿ ىذه االجتماعات يمكف أف تخفؼ أو تمغي المكاتبات والمراسالت التي قد تؤدي في بعض الحاالت  ،منيا
كما أنيا عامؿ مساعد عمى شرح وجيات النظر وحؿ المشكالت وديًا  ،إلى سوء الفيـ بيف األطراؼ المختمفة

 ،، ويتـ إعداد محاضر موثقة وموقعة مف جميع الحاضريفأف تكوف ىذه االجتماعات أسبوعياً يفضؿ  ،وسريعاً 
  .وتحفظ في ممؼ خاص لسيولة الرجوع إلييا عند الحاجة

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

  :الخطوات اإلجرائية التالية إتباعيتـ 

 يتم من قبل جهاز اإلشراف:

فتيا أو حذفيا أو استبداليا دراسة وافية وحساب كمياتيا وتكاليفيا إذا كاف دراسة األعماؿ المطموب إضا -
  .ليا بنود مماثمة في العقد

بتمؾ األعماؿ  المقاوؿفيعمـ  (أي أنيا بنود مستحدثة)إذا لـ يكف لتمؾ األعماؿ بنود مماثمة في العقد  -
 صاحب العمؿثـ يقـو  ،األعماؿبجرد تمؾ  جياز اإلشراؼيقـو و  ،لدراستيا وتقديـ أسعاره لتنفيذىا

 لموصوؿ لمتسعير المناسب.  المقاوؿبالتفاوض مع 

( لتغطية قيمة البنود )الوفورات المنفذةوالكميات غير يتـ تحديد قيمة البنود بعد انتياء تنفيذ األعماؿ  -
سبة قيمة كؿ نواألعماؿ اإلضافية )الزيادات( ويتـ إعداد بياف بكمية وقيمة الوفورات والزيادات وتحديد 

 . منيا إلى قيمة العقد

ف كانت ممكنة التنفيذ خالؿ  يتـ تحرير محضر يحدد فيو األعماؿ وكمياتيا وتكمفتيا ومدة تنفيذىا - حتى وا 
  الحؽ بمدة إضافية ليذه األعماؿ. مقاوؿمدة العقد فمم

بتنفيذ  المقاوؿ لتكميؼ ريتـ رفع كافة المستندات لصاحب الصالحية لمموافقة عمييا، ومف ثـ إصػدار قرا -
 .أصوالً  تمؾ األعماؿ

  :المإقتبٌان األعمال والكشف  -3-2-18

 مف قبؿ الجية المشرفة دتممعوفؽ النموذج الالدوري  بياف األعماؿالقياـ بمراجعة  جياز اإلشراؼعمى 
بياف ويتـ التوقيع عمى ، طبقًا لمشروط والمواصفات المنفذةلألعماؿ  المساحةمف واقع دفاتر  المقاوؿالمقدـ مف و 

  :وفؽ ما يميالمشرؼ ومف وكيمو أو  المقاوؿمف  األعماؿ
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النموذج المعد لذلؾ مرفقًا بو المستندات الدالة عمى قبوؿ  وفؽباألعماؿ التي نفذىا  بياناً  المقاوؿيقدـ  -
  .األعماؿ المنجزة مف جية اإلشراؼ

وقبولو في حالة مطابقتو أو تدويف المالحظات التي تمنع فور استالمو  البيافبمراجعة  الجية المشرفةتقـو  -
  .قبولو

 . أصوالً  مع المالحظات المقاوؿومستنداتو إلى  البيافيتـ إعادة  البياففي حالة عدـ قبوؿ  -

ثـ يرفع إلى  ،المقاوؿو  الجية المشرفةتوقيعو مف و  أصوالً  إعداد الكشؼ المؤقتيتـ  البياففي حالة قبوؿ  -
  :مع مراعاة النقاط التالية والصرؼ أصوالً  لالعتمػاد صاحب العمؿ

، ويجب التوقيع عمى جميع لكشؼمحؽ بايأصواًل  المعتمدةمستقؿ لألعماؿ اإلضافية  كشؼ)أ( عمؿ 
 .كشوفات األعماؿ اإلضافية المعتمدة مف الميندس المشرؼ

والوارد فييا  (إذا لزمت)مثؿ غرامة التأخير  كشؼ)ب( تحسـ الغرامات أو الحسميات المختمفة مف ال
 .أو أية غرامات أخرى ينص عمييا العقد المبـر صاحب العمؿقرار مف 

 :معاٌنة األعمال عند انتهاء مدة العقد  -3-2-19

عداد تقرير يةمدة العقدالعند انتياء  جياز اإلشراؼعمى  - األعماؿ  يحدد معاينة األعماؿ بالمشروع وا 
 . النموذج المعد لذلؾوفؽ  ،اإلنجازالمنجزة خالؿ ىذه المدة ونسبة 

 المقاوؿمع  الجية المشرفةقـو تعند نياية مدة العقد  قابمية المشروع لالستثمارتوقع عدـ  ؿفي حا  -
، وتحديد البنود الستفادة مف المشروع بتمؾ الحالة، وىؿ يمكف اف نسبة اإلنجازابمعاينة المشروع ويقرر 

 .المعتمديفمف األعضاء  موقعيتـ إعداد محضر و  ،التي تعيؽ االستفادة مف المشروع

، ويعطى صورة مف المحضر، ويطمب منو بذلؾ المقاوؿة مف المشروع ُيبمغ إذا تقرر عدـ إمكانية االستفاد -
بقية موضوع المحضر المذكور يقـو وعند قيامو باستدراؾ األعماؿ المت ،سرعة إنجاز األعماؿ المتبقية

  .أصوالً  إعالـ الجية المشرفةب

بانتيائو مف عف طريؽ اإلشراؼ  يابإبالغ المقاوؿعند قياـ  صاحب العمؿتشكؿ لجنة االستالـ مف قبؿ   -
 تنفيذ المشروع.

  :للمشروع مإقتاالستالم ال -3-2-20

 المؤقت، وىو يعني االستالـ عماؿ دوف نواقصأللممشروع حينما تكتمؿ جميع ا مؤقتيتـ االستالـ ال
اإلضافية د صمية + المداأل ةالمدنفيذ )متالمقررة ل مدةالوبعد انتياء ومالحقو  بالعقدجاء لألعماؿ كافة حسب ما 

يوجيو إلى  كتابعمى  روع قبؿ انتياء مدة التنفيذ بناءً المش المقاوؿ( ويمكف استالمو قبؿ ذلؾ إذا أنيى المعتمدة
 :بيذا الخصوص وذلؾ وفؽ اإلجراءات التاليةصاحب العمؿ 
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فيو أنو أنيى جميع األعماؿ عمى  يعمميا عف طريؽ الجية المشرفة صاحب العمؿل كتاباً  المقاوؿيقدـ  -1
ويجب عمى الجية  تسميمًا مؤقتاً وأنو جاىز لتسميـ المشروع  ،الوجو المطموب وطبقًا لمستندات العقد

  .المقاوؿرفة أف تعطي رأييا بكتاب المش

، ويحدد تاريخ ليا ةً وتكوف الجية المشرفة مرافق العمؿصاحب مػف قبؿ  المؤقت يتـ تشكيؿ لجنة االستالـ -2
 .الرئيسي حصراً  المقاوؿتسمـ األعماؿ مف قبؿ و المجنة بداية عمؿ 

 الشروط الخاصةدفتر  -العقد عمى وثائؽ ومستندات العقد وىي ) باالطالعالمؤقت تقـو لجنة االستالـ  -3
جدول  - المخططاتـ المواصفات الفنية و دفتر الشروط العامة  -« والفنية الحقوقية والمالية»

التعديالت - المذكرات التفسيرية -تقارير التربة  –جداول الكميات  - المقاولعرض  -األسعار 
محضر المعاينة  -المدد اإلضافية  -محاضر االجتماعات وتقارير االختبار واألداء -أصواًل  ةالمعتمد

أثناء  مف قبؿ الجية المشرفة ظات التي جرى إبداؤىاأية وثائؽ أخرى ميمة لالستالـ مثؿ المالحو  -
  .التنفيذ ومدى تالفييا(

جراء االختبارات ا الواقعتقـو المجنة المذكورة بمعاينة األعماؿ عمى  -4 ، لضرورية الالزمة لعممية االستالـوا 
وكؿ ما تراه وكذلؾ اختبارات األداء الوظيفي ألعماؿ التكييؼ واألعماؿ الصحية واألعماؿ الكيربائية 

المجنة ضروريًا الستالـ جميع األعماؿ مثؿ التحقؽ مف المناسيب واألبعاد الداخمية والخارجية لممبنى 
  .الخ……والميوؿ الطولية والعرضية 

، وتختار إحدى الحاالت التالية طبقًا لما استقر المؤقت محضر االستالـ بإعدادتقـو المجنة بعد ذلؾ  -5
  :المعاينة واالختبارات التي أجرتيا الستالـ المشروع وىيعمى  عميو الرأي بناءً 

 لمواصفات والشروط واألصوؿ الفنيةأف جميع األعماؿ قد تـ تنفيذىا بالكامؿ طبقًا لممخططات وا ،
 .مؤقتاً ستالـ المشروع استالمًا وعمى ذلؾ توصي المجنة با

 لشروط فيما عدا بعض أف جميع األعماؿ قػد تـ تنفيذىا طبقًا لممخططات والمواصفات وا
يمكف قبوليا فنيًا مع إجراء تعيؽ االستثمار و  ال عماؿ التيالمالحظات البسيطة عمى بعض األ

االستفادة مف المشروع وال تؤثر  عود نواقص لـ يتـ تنفيذىا وال تمنحسـ مناسب عمييا، أو مػع وج
عمى أف يتـ  مؤقتاً  استالماً المجنة باستالـ المشروع عمى سالمة المشروع، وعمى ذلؾ توصي 

  .الكشؼ النيائيالنواقص مف و الحسـ مقابؿ المالحظات 

  أف جميع األعماؿ قػد تـ تنفيذىا طبقًا لممخططات والمواصفات والشروط فيما عدا بعض األعماؿ
، والتي يجب لمالحظات( والمرفقة بيذا المحضرالمبينة في قائمة المالحظات )يتـ إعداد قائمة با

. وأف ىػذه األعماؿ ال تمنع االستفادة مف المشروع استكماليا خالؿ مدة يتفؽ عمييا المقاوؿعمى 
مة المالحظات خالؿ بإنياء قائ المقاوؿوتوصي المجنة باستالـ المشروع مع التزاـ  ،بحالتو الراىنة
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، ومف ثـ تقـو المجنة بالوقوؼ مف جديد عمى المشروع وكتابة تقرير بشأف تمؾ المدة المحددة
  .حظاتالمال

 أو أف ىناؾ أعمااًل ناقصة عمييا مالحظات كثيرة أف كثيرًا مف األعماؿ التي تـ تنفيذىا ،
لكثرة  مؤقتاً  و استالماً ع بحالتو الراىنة ال يمكف استالم، وأف المشرو عنيا ىستغنبالمشروع ال يُ 

غير »فيو  مذكوراً  ، وفي ىذه الحالة يعتبر ىذا المحضر محضرًا لممعاينةالمالحظات والنواقص
  .«لالستالـقابؿ 

الجية كاًل مف باإلضافة لتوقيع  ويوقع مف كافة أعضاء المجنة المؤقتتـ تحرير محضر االستالـ ي -6
 المؤقتو بمجرد إجراء االستالـ ، ويالحظ أنصورة منو المقاوؿويعطى  يفبصفة مرافق المقاوؿو  المشرفة

، وأنو يستحؽ دفع قد المبـروفى بالتزاماتو حسب العيعتبر قد  المقاوؿفإف  صاحب العمؿواعتماده مف 
 كافة مستحقاتو عدا ما يحجز منيا حتى إكماؿ المالحظات أو ما يحسـ نتيجة النواقص وسوء التنفيذ

 .محضر االستالـالواردة في 

ـ رارة الجو يتإذا لـ تتمكف لجنة االستالـ مف إجراء تجربة أعماؿ التكييؼ بسبب عدـ مالئمة درجة ح -7
لكافة األعماؿ بالمشروع مع تأجيؿ تجربة التكييؼ حتى الوقت المالئـ قبؿ انتياء مدة  المؤقتاالستالـ 
 .الضماف

بنواقص ال تمنع االستفادة منو إذا كانت غير جوىرية وضئيمة  مؤقتاً استالمًا  يجوز استالـ المشروع -8
ذا اقتضت المصمحة ذلؾ.  القيمة وا 

صالح ما يظير خالؿ سنة  ضمافية مسؤول المؤقتإجراء االستالـ  بعد المقاوؿيتبقى عمى   -9 المشروع وا 
 مسؤوالً كما أنو سيظؿ  ،حتى يتـ االستالـ النيائي لممشروع أو ما ىو محدد في العقد الضماف األولى

بحيث يؤثر في  ةكؿ عيب أساسي يظير في المنشأ عفمف تاريخ االستالـ النيائي  سنوات لمدة عشر
 .كوف ناتجًا عف غش أو سوء تنفيذويسالمتيا 

  :فعالًّ  المنفذةكتٌبات التشغٌل والصٌانة والمخططات النهائٌة لألعمال  -3-2-21

ة ػػنسخ مف المخططات النيائي ثالثبتسميـ  المقاوؿيقـو  مؤقتاً استالمًا از األعماؿ واستالـ المشروع ػنجإعند 
ة ػػػيبات الصيانة وتعميمات التشغيؿ المتعمقوجميع كت (AS BUILT DRAWINGS) فعالً  المنفذةاؿ ػػػلألعم

ة لنظـ ػػػتخطيطي مخططاتخ مف الضمانات الخاصة بيا و ػمع نس ؿػػػاحب العمػػػصو  ةػػػة المشرفػػػػالجي إلىبالمشروع 
 عمى قوائـ بالمفاتيح وقوائـ االت كما يتضمف أيضاً ػػػػة واالتصػػػػالتحكـ ودليؿ الدوائر لكؿ لوحات المفاتيح الكيربائي

 . ة حسب الغرؼبألواف الدىاف مفيرس
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 :قطع الغٌار ومواد الصٌانة -3-2-22

بتقديـ معمومات شاممة عف قطع الغيار  المقاوؿ يقـو مؤقتاً استالمًا نجاز األعماؿ واستالـ المشروع إعند 
أو المركبة  لمتجييزات الموردةضمانات الشركة الصانعة  المركبة في المشروع مع التجييزاتالصيانة لجميع  عدةو 

 .المطموب بوثائؽ المشروعوع وذلؾ حسب في المشر 
  :ضمانات الشركة الصانعة -3-2-23

صاحب أف يتقدـ إلى  المقاوؿفعمى  الضمافعندما تتطمب وثائؽ المشروع ضمانات خاصة تتعدى فترة 
ينص عمى  المركبة في المشروع التجييزاتأو الشركة الموردة لممواد أو  الجية المصنعةمف تعيد خطي ب العمؿ
أو  إذا ظيرت أية عيوببحيث  أو المشروع بوثائؽ العقدالمحددة  خالؿ المدة المركبة والتجييزاتالمواد ف ضما

صاحب عف إصالحيا عمى نفقة الضامف بموجب إخطار كتابي مف  مسؤوالً  المقاوؿالفترة يظؿ  ىذه خالؿ أعطاؿ
  .العمؿ
 :الكشف النهائً -3-2-24

مدرجًا فيو قيمة األعماؿ التي تـ تنفيذىا فعاًل بعد  مؤقتاً  استالماً مشروع ائي بعد استالـ اليصرؼ الكشؼ الني
تأخير والحسميات الواردة في محضر الوحسـ المبالغ لقاء غرامات  حسـ المبالغ التي سبؽ صرفيا عمى الحساب

  :وتكوف الخطوات اإلجرائية كالتالي ،االستالـ المؤقت

أو كما ىو محدد  كحد أقصى خالؿ ستة أشير الجية المشرفةقـو ت مؤقتاً  استالماً بعد استالـ المشروع  -1
يدرج فيو جميع األعماؿ التي تـ  لمتنفيذ بإعداد الكشؼ النيائي ،مف تاريخ االستالـ المؤقت في العقد
  .عميو اإلشراؼ بناءً تنظيـ كشؼ باإلضافة إلى تنفيذىا 

 . والكشؼ النيائي المساحةعمى دفاتر  المقاوؿيوقع  -2

ويبنى الكشؼ النيائي ، راجعة والصرؼالستكماؿ إجراءات المصاحب العمؿ يحاؿ الكشؼ النيائي إلى  -3
  عمى الوثائؽ التالية:

  .مؤقتمحضر االستالـ ال  -

 )محضر معاينة(. ف األعماؿ المستفاد منيا مف عدموممشروع وبياالعقدية لمدة المحضر نياية   -

 .ة الصادرة أصوالً ومالحقو ومحاضر التسويالعقد   -

 .محضر تسميـ الموقع موّقعًا ومؤرخاً   -

 .مذكرات اإلدخاؿ لمتوريدات التي لـ تركب وتاريخيا  -

   «.إف وجدت»تبرير مدة التأخير الحاصمة  كتاب -

 بالكشؼ النيائي مرفقًا بو دفاتر المساحة. صاحب العمؿل كتابإعداد  -
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 الحسميات والتوقيفات الواردة في محضر االستالـ المؤقتإدراج  يتـ الكشوؼ النيائية تنظيـعند  -
 .صاحب العمؿف وجدت وأية حسميات معتمدة أصواًل مف وغرامات التأخير إ

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

ستالـ بذلؾ في محضر االوفي حاؿ وجود نص  المؤقتنواقص االستالـ  استدراؾب المقاوؿيقـو  د أفبع
  :كالتالييتـ صرؼ ىذه المبالغ  المؤقت

  .المؤقتـ أعماؿ نواقص االستالـ يقـو المشرؼ باستال -1

  .يتـ عمؿ محضر باستالـ النواقص -2

 .الموقوفةيحاؿ المحضر إلى الجية المختصة لممراجعة وصرؼ المبالغ  -3

عف طريؽ لجنة االستالـ  يتـ ذلؾ ،المؤقتفي حاؿ عدـ النص عف ذلؾ بمحضر لجنة االستالـ  -4
  النيائي.

 :االستالم النهائً للمشروع -3-2-26

المنصوص عنو  والتي تكوف غالبًا سنة واحدة مف تاريخ االستالـ (مدة الضماف)يتـ ىذا اإلجراء بعد مضي 
وفي حاؿ عدـ وروده وورود جاىزية األعماؿ  ما لـ ينص العقد عمى خالؼ ذلؾ في محضر االستالـ المؤقت

تاريخ موافقة اإلشراؼ ىو تاريخ االستالـ و  المقاوؿيعتبر تاريخ كتاب  «بمالحظات أو بدوف مالحظات»ستالـ لال
قد قاـ  المقاوؿ، وبعد التحقؽ مف أف تـ االتفاؽ عمى مدة أخرىلـ يما  المؤقت وبدء سرياف مدة الضماف العقدية

لـ يقـ ببعض التزاماتو  المقاوؿبيف مف المعاينة أف أما إذا ت .وأف األعماؿ نفذت بحالة جيدة ،بجميع التزاماتو
وفيما يمي الخطوات اإلجرائية لالستالـ  ،ما طمب إليو مف أعماؿ المقاوؿفيؤجؿ التسميـ النيائي لحيف إنياء 

  :النيائي

، مافبعد انتياء فترة الض أنو جاىز لتسميـ المشروع نيائياً فيو  يعممو صاحب العمؿل كتاباً  المقاوؿيقدـ  – 1
 .ويفضؿ أف يكوف ذلؾ قبؿ شير مف الوقت المتوقع لتسميـ المشروع نيائياً 

 طمب إذا ليا مرافقاً  جياز اإلشراؼيكوف قد و  ،صاحب العمؿيتـ تشكيؿ لجنة االستالـ النيائي مف قبؿ  – 2
 .عممياالمجنة  بدءويحدد تاريخ  ،ذلؾصاحب العمؿ منو 

  .عممياالمجنة  ءبدرسميًا بموعد  المقاوؿ إبالغيتـ  - 3
فيو مف وما ورد  المؤقتالستػالـ تقـو لجنة االستالـ باالطالع عمى وثائؽ المشروع ومحضر ا - 4

  .الجية المستثمرة لممشروعإلضافة إلى مالحظات امالحظات ب
ومالحظة العيوب التي  ،الواقع تقـو المجنة المذكورة بالمرور عمى المشروع ومعاينة األعماؿ عمى – 5

 .ت أثناء مدة الضماف وغير الناتجة مف سوء االستعماؿظير 
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طبقًا لما استقر ، وتختار إحدى الحاالت التالية محضر االستالـ النيائي بإعدادتقـو المجنة بعػد ذلؾ  – 6
  :عمى المعاينة عميو الرأي بناءً 

 ستعماؿ( لـ يظير بالمشروع أية عيوب أو نواقص )يستثنى مف ذلؾ العيوب الناشئة مف سوء اال
  .وعمى ذلؾ توصي المجنة باستالـ المشروع استالمًا نيائياً 

  أف تكوف قػد ظيرت بالمشروع بعض العيوب أو المالحظات خالؿ مدة الضماف ليست ناتجة
مف سوء االستعماؿ والتي توضحيا المجنة بقائمة المالحظات المرفقة بالمحضر، والتي ال 

وفي ىذه الحالة توصي المجنة باعتبار ىذا  ،يائياً يمكف معيا استالـ المشروع استالمًا ن
بموعد االنتياء مف  خطياً صاحب العمؿ  إعالـ المقاوؿ، وعمى ةالمحضر محضرًا لممعاين

عمميا مف جديد إلجراء المجنة  تبدأاستكمالو لجميع المالحظات المدونة بالمحضر حتى 
 .االستالـ النيائي

راؾ مالحظات لجنة االستالـ تقـو المجنة بحسـ قيمة ىذه مف استد المقاوؿفي حاؿ عدـ تمكف  – 7
 يحرر محضر االستالـ النيائي ويوقع مف كافة أعضاء المجنة، و المقاوؿاإلصالحات مف توقيفات 

 .أصوالً  المقاوؿ، ويترتب عمى ىذا المحضر تصفية جميع حقوؽ صورة المقاوؿويعطى  مقاوؿإضافة لم

االستالـ النيائي لمجية المختصة الستكماؿ مستندات اإلفراج عف بإرساؿ أصؿ محضر  تقـو المجنة -8
 .أصوالً الضماف النيائي 
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 -1 -ملحق رقم 

 عــارٌــذ المشـراف على تنفٌـوات اإلشـخط

 

 .األبنيةخطوات اإلشراف عمى تنفيذ مشاريع  :الفصل األول
 .اإلشراؼ عمى تنفيذ األعماؿ اإلنشائية القسم األول:

 .اإلشراؼ عمى تنفيذ األعماؿ المعمارية ني:القسم الثا
 .اإلشراؼ عمى تنفيذ األعماؿ الصحية القسم الثالث:

 .اإلشراؼ عمى تنفيذ األعماؿ الكيربائية :الرابعالقسم 
 .اإلشراؼ عمى تنفيذ األعماؿ الميكانيكية :الخامسالقسم 

 .خطوات اإلشراف عمى تنفيذ مشاريع الطرق :الفصل الثاني
 .اإلشراؼ عمى تنفيذ األعماؿ المدنية ل:القسم األو

 .اإلشراؼ عمى تنفيذ األعماؿ الكيربائية القسم الثاني:

  .أعمال الموقع العامخطوات اإلشراف عمى  :الثالثالفصل 
 .اإلشراؼ عمى تنفيذ األعماؿ الصحية القسم األول:
 .اإلشراؼ عمى تنفيذ األعماؿ الزراعية القسم الثاني:
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 مقدمة

  

ما يمي ىو معمومات إرشادية لإلشراؼ عمى تنفيذ المشاريع دوف الدخوؿ بالتفاصيؿ التنفيذية التخصصية 
الصادرة لغاية تاريخو في  تلألعماؿ؛ وعمى الميندس المشرؼ الرجوع إلى المواصفات والشروط والكودات والنورما

  .ى ذلؾوالوارد أدناه ىو الحد األدنى المطموب وال يقتصر عم ،ىذا المجاؿ
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 األولالفصل 

 

 األبنٌةخطوات اإلشراف على تنفٌذ مشارٌع 

 

 األول: اإلشراف على تنفٌذ األعمال اإلنشائٌة القسم 

(، 10-1-3(، )1-1 -3رات )ـــلمفقـودة ـــى العـرجـــي ةـائيـــاإلنشال ــذ األعمــدء بتنفيــل البـــقب -
اردة في دليل اإلشراف عمى تنفيذ ( الو 3-2-4(، )3-2-3(، )3-2-2(، )3-1-13)

 المشاريع ـ الفصل الثالث.

  .ستمارات الخاصة بذلكألعمال واالحضارات يتم العمل باالوعند استالم ا -

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

 
 :ساسٌةالخطوات األ

 :الشبكٌة اإلحداثٌاتأعمال التسوٌة و -1-1-1-1

 .التحقؽ مف إزالة المخمفات والعوائؽ مف الموقع -1

 Bench Mark (الروبير)مراجعة منسوب الصفر لمموقع نسبة لممنسوب الثابت  -2

 .الشبكية لمموقع اإلحداثياتمراجعة  -3
 :والتؤكٌس أعمال التخطٌط -1-1-1-2

 .جزاء المشروع المختمفةلتحديد أ لواقعمراجعة توقيع نقاط المشروع عمى ا -1

 ، وكذلؾ الخدمات والمرافؽ بتمؾ الشوارع.المشروع بمناسيب الشوارع المحيطةمراجعة ربط مناسيب  -2

 ، مع مراعاة عدـ إزالة اإلطارنشاؤهمراجعة عمؿ إطار لتثبيت المحاور عميو حوؿ المبنى المراد إ -3
 .إال بعد صب األساسات وأعمدة األرضي)الخنزيرة( 

 .راجعة تثبيت المحاور عمى اإلطار طبقًا لممخططاتم -4
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 :أعمال الحفر - 1-1-1-3

االطالع عمى تقرير ميكانيؾ التربة األساسي قبؿ البدء بأعماؿ الحفر  المقاوؿو  يجب عمى الميندس المشرؼ
يجب  ساسياألعدـ وجود سبور في التقرير في حاؿ و  ،وتحديد مواصفات تربة التأسيس بناًء عمى السبور المجراة

إجراء سبور في الموقع وتحديد مدى الحاجة لتدعيـ جوانب الحفرية والتأكد مف مطابقة التربة  المقاوؿالطمب مف 
عطاء التقرير  لما ورد في التقرير األساسي. بناًء عمى نتائج السبور التي يتـ إجراءىا قبؿ البدء بأعماؿ الحفريات وا 

غير قادرة عمى االستقرار لفترة إنشاء  إذا كانت التربةضرورة تدعيـ الحفريات  النيائي يجب اإلشارة في التقرير إلى
بياف تأثير أعماؿ الحفر باإلضافة إلى األقبية أو نتيجة تأثير أبنية الجوار والطرؽ عمى استقرار حدود الحفرية، 

 .عمى سالمة األبنية والطرؽ المجاورة 

صة بأعماؿ شركة متخص لتقـو بتكميؼ بذلؾ ب العمؿصاحإعالـ  المقاوؿوفي ىذه الحالة يجب عمى  
ما لـ ترد صراحًة في عقده األساسي وضمف  مقاوؿأعماؿ لم ىكذاتنفيذ  حيث ال يترؾ دراسة وتدعيـ الحفريات،

 بنود منفصمة عف أعماؿ الحفر. 

 .إزالة العوائؽ مف الموقع ونقؿ المخمفات –

 .ي الحفرب اإلنشاء التي ستستعمؿ فاعتماد المعدات وأسالي –

 .توقيع الحدود الخارجية لممباني المراد حفرىا –

 .ؽ الحركة داخؿ المشروعكف البعيدة عف الطرؽ والتي ال تعيالبدء بالحفر في األما –

إيقاؼ الحفر عند منسوب أعمى مف منسوب التأسيس المقترح مف المصمـ والوارد عمى  المقاوؿعمى  –
تكوف  «سـ22»مف الظروؼ الجوية وألف ىذه الطبقة سـ لممحافظة عمى تربة التأسيس 22مخططات بػ 

سيارات الشاحنة، ثـ استدعاء الميندس المختص مخربة بسبب تخرب بنيتيا بجنازير آالت الحفر وال
إما متابعة الحفر أو اعتماد »بميكانيؾ التربة لمتأكد مف الوصوؿ إلى طبقة التأسيس واتخاذ القرار بذلؾ 

عطاء تقرير التربة النيائي. «خططاتمنسوب التأسيس الوارد في الم  وا 

زالة التراب يدويًا عمى أف يتـ تنفيذ خرسانة النظافة خالؿ أربع وعشريف  تنظيؼ وتسوية قاع الحفرية – وا 
 ساعة مف انتياء أعماؿ التسوية والتنظيؼ والتخطيط.

ذا لـ تحدد  فرأية أعماؿ أخرى تتطمب الحفر واعتماد أبعاد الحو مراجعة توقيع القواعد والشيناجات  – )وا 
ـ 1ساساتيا فيجب أال يقؿ البعد عف وأ ةػعد جوانب الحفر عف الجدراف الخارجيروط الفنية الخاصة بُ ػالش

 .(لضماف تركيب القوالب الخشبية وفكيا وتنفيذ أعماؿ العزؿ الخارجي

ذا لـ توضح ميوؿ االنحدارات الجانبية فعمو تنفذ الحفريات وفقًا لألبعاد في المخططات  – أف  المقاوؿى ا 
 .ينفذىا بشكؿ يضمف استقرارىا
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 .الورشةمخططات ر لمخطوط والمناسيب والمقاسات بمطابقة أعماؿ الحف –

اتخاذ جميع التدابير  المقاوؿإذ يجب عمى »التأكد مف توفر كافة إجراءات األمف والسالمة حوؿ الحفر  –
جاورة لألبنية المشبعة بالمياه والمالتي تضمف جوانب الحفر مف االنييار وباألخص الحفريات العميقة و 

عداد والمنشآت والطرؽ و   .«حوؿ طريقة التدعيـ وأخذ الموافقة عمييا مخططاتا 

 .الورشةعمى مخططات  (طوؿ ،عرض ،عمؽ)مراجعة أبعاد الحفريات  –

 .بالحفر وفؽ الطريقة المناسبة مقاوؿإعطاء اإلذف لم –

 .بواسطة معدات ضخ مناسبة )إذا لـز األمر( فيةالتأكد مف تفريغ محتويات الحفرية مف المياه الجو  –

 .ضرورة عدـ تجميع المخمفات الناتجة عف أعماؿ الحفر والتي ستستخدـ في الردـ بطريقة تعيؽ الحركة –

 .(مطابقة إجياد التربة لمحمؿ التصميمي)مف خالؿ تقرير التربة المتمـالتأكد مف  –

 .العادية الخرسانةاردة بالمخططات مع تحديد سماكة استالـ أعماؿ الحفر طبقًا لألبعاد والمناسيب الو  –

باالستناد إلى مخططات التسوية الموضوعة قبؿ )عنيا  المقاوؿحصر كمية الحفر التي سيتـ محاسبة  –
ويمكف  (المباشرة بالحفر مع أخذ أوسع مسقط أفقي لألعماؿ اإلنشائية بموجب المخططات بالحسباف

 .فر عمى أف توضح في الشروط الفنية الخاصةأخرى لحساب كميات الح طرائؽاعتماد 

بعد االنتياء مف أعماؿ الحفر يتـ مقارنة ارتفاع الحفرية مع ارتفاعات الجدراف االستنادية الواردة في  –
 .لرجوع إلى الدارس لتعديؿ الدراسةالمخططات وفي حاؿ االختالؼ عف االرتفاعات التصميمية يتـ ا

خطأ بالحفر، تغير مناسيب التأسيس، تغير معالـ »ىذا االختالؼ  يجب عمى الميندس المشرؼ تحديد سبب
 لمسؤوؿ عف ىذه التكاليؼ اإلضافية.وتحديد ا« الموقع العاـ

 :أعمال األساسات -1-1-1-4

 تنفذ األساسات حسب األبعاد الواردة في المخططات وباألعماؽ المبينة في تقارير الدراسة الجيوتكنيكية –
 .عمؽ جورة المصعد وخطوط الصرؼ الصحيمع االنتباه إلى مكاف و 

 :في حاؿ تنفيذ األوتاد يجب أف تتضمف إضبارة المشروع المعمومات التالية –

  أشكاليا وطريقة تنفيذىاو أنواع األوتاد وأطواليا. 

  ر التربة المدروسة تبيف طبقات التربةمقاطع طولية لسبو. 

 والقبعات مسقط أفقي لألساسات الوتدية يبيف عميو مجموعات األوتاد.   

 الطريقة واألسموب المذيف يقترحيما ؿصاحب العملقبؿ المباشرة بتنفيذ األوتاد أف يقدـ  المقاوؿويجب عمى 
   .لمتنفيذ
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 :النظافة خرسانةطبقة  -1-4-1 -1-1

 .العادية حسب المواصفات الخرسانيةمراجعة واعتماد تصميـ الخمطة  -1

 .التحقؽ مف المنسوب ونظافة طبقة التأسيس -2

  .(نموذج إذف الصب)بالصب طبقًا لمنموذج المعد لذلؾ  مقاوؿإعطاء اإلذف لم -3

 (.إنياء السطح –الميكانيكي  رجال –اـ القو )اإلشراؼ عمى عممية الصب والتحقؽ مف  -4

 .طبقًا لممواصفات ولممدة المحددة الخرسانةالتحقؽ مف معالجة  -5

 (.وجد إف) النظافة خرسانةطبقة التحقؽ مف عزؿ سطح  -6

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

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

ومراجعة تدعيـ  ،لألساسات المسمحة ومطابقتيا مع المحاور واألبعاد حسب المخططات القالبمراجعة  -2
 .القالبوتقوية 

فة حديد التسميح مف )التأكد مف نظا ساسات طبقًا لممخططات وجداوؿ التسميحمراجعة حديد التسميح لأل -3
 .ومراجعة الفواصؿ اإلنشائية(التأكد مف التربيط  -الصدأ واألتربة والزيوت

حديد التسميح لرقاب األعمدة والجدراف االستنادية طبقػًا لممحاور واألبعاد  تشاريؾمراجعة وضع  -4
 .بالمخططات

 .لمحديد يخرسانووجود غطاء  النظافة خرسانةطبقة فة سطح مراجعة نظا -5

  .الخرسانيمراجعة سمؾ الغطاء  – 6

 – إف وجدتالكيماوية  اإلضافات)مع االنتباه إلى  ةالمسمح الخرسانةمراجعة واعتماد تصميـ خمطة  -7
 .(اتخاذ اإلجراءات المناسبةألحواؿ الجوية والطقس قبؿ البدء بة امراجع

 .(وذج إذف صبمن) بالصب طبقًا لمنموذج المعد لذلؾ مقاوؿذف لمإعطاء اإل -8

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

إنياء السطح  – الخرسانيالغطاء  –الميكانيكي  رجال –ية الصب والتحقؽ مف القواـ اإلشراؼ عمى عمم -9
 .فترات متباعدة مع مراعاة عدـ الصب عمى ،العينات واالختبارات –

والتحقؽ مف عػدـ وجود عيوب بالعناصر  ،بعد األزمنة المحددة ليا طبقًا لممواصفات قالبالمراعاة فؾ  -11
 .المصبوبة
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 .لممدة المحددة طبقًا لممواصفات الخرسانةالتحقؽ مف معالجة  -11

وفؽ  ية العزؿوحما وضد الماء ضد الرطوبة والجدراف االستنادية التحقؽ مف عزؿ األساسات -12
 .المواصفات

 :أعمال الردم حول األساسات -1-1-1-5

 .اعتماد المواد المناسبة لمردـ -1

مع لمنسوب المطموب طبقًا لممواصفات حتى ا مرصوصةبالردـ عمى طبقات  مقاوؿذف لمإعطاء اإل -2
 يمي: مراعاة ما

  يذ كافة أعماؿ العزؿتنفو إال بعد صب بالطة السقؼ ال يسمح بالردـ خمؼ الجدراف المحيطية 
 .)ما لـ يرد في الدراسة خالؼ ذلؾ(

  سيتـ الردـ فييا.إزالة جميع المخمفات واألنقاض مف المناطؽ التي 

جراء التجارب الالزمة حسب المواصفات -3  .التحقؽ مف الردـ عمى طبقات وا 

 .مى التمديدات المارة بيافي حاؿ ردـ الخنادؽ فإف الردـ ال يتـ إال بعد إجراء االختبارات الالزمة ع – 4
 :أعمال األرضٌات -1-1-1-6

والتحقؽ مف المناسيب ومسارات التمديدات لألعماؿ الصحية  ،التحقؽ مف استواء األرضية بعد الردـ -1
 .والكيربائية طبقًا لممخططات

 .مراجعة تسميح األرضيات وتحديد سمؾ الصب طبقًا لممخططات -2

 .(نموذج إذف الصب) طبقًا لمنموذج المعد لذلؾبالصب  مقاوؿإعطاء اإلذف لم -3

 – الخرسانيالغطاء  –الميكانيكي  رجال –: القواـ ضيات والتحقؽ مفاإلشراؼ عمى عممية صب األر  -4
  .، مع مراعاة عدـ الصب عمى فترات متباعدةالعينات واالختبارات –ياء السطح إن

 .لممواصفاتلممدة المحددة طبقًا  الخرسانةالتحقؽ مف معالجة  -5

 .مراجعة عزؿ األرضيات ضد الرطوبة بالمواد المعتمدة -6

  .طبقة العزؿلحماية الالتأكد مف طبقة  – 7

 .إجراء االختبارات الالزمة لمتمديدات المختمفة قبؿ العزؿ وصب األرضيات – 8

 .رجيةنية الخاقواختباراتيا قبؿ صب أرضيات األ والصرؼ الصحي مراجعة تمديدات شبكة الري – 9

 ضرورة مراجعة فواصؿ التمدد لألرضيات حسب الشروط والمواصفات. -11
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 :الخرسانٌة والجدراناألعمدة  - 1-1-1-7

)ضرورة االنتباه إلى تحقيؽ  طبقًا لممخططات وجداوؿ التسميح والجدرافمراجعة تسميح األعمدة  -1
 .ووضع المباعداتسميح والتأكد مف نظافة حديد الت (االشتراطات الفنية فيما يخص الزالزؿ

مجاري  –التقوية والتدعيـ  –ية شاقولال -األبعاد  –المحاور ) الجدرافو  لألعمدة القالبمراجعة واستالـ  -2
 (. منسوب الصب -والفتحات  الكيربائية والصحية والميكانيكيةالتمديدات لألعماؿ 

عطاء اإلذف لم الخرسانيةاعتماد الخمطة  -3  .وذج إذف الصبوفؽ نم بالصب مقاوؿوا 

ياء إن – الخرسانيالغطاء  –الميكانيكي  رجال –القواـ  -:الصب والتحقؽ مفاإلشراؼ عمى عممية  -4
 ، مع مراعاة عدـ الصب عمى فترات متباعدة.العينات واالختبارات –السطح 

 .الخرسانةمراعاة عدـ الصب مف ارتفاعات كبيرة لعدـ فصؿ مكونات  -5

 لممدة المحددة طبقًا لممواصفات. خرسانةالالتحقؽ مف معالجة  -6

بعد األزمنة المحددة ليا طبقًا لممواصفات، والتحقؽ مف عدـ وجود عيوب بالعناصر  قالبالمراعاة فؾ  -7
 .المصبوبة

 :الجوائزاألسقف و -1-1-1-8

 –المناسيب  –وتطابؽ الجوائز مع المحاور واستقامتيا األبعاد) والجوائز لألسقؼ القالبمراجعة واستالـ  -1
مجاري التمديدات لألعماؿ الكيربائية والصحية  - ووجود سيـ معاكس )رفع لمقالب( التقوية والتدعيـ

 .(والفتحاتوالميكانيكية 

 .وتربيطو والتأكد مف نظافة حديد التسميح مراجعة واستالـ التسميح طبقًا لممخططات وجداوؿ التسميح -2

طبقًا لمشروط والمواصفات المتبعة في » البموؾ ؼواستالـ رصيراعى في األسقؼ اليوردي مراجعة  -3
 .الجوائزو وأبعاد األعصاب  «رصؼ بموؾ اليوردي

عطاء اإلذف لمو  الخرسانيةاعتماد الخمطة  -4  .وفؽ نموذج إذف الصب بالصب مقاوؿا 

إنياء  – الخرسانيالغطاء  –الميكانيكي  الرج –القواـ  -:اإلشراؼ عمى عممية الصب والتحقؽ مف -5
 .مع مراعاة عدـ الصب عمى فترات متباعدة ،العينات واالختبارات –السطح 

 .لممدة المحددة طبقًا لممواصفات الخرسانةالتحقؽ مف معالجة  -6

، والتحقؽ مف عدـ وجود بعد األزمنة المحددة ليا الجوائزو لألسقؼ  القالببفؾ  مقاوؿذف لمإعطاء اإل -7
 .عيوب بيا
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  STRUCTURAL STEEL WORKإلنشاءات المعدنٌة أعمال ا -9 -1 -1-1

ىذا المجاؿ يتضمف كؿ ما يتعمؽ بوحدات التصنيع وجودة المواد ومستوى التصنيع وعمميات تصنيع 
نجازىا وال يتضمف األعماؿ المعدنية المعمارية وتتـ متابعة األعماؿ اإلنشائية  اإلنشاءات المعدنية وا 

  :يمي المعدنية وفؽ ما

 .عاد المباني وأماكف توضعياالتأكد مف أب –

اإلكساءات الخارجية والداخمية باإلضافة إلى نوعية الدىاف والمواد العازلة الالزمة و مراجعة نوعية اإلنياء  –
 .لذلؾ

تؤخذ جميع خواص المواد ومقاوماتيا واالختبارات الميكانيكية ليذه المواد وطرائؽ اختبارىا والتجارب  –
 ة السورية واالشتراطات والتعميمات المعتمدة محميًا.الالزمة مف المواصفات القياسي

العناصر  ،قضباف المحاـ ،براغي أو مسامير الربطنات المطموبة لمفوالذ اإلنشائي )التأكد مف البيا –
 .(دىاف األساس ،صفائح التغطية ،ةاإلنشائي

 .مسمحةالالمسمحة وغير  الخرسانةالتأكد مف القواعد واألساسات والشيناجات مف  –

 .تأكد مف مقاطع األعمدة والجوائز والشدادات وطريقة وصؿ العناصر وتثبيتياال –

جراء  (براغي لحاـ،)التأكد مف القياـ بتنفيذ أعماؿ الوصالت  – حسب التعميمات والشروط الفنية المطموبة وا 
 .االختبارات المطموبة عمييا
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 القسم الثانً: اإلشراف على تنفٌذ األعمال المعمارٌة

 

(، 10-1-3(، )1-1 -3رات )ـــودة لمفقـــــرجـى العـــائيـة يــال اإلنشـذ األعمــدء بتنفيــل البــقبــ -
( الواردة في دليل اإلشراف عمى تنفيذ 3-2-4(، )3-2-3(، )3-2-2(، )3-1-13)

 المشاريع ـ الفصل الثالث.

 . ستمارات الخاصة بذلكألعمال واالحضارات يتم العمل باالوعند استالم ا -

 

 :الخطوات األساسٌة

 :والحجر البلوكأعمال  -1-1-2-1

  .اعتماد عينات المواد طبقًا لممواصفات –1

  .التحقؽ مف المواد الموردة لمموقع طبقًا لمعينات المعتمدة –2

 .لمبموؾسمنتية اعتماد خمطة المونة اإل -3

  .والحجرتنفيذ أعماؿ البموؾ التأكد مف إتباع األصوؿ الفنية في و التحقؽ  –4

 .قبؿ البدء بالبناء الخرسانيةعمى األعمدة  (شقمة)التأكد مف أخذ منسوب أفقي ثابت  –5

 .التأكد مف عمؿ مدماؾ أرضي بكامؿ الطابؽ وضبط أبعاد وزوايا الغرؼ –6

 .اإلسمنتيةاألوؿ عمى فرشة كاممة مف المونة التأكد مف وضع المدماؾ  –7

 الخرسانةبموؾ مع ال التقاء تدعيـ –األفقية  – شاقوليةال –)األبعاد عماؿ طبقًا لممخططات األاستالـ  –8
 .أبعاد الفتحات ومناسيبيا( -بالشبؾ 

  .قطع صغيرة مف البموؾ في اإلغالقات الشاقولية واألفقية استعماؿالتأكد مف عدـ  –9

أعماؿ البناء والتأكد  ( أثناءإلخ –الميكانيكية  –الكيربائية  –الصحية مراجعة أي تمديدات لألعماؿ ) –11
  .مف عزليا بالمواد المناسبة

  .بالمياه لممدة المحددة طبقًا لممواصفات بناء البموؾ والحجرالتحقؽ مف معالجة أعماؿ  –11
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  (.)ترتٌب هذه األعمال ٌخضع لرأي المهندس المشرف :أعمال العزل -2 - 1-1-2

  :عزل الرطوبة -1-1-2-2-1

  .طبقًا لممواصفاتاعتماد عينات المواد  –1
  .التحقؽ مف المواد الموردة لمموقع طبقًا لمعينات المعتمدة –2
  .التحقؽ مف نظافة األسطح التي سيتـ تركيب الطبقات العازلة لمرطوبة عمييا –3
التحقؽ مف تركيب الطبقات العازلة حسب توجييات الجية الصانعة وطبقًا لألصوؿ الفنية مع العناية  –4

  .يذ الوصالتالخاصة بتنف
 .قبؿ العزؿعمؿ مثمث مونة عند التقاء الجدراف مع بالطات السطح  –5
  .سـ عمى محيط العزؿ عند التقاء الجدراف مع البالطات 21تأكد مف عمؿ وزرة بارتفاع ال –6
  .اإلشراؼ عمى إجراء االختبارات الالزمة لطبقات العزؿ حسب المواصفات ومف ثـ استالميا –7

  :العزل الحراري -2- 1-1-2-2

  .اعتماد عينات المواد طبقًا لممواصفات –1
  .التحقؽ مف المواد الموردة لمموقع طبقًا لمعينات المعتمدة –2
التحقؽ مف تركيب الطبقة العازلة لمحرارة حسب توجييات الجية الصانعة وطبقًا لألصوؿ الفنية مع  –3

 .العناية بيا
  .استالـ الطبقة العازلة لمحرارة –4
  .إعطاء اإلذف بتغطية الطبقة العازلة لمحرارة طبقًا لممخططات والمواصفات –5
  :العزل الصوتً - 1-1-2-2-3

  .اعتماد عينات المواد طبقًا لممواصفات –1
  .التحقؽ مف المواد الموردة لمموقع طبقًا لمعينات المعتمدة –2
  .لجية الصانعة ومف ثـ استالمياالتحقؽ مف تركيب المواد العازلة لمصوت حسب توجييات ا –3

  :أعمال الطٌنة -1-1-2-3

  .مراجعة التمديدات الكيربائية بالجدراف واألسقؼ والتأكد مف انتيائيا –1
  .مراجعة التمديدات والوصالت الصحية والتأكد مف عزليا واختبارىا –2
  .واصؿوأماكف وجود الف لألبواب والشبابيؾ والفتحات المالبفمراجعة تركيب  –3
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بطانة  ،رشة مسمار)مفة طبقًا لممواصفات المطموبة بمراحؿ أعماؿ الطينة المخت اعتماد خمطة الطينة –4
 . (يارةض ،خشنة

  .شاقوليًا بالخيط وأفقيا وقطريًا بالقدة الودعات واألسياخاستالـ أعماؿ  –5

  .لمبدء في أعماؿ الطينة اإلذفإعطاء  –6

  .واعتماد كؿ مرحمة (ضيارة -بطانة -رشة مسمار)لطينة اإلشراؼ عمى مراحؿ تنفيذ ا –7

  .استالـ أعماؿ الطينة طبقًا لممخططات والمواصفات –8

 .سـ 4التأكيد عمى تنفيذ شبؾ معدني في األماكف التي تزيد فييا سماكة الطينة عف  –9

عنصر خرساني مع شبؾ معدني قبؿ تنفيذ الطينة في األماكف التي تجمع بيف أي  يد عمى وضعالتأك –11
 .في أماكف التمديدات المختمفة داخؿ البموؾو البموؾ 

 .التحقؽ مف المعالجة بالمياه لممدة المحددة طبقًا لممواصفات –11
 FALSE CEILINGS األسقف المستعارة  - 4 - 1-1-2

 .األصميىو السقؼ الذي يعمؽ عمى بعد مف السقؼ  المستعارالسقؼ  –

ىو فراغ تخديمي يحوي أنابيب التدفئة والتبريد والماء  األصميوالسقؼ  المستعارالفراغ بيف السقؼ  –
 ..........الخ.التكابوالمجاري واألسالؾ وال

السقؼ المستعار يحوي أجيزة اإلنارة وفوىات التيوية وتكييؼ اليواء لذا يجب لحظ جميع الفتحات  –
 .الالزمة لذلؾ

 :في أعماؿ األسقؼ المستعارة يجب مراعاة مايمي –

 أكد مف فعالية السقؼ المستعار في العزؿ الصوتي والحراري وانتشار الحريؽالت. 

  أنظمة التعميؽ لما ىو مطموب في و ألواح األسقؼ المستعارة و التأكد مف مطابقة بالطات
 .المواصفات

  التأكد مف األسالؾ المستعممة في التعميؽ والمسافات بيف وحدات االرتكاز حسب المواصفات
 .والشروط الفنية

  متابعة تركيب األسقؼ وبالشكؿ الفني الصحيح والمطابؽ لممخططات التنفيذية وبخاصة أماكف
 ....إلخ.السقؼ المستعار بالجدراف والجوائز التقاء وعندالوصؿ 
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   :األرضٌات إكساء أعمال - 1-1-2-5

 (غرانٌت –سٌرامٌك  –إكساء األرضٌات )بالط  -1-1-2-5-1

  .ًا لممواصفاتاعتماد عينات المواد طبق –1

  .التحقؽ مف مطابقة المواد الموردة لمموقع طبقًا لمعينات المعتمدة –2

تأكد مف وجود منسوب شقمة لمسطح المطموب تبميطو خاصة ال) مراجعة شاممة لممناسيب وضبطيا جيداً  –3
  .(عند الزوايا

  .إف وجدت مراجعة الميوؿ الالزمة لألرضيات –4

 لالنسداد.مف تمديدات صرؼ واختبارىا وغمؽ نيايتيا حتى ال تتعرض  مراجعة األعماؿ الصحية –5

  .ةئية األرضياألعماؿ الكيربا )تأسيسات( مراجعة تمديدات –6

ة ما مع مراعا اإلشراؼ عمى أعماؿ تركيب األرضيات واستالـ األعماؿ طبقًا لممخططات والمواصفات –7
 يمي:

 لتركيب وتحديد أماكف اإلغالقاتالتأكد مف أبعاد وزوايا الغرؼ قبؿ البدء با. 

  غالقات.باتجاه واحد حسب شكمو وخصوصًا اإل (حسب نوعو)التأكد مف تركيب البالط 

  مف حيث الموف والعروؽ. (حسب نوعيا)التأكد مف تجانس البالطات 

  ضبطياالتأكد مف الحموؿ بيف البالط و. 

 إف وجدت التأكد المستمر مف ضبط الميوؿ المطموبة. 

 عمميات سقي البالط التأكد مف. 

 مراجعة مرحمة الجمي النيائي. 
 :خشبٌةالرضٌات األ -1-1-2-5-2

 .(إف وجدت)والكيربائية قبؿ التنفيذ والميكانيكية مراجعة األعماؿ الصحية  -1

 .التأكد مف نظافة األرضيات -2

 .لممواصفات اعتماد عينات المواد طبقاً  -3

 .خدمة طبقًا لممواصفاتالتأكد مف مقاسات قطع التثبيت المست -4

 .التأكد مف أعماؿ الدىاف ضد الرطوبة لقطع التثبيت -5

 .متابعة واستالـ تركيب قطع التثبيت -6
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 .مراجعة نوعية وجودة األلواح الخشبية -7

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

 .المطموب ؽعماؿ القشط والدىاف وفمتابعة أ -9
 :المرفوعةأعمال األرضٌات  -3 - 1-1-2-5

 .مراجعة األعماؿ الميكانيكية والكيربائية أسفؿ األرضيات المرفوعة -1
 .التأكد مف نظافة السطح قبؿ التركيب -2
 .التأكد مف المواد المستخدمة ومطابقتيا لما ىو مطموب -3
 (استقامتيا –شاقوليتيا  –ارتفاعيا  –ت )توزيعيا متابعة تركيب قوائـ التثبي -4
 .متابعة تركيب االكسسوارات األفقية الالزمة -5

 –اتجاه التركيب  -عدـ وجود فراغات  –متابعة تركيب البالطات مع االنتباه )حروؼ البالطات  -6
 .(المنسوب النيائي –غالقات اإل

  :(حجر - سٌرامٌك) الجدران إكساءاتأعمال  -1-1-2-6

  .اعتماد عينات المواد طبقًا لممواصفات –1
  .التحقؽ مف المواد الموردة لمموقع طبقًا لمعينات المعتمدة –2
  .التحقؽ مف استواء األسطح –3
 :عاة مايميمع مراعماؿ طبقًا لممخططات والمواصفات اإلشراؼ عمى أعماؿ التركيب واستالـ األ –4

  لكتروميكانيكيةاإلالتأكد مف جودة القطع حوؿ األعماؿ. 
  وانتظاميا وأف تكوف موحدةأفقية وشاقولية الحموؿ. 
 (حسب نوعيا)خمؼ القطع  ء المونة جيداً التأكد مف مؿ. 
 نياء األسطح با  لشكؿ المطموب.التأكد مف أعماؿ مؿء الحموؿ وا 
 التأكد مف االىتماـ بعممية السقاية. 

  :أعمال الدهانات -1-1-2-7

 .المراد دىنيا مف األتربة والزيوت والشحـوالتأكد مف نظافة األسطح 
  :ـ أعماؿ الدىانات إلى مرحمتيفتقس

  .قبؿ البدء في أعماؿ بالط األرضيات :المرحمة األولى
  .بعد أعماؿ بالط األرضيات :المرحمة الثانية
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  :المرحلة األولى

  .اعتماد العينات المستخدمة -1

  .مف سالمتيا مراجعة جميع البنود قبؿ الدىاف والتأكد -2

 .اإلشراؼ عمى جميع مراحؿ التنفيذ -3

 .بعد أعماؿ األرضيات ةالنيائي وجو الدىافأيتـ تأخير  -4

  :المرحلة الثانٌة

  :بعد االنتياء مف اآلتي ةالنيائي وجو الدىافأيتـ طالء 

 االنتياء مف األرضيات.  -1

  .هجميع أعماؿ السيراميؾ بالمطابخ والحمامات ودورات الميا -2

  .الكيرباء والنجارة وتجربتيا إكسسواراتتركيب جميع  –3

  .تركيب األجيزة الصحية وعمؿ االختبارات الالزمة ليا وتغطيتيا –4

 .التعميمات كما في المرحمة األولى إتباعويجب 
  :التركٌبات الخشبٌة -1-1-2-8

  (.اإلكسسوارات –ب التركي –المقطع  –الشكؿ )اعتماد عينات المواد طبقًا لممواصفات  –1

  .التحقؽ مف المواد الموردة لمموقع طبقًا لمعينات المعتمدة –2

  .مراجعة مواقع التركيبات الخشبية –3

  مع مراعاة ما يمي: مراجعة طريقة تثبيت التركيبات الخشبية طبقًا لممواصفات والعينات المعتمدة –4

 سيسيا بالشكؿ الصحيحوتأ وعزليا التأكد مف استواء وشاقولية سطح المالبف. 

 ستعماؿالتأكد مف المفصالت مف حيث العدد والتركيب واال. 

 .(حرية وسيولة الحركة –األفقية  – شاقوليةال)استالـ التركيبات الخشبية  –5

 .التأكد مف تطابؽ مستوى المالبف مع مستوى الطينة –6
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  :التركٌبات المعدنٌة -1-1-2-9

  .لممواصفاتاعتماد عينات المواد طبقًا  –1

 .التحقؽ مف المواد الموردة لمموقع طبقًا لمعينات المعتمدة –2

  .مراجعة مواقع التركيبات المعدنية –3

 . (مالبف –)مفصالت  مراجعة طريقة تثبيت التركيبات المعدنية طبقًا لممواصفات والعينات المعتمدة –4

 .عند الزوايا التأكد مف سالمة الوصالت –5

االكسسوارات – حرية وسيولة الحركة – سالمة السكؾ – األفقية –ة شاقوليال)كيبات المعدنية استالـ التر  –6
 (.تصريؼ األمطار –اإلغالؽ  –فراشي لمنع دخوؿ األتربة  –الجوانات  –
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 القسم الثالث: اإلشراف على تنفٌذ األعمال الصحٌة

 

(، 10-1-3(، )1-1 -3رات )ـــودة لمفقــــرجـى العــــائيـة يــال اإلنشـذ األعمــدء بتنفيــل البــقبــ -
( الواردة في دليل اإلشراف عمى تنفيذ 3-2-4(، )3-2-3(، )3-2-2(، )3-1-13)

 المشاريع ـ الفصل الثالث.

 ستمارات الخاصة بذلك. ألعمال واالحضارات يتم العمل باالوعند استالم ا -
 

 عام  -1 - 3 -1-1

 : منياو عند التنفيذ  بالحسبافالصحية أثناء االستثمار لذا يجب أف نأخذىا  األعماؿىناؾ عوامؿ تؤثر عمى 

 .لمياه الجوفية ونوعيتيا ومنسوبياا –

 .ارىا وىبوطياالتربة ونوعيتيا واستقر  –

 .مناسيب أرض المشروع –

 :يمي يجب االنتباه إلى ماالصحية بالشكؿ الصحيح والمطموب  األعماؿولضماف الحصوؿ عمى 

 كتامة الوصالت. 

 ة والشاقوليةاألفقي. 

 الميوؿ. 

 لداخمية وعدـ رجوع اليواء الفاسدضماف تيوية الشبكة ا. 

 ىجرياف الماء لألسفؿ وجرياف اليواء لألعم. 

  وضد التجمد مف األكسدةالعزؿ لحماية التمديدات. 

 منع التسرب. 

  مة وتجارب والتجارب العا ،تجارب االستالـ الجزئية)المناسبة و ضرورة إجراء التجارب الالزمة
 .(التشغيؿ النيائي

  (.ضغوط ،حساسات ،فواشة)ضماف آخر نقطة عند التغذية...... 
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  تنظيؼ القساطؿ عند انتياء التنفيذ وقبؿ البدء باالستثمار ضروري جدًا لمصحة العامة ولحماية
 .التجييزات المركبة

 :لألعمال الصحٌة المرحلة التحضٌرٌة -2 - 1-1-3

 :يمي األعماؿ الصحية يجب عمى الميندس المشرؼ ما بتنفيذ المقاوؿعند بدء 

 ومطابقتيا مع المخططات الصحية. (اإلنشائية والمعمارية والكيربائية والميكانيكية)مراجعة المخططات  –

لمصرؼ وتغذية الخارجية  كة الرئيسيةمناسيب وخطوط الشب التحقؽ مف مطابقة مناسيب المخططات مع –
 .المياه

 .المساراتأو تتقاطع حتى ال تتعارض والكيرباء وخطوط الغاز  لياتؼامتابعة مسارات خطوط  –

 .معرفة مناسيب حفر غرؼ التفتيش العامة ومقارنتيا مع مناسيب األساسات –

 .التأكد مف كفاية فتحات التسميؾ الموجودة عمى المخططات –

 .شكميا رىا عمى عرض الممر ومف حيثمناقشة المعماري حوؿ توضع فوىات اإلطفاء مف حيث تأثي –

أف تقاطعيا عمى المخططات و التأكد مف ميوؿ خطوط الصرؼ الصحي الخارجة مف المبنى والموجودة  –
وضماف  ،والواقع الورشةمخططات ع مع الشيناجات والقواعد أو توضعيا بالنسبة لمحصيرة يتناسب م

 .صيانة القساطؿ مستقباًل عندما تكوف القساطؿ تحت الحصيرة إف وجدت

المياه الجوفية في حاؿ  ضغطو تسرب تالفي وب المياه الجوفية بالموقع ومف إجراءات كد مف منسالتأ –
 .ارتفاعيا

أو توضعيا بالنسبة لمقواعد إذا كاف  ،ميع داخؿ البناء بالنسبة لمحصيرةمف منسوب حفرة التجالتأكد  –
 .بالضخالصرؼ 

 .المقاوؿلمقدمة مف قبؿ ا الورشةمخططات فيذ مسارات االختصاصات ومراجعة االتفاؽ عمى تسمسؿ تن –

 .كد مف وجود بئر أو أكثر مع سجالتيا وتحديد مواقعيا أصواًل وطمب تحميؿ لمياه البئرالتأ –

كحؿ أخير عبرىا إال بوجود وصالت مرنة االنتباه إلى أماكف الفواصؿ في البناء وعدـ مرور الخطوط  –
 .غير مرغوب
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 :اإلجرائٌةخطوات ال - 3 - 1-1-3

عماؿ الصحية ومطابقتيا مع باقي المخططات المعمارية واإلنشائية والتحقؽ مف مراجعة مخططات األ -1
 .كافة األبعاد والمقاسات

 .اعتماد عينات المواد طبقًا لممواصفات -2

مع مالحظة مالئمة األجيزة واإلكسسوارات سابقًا  معاينة المواد الموردة لمموقع طبقًا لمعينات المعتمدة -3
  .ة بالمخططلألبعاد والتوزيعات الموجود

عدـ السماح و  ،ئيةومراعاة عدـ مرورىا بعناصر إنشا مراجعة التمديدات الصحية وأماكنيا ومساراتيا -4
جراء االختبارات عمييا  إال بإذف خطي لعناصر اإلنشائيةا بتكسير  لدفاتر الشروط والمواصفات. وفقاً وا 

ؿ ما يمـز لتركيبيا بما فيو يجب متابعة عمؿ كعند اإلشراؼ عمى تنفيذ خطوط الصحية تحت األرض  -5
والردـ بأتربة صالحة وبشكؿ نظامي وال يتـ حفر الخنادؽ الالزمة مع سند جوانب الحفر ونزح المياه 

والصيانة طبقًا لممخططات مع ومتابعة تنفيذ فتحات التفتيش  ،بعد تنفيذ االختبارات المطموبة الردـ إال
 .تغطيتيا بأبواب معدنية أو حسب ما ىو مطموب

 .ممبنىفوؽ منسوب السطح األخير لالصرؼ  نوازؿالتأكد مف ارتفاع نيايات  -6

 . لصحي والتحقؽ مف المناسيب والعزؿاإلشراؼ عمى تنفيذ أعماؿ التغذية بالمياه وأعماؿ الصرؼ ا -7

  .اإلشراؼ عمى أعماؿ التركيبات لألدوات الصحية وممحقاتيا لمحمامات والمطابخ -8

أنو يتـ تركيب  حيث يجب االنتباه إلىديدات واألدوات الصحية التمووصؿ تثبيت  طرائؽمراجعة  -9
لصحية مف ا األدواتوصؿ األنابيب مع قطع  واألنابيب في خطوط مستقيمة باالتجاىيف ويتـ البواري

  .مع مالحظة أف جميع الوصالت تنفذ عند المنحنيات والتقاطعات ،أقرب نقطة تغذية

عدـ  – وميوؿ الخطوط سيولة الصرؼ -ختبارات الضغط ابار التمديدات واألدوات الصحية )اخت  -11
 ط الالزمة إلجراء االختباراتغبتأميف أجيزة القياس والض المقاوؿمع ضرورة التأكيد عمى  تسرب المياه(

بعد تركيب أجزاء الشبكة ثـ بعد وصؿ األجزاء ثـ يتـ  المركبة ضغط األنابيباختبار واالنتباه إلى أف 
 .يأثناء التشغيؿ النيائ
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  :نظام النوافٌر - 1-1-3-4

 .أبعاد غرفة التجييزاتو التحقؽ مف توضع  -

 .التأكد مف تمديدات األنابيب وتركيب األجيزة طبقًا لممخططات -

 ..................(.صمامات –فوىات خروج الماء )التأكد مف اإلكسسوارات الممحقة  -

 .التأكد مف التمديدات الكيربائية -

 (.لمتغذية والتحكـ)لموحات الكيربائية التأكد مف ا -

 .التحقؽ مف تركيب خزاف التعويض -

 .الحاجة لنظاـ الفمترة -

 .فيما بيف بعضيا البعضالتحقؽ مف عالقة حركات السكورة  -

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

ومعاينة كفاءة تشغيؿ جميع المعدات وأجيزة التحكـ، ساعة  24يتـ تشغيؿ النافورة لمدة ال تقؿ عف  -
  .ومع تفصيمة شكؿ النافورة الناتج وكذلؾ مطابقة نتائج التشغيؿ مع الشروط والمواصفات
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 القسم الرابع: اإلشراف على تنفٌذ األعمال الكهربائٌة

 

(، 10-1-3(، )1-1 -3رات )ـــقـودة لمفــــرجـى العـــائيـة يــال اإلنشـذ األعمــدء بتنفيــل البــقبــ -
( الواردة في دليل اإلشراف عمى تنفيذ 3-2-4(، )3-2-3(، )3-2-2(، )3-1-13)

 المشاريع ـ الفصل الثالث.

 ستمارات الخاصة بذلك. ألعمال واالحضارات يتم العمل باالوعند استالم ا -

 
 :ٌتم اإلشراف على تنفٌذ األعمال الكهربائٌة وفقاًّ لماٌلً

 :التؤسٌسات الكهربائٌة -1-1-4-1

عمبة تيا في أماكنيا طبقًا لممخططات )عمب وحدات اإلنارة السقفية وأبعادىا وطريقة تثبيتركيب مف  التأكد –
 .بالتزامف مع أعماؿ حديد السقؼ (لكؿ مخرج إنارة

 .الضروريةالمواقع في و التأكد مف تركيب عمب الوصؿ بشكؿ جيد ومتيف وباألبعاد المناسبة  –

بالتنسيؽ مع بقية االختصاصات مف تركيب عمب المفاتيح والمآخذ في أماكنيا حسب المخططات و  التأكد –
 .وبحيث تكوف عممية التركيب جيدة ومتينة

 .حدةكاًل عمى مف توحيد مناسيب العمب  التأكد –

 .مطابقة أقطار القساطؿ تبعًا لعدد النواقؿ المارة ضمنيا وحسب جداوؿ التسميؾ –

السقؼ وأثناء تنفيذ  خرسانةقساطؿ وتنفيذ المنحنيات بشكؿ جيد ومتيف قبؿ صب التأكد مف تمديد ال –
 .التأسيسات في الجدراف

 .مسارات القساطؿ أفقية ومتعامدةمراعاة أف تكوف  –

 .مف اتصاؿ القساطؿ مع العمب عمى اختالؼ أنواعيا بشكؿ جيد ومتيف التأكد –

 .( وكذلؾ بالنسبة لمعمب.......ىاتؼ ،مآخذ ،إنارة)مف استقاللية القساطؿ لكؿ نوع مف التمديدات  التأكد –

لفاصؿ تمدد وتغطيتيا بوصمة مناسبة سـ عند اختراقيا 5التأكد مف فصؿ القساطؿ عف بعضيا لمسافة  –
 .سـ عمى األقؿ 21بطوؿ 
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 :تمدٌد األسالك -1-1-4-2

 .سقايةالتأكد مف عدـ المباشرة في أعماؿ تمديد األسالؾ قبؿ انتياء أعماؿ الطينة وال –

وخاصة بالنسبة  (إف أمكف)تدقيؽ ألواف األسالؾ ومطابقتيا مع المواصفات وتوحيدىا في كامؿ المشروع  –
 .لنواقؿ التأريض

مرابط خاصة  استعماؿالتأكد مف متانة وجودة توصيؿ األسالؾ مع بعضيا البعض داخؿ عمب الوصؿ ب –
 .( وعدـ إجراء أية توصيالت داخؿ القساطؿسيونات)جنك

 .بقة مقاطعيا لممواصفات والمخططاتدة مع الدارات الكيربائية ومطادالؾ التأريض الممفحص أس –

  .توزيع الدارات عمى األطوار الثالثة بما يحقؽ توازف األحماؿ التأكد مف –

  .التأكد مف ترقيـ وترميز النواقؿ داخؿ عمب الوصؿ والتفريع –

  :والمخارج المختلفة والمآخذ تركٌب المفاتٌح - 1-1-4-3

  .والمخارج لألغراض المختمفة حسب المخططات والمواصفاتالمآخذ و المفاتيح  عيار التأكد مف –

 .والمآخذ المفاتيح جودة ومتانة ربط األسالؾ معالتأكد مف  –

 .التأكد مف تمييز المآخذ الخاصة عف بقية المآخذ –

  .التأكد مف تثبيت المفاتيح والمآخذ بشكؿ متيف ومحكـ –

  :...(.مراوح)تجهٌزات االستطاعة المنخفضة اإلنارة و زةأجهتركٌب  -1-1-4-4

  .وغيرىا مف التجييزات بشكؿ جيد متيف اإلنارة  أجيزةفحص جودة تثبيت  –

التجييزات عبر مداخؿ نظامية وخاصة  أجيزة اإلنارة وغيرىا مف إلى (النواقؿ)التأكد مف دخوؿ الكابالت  –
 .ىرة والكتيمةظافي حالة التمديدات ال

 .دة التوصيالت داخؿ األجيزة طبقًا لممخططات ودفتر الشروطفحص جو  –

 . وخاصة ناقؿ التأريضجميع التجييزات توصيؿ األسالؾ المختمفة مع  ومتانة فحص جودة –

 :الكابالت حامالت -1-1-4-5

 .والمخططات طبقًا لممواصفات امالتمف أبعاد الحالتأكد  –

لدفتر الشروط  كسسوارات الالزمة والنظامية طبقاً اال استعماؿمع الحامالت  تركيب فحص جودة ومتانة –
 والمخططات.
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ذ بعد اعتمادىا أصواًل مخططات أو متطمبات التنفيالكابالت حسب ال حامالتالتأكد مف مسار ومنسوب  –
 وبالتنسيؽ مع بقية االختصاصات.

ؿ نظاـ مف والمخططات وحسب متطمبات ك الكابالت طبقًا لدفتر الشروط حامالتالتأكد مف استقاللية  –
 كيربائية.لااألنظمة 

  التأكد مف أفقية التركيب. –

  :الكابالت داخلٌاًّ  تمدٌد -1-1-4-6

 .التأكد مف مقاطع ومسار الكابالت طبقًا لممخططات –

نصؼ قطر  ،الترميز والترقيـ ،مف حيث الترتيب الحامالتالتأكد مف جودة تمديد الكابالت عمى  –
 .ناءاالنح

 .ؿ الكابالتيوصونظامية تالتأكد مف جودة  –
 :الباسبارات استعمالنظام توزٌع الطاقة ب -1-1-4-7

 .الورشةمخططات استالـ  –

 .التأكد مف مقاطع ومواصفات الباسبارات واكسسواراتيا طبقًا لممخططات ودفتر الشروط –

 .التأكد مف مسار الباسبارات وجودة ومتانة التثبيت –

 .ايةالتأكد مف جودة ومتانة تركيب عمب التفريع والني –

 :تمدٌد الكابالت خارجٌاًّ  -1-1-4-8

 .ممخططات ودفتر الشروططبقًا لخارج المبنى  التفتيشوحفر التأكد مف عمؽ وعرض الحفريات  –

 .ف حيث الترتيب ونصؼ قطر االنحناءالتأكد مف مقاطع ومسار الكابالت قبؿ ردـ وتغطية الكابالت م –

عمى كامؿ شريط وبموؾ الداللة لديد الكابالت إضافة الرمؿ بخندؽ الحفرية قبؿ وبعد تمبقة تدقيؽ وجود ط –
 .طبقًا لدفتر الشروط والمخططاتمسار الكابالت واستكماؿ ردـ الخنادؽ 

 :اللوحات الكهربائٌة -1-1-4-9

 .الورشةمخططات استالـ  –

 الموحات طبقًا لممخططات والعرض الفني. التأكد مف مكونات –

 .ركب عمييا الموحات طبقًا لممخططات ودفتر الشروطالتأكد مف أبعاد ومنسوب القواعد التي ست –

 .التأكد مف جودة ومتانة تركيب الموحة –
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 .عبر مداخؿ نظاميةالتأكد مف دخوؿ الكابالت إلى الموحات  –

 .التأكد مف جودة ومتانة التوصيالت وخاصة تأريض الموحة بشكؿ محكـ وموثوؽ –

 .المنفذطبقًا لمواقع التأكد مف تسمية مخارج الموحة  –

 .التأكد مف ترقيـ األسالؾ ضمف الموحة مما يسيؿ أعماؿ الصيانة مستقبالً  –

 .الموحة ضمنومخطط التأكد مف وجود جيب عمى الباب الداخمي لوضع  –

 :شبكة التؤرٌض -1-1-4-10

 .التأكد مف عمؽ الحفريات ومواقعيا طبقًا لممخططات –

في حاؿ عدـ وجود موقع عاـ مما مراجعة تمديدات شبكة التأريض ومطابقتيا مع المخططات وخاصة  –
 .النظافة خرسانةيتطمب تنفيذ ىذه الشبكة قبؿ صب 

 .وتاد حسب المخططاتواألالتأكد مف مقطع أمراس التأريض  –

 .طبقًا لممخططات ودفتر الشروط وحفرة التفتيشمف مواقع األوتاد التأكد  –

 .التأكد مف جودة ومتانة توصيؿ األمراس مع بعضيا ومع األوتاد –

 .مع األوتاد (يااستعمالفي حاؿ )كد مف عدـ مالمسة المواد الخاصة بمعالجة التربة التأ –

 .التأكد مف نوعية التربة التي سيتـ ردميا حوؿ المرس –

 .قياس مقاومة الشبكة ومقارنتيا مع القيمة المطموبة –

 :شبكة الحماٌة من الصواعق-1-1-4-11

 .طبقًا لممخططات (ضيةاألر  ،النوازؿ ،العموية)التأكد مف مسار النواقؿ  –

 .التأكد مف عدـ تشكؿ أي انحناءات حادة عمى مسار النواقؿ –

 .طبقًا لممخططات (وحفرة التفتيشبر وعمب الفحص واألوتاد اإل)التأكد مف مواقع ومتانة تركيب  –

 .طبقًا لممخططاتالتأكد مف عمؽ الحفريات ومواقعيا لتنفيذ الشبكة األرضية  –

 .لتي سيتـ ردميا حوؿ المرسالتأكد مف نوعية التربة ا –

 .قياس مقاومة الشبكة ومقارنتيا مع القيمة المطموبة –
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 (مفرغات الشحنة)الحماٌة من التوترات العابرة  -1-1-4-12

 .التأكد مف مكاف تركيب المفرغة تبعًا لنموذجيا وطبقًا لدفتر الشروط والمخططات –

 .التأكد مف عيار منصيرة الحماية –

 .توصيؿ المفرغة مع خطوط التغذية وبار التأريض في الموحة التأكد مف جودة ومتانة –

 :لوحة تحسٌن عامل االستطاعة -1-1-4-13

 .الورشةمخططات استالـ  –

 .التأكد مف تركيب الموحة بشكؿ جيد ومتيف –

 .وبما يتوافؽ مع دفتر الشروط الفنية عدد المراحؿ مع جياز التحكـالتأكد مف مطابقة  –

 .ياسعتالمناسبة لكؿ مرحمة حسب التأكد مف تركيب الحماية  –

 .يماوؿ الكابؿ إلى الموحة عبر مدخؿ نظالتأكد مف دخ –

 .التأكد مف جودة ومتانة التوصيالت وخاصة تأريض الموحة بشكؿ محكـ وموثوؽ –

 .التأكد مف ترقيـ األسالؾ ضمف الموحة بما يسيؿ أعماؿ الصيانة –

 .ة ضمنوالتأكد مف وجود جيب عمى باب الموحة لوضع مخطط الموح –

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

لدفتر الشروط  وطبقاً  (8-4) التأكد مف تنفيذ أعماؿ الحفريات وتمديد الكابالت وفؽ ما ورد في الفقرة –
 .والمخططات

دفتر الشروط مع األعمدة قواعد أبعاد ومواصفات قواعد أجيزة اإلنارة وخاصة مطابقة  التأكد مف –
 .والمخططات

وخاصة  ود )الكرسي(إضافة لقاعدة تثبيت العم يةمف وضع القساطؿ الالزمة لمرور كابالت التغذكد التأ –
 .قواعدالىذه أثناء صب  نارةاإل أعمدة بالنسبة لقواعد

إجراء بتكوف فتحة الصيانة باالتجاه الذي يسمح األعمدة وشاقوليتيا مع مراعاة أف  التأكد مف متانة تثبيت –
 .مستقبالً بسيولة تثمار أعماؿ الصيانة واالس

ع كابالت التغذية وخاصة و إضافة لموصؿ مذاتالتأكد مف جودة ومتانة التوصيالت ضمف العمود  –
 التأريض.
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 :المصاعد -1-1-4-15

 .المقدمة مف الشركة الصانعة الورشةمخططات استالـ  –

 .اإلنشاء والصب التأكد مف عمؽ الجورة بالتنسيؽ مع المخططات اإلنشائية وقبؿ المباشرة بأعماؿ –

ينسجـ مع متطمبات  كاؼ ألغراض التركيب والصيانة وبمامف أبعاد البئر مع مالحظة وجود فراغ  التأكد –
 . EN – 81النوـر 

عمودية ومتوازية ومثبتة بشكؿ بحيث تكوف السكؾ  التأكد مف سالمة عمميات التركيب الميكانيكية وخاصة –
 .كيب وتوجييات الشركة الصانعةمتيف بجدراف بئر المصعد حسب مخططات التر 

 .التأكد مف تركيب المخمدات في قاع البئر حسب مخططات التركيب وتوجييات الشركة الصانعة –

 .تركيب أجيزة واحتياجات األمف والسالمة الكيربائية والميكانيكيةالتأكد مف  –

 . EN – 81التأكد مف أبعاد الصاعدة تبعًا لحمولة المصعد ودفتر الشروط ومتطمبات النوـر  –

 .توجييات الشركة الصانعةبما يحقؽ شروط العمؿ و  تركيب التجييزات في غرفة اآلالت التأكد مف –

 .وغرفة اآلالتالتأكد مف جودة ومتانة ونظامية التوصيالت الكيربائية ضمف البئر  –

قفاليا –  .التأكد مف سالمة توضع أحجار الوزف المعادؿ وا 

 .ية والقواطع والتأريضالتأكد مف سالمة التوصيالت الكيربائ –

مف كابالت الجر ومواصفاتيا وسالمة تركيبيا وتركيب واقيات عمى بكرات الجر وواقية الوزف التأكد  –
 .المعادؿ في جورة البئر

 .التأكد مف تنفيذ إنارة البئر بالشكؿ الصحيح –

 :وخاصة EN – 81إجراء االختبارات وفؽ النوـر  –

 لكيربائيةاختبار جميع الحمايات الميكانيكية وا. 

 تجربة الباراشوت. 

  (% ستاتيكي 125حمؿ  ،الحمؿ الكامؿ ،حالة الالحمؿ)تجربة الفرامؿ 

  (الحمؿ الكامؿ  ،نصؼ الحمؿ ،حالة الالحمؿ)قياس التيارات 

 التأكد مف تحقيؽ عدد اإلقالعات. 

  وغير ذلؾ مف االختبارات التي ينص التأكد مف عمؿ أجيزة اإلنذار واالتصاؿ الصوتي
 ..................ـرا النو عميي
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 :االحتٌاطٌة ولٌدمجموعة الت -1-1-4-16

بالتنسيؽ مع المخططات المعمارية واإلنشائية قبؿ مراجعة أبعاد غرفة المجموعة وموقعيا وتيويتيا  –
 .المباشرة بالتنفيذ

 .الخرسانيةالتأكد مف أبعاد القاعدة  –

 .حالمجموعة وممحقاتيا باالتجاه الصحيالتأكد مف توضع  –

 .التأكد مف وجود مخمدات االىتزاز –

 .( .زيادة سرعة الدوراف ،ارتفاع درجة الحرارة)التأكد مف تركيب الحمايات المطموبة وفقًا لدفتر الشروط  –

 والتأكد مف)دفعة واحدة أو دفعتيف حسب دفتر الشروط الستطاعتيا االسمية المجموعة  تحمؿالتأكد مف  –
 (.مقدار حمؿ الدفعة األولى

 .في حاؿ المجموعة المفتوحةكاتـ صوت لالشطماف د مف تركيب التأك –

 .في حاؿ عدـ كفاية التيوية الطبيعية تيوية قسرية حسب دفتر الشروط تنفيذالتأكد مف  –

اليومي  الوقود يخزان بيف وكافة الممحقات( ،قساطؿ ،)مضخات الوقودالتأكد مف تنفيذ توصيالت  –
 .الشيريو 

 .(تحكـ تغذية،)يالت الكيربائية ومتانة التوصالتأكد مف جودة  –

 .التأكد مف تأريض المجموعة –

 (.كتيبات التشغيؿ والصيانة وشيادات المنشأ واالختبار) التأكد مف تقديـ وثائؽ المجموعة –

 ، Prime، Standby) حسب نمط التشغيؿ المطموب بدفتر الشروط إجراء االختبارات المطموبة –
Continuos   .) 

  :UPS انقطاع التٌاروحدات عدم  -1-1-4-17

التركيب والصيانة التجييزات ضمف المكاف المخصص بشكؿ يسمح بإجراء عمميات التأكد مف توضع  –
 .أو تنفيذ التكييؼ الالـز بالتنسيؽ مع األعماؿ الميكانيكية مع مالحظة توفر التيوية الطبيعية بسيولة

 .يرترفالتأكد مف استطاعة الشاحف واالن –

 .توصيميا مع بعضياارية وجيد مجموع البطاريات بعد التأكد مف جيد كؿ بط –

 .التأكد مف جودة ومتانة التوصيالت الكيربائية بيف الجياز والبطاريات والموحات الكيربائية –

 .إجراء االختبارات المطموبة –
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  :نظام الهاتف -1-1-4-18

  .حسب المواصفات (عدد الخطوط الخارجية والداخمية) المقسـسعة  التأكد مف –

  .ضمف قائـ التوزيعتوصيؿ خطوط الياتؼ  تأكد مفال –

  (.الشاحف ،البطاريات)توصيؿ األجيزة المساعدة مثؿ  التأكد مف –

  .عامؿ المقسـأجيزة  التأكد مف –

  .كابالت الياتؼ وسعةسعة العمب الفرعية  التأكد مف –

  .بعد وضعيا في حالة التشغيؿالنظاـ و اختبار الشبكة  –

  :بالكامٌرات شبكة المراقبة -1-1-4-19

أجيزة تسجيؿ وعرض( في مواقعيا حسب  ،شاشات مراقبة، كاميراتالتأكد مف تركيب التجييزات ) –
 .المخططات

 .التأكد مف كافة التوصيالت مع إجراء الترقيـ والترتيب والترميز –

 .إجراء اختبارات التسجيؿ والعرض –

 (.إف وجدت ىذه الميزة)أخرى  نظومةم ةمف الحريؽ أو أيالتأكد مف الربط مع منظومة اإلنذار  –

 .....(.طابعة ،حاسوب ،وحدات تغذية)التأكد مف جاىزية التجييزات الممحقة  –

 .إجراء االختبارات المطموبة –

  :الستاالٌت  -1-1-4-20

 .بشكؿ جيد ( LNB)التأكد مف تثبيت صحوف االستقباؿ والمواقط  –

 .مضخمات والموزعات الرئيسية والفرعيةالتأكد مف تركيب ال –

 .التأكد مف تركيب أجيزة االستقباؿ –

التأكد مف ترتيب توضع التجييزات والتوصيالت فيما بينيا ضمف الخزانة ومع المنظومات األخرى وفؽ  –
 .المخططات

 .التأكد مف تمديد وتوصيؿ وترقيـ الكابالت –

 .حسب المخططات مع اختبار مستوى اإلشارة لكؿ مأخذمطابقة تركيب المآخذ  –

 .ات المطموبةإجراء االختبار  –
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  :نظام إنذار الحرٌق -1-1-4-21

أو لوحات أخرى  (إف وجدت)عناصر النظاـ أو لوحات التكرار توصيالت الموحة الرئيسية مع  التأكد مف –
 ............(.مقسـ ىاتؼ ،)تحكـ

 .المخططات كما وردت في... في مواقعيا ...........التأكد مف تركيب الحساسات واألبواؽ والكباسات –

  .التأكد مف سعة الموحات وعدد البطاقات االلكترونية بما ينسجـ مع المواصفات الفنية –

  .(أبواؽ ،كباسات ،حساسات)عناصر النظاـ فحص توصيؿ األسالؾ مع قواعد  –

  .أجراس اإلنذار داراتمراجعة  –

  .اختبار أداء لوحة التحكـ الرئيسية بعد وضع النظاـ في حالة التشغيؿ –
  :ة اإلطفاء اآللً بالغاز منظوم -1-1-4-22

 .مف أماكف توضع التجييزات والموحات وفقًا لممخططات التأكد –

 .التأكد مف كمية الغاز –

جراء  –  .اختبار الضغطالتأكد مف تثبيت شبكة أنابيب توزيع الغاز بشكؿ جيد وا 

 .التأكد مف إجراء حصر الفراغ مف التسريب لدى إطالؽ الغاز –

 .والتحكـ بإطالؽ الغازى لوحة اإلنذار التأكد مف توصيؿ الحساسات إل –

 .ف الحريؽنظومات بمنظومة اإلنذار عالتأكد مف ربط ىذه الم –

 .التأكد مف عمؿ البطاريات والشاحف ودارات التغذية –

 .إجراء االختبارات المطموبة –

  : األتمتة والتحكممنظومة  -1-1-4-23

  :وتتكوف مف

 (.ة المركزيةفي حاؿ التحكـ والمراقب)حاسب وشاشة مراقبة  -1

 .لوحات تغذية وتحكـ -2

 (.محركات دمبر ،ومستوى وجريافحساسات ضغط )تجييزات تحكـ  -3

 .شبكة الكابالت -4

 .التجييزات والموحات وفؽ المخططاتمطابقة مكاف تركيب  –
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التأكد مف كافة التوصيالت مع إجراء الترقيـ والترتيب والترميز ضمف الموحات وكذلؾ بالنسبة لكافة  –
 .ةكابالت الشبك

بيذه التأكد مف عمميات التحكـ والمراقبة مف شاشة المراقبة المركزية الموصولة مع الحاسب الخاص  –
 .المنظومة

 .التأكد مف ربط الموحات مع منظومة اإلنذار عف الحريؽ –

 .إجراء االختبارات المطموبة –

  :النظام الصوتً -1-1-4-24

  .خططاتالم مع (السبيكرات)المجاىير  واستطاعةمطابقة أماكف  –

  .والتأكد مف ترميز وترقيـ التوصيالت فحص التوصيالت في النظاـ –

  .اختبار كفاءة النظاـ بعد وضع النظاـ في حالة التشغيؿ –

 (.إف وجدت)فحص أجيزة التغذية االحتياطية  –

  :نظام الساعات الزمنٌة -1-1-4-25

  .في أماكنيا طبقًا لممخططاتالتجييزات  توضع التأكد مف –

 . ت الساعاتفحص توصيال –

  .اختبار كفاءة أداء الساعات بوضعيا في حالة التشغيؿ وضبط توقيتيا –

  :نظام تمدٌدات شبكات الكمبٌوتر -1-1-4-26

 التأكد مف تركيب التجييزات في مواقعيا حسب المخططات. –

 إجراء الفحوصات الالزمة لكافة كابالت الشبكة الحاسوبية. –

 نيا.التأكد مف توصيؿ التجييزات فيما بي –

 ...............(.التأكد مف التوصيؿ مع الشبكات األخرى )منظومة الكاميرات ػ مقسـ الياتؼ –

 اختبار أداء التجييزات والشبكة. –

أو مجاري  P.V.Cيراعى عند تمديد كابالت شبكات الكمبيوتر أف تكوف مستقمة سواء كانت داخؿ قساطؿ 
قي دارات القوى الكيربائية حتى ال تؤثر المجاالت ( ويجب فصميا عف باUnder Floor Trunkingأرضية )
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مع مراعاة الترتيب والترقيـ  المعمومات المنقولة عبر شبكات الكمبيوترالناتجة عف دارات القوى الكيربائية عمى 
جراء اختبارات الوصؿ   لكافة الكابالت.والترميز وا 

 :االختبارات -1-1-4-27

 .اختبار استمرارية النواقؿ –

 .لية الكابالتاختبار عاز  –

 .والمآخذ عمى اختالؼ أنواعيا ومخارج التغذيةاختبار أداء المفاتيح  –

 .اختبار أداء أجيزة اإلنارة –

 .اختبار توازف األحماؿ لكؿ لوحة –

 .اختبار أجيزة القطع والحماية في كؿ لوحة –

  .أجيزة ولوحات التحكـاختبار أداء  –

 .UPS ،المصاعد ،اختبار مجموعات التوليد –

 .اعؽ وشبكة التأريض لمتيار الضعيؼومة التأريض لشبكة التأريض الوقائي والحماية والصو قياس مقا –

 ،الصوتيات ،الحريؽار عف اإلنذ ،الياتؼ) اختبار أداء تجييزات ومنظومات التيار الضعيؼ واألتمتة –
 .......(شبكات الداتا ،اآللياإلطفاء  ،ساعات ،كاميرات

 .ودفتر الشروط الفنية ،عالميةلنورمات الإضافة لالختبارات التي تنص عمييا ا
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 اإلشراف على تنفٌذ األعمال المٌكانٌكٌة القسم الخامس:

 

(، 10-1-3(، )1-1 -3رات )ـــودة لمفقـــــرجـى العـــائيـة يــال اإلنشـذ األعمــدء بتنفيــل البــقبــ -
شراف عمى تنفيذ ( الواردة في دليل اإل3-2-4(، )3-2-3(، )3-2-2(، )3-1-13)

 المشاريع ـ الفصل الثالث.

 ستمارات الخاصة بذلك. ألعمال واالحضارات يتم العمل باالوعند استالم ا -

 
 

 :الخطوات األساسٌة

 :الهواء شبكة مجاري -1-1-5-1

    .وفؽ الدراسة العقدية اليواء وعالقتيا مع باقي األعماؿمراجعة أبعاد مجاري  -

 .ات المعمارية المتاحة حسب الواقعاليواء ومالءمتيا لمفراغمجاري مسارات مراجعة  -

 .والتأكد مف قابميتيا لمتنفيذ الورشةمخططات استالـ  -

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

 التأكد مف تركيب الحماالت وتوضعيا بشكؿ صحيح حسب المخططات.   -

 معجونة اإلحكاـ الخاصة بسد الفراغات الناتجة عف تصنيع المجاري. اؿاستعمالتأكد مف  -

 التأكد مف نوعية وسماكة العزؿ الحراري المستخدـ وجودة تركيبو وتثبيتو عمى جسـ المجاري المصنعة. -

 اإلشراؼ عمى وزف األعماؿ المصنعة بحضور مساعد الميندس المختص. -

 ي لمفراغات المعمارية حسب المواصفات المطموبة.التأكد مف معالجة مناطؽ عبور المجار  -

المطموبة ضمف المجاري ولحظ الفتحات المناسبة في السقؼ  اإلكسسواراتالتأكد مف تركيب كافة  -
 المستعار لموصوؿ إلييا عند الحاجة.
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 :الهواء فتحات -1-1-5-2

 التأكد مف نوعية وأبعاد ولوف فتحات اليواء. -
 الفتحات وتجانسيا مع أعماؿ الدىاف. التأكد مف طريقة تركيب -
 التأكد مف إجراء التنسيؽ مع أعماؿ األسقؼ المستعارة لتركيب الفتحات بشكؿ مناسب مع باقي األعماؿ. -

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

    .وفؽ الدراسة العقدية أنابيب الماء وعالقتيا مع باقي األعماؿ أقطارمراجعة  -
 أنابيب الماء ومالءمتيا لمفراغات المعمارية المتاحة حسب الواقع.مسارات ة مراجع -
 والتأكد مف قابميتيا لمتنفيذ. مخططات الورشةاستالـ  -
 .التأكد مف نوعية وسماكة األنابيب المعدنية المستخدمة وطمب إجراء االختبارات عمى عينات منيا -

 يح حسب المخططات.  التأكد مف تركيب الحماالت وتوضعيا بشكؿ صح -
 .ودة تركيبو وتثبيتو عمى األنابيبالتأكد مف نوعية وسماكة العزؿ الحراري المستخدـ وج -
 التأكد مف معالجة مناطؽ عبور األنابيب لمفراغات المعمارية حسب المواصفات المطموبة. -
مناسبة في السقؼ المستعار المطموبة عمى األنابيب ولحظ الفتحات ال اإلكسسواراتالتأكد مف تركيب كافة  -

 لموصوؿ إلييا عند الحاجة.
التأكد مف رفع شبكة األنابيب المركبة عمى السطح عف مستوى األرض وبشكؿ يحمي العزؿ الحراري  -

 ويسمح بالحركة عمى السطح.
 التأكد مف جودة المحاـ الكيربائي لألنابيب المعدنية. -

 تجهٌزات التدفئة المركزٌة: - 1-1-5-4

 .التي تبيف توضع كافة التجييزات مخططات الورشةتالـ اس -
 المتفؽ عمييا. تجييزات لألنواع والنماذجالتأكد مف مطابقة ال -

التأكد مف توضع تجييزات التدفئة في غرفة اآلالت وبما يسمح بحرية الحركة إلجراء أعماؿ الصيانة  -
 والخدمة.

دـ نقؿ اىتزازات التجييزات إلى كتمة البناء أو الشبكات التأكد مف تركيب موانع االىتزاز والحرص عمى ع -
 الموصولة إلييا.

 التأكد مف قواعد التجييزات ومف كتمتيا. -
التأكد مف صحة توصيؿ شبكات األنابيب مع التجييزات الخاصة إلييا قبؿ المباشرة بأعماؿ المحاـ  -

 النيائي.
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 تجهٌزات التكٌٌف: - 1-1-5-5

  .ةمخططات الورشاستالـ  -

 المتفؽ عمييا. نماذجابقة التجييزات لألنواع والالتأكد مف مط -

التأكد مف توضع تجييزات التكييؼ في غرفة اآلالت أو السطح بما يسمح بحرية الحركة إلجراء أعماؿ  -
 الصيانة والخدمة.

ناء أو الشبكات التأكد مف تركيب موانع االىتزاز والحرص عمى عدـ نقؿ اىتزازات التجييزات إلى كتمة الب -
 الموصولة إلييا.

 التأكد مف قواعد التجييزات ومف كتمتيا واالنتباه إلى عالقتيا مع البنية اإلنشائية لمبناء. -

التأكد مف صحة توصيؿ شبكات األنابيب مع التجييزات الخاصة إلييا قبؿ المباشرة بأعماؿ المحاـ  -
 النيائي.

شتوي( في مواقعيا الصحيحة في  –شبكات الماء )صيفي  التأكد مف تركيب صمامات الفصؿ وتحويؿ -
 الدارة.

التأكد مف تركيب وحدات الفانكويؿ بشكؿ أنيؽ والحرص عمى عدـ ظيور األنابيب خمفيا والعمؿ عمى  -
 معالجة ما يخالؼ ذلؾ بالتنسيؽ مع أعماؿ الديكور.

  .التدقيؽ عمى أعماؿ تركيبات األجيزة والمعدات -

 .ظاـ اليواء والماء طبقًا لممخططات والمواصفاتعمؿ موازنة لن -

مراجعة األوراؽ المستندية لممعدات واألجيزة الموردة ومطابقتيا بالبيانات المسجمة عمى المعدات )البطاقة  -
  (.اختبار المصنعو  ،المنشأ شيادة ،بوليصة الشحف ،الجمركية

  .اية الكافية ليا أثناء فترة التركيبالمعدات واألجيزة بما يضمف الحم تخزيفالتأكد مف سالمة  -

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

 .التأكد مف إحكاـ التسربات لكافة التجييزات وضغط شبكة األنابيب حسب الشروط الفنية -

بكامؿ طاقتو  (بارد -حار )قياس درجات الحرارة الداخمية ونسبة الرطوبة بعد تشغيؿ نظاـ التكييؼ  -
الصوت  ومستوى، وكذلؾ سرعة اليواء وحسب الشروط التصميمية الخارجية ومطابقتيا بالمواصفات

  .واالىتزاز

  .يمكف تأجيؿ االختبارات حسب فصوؿ السنة خالؿ فترة الضماف -
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  :خزانات الوقود - 1-1-5-6

  .لممواصفات التحقؽ مف سعة خزانات الوقود األرضي أو اليومي طبقاً  -

  .فحص الخزانات قبؿ تركيبيا طبقًا لتعميمات الشركة الصانعة -

  .التحقؽ مف تركيب الخزاف األرضي واليومي في مكانو ووضعو الصحيح -

 .التحقؽ مف جميع التوصيالت الخاصة بالخزاف ومراجعتيا بالمخططات -

  .مراجعة أبعاد جميع الفتحات -

 .األساسية واالحتياطية لخزاف الوقود اليومي مراجعة أداء مضخات الوقود -
  :االختبارات -1-1-5-6-1

 .يتـ عمؿ اختبار عدـ التسرب واالختبارات المذكورة بالمواصفات -
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 الثانًالفصل 

 

 قخطوات اإلشراف على تنفٌذ مشارٌع الطر

 

 

 للطرق: القسم األول: اإلشراف على تنفٌذ األعمال المدنٌة

(، 10-1-3(، )1-1 -3رات )ـــودة لمفقـــــرجـى العـــائيـة يــال اإلنشـذ األعمــبتنفيـدء ـل البــقبــ -
( الواردة في دليل اإلشراف عمى تنفيذ 3-2-4(، )3-2-3(، )3-2-2(، )3-1-13)

 المشاريع ـ الفصل الثالث.

 

 :لطبقة القاعدة )الطابق الترابً( األعمال الترابٌة -1-2-1-1

 :عام -1-2-1-1-1

حداثيات النقاط  -1   .تروبيراوال Bench Mark المعياريةمراجعة مناسيب وا 

 .Center line Alignment مراجعة إحداثيات خطوط المحاور لمطرؽ -2

أعماؿ  التي سيتـ إدخاليا في حساب كمياتمراجعة مناسيب القطاعات العرضية لألرض الطبيعية و  -3
المناسيب  ؿ قطاعات إضافية عند التغيرات فيـ مع عم25وذلؾ عند محطات كؿ  ،الحفر والردـ

   ض.حسب طبوغرافية األر 

  .لبعض المشاريع متى استدعي ذلؾ المقاوؿالمقدمة مف  الورشةمخططات مراجعة  -4

  .مراجعة مناسيب المنشآت عمى جانبي الطريؽ -5

  .مراجعة التصاميـ -6



 

 

 

مديرية اإلشراؼ المركزي ػاليندسية  الشركة العامة لمدراساتػ    واإلسكاف وزارة األشغاؿ العامة   

 

91 

 /1رقـ /ممحؽ 
 اإلشراؼ عمى تنفيذ المشاريع طواتخ

2019 

 :الحفرأعمال  -1-2-1-1-2

مف المخمفات واألعشاب واألشجار وأي مواد ال تحتاج  (الطرؽ)نشاء التحقؽ مف تنظيؼ مناطؽ اإل -1
  .(إلخ......عبارات ،)أبنيةإلييا عممية اإلنشاء

جراء اختبارات تصنيؼ التربة طبقًا لممواصفاتو ، يتـ معاينة ناتج الحفر -2 فإف كانت التربة صالحة لمردـ  ،ا 
ف كانت ال ،طبقًا لممواصفات فتستعمؿ في الردـ ؛ فإما أف تحسف ناتج الحفر غير صالحة لمردـ تربةوا 

لنقميا خارج الموقع لعدـ صالحيتيا  مقاوؿاإلذف لم ىأو يعط ،خواصيا وتستعمؿ في الردـ بعد التحسيف
  .لمردـ

لنقؿ ناتج الحفر الزائد أو غير الصالح لمردـ إلى خارج الموقع طبقًا لمنموذج المعد  مقاوؿإعطاء اإلذف لم -3
  .لذلؾ

دة ػد الوصوؿ بالحفر إلى المناسيب المطموبة يتـ التحقؽ مف صالحية التربة األصمية كطبقة قاععن -4
(Sub - Gradeوذلؾ بإجراء االختبارات التالية )  ًلدفاتر الشروط والمواصفات العقدية طبقا : 

  (.التحميؿ المنخمي)التدرج  

  (معامؿ المدونة -حد المدونة  -حد السيولة )تربرج أحدود  

 سبة تحمؿ كاليفورنيا نC. B. R. 

  (.Sub - Grade)وفي حالة صالحيتيا تترؾ حتى يتـ تجييزىا كطبقة قاعدة 

  .وفي حالة عدـ صالحيتيا فإما أف تحسف خواصيا أو تستبدؿ بتربة أخرى صالحة

مثؿ يتـ إجراء تجربة بروكتور عمى مواد طبقة القاعدة لتحديد أقصى كثافة جافة ومحتوى الرطوبة األ -5
  .حيث يتـ التنسيب إلى ىذه القيـ في اختبار الكثافة الحقمية

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

  .التحقؽ مف استواء سطح طبقة القاعدة -7

ومحتوى الرطوبة لطبقة القاعدة في الموقع بإجراء اختبار الكثافػة الحقمية  الرصالتحقؽ مف نسبة  -8
Field Density Test   أوNDT «Nucler Density Test Instrument »  و تنسيبيا

 المواد. ذاتإلى أقصى كثافة جافة حسب تجربة بروكتور عمى 
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 :أعمال الردم -1-2-1-1-3

مف المخمفات واألعشاب واألشجار وأي مواد أخرى ال  (الطرؽ)التحقؽ مف تنظيؼ مناطؽ اإلنشاء  -1
  .تحتاج إلييا عممية اإلنشاء

 .التحقؽ مف تصنيؼ التربة طبقًا لممواصفات -2

بتوريد مواد ردـ  مقاوؿفي حالة عدـ صالحية المػواد أو في حالة عدـ كفاية ناتج الحفر يعطى اإلذف لم -3
 .المطموبةصالحة مف خارج الموقع حسب المواصفات 

 .توى الرطوبة األمثؿثافة جافة ومحإجراء تجربة بروكتور عمى مواد الردـ الصالحة لتحديد أقصى ك -4
  .التحقؽ مف الردـ عمى طبقات حسب المواصفات -5
 . لؾ بإجراء التجارب الالزمة عميياال يسمح بإضافة طبقة الحقة إال بعد التأكد مف الطبقة السابقة ليا وذ -6
  .استالـ كؿ طبقة مساحياً  -7

لحقمية وتنسيبيا إلى أقصى كثافة جافة التحقؽ مف نسبة الرص ومحتوى الرطوبة بإجراء اختبار الكثافة ا -8
  .حسب تجربة بروكتور

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

مواد ىذه الطبقة مف جزيئات صمبة ومتينة أو كسر حجر أو حصى منخوؿ أو مجروش لموصوؿ إلى  تتكوف
يف والمواد العضوية وعند استالـ ىذه الحجـ والتدرج المطموبيف وتكوف المادة المختارة خالية مف كتؿ وكرات الط

  :الطبقة يجب التحقؽ ممايمي

  :بإجراء االختبارات التالية عمى العينات المقدمةالشروط الفنية و  قؽ مف مطابقة المواد لممواصفاتالتح -1

  (.التحميؿ المنخمي)التدرج  

  (.معامؿ المدونة –حد المدونة  –حد السيولة )تربرج أحدود  

 كؿمقاومة التآ.  

 المكافئ الرممي.  

 (.الصوديـوكبريتات  –كبريتات الماغنيسـو ) اختبار األصالة 

 كثافة جافة ومحتوى الرطوبة األمثؿ. ىتجربة بروكتور عمى المواد لتحديد أقص 

  .بتوريد مواد طبقة ما تحت األساس الموافؽ عمييا مقاوؿإعطاء اإلذف لم -2

 األساس الموردة لمعينات السابؽ الموافقة عمييا.التحقؽ مف مطابقة مواد طبقة ما تحت  -3

 . التحقؽ مف عممية فرش الطبقة ورشيا بالمياه والخمط والتقميب -4
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 التحقؽ مف دحؿ ورص التربة عمى طبقات ال تزيد سماكتيا عف الحد المطموب في المواصفات. -5

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

  .تواء سطح الطبقة في االتجاىيف الطولي والعرضيالتحقؽ مف اس -7

 .التحقؽ مف نسبة الرص ومحتوى الرطوبة بإجراء اختبار الكثافة الحقمي -8
 :Base الحصوٌة أعمال طبقة األساس -1-2-1-3

( أو مف مواد قوية وسميمة معالجة رمؿحصوية مف حجر مكسر أو )بحص و تتكوف طبقة األساس ال
 .يعيًا خالية مف كتؿ وكريات الطيف والمواد العضوية والناعمة والغريبة األخرىومخموطة أو مركبة طب

 :وعند استالـ ىذه الطبقة يجب التحقؽ ممايمي

  :بإجراء االختبارات التالية عمى العينات المقدمةالشروط الفنية و التحقؽ مف مطابقة المواد لممواصفات  -1

  (.التحميؿ المنخمي)التدرج  

  (.معامؿ المدونة –حد المدونة  –حد السيولة )تربرج أحدود  

 مقاومة التآكؿ.  

 المكافئ الرممي.  

 (.الصوديـوكبريتات  –الماغنيسـو ) اختبار األصالة 

 كثافة جافة ومحتوى الرطوبة األمثؿ. ىة بروكتور عمى المواد لتحديد أقصتجرب 

  .بتوريد مواد طبقة األساس الموافؽ عمييا مقاوؿإعطاء اإلذف لم -2

 التحقؽ مف مطابقة مواد طبقة األساس الموردة لمعينات السابؽ الموافقة عمييا. -3

 .التحقؽ مف عممية فرش الطبقة ورشيا بالمياه والخمط والتقميب -4

 التحقؽ مف دحؿ ورص التربة عمى طبقات ال تزيد سماكتيا عف الحد المطموب في المواصفات. -5

  (.ور + المنسوبخط المح)استالـ الطبقة مساحيًا  -6

  .التحقؽ مف استواء سطح الطبقة في االتجاىيف الطولي والعرضي -7

 .التحقؽ مف نسبة الرص ومحتوى الرطوبة بإجراء اختبار الكثافة الحقمي -8
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 :) MC0 Prime Coat) اإلسفلتٌةأعمال طبقة اللصق  -1-2-1-4

 :واصفات الفنية المطموبةتتخذ اإلجراءات التالية وبما يتوافؽ مع دفاتر الشروط والم

 .الحصوية التأكد التاـ مف نظافة وتماسؾ تربة السطح لطبقة األساس -1

  .الحصوية التأكد التاـ مف جفاؼ سطح طبقة األساس -2

  .السائمة قبؿ الرش حسب المواصفات اإلسفمتيةالتأكد مف درجة حرارة المادة  -3

 وب. التحقؽ مف انتظاـ الرش طبقًا لممعدؿ المطم -4

  .عدـ الرش أثناء األمطار -5

وفي حالة وجود أماكف بيا زيادة يتـ معالجتيا قبؿ  ،التحقؽ مف عدـ زيادة نسبة الرش عف المطموب -6
  .اإلسفمتيفرش المخموط 

وبعد ىذه المدة يجب مداومة صيانة الطبقة  ،ساعة 24يجب منع المرور فوؽ الطبقة لفترة ال تقؿ عف  -7
  .ساعة 72إلسفمت بحيث ال تزيد ىذه المدة عف الحيف وضع طبقة 

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

 وذلؾ باإلشراؼ عمى االختبارات ومطابقة نتائجيا (تدرج حصويات الخمطة)اعتماد الركاـ في الخالطة  -1
  :المواصفات وىيو دفتر الشروط ببما ىو مطموب 

  (.نخميالتحميؿ الم)التدرج  

  .معامؿ المدونة لممواد الناعمة 

 المكافئ الرممي.  

 مقاومة التآكؿ.  

 األصالة اختبار Soundness الصوديـو /  . ()كبريتات الماغنسيـو

 واإلشراؼ عمى تجربة مارشاؿ والتحقؽ مف:  Job Mix Design اإلسفمتيةاعتماد تصميـ الخمطة  -2

  (.التحميؿ المنخمي)التدرج  

  اإلسفمتنسبة.  

 الثبات.  

 التدفؽ.  

 نسبة الفراغات اليوائية والفراغات الممموءة.  
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  .التأكد مف جفاؼ طبقة التشرب البيتوميني -3

  .باستعماؿ ضواغط اليواء (MC1التأكد مف تنظيؼ سطح الطبقة الالصقة ) -4

  .ولونو طبقًا لممواصفات (ـ 1631 – 1391) اإلسفمتيالتأكد مف درجة حرارة المخموط  -5

حيث تأخذ الخمطات في السيارة القالب شكاًل  ،وتجانسو قبؿ الفرش اإلسفمتالتأكد مف عممية خمط  -6
 كما يمكف ،ت مستويًا أو قريبًا مف االستواءوفي حالة زيادة اإلسفمت يظير سطح اإلسفم ،ىرمياً 

غطية وذلؾ مف خالؿ مظير الخمطة الخشف وعدـ انتظاـ ت ،اكتشاؼ نقص نسبة اإلسفمت بسيولة
  .المواد الصمبة واختفاء الممعاف منيا

والتحقؽ  ،أخذ عينات بصفة دورية مف الخمطة خمؼ الفرادة إلجراء اختبار االستخالص واختبار مارشاؿ -7
سبة الفراغات اليوائية ن –التدفؽ  – اإلسفمتنسبة  –التدرج قة نتائج االختبارات لممواصفات )مف مطاب
 . والممموءة(

 (%21-15تو إلى حوالي )والتأكد مف سمؾ الطبقة بزياد اإلسفمتيةى عممية فرش الخمطة اإلشراؼ عم -8
 . قبؿ الرص

عمودية عمى سطح الطريؽ وبكامؿ عمؽ  (العرضيةو )الطولية  اإلنشائية فواصؿ التنفيذالتأكد مف أف  -9
 .تحقيؽ شروط تنفيذ الفواصؿ كما ىو وارد في المواصفاتو  الطبقة

 .الفواصؿ اإلنشائية بطبقة لصؽ قبؿ فرش الخمطة الجديدة التأكد مف رش -11

في أكثر مف طبقة ال يتـ اإلذف بفرش الطبقة الالحقة إال بعد إتماـ  اإلسفمتيفي حالة فرش المخموط  -11
  .رص وبرودة الطبقة السابقة

  .أثناء األمطار اإلسفمتيعدـ فرش المخموط  -12

المدحمة وعدـ تجاوزىا  والتأكد مف سرعة ،الحديدية والمطاطية اإلشراؼ عمى عممية الرص بالمداحؿ -13
 . ءمتيا وترتيب دخوليا عمى الطبقة، والتأكد مف المعدات واآلليات ومدى ماللممواصفات

طبقًا  Asphalt Core Test اإلسفمتيالتحقؽ مف نسبة الرص وسمؾ الطبقة بإجراء اختبار القمب  -14
  .لممواصفات

  .ـ المناسيب واستواء السطح بعد الرصمراجعة واستال -15
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 :الثانٌة  (RC2) اإلسفلتٌةطبقة اللصق  -1-2-1-6

 .األساسية اإلسفمتيةالتأكد مف نظافة سطح الطبقة  -1

  .السائمة قبؿ الرش حسب المواصفات اإلسفمتيةالتأكد مف درجة حرارة المادة  -2

  .التأكد مف انتظاـ الرش طبقًا لممعدؿ المطموب -3

وذلؾ بوضع كمية  ،في حالة وجود أماكف بيا زيادة عف معدؿ الرش المطموب فيتـ معالجتيا قبؿ الفرش -4
 .الزائد ثـ رفعيا بعيدًا عف الطريؽ اإلسفمتمف الرمؿ عمييا وتقميبيا ألخذ 

  .ال يتـ الرش أثناء األمطار -5
  :Asphalt Wearing Course االهتراءطبقة  -1-2-1-7

مع وذلؾ باإلشراؼ عمى االختبارات ومطابقة نتائجيا  (الحصوية والرمؿ والبودرة)اد الصمبة اعتماد المو  -1
  :لمواصفات وىيدفتر الشروط وا

  (.التحميؿ المنخمي)التدرج 

 معامؿ المدونة.  

 بواسطة جياز لوس أنجموس  مقاومة التآكؿ.  

 المكافئ الرممي.  

 لصوديـو ا / بمحموؿ كبريتات الماغنسيـو اختبار األصالة 

 واإلشراؼ عمى تجربة مارشاؿ والتحقؽ مف:  Job Mix Design اإلسفمتيةاعتماد تصميـ الخمطة  -2

  (.التحميؿ المنخمي)التدرج  

  اإلسفمتنسبة.  

 الثبات.  

 التدفؽ. 

 نسبة الفراغات.  

  .(1631 – 1351)التأكد مف درجة حرارة المخموط اإلسفمتي  -3

  .وتجانسو قبؿ الفرش متاإلسفالتأكد مف عممية خمط  -4

اختبار االستخالص واختبار خمؼ الفرادة إلجراء  اإلسفمتيةأخذ عينات بصفة دورية مف الخمطة  -5
  .، والتحقؽ مف مطابقة نتائج االختبارات لممواصفاتمارشاؿ
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 (%21- 15والتأكد مف سمؾ الطبقة بزيادتو إلى حوالي ) اإلسفمتيةاإلشراؼ عمى عممية فرش الخمطة  -6
 .قبؿ الرص

  .التأكد مف أف الفواصؿ اإلنشائية عمودية عمى سطح الطريؽ وبكامؿ عمؽ الطبقة -7

 التأكد مف رش الفواصؿ اإلنشائية بطبقة الصقة قبؿ فرش الخمطة الجديدة.  -8

  .عدـ فرش المخموط اإلسفمتي أثناء األمطار -9

ة والتأكد مف المعدات واآلليات ومدى الحديدية والمطاطي ؿبالمداحاإلشراؼ عمى عممية الرص  -11
  .مالءمتيا وترتيب دخوليا عمى الطبقة

 طبقاً  Core Test Asphaltالتحقؽ مف نسبة الرص وسمؾ الطبقة بإجراء اختبار القمب اإلسفمتي  -11
 .لممواصفات

 .مراجعة واستالـ المناسيب واستواء السطح طوليًا وعرضيًا بعد الرص -12
  (:سمنتٌةاإل) الخرسانٌة طارٌفاألأعمال  -1-2-1-8

 اعتماد عينات األطاريؼ مف حيث الشكؿ والمقاس طبقًا لممواصفات  -1

  :التحقؽ مف إجياد الكسر لألطاريؼ وعمؿ االختبارات اآلتية -2

 مقاومة الصدـ. 

 مقاومة الكسر.  

  .بتوريد األطاريؼ مقاوؿإعطاء اإلذف لم -3

  .دية أسفؿ األطاريؼالعا الخرسانةاعتماد نسب مكونات  -4

 التحقؽ مف منسوب ودرجة الرص لطبقة القاعدة الترابية أسفؿ األطاريؼ.  -5

 .األطاريؼ والتحقؽ مف رصيا أسفؿ ةالعادي الخرسانةاإلشراؼ عمى صب  -6

  .بعد الصب إما بالمياه أو كيميائيًا حسب المواصفات ةالعادي الخرسانةالتأكد مف معالجة  -7

  .طابقة األطاريؼ الموردة لمعينات المعتمدة قبؿ التركيبالتأكد مف م -8

  .بتركيب األطاريؼ مقاوؿإعطاء اإلذف لم -9

التحقؽ مف صالحية المونة الالصقة بيف األطاريؼ مف حيث المكونات ونسب الخمط والقواـ طبقًا  -11
  .لممواصفات
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استقامة الخطوط  -استواء السطح  -اإلشراؼ عمى أعماؿ تركيب األطاريؼ والتحقؽ مف المناسيب  -11
  .الفواصؿ -انتظاـ المنحنيات  -

 .خمفيا الخرسانيةوأبعاد الحبسة  لألطاريؼ الخرسانيةالتأكد مف أبعاد القاعدة  -12

المحافظة عمى الرطوبة بعد التركيب بالرش بالمياه لمدة ال تقؿ عف سبعة أياـ أو حسب المدة المحددة  -13
  .بالشروط الخاصة

 .اإلشراؼ عمى إعادة ردـ المساحات خمؼ األطاريؼ بمواد معتمدة وطبقًا لممواصفات -14
 :األرصفة -1-2-1-9

  .مف حيث الشكؿ والمقاس طبقًا لممواصفات(أنترلوؾ –)ترتوار اعتماد عينات البالط  -1

  :التحقؽ مف إجياد الكسر لمبالط وعمؿ االختبارات التالية -2

 مقاومة الكسر.  

 تآكؿ مقاومة ال.  

  .بتوريد البالط مقاوؿإعطاء اإلذف لم -3

  .أسفؿ البالط ةالعادي الخرسانة طبقة اعتماد مكونات ونسب -4

 .التحقؽ مف منسوب ودرجة الرص لطبقة القاعدة الترابية أسفؿ البالط -5

 .أسفؿ البالط والتحقؽ مف رصيا ةالعادي الخرسانة طبقة اإلشراؼ عمى صب -6

  .بعد الصب إما بالمياه أو كيميائيًا حسب المواصفات الخرسانةلجة التأكد مف معا -7
  .التأكد مف مطابقة البالط المورد لمعينات المعتمدة قبؿ التركيب -8
ب الخمط مف حيث المكونات ونسالتراتور( )التأكد مف صالحية المونة األسمنتية الالصقة بيف البالط  -9

ف البالط مف نوع )انترلوؾ( يجب التأكد مف مواصفات الرمؿ وفي حاؿ كا والقواـ طبقًا لممواصفات
 . (صفيحة رجاجةالمعدات المناسبة ) استعماؿالط بالمستخدـ وتسوية السطح بعد تركيب الب

انتظاـ واستقامة عروض الفواصؿ  –اإلشراؼ عمى أعماؿ تركيب البالط والتحقؽ مف المناسيب  -11
  .استواء السطح - (الخطوط)

  .اؼ عمى أعماؿ الترويب ومؿء الفواصؿاإلشر  -11
المحافظة عمى الرطوبة بعد التركيب بالرش بالمياه لمدة ال تقؿ عف سبعة أياـ أو حسب المدة المحددة  -12

 .بالشروط الخاصة
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 :الخرسانٌةت الحجرٌة أو إلكساءاا -1-2-1-10

  :ت الحجرٌةإلكساءاا -1-2-1-10-1

  .ة طبقًا لممخططاتالتحقؽ مف تجييز الميوؿ الترابي -1

  .اعتماد عينات األحجار -2

 .بتوريد األحجار وفحصيا بعد التوريد مقاوؿإعطاء اإلذف لم -3

  .اإلشراؼ عمى تركيب األحجار طبقًا لممواصفات -4

 .التأكد مف عمؿ الفواصؿ اإلنشائية -5
 :الخرسانٌةت إلكساءاا -1-2-1-10-2

  .قًا لممخططاتالتحقؽ مف تجييز الميوؿ الترابية طب -1

  (.ةأو المسمح ةالعادي) الخرسانةاعتماد نسب خمط  -2
  (.ةمسمح - ةعادي) الخرسانةبصب  مقاوؿإعطاء اإلذف لم -3
  (.ةمسمح - ةعادي) الخرسانةاإلشراؼ عمى صب  -4
  .التحقؽ مف أعماؿ المعالجة لألعماؿ طبقًا لممواصفات -5
 .التأكد مف عمؿ الفواصؿ اإلنشائية -6

 :الموجودة سابقاًّ بالموقع  – الرٌكاراتوتعدٌل مناسٌب غرف التفتٌش  -1-2-1-11

لزامو بالتقيد  مقاوؿإعطاء اإلذف لم -1 زالة ونقؿ المخمفات وأي حفريات يتطمبيا العمؿ وا  بتكسير وا 
 .وعدـ إلحاؽ أي ضرر باألشخاص أو الممتمكات ،باشتراطات األمف والسالمة

 .بموؾالجدراف وربط السقؼ والالتحقؽ مف تعديؿ منسوب  -2

 .استالـ السقؼ بعد خفضو أو رفعو طبقًا لممخططات والمواصفات -3

 .التحقؽ مف مناسيب أنابيب التغذية والصرؼ والمحامات -4

 .بإعادة تركيب اإلطار وتثبيتو جيدًا وعمؿ الطينة وتركيب الغطاء مقاوؿإعطاء اإلذف لم -5

 .المخمفات بعد إنياء العمؿ التحقؽ مف نظافة الريكارات مف -6
 :الرٌكارات وغرف التفتٌش الجدٌدة -1-2-1-12

  .التحقؽ مف مواقع الريكارات وغرؼ التفتيش طبقًا لممخططات -1

 .التحقؽ مف مناسيب الحفر ومقاساتو ونظافتو وكذلؾ الميوؿ الالزمة -2
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 .ةالعادي الخرسانة طبقة بصب مقاوؿإعطاء اإلذف لم -3

 .طبقًا لممواصفات الخرسانةى عممية الصب ثـ التأكد مف أعماؿ معالجة اإلشراؼ عم -4

 .الخشبي والتسميح لمريكارات طبقًا لممخططات والمواصفات قالبالاستالـ  -5

 .لمريكارات ةالمسمح الخرسانةبصب  مقاوؿإعطاء اإلذف لم -6

 .لممواصفات طبقاً  الخرسانةثـ التأكد مف أعماؿ معالجة  ،اإلشراؼ عمى عممية الصب -7

 .التحقؽ مف مناسيب التغذية والصرؼ -8

 .اإلشراؼ عمى بناء غرؼ التفتيش والتحقؽ مف مقاساتيا ومناسيبيا -9

 .بتركيب وتثبيت إطارات غرؼ التفتيش مقاوؿإعطاء اإلذف لم -11

 .بالردـ حوؿ الريكارات طبقًا لممواصفات مقاوؿإعطاء اإلذف لم -11

زا -12  .لة المخمفات مف الريكاراتالتحقؽ مف تنظيؼ وا 
 :دهان العالمات على سطح الطرٌق -1-2-1-13

  .وفؽ المواصفات والشروط العقدية اعتماد مواد الدىاف -1

  .التأكد مف نظافة السطح وجفافو -2

  .مراجعة وضع ورسـ الخطوط عمى السطح قبؿ الدىاف -3

  .التأكد مف درجة حرارة السطح المراد دىانو قبؿ العمؿ -4

  .اإلشراؼ عمى أعماؿ الدىاف حسب المواصفات -5

وبة لمخط وكذلؾ المقاسات التأكد مف آلة التخطيط وارتفاعيا عف الطريؽ لتعطي الكثافة المطم -6
 .الصحيحة

  .( عمى سطح الطريؽGlass Powder)التأكد مف انتظاـ معدؿ توزيع بودرة الزجاج  -7
 :العالمات األرضٌة -1-2-1-14

 أرضٌة أو جانبٌة عٌون القطط()مات العاكسة العال – 1

عطاء السائؽ وسيمة جيدة لمساعدتو عمى  تستخدـ عيوف القطط في الطرؽ لتحديد مسارات الطرؽ وا 
حيث تعكس الضوء الصادر مف السيارات خصوصًا في  ،االحتفاظ بالحركة داخؿ مساره وخصوصًا في الميؿ

 :بالتأكد مف لعيناتويتـ اعتماد ا ،وية غير المضاءةاالطرؽ الخ

 طوؿ الجزء الغاطس   -1
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 ميوؿ الجزء العاكس  -2

 لونيا وتركيزىا و عدد العدسات المطموبة  -3

 حسب المواصفاتومطابقتيا لمعينات المعتمدة المادة الالصقة  جودة -4
  .ويتـ اإلشراؼ عمى عممية التركيب حسب المخططات

  .(Ceramic Studsعالمات أرضٌة ) – 2 

حيث تعطي تحديدًا لمسارات الطريؽ وحدوده لوضوحيا عمى الطريؽ حيث  ضمف المدفـ في الطرؽ تستخد 
 ،أبعادىاويتـ اعتماد العينات ) ،مضاءة ضمف المدفإنو ال حاجة لعكسيا الضوء بسبب أف معظـ الطرؽ 

مى عممية التركيب ، ويتـ اإلشراؼ عحسب المواصفات (المادة الالصقة ،درجة لمعانيا ،، استواء السطحسماكتيا
 .حسب المخططات

 :()نٌوجرسًالخرسانٌة حواجز األمان والحواجز  -1-15 -1-2

  :حواجز األمان المعدنٌة  –1

 .يجب تركيب الحواجز في مواضعيا المبينة عمى المخططات -

 .وفؽ المناسيب المطموبةالخرسانية في القواعد  تركب دعامات الحواجز بغرزىا رأسياً  -

 متر أو أقؿ في الورشة وال تثنى في الموقع.  (45)الحواجز المنحنية ذات نصؼ قطر يجب ثني  -

يتـ تركيب أطواؿ مستمرة ومستوية مف الحواجز بحيث تكوف متراكبة باتجاه حركة المرور ويتـ عمؿ  -
 الوصالت عند الدعامات.

  (:النٌوجرسً) الخرسانةحواجز  – 2

كماؿ كافة األعماؿ الضرورية التي تستند عمييا أو تصب فوقيا يتـ إالخرسانية قبؿ تنفيذ الحواجز  -
 .الحواجز

مقاومة  ،ىبوط المخروط)يجب أف تستوفي المواد المستخدمة لعمؿ الحواجز متطمبات المواصفات العامة  -
..........( وذلؾ بأف يقـو الميندس المشرؼ بحضور عممية تصنيع وتجييز ىذه .....الضغط
 .الحواجز

 .تكوف أبعاد مقطع الحاجز واضحة حسب ما ىو مطموب يجب أف -

 .متر أو حسب ما ىو مطموب (15)( سـ كؿ 1)يجب عمؿ فواصؿ التمدد العرضية بسماكة  -
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  :الخرسانٌةتنفٌذ المنشآت  اإلشراف على -1-2-1-16

يجب  مسمحة مثؿ العبارات الصندوقية يةخرسانفي بعض الحاالت التي يحتاج العمؿ فييا إلى منشآت 
 :مراعاة ما يمي

مف األسمنت والرمؿ والزلط )البحص( متدرجًا ومكسرًا ومغسواًل لتعطي مكونة الخمطة  التحقؽ مف أف -
  .ويجب التدقيؽ في أف يكوف الرمؿ المستعمؿ نظيفًا وخاليًا مف الطيف والشوائب ،خمطة سميمة

أو  يةخرسان جبالةذ عينة مف كؿ ختؤ  حيث ،لمفحص المستمر ةالمستعمم الخرسانةتخضع الخمطة مف  -
  المواصفات.حسب 

 .(التأكد مف نوع األسمنت )حسب المواصفات لكؿ مشروع -

جراء اختبار القواـ  (وحتى وصوليا الموقع وصبيا المجبؿمف  الجبالةمف خروج )التأكد مف زمف الخمط  - وا 
ومتابعة أخذ  ( سـ8-5وح ما بيف )( عمى أف يكوف مدى ىبوط رأس المخروط يتراأبرامز مخروط)

 إلجراء اختبار الكسر عمييا.  (مكعبات أو أسطوانات) الخرسانةعينات اختبار 

رات أممس خػاؿ مف الخدوش في حاالت العبا يخرسانكما يجب استعماؿ قوالب خاصة إلعطاء سطح  -
 .والجدراف اإلستنادية الظاىرة
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 الطرق: أعمال إنارةاإلشراف على تنفٌذ  القسم الثانً:

(، 10-1-3(، )1-1 -3رات )ـــودة لمفقـــــرجـى العـــائيـة يــال اإلنشـذ األعمــدء بتنفيــل البــقبــ -
( الواردة في دليل اإلشراف عمى تنفيذ 3-2-4(، )3-2-3(، )3-2-2(، )3-1-13)

 المشاريع ـ الفصل الثالث.
 

 :والقساطل وتمدٌد الكابالت  الحفرٌات أعمال -1-2-2-1

 .طبقًا لممخططات ودفاتر الشروط وحفر التفتيشالتأكد مف عمؽ وعرض واستقامة الحفريات  –

 .الخرسانةالتأكد مف تركيب قساطؿ عند تقاطع المسارات مع الطرؽ وتغطيتيا ب –

التأكد مف اتصاؿ القساطؿ مع بعضيا بشكؿ جيد ومتيف مع مراعاة أف تكوف أقطار القساطؿ مناسبة  –
 .رة ضمنيالمقطع الكابالت الما

 التأكد مف مقاطع ومسارات الكابالت مف حيث الترتيب ونصؼ قطر االنحناء قبؿ ردميا وتغطيتيا. –

التأكد مف وجود طبقة الرمؿ بخندؽ الحفرية تحت وفوؽ الكابالت إضافة لشريط وبموؾ الداللة عمى كامؿ  –
 .مسار الكابالت واستكماؿ ردـ الخنادؽ طبقًا لممخططات ودفتر الشروط

أكد مف تمديد أمراس التأريض عمى كامؿ مسار الكابالت والتحقؽ مف مقطعيا مع مالحظة تركيب الت –
 .وتوصيؿ مأخذ التأريض لكؿ عمود طبقًا لممخططات ودفتر الشروط

 .طبقًا لممخططات (الريكارات)التأكد مف أماكف وأبعاد غرفة التفتيش  –

 .ممخططاتالتأكد مف أبعاد ومواصفات غطاء فتحة التفتيش طبقًا ل –

 .التأكد مف نظافة غرفة التفتيش قبؿ المباشرة بتمديد الكابالت –

 :أعمال األعمدة -1-2-2-2

 .التأكد مف مواقع قواعد األعمدة واستقامتيا عمى طوؿ امتداد الشارع طبقًا لممخططات –

 .طبقًا لممخططات وطوؿ العمود قبؿ إعطاء إذف الصبالخرسانية التأكد مف تنفيذ أبعاد القواعد  –

 .الخرسانيةالتأكد مف تصميـ الخمطة  –
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أثناء  (الكرسي)التأكد مف وضع القساطؿ الالزمة لمرور كابالت التغذية إضافة لقاعدة تثبيت العمود  –
 .صب قواعد األعمدة

 .فتحة الصيانة باتجاه خارج الطريؽالتأكد مف متانة تثبيت األعمدة وشاقوليتيا مع مراعاة أف تكوف  –

جراء التوصيالت الكيربائية التأكد مف متانة تث – بيت جياز اإلنارة مع العمود وتوجييو باالتجاه الصحيح وا 
و إضافة لموصؿ مع كابالت التغذية وخاصة تأريض العمود وجياز ذاتبشكؿ جيد ومتيف ضمف العمود 

 .اإلنارة

ود أكثر مف التأكد مف وجود حماية كيربائية منفصمة لكؿ جياز إنارة بالعيار المناسب وذلؾ في حاؿ وج –
 .وذاتجياز عمى العمود 

 .التأكد مف عازلية الكابالت بعد االنتياء مف تمديدىا وقبؿ تطبيؽ التغذية الكيربائية عمييا –
 :اللوحات الكهربائٌة  -1-2-2-3

ية وبحيث تكوف أبعادىا خرسانالتأكد مف تنفيذ القاعدة الحاممة لموحة الكيربائية سواء كانت معدنية أو  –
 .أبعاد الموحة متناسبة مع

 .التأكد مف متانة تثبيت الموحة –

 .التأكد مف دخوؿ الكابالت إلى الموحة عبر مداخؿ نظامية –

 .التأكد مف جودة ومتانة التوصيالت وترميزىا داخؿ الموحة إضافة لتأريض الموحة بشكؿ محكـ وموثوؽ –

 .التأكد مف تسمية مخارج الموحة –

 .المركبة ضمف الموحة لألحماؿ المطبقة عميياالتأكد مف كفاية أجيزة القطع والحماية  –

 .التأكد مف توازف األحماؿ –

 .التأكد مف وجود جيب عمى الباب الداخمي لموحة لوضع المخطط ضمنو –

 :مراكز التحوٌل  -1-2-2-4

 مع شركة الكيرباء لتحديد مواقع مراكز التحويؿ المغذية لممشروع  المقاوؿالتنسيؽ والمتابعة بحضور  –

يات لألعمدة الحاممة لمراكز التحويؿ اليوائية أو الحفر  الخرسانيةأبعاد الحفريات والقواعد التأكد مف  –
الالزمة لمراكز التحويؿ األرضية وذلؾ حسب المخططات والتوصيات المعتمدة مف شركة والقواعد 
 .الكيرباء

 .التأكد مف تنفيذ شبكة التأريض طبقًا لممخططات –
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 .واعؽ لممراكز اليوائيةالتأكد مف تنفيذ الحماية مف الص –

  .عمى قواعدىا بشكؿ جيد ومتيف (األرضية ،اليوائية)التأكد مف تثبيت مراكز التحويؿ  –

 .التأكد مف دخوؿ وخروج الكابالت عبر فتحات نظامية –

 :االختبارات  -1-2-2-5

 .التأكد مف اختبار مراكز التحويؿ في شركة الكيرباء –

 .اختبار عازلية الكابالت –

 .ف األحماؿاختبار تواز  –

 .قياس مقاومة شبكة التأريض –

 .قياس شدة اإلنارة في أماكف مختمفة مف الطريؽ ومقارنتيا مع القيمة المطموبة بدفتر الشروط –
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 الثالثالفصل 

 

 امــع العـال الموقــأعمخطوات اإلشراف على 

 

 القسم األول: اإلشراف على تنفٌذ األعمال الصحٌة

(، 10-1-3(، )1-1 -3رات )ـــودة لمفقـــــرجـى العـــائيـة يــال اإلنشـذ األعمـــدء بتنفيـل البــقبــ -
( الواردة في دليل اإلشراف عمى تنفيذ 3-2-4(، )3-2-3(، )3-2-2(، )3-1-13)

 المشاريع ـ الفصل الثالث.
 

 شبكات المٌاه وملحقاتها  -1-3-1-1

  :أعمال الحفر -1-3-1-1-1

  .قع ونقؿ المخمفاتمف المو إزالة العوائؽ  -

  .اعتماد المعدات وأساليب اإلنشاء التي ستستعمؿ في أعماؿ الحفر -

الريكارات أو أية حفريات أخرى وتوضيحيا في و الخنادؽ  وتدعيـ اعتماد الدعائـ في نظاـ سند -
 المخططات.

 . الورشةمخططات ر لمخطوط والمناسيب والمقاسات بمطابقة أعماؿ الحف -

  .وفر كافة إجراءات األمف والسالمة حوؿ أعماؿ الحفرالتأكد مف ت -

  .الورشةمخططات استقامة عمى  –عرض  –فريات عمؽ مراجعة أبعاد الح -

  .التأكد مف تفريغ محتويات الخندؽ مف المياه الجوفية بواسطة معدات ضخ مناسبة -

 الردـ بطريقة تعيؽ الحركة. ضرورة عدـ تجميع المخمفات الناتجة عف أعماؿ الحفر والتي ستستخدـ في -

 عنيا طبقًا ألسعار الوحدة ونوعيتيا في جداوؿ الكميات. المقاوؿحصر كمية الحفر التي سيتـ محاسبة  -
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 :أعمال خطوط األنابٌب -1-3-1-1-2

  .التأكد مف مطابقة األنابيب وممحقاتيا لممواصفات والمخططات -

  .والتمؼفحص األنابيب والتأكد مف خموىا مف العيوب  -

  .طبقًا لممواصفات والمخططات رصياو أسفؿ األنابيب المستخدمة  الفرشمراجعة طبقة  -

  .مادة األنابيب ذاتمراجعة الوصالت والتأكد مف أنيا مف  -

، ومطابقتيا لممخططات اعتماد عينات المحابس، العدادات، حنفيات الحريؽ، الموحات اإلرشادية وخالفو -
  .التفصيمية

 لخطوط األنابيب ومناسيبيا موضحًا عمييا المرافؽ األخرى المتقاطعة معيا.  الورشةمخططات د اعتما -

  .اعتماد نوع الدىاف المستخدـ في طالء بعض أنواع األنابيب المحددة في المواصفات -

  .اعتماد عممية قطع األنابيب بطريقة فنية سميمة تخضع لتوصيات الصانع -

  .األنابيب وفقًا لممواصفات واعتماد األنابيب قبؿ تركيبيا التأكد مف طريقة تركيب -

 التأكد مف وضع أنابيب المياه في األماكف الصحيحة بالنسبة لممرافؽ األخرى طبقًا لممواصفات. -

  .مراجعة وضع الكتؿ الساندة لألكواع بأشكاليا المختمفة بالطريقة التي تضمف سالمتيا -

جراء التجارب الالزمة وفقًا لممواصفات والمخططاتاستالـ شبكات األنابيب وممح -   .قاتيا وا 

  :أعمال الـــردم -1-3-1-1-3

  .اعتماد مواد الردـ اإلنشائي طبقًا لممواصفات -

 .طبقة الردـ أسفؿ الفرش تحت األنابيب طبقًا لممخططات رصاختبار  -

تماـ -  .أعماؿ الحماية المطموبة يتـ ردـ األنابيب بعد إجراء اختبار األنابيب وممحقاتيا وا 

  .التصريح بطريقة الردـ والمعدات المستخدمة في رصيا طبقًا لممواصفات -

 .استالمًا مؤقتاً بعد استالـ المشروع  الضمافالتحقؽ مف أي ىبوط في طبقة الردـ أثناء فترة  -

  :الخرسانةأعمال  -1-3-1-1-4

  .الورشة مخططاتاعتماد  -
  .القالببعد إزالة  الخرسانيةعالجة عيوب األسطح ومواد م طرائؽاعتماد  -
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 .الخرسانة لرصالميكانيكية المستخدمة  الرجاجاتالتأكد مف كفاءة  -
  .الخرسانةاعتماد عدد ومواقع الفواصؿ اإلنشائية قبؿ صب  -
  .طبقًا لممواصفات الخرسانيةاعتماد نوعيات ومكونات الخمطات  -
وحسب توصيات  الخرسانةطبقًا لممخططات وحمايتو جيدًا قبؿ صب مراجعة وضع مانع تسرب المياه  -

  .الصانع

 . أخرى بمواد معتمدة حسب المواصفاتيا مره استعمالعند  القالبالتأكد مف إعادة طالء أسطح  -

  .أثناء مراحؿ الصب الخرسانةاتخاذ االحتياطات الالزمة لعدـ حدوث انفصاؿ بيف مكونات  -
حسب  الخرسانيةأثناء خمطيا عند الحاجة لتعديؿ خواص الخمطة  الخرسانةافة إلى مراقبة المواد المض -

  .المواصفات

زالة  الخرسانةاعتماد الفترة الزمنية بيف صب  -   .القالبوا 
 .مف آثار وأضرار درجات التجمد والحرارة المرتفعة الخرسانةاتخاذ االحتياطات الالزمة لوقاية  -
يش والتأكد مف عدـ وجود تشققات وشروخ بيا واحتفاظيا بالماء بدوف أي فحص الخزانات وغرؼ التفت -

  .تسرب طبقًا لممواصفات

  :االختبــارات -1-3-1-1-5

  :اختبارات أولٌة -1-3-1-1-5-1

  .اختبار كثافة التربة عمى أي طبقة مف طبقات الردـ ومطابقتيا مع مواصفات درجة الرص -
 .وتكرار االختبار عند تغيير مصدر المواد الحبياصفات التدرج اختبار ومطابقة النتائج مع مو  -
 .ت ومالحظة أي تسرب أو عيب فييا، وكذلؾ الوصاليب ومطابقة النتائج مع المواصفاتاختبار األناب -

  .التأكد مف إتماـ عمميات الغسيؿ والتعقيـ ألنابيب المياه والخزانات -
يض محتوى الماء والحرارة لمستخدـ معيا مواد إضافية لتخفا الخرسانيةاعتماد نتائج تجارب الخمطة  -

  .وخالفو

  .واختبار الضغط الخرسانةاالحتفاظ بسجالت عف كافة االختبارات الخاصة بخمط  -

  :اختبارات نهائٌة -1-3-1-1-5-2

ي حاؿ االختبار عمى أجزاء مف الخطوط يتـ االتفاؽ عمى تحديدىا باالتفاؽ مع الجية المشرفة فإجراء  -
، إال متر 1511 عمىعدـ إمكانية إجرائو في عممية واحدة وعمى أف ال يزيد طوؿ الخط المراد تجربتو 

  إذا ذكر في دفتر الشروط والمواصفات خالفًا لذلؾ.
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  :شبكات الصرف الصحً -1-3-1-2

  :أعمال الحفر والردم -1-3-1-2-1

  .زيع روبيرات مساعدةعمؿ تدقيؽ شامؿ لمروبيرات األساسية في المشروع وتو  -

  .مراجعة مناسيب وخطوط الخنادؽ طبقًا لممخططات -

  .ذلؾوتوثيؽ التأكد مف تحديد مناسيب األرض الطبيعية  -

 .مراجعة مسار وأبعاد الخنادؽ بكؿ دقة -

  .مراعاة قواعد األمف والسالمة -

  .االتأكد مف توريد األنابيب لمموقع قبؿ البدء في الحفريات الخاصة بي -

  .مراجعة األبعاد المطموبة لمحفر طبقًا لممخططات التنفيذية -

، ية لمحرارة وأشعة الشمس المباشرةالتأكد مف اتخاذ التدابير الالزمة لتجنب تعريض األنابيب البالستيك -
ويجب وقايتيا أثناء عمميات النقؿ والمناولة والتخزيف والتركيب بحيث يتـ تخزينيا في أماكف مظممة 

  .واة جيداً ومي

 مراجعة المحاور والمناسيب الخاصة باألنابيب وغرؼ التفتيش.  -

 المخططات. و والرص طبقًا لممواصفات  الفرش المناسبفحص األنابيب عند توريدىا وعمؿ  -

 . يب وقطع الممحقات نظيفةوالتأكد مف أف السطح الداخمي لجميع األناب ،فحص األنابيب قبؿ التركيب -

بعناية إلى داخؿ الخندؽ ودوف  كسسواراتاإللمعدد الالزمػة إلنزاؿ األنابيب و  المقاوؿ استعماؿالتأكد مف  -
  .حدوث تمؼ في األنابيب

  .تالفةال وسميمة أالغير ب يباناألفحص األنابيب وممحقاتيا جيدًا قبؿ اإلنزاؿ واستبداؿ  -

  :أعمال خطوط األنابٌب -1-3-1-2-2

  .نابيب وعمؿ التوصيالت عف طريؽ عماؿ وفنييف ذوي خبرة عاليةالتحقؽ مف تركيب جميع األ -

  .متابعة جميع أعماؿ التركيب والتوصيؿ واختبار الضغوط والتسرب -

  .مراجعة مناسيب الخندؽ والميوؿ والعمؽ والعرض طبقًا لممخططات -

  .فحص نزح وتصريؼ المياه المتجمعة بالخندؽ مع مراجعة مدى ضبط وضع الممحقات -

  .فحص األنابيب بعناية مع إزالة جميع الشوائب الخارجية والداخمية قبؿ التركيب -
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ورفض أي أنبوب تالؼ  ،لمكشؼ عف الشروخ الشعرية والتشققات داخميًا وخارجياً  يتـ فحص األنابيب جيداً  -
  .عيوب مع التأكد مف نظافة كؿ أنبوب قبؿ التركيب وأو ب

حسب الخط والمنسوب والميؿ المطموب بحيث يكوف خط األنابيب مستقيمًا مراجعة تركيب كؿ أنبوب بدقة  -
  .حسب المخططات التصميمية شاقولياً أفقيًا و 

  .يجب سد نيايتي األنبوب عند الضرورة لمنع دخوؿ األتربة والرواسب داخؿ األنابيب -
  :تفتٌش المناهل غرف -1-3-1-2-3

، وتكوف عادة عند تغيير االتجاه ألنابيب طبقًا لممخططاتى خطوط االتأكد مف إنشاء غرؼ التفتيش عم -
 أو حسب ما ىو موضح بالمخططات والمواصفات.  شاقولياً أو  في خط األنابيب أفقياً 

  :مراجعة إنشاء غرؼ التفتيش طبقًا لممخططات التفصيمية مع مراعاة ما يمي -

  خططاتباالرتفاع والميوؿ المطموبة وفقًا لمم الخرسانيةصب القاعدة. 

 يتـ توصيؿ األنابيب الخارجة والداخمة عف طريؽ الوصالت المرنة.  

 يتـ صب غرؼ التفتيش حسب المخططات والمواصفات.  

  حكاـ الييدروليكي واختبار امتصاص المياه لمتأكد مف منع التسرباإلإجراء اختبار.  

  ًتركيب الساللـ طبقًا لممخططات وتثبيتيا جيدا.  

 طاراتيا حسب المخططاتتثبيت أغطية غرؼ الت   .فتيش وا 

  وقاية جميع األسطح الداخمية والخارجية لغرؼ التفتيش بالمواد المانعة لمتسرب طبقًا لممخططات
 .والمواصفات

  :االختبارات -1-2-4 -1-3

  :االختبارات األولٌة -1-3-1-2-4-1

يومًا  28تتـ االختبارات بعد مرور و  ،يتـ اختبار المنشآت الحاممة لممياه لمتأكد مف إحكاميا ضد التسرب -
 .وقبؿ القياـ بأي أعماؿ ردـ وقبؿ أعماؿ العزؿ ،الخرسانةعمى األقؿ مف تاريخ صب 

ويتـ اختبار الخطوط عند نياية الردميات  ،يتـ اختبار جميع أنابيب الصرؼ الصحي باالنحدار قبؿ الردـ -
  .التزفيت ةوقبؿ إعاد

  .تبارهيتـ تنظيؼ خط األنابيب قبؿ اخ -

  :يتـ االختبار كالتالي -
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التأكد مف أف منسوب المياه الجوفية في الخندؽ عند أقؿ منسوب تحت أسفؿ نقطة في األنبوب والوصمة  -
  .المراد اختبارىا

ويتـ اختبار خطوط األنابيب ذات  ،األنابيب ذات األقطار الكبيرةاليواء أو الدخاف الختبار  استعماؿيتـ  -
  .بالمياه أو حسبما تحدده المواصفات رةالصغياألقطار 

صالحو - ومف ثـ يعاد االختبار مرة  ،فحص جميع األنابيب التي تفشؿ في االختبار لمبحث عف العيب وا 
  .ثانية حتى تحقؽ النتائج المطموبة

  :االختبارات النهائٌة -1-3-1-2-4-2

 .وبحضورىا المقاوؿباالتفاؽ مع يتـ االختبار عمى شبكة الصرؼ بالكامؿ أو قطاعات منيا وذلؾ  -

ويتـ التوقيع عمييا مف  ،المقاوؿيتـ تسجيؿ جميع نتائج االختبارات بحضور الميندس المشرؼ وميندس  -
  .قبؿ كؿٍّ منيما

  .وتحت إشرافيا مؤقتب مف قبؿ لجنة االستالـ اليتـ عمؿ اختبار إضافي لألنابي -

 .لتسرب المياه اختبار جميع غرؼ التفتيش بحيث تكوف مانعة -
  :شبكات تصرٌف مٌاه األمطار -1-3-1-3

بشبكات  ويتـ متابعتيا حسب ما ذكر سابقاً  ،يتـ تنفيذ شبكات تصريؼ مياه األمطار عادة باالنحدار -
 .الصرؼ الصحي
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 القسم الثانً: اإلشراف على تنفٌذ األعمال الزراعٌة

 

 أعمال التشجٌر  -1- 1-3-2

  :التربة -1-3-2-1-1

 .قبؿ توريدىا لموقع المشروعالتأكد مف صالحية التربة المستخدمة لمزراعة  -

 .ستعماؿالمختارة قبؿ اال أخذ عينات عشوائية لتحديد خواص وعناصر التربة -

 ة الكمسنسب % وأف تكوف2عف بنسبة ال تقؿ األسمدة العضويةمراعاة أف تحتوي التربة الزراعية عمى  -
 .ف خالية مف اآلفات الزراعيةتكو  وأف الفعاؿ بالحد المقبوؿ

  :أعمال الحفر والردم -1-3-2-1-2

  .مراجعة أعماؿ الحفر الخاصة بمختمؼ أنواع النباتات وذلؾ وفقًا لمواصفات المشروع -
  :حفريةلم التالية بعاداعتماد األعند وجود طبقة صخرية صماء يتـ  -
 متر (1 × 1 × 1) لألشجار 
 رمت (1.7 × 1.7 × 1.7)ألسيجة او  جيرات والمتسمقاتالش 
 متر  (1.5 × 1.5 ×1.5 )  التربة مغطياتنباتات  
 متر  (1.3 × 1.3 × 1.3)المسطحات الخضراء  
اء وتترؾ ومف ثـ تغمر بالم ،حسب دفتر الشروط الزراعية الخاص المختارة مراعاة ردـ الحفر بالتربة الزراعية -

والتأكد مف  ،ت وتحديد مستوى التربةتربة إمكانية اليبوط والثبا، وذلؾ إلعطاء اللمدة يوميف قبؿ الزراعة
  .ي حاؿ عدـ وجود صرؼ لمماء الزائدنفوذية التربة حتى ال تسبب موت النباتات ف

  :النباتات -1-3-2-1-3

  :التأكد مف أف النباتات الموردة لمموقع مطابقة لمشروط والمواصفات الخاصة بذلؾ مف حيث
  .ايأصنافأنواعيا و  -
  .أعمارىا والحجـ والطوؿ المناسب لذلؾ -
  .والفيروسات أف تكوف سميمة وخالية مف األمراض واآلفات والحشرات -
 .متناسبة مع حجـ النبات وجذوره معدنيةأو  أف تكوف موردة في صناديؽ بالستيكية -
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  :أعمال الزراعة -1-3-2-1-4

وتستبدؿ بأنواع أخرى  ،والمصابة باآلفات الزراعية النمو يتـ استبعاد النباتات الميتة والشاذة والضعيفة -
 . المقاوؿعمى حساب 

  .متماثمة في االرتفاع والنمو والتفرع (وفقًا لكؿ نوع)مراعاة أف تكوف النباتات  -

وذلؾ لمتأكد مف مدى تأقمميا مع  ،المؤقتزراعة النباتات قبؿ فترة كافية قبؿ االستالـ  االنتياء مف يتـ -
 .يا المستديمةمواقع

وتكوف الدعامات مدىونة بمادة عازلة لمصدأ بالنسبة  ،التأكد مف وضع الدعامات وأسالؾ التثبيت -
ف يتـ تثبيت النباتات بالدعامات بواسطة عمى أ ،أو تستخدـ دعامات خشبية مناسبة لمدعامات الحديدية

  .أسالؾ مغمفنة بالبالستيؾ
 .اتات المزروعةبخزاف مياه السقاية لتأميف االحتياج المائي الكافي لمن التأكد مف كفاءة شبكة السقاية وحجـ -
نتيجة التأكد مف المناسيب التصميمية النيائية لمحدائؽ منعًا النجراؼ التربة عمى األرصفة أو تجمع المياه  -

 .عدـ التسوية
 مٌاه الري  -1-3-2-2

 :تحدٌد نسبة ملوحة المٌاه -1-3-2-2-1

مؿ في الري روع معداًل لنسبة المموحة في الماء المستعػة في المشػة الري المستخدمػأنظميحدد لكؿ نظاـ مف 
 ري بالرش.ػوذلؾ لكٍؿ مف الري بالتنقيط وال P.P.Mجزء في المميوف ( 2111)ا ػوؿ معدليػبحيث تكوف ح

 :مالحظة

 .ئي لمنباتات المزروعةحتياج المايجب تأميف مصدر ثابت لمياه السقاية بالكميات المطموبة لتغطية اال -
مف حيث االحتياج  (سطع شمسي ،رطوبة نسبية ،رياح ،ارةحر )يجب االنتباه لطبيعة وبيئة المشروع  -

وفي حاؿ ندرة المياه يتـ االعتماد عمى األشجار  ،ار النباتات المتأقممة مع الموقعالمائي بحيث نخت
ة المزىرة والنباتات ذات االحتياجات والشجيرات واستبعاد المسطحات الخضراء والنباتات الحولي

 .الخاصة
 .يجب االنتباه لموقت المناسب إلضافة السماد العضوي في فصؿ الخريؼ والشتاء -
 .ـ نمو كامؿ عمى النباتات المزروعةبعد مرور موس األولياالستالـ  -
 .دء األعماؿ المدنيةقبؿ بذلؾ بتجميعيا مف األماكف المختمفة في الموقع و االستفادة مف تربة الموقع  -
نة والخدمة بعد االستالـ الصيا أعماؿلمتابعة  صاحب العمؿالعمؿ عمى تدريب كادر فني يعيف مف قبؿ  -

 .النيائي
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  /2رقــم /مـلحـق 

  دســا المھنــيحتاجھ التـياذج ــالنم

  ي ــف 

   ذــى التنفيــراف علــال اإلشـــأعم
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 النمـاذج واالســتمارات
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:أخر تاريخ لوصوؿ المادة 
المقاولمهندس المقاول 

موافقة A:ـ رأي مهندس اإلشراف 4
B موافقة مع وجود مالحظات
Cتعديؿ واعادة تقديـ
Dرفض

:      /      /التاريخ
تاريخ اإلعادةرئيس جهاز اإلشراف 

طمب معمومات اضافية
طمب ضماف المادة المصنعة

:التوقيع

طمب عينة

اختبارات المواد             نماذج العينات                  النشرات الفنية والتقنية                       أخرى :     المرفقات أو المحتويات 

طمب اختبارات

:ـ المورد المصنع2
اسـ الشركة:
فاكس  \ ىاتؼ :   العنواف 

:الوكيؿ المحمي
:ـ التسميم3

الجهة المشرفة

طمب موافقة لممواد
: اسم المشروع 
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المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

:المشروع 

:اعادة التقديـ حسب مالحظات C:  موافقةA:رقم العقد 
B موافقة حسب المالحظات:D رفض :

الحالةتاريخ اإلعادةتاريخ التقديـالحالةتاريخ اإلعادةتاريخ التقديـالحالةتاريخ اإلعادةتاريخ التقديـ

: اإلعداد 

2 ≠التعديؿ1 ≠التعديؿ0 ≠التعديؿ

التوصيؼمرجعية المادة المقدمة

سجل تقديم المواد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الصفحة
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صاحب العملالجهة المشرفة

:اسم المشروع 

التقديمات 
المخططة

التقديمات 
الفعمية

العدد الكميABCRجميع االعاداتالفرؽ
العدد المتبقي 

>

abc = b-ade = a-d يـو14مف 

:التقديمات الغير مكتممة الحرجة
:مف المشرؼ:مف المقاوؿ
:الوصؼ :رقـ المراسمة :الوصؼ :رقـ المراسمة 

11
22
33
44
55

المقاول

ممـخص التقريــرعن حالـة التقديمـات
:رقم العقد 

/الوصؼ
مرجعية المواصفات

حالة التقديمات المعادةعدد التقديمات
التقديمات التي مع 

المشرؼ
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المقاولالجهة المشرفة

:رقم العقد :اسم المشروع
:التاريخ:   المنتج

:المرجع:  المورد 

الكميالكميةالبند

:شوىد:أعد مف قبؿ
:اإلشراؼ:ممثؿ المقاوؿ

:التوقيع:التوقيع
:التاريخ:التاريخ
:نسخة الى

:مالحظات

صاحب العمل

قائمـــــة المــــواد المرفوضــــة

اسباب الرفضالوحدةالتوصيؼ
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المقاولصاحب العمل

:رقم العقد:                                                                  اسم المشروع
الكميةالوحدة

:مرفقات

:التاريخ

سجل إدخال المواد

التوصيؼالمرجع

:التاريخ.الميندس:ممثؿ المقاوؿ 

.الميندس: رئيس جياز اإلشراؼ / مالحظات الميندس

: الميندس : رئيس جياز اإلشراؼ  / الميندس 

       الجهة المشرفة
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المقاولصاحب العملالجهة المشرفة            

:رقم العقد:                                                                  اسم المشروع

:رقـ المركبة:السائؽ
:التاريخ:      لممقاوؿ 

:التاريخ

: المقاوؿ:  المشرؼ:صاحب العمؿ: التوزيع

: رئيس جياز اإلشراؼ 

:رأي اإلشراؼ 

:المعدات/ المواد 

معدات من الموقع/ تصريح بنقل مواد 
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 بطاقة تعريف العينة

O
:رقـ التقديـ
:رقـ العينة

:اسـ المشروع
:اسـ المقاوؿ 

:رقـ المواصفات
:تفاصيؿ البند

:مكاف االستعماؿ
:اسـ المصنع
:اسـ المورد
:مالحظات

O
:اسـ الميندس المراجع

:االختصاص
:التوقيع

:اإلجراء
:الرمز

:المالحظات
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:رقم العقد:اسم المشروع
الميندس الميداني المشرؼ/ اسـ االستشاري:صاحب العمؿ
:اسـ المقاوؿ:الجية المشرفة

: اعتمد مف قبؿ     
: تاريخ االعتماد      

: الرقـ المرجعي لالعتماد  

بطاقة اعتماد عينة

:  تقديـ رقـ وتاريخ    
:وصؼ العينة        
: المواصفات طبقًا لػ 

: جدوؿ الكميات       
: رقـ  (مخططات)مخطط 
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:رقم العقد:اسم المشروع
:رقـ الطمب
:تاريخ الطمب

:اعادة تقديـ:تقديـ جديد

مالحظاترقـ المخطط

:الرمز
A
B
C
D

التوقيع
المشرؼ 

المقاوؿ

:نسخة الى
المقاوؿ- 
الميندس المشرؼ- 

التاريخاالسـ

يعاد التقديـ بعد مراعاة المالحظات
التقديـ مرفوض        

مالحظات االعتماد

:التوقيع:التوقيع
:في الفراغ المناسب (    )توضع عالمة : االختبار/ نتائج المعاينة 

:االعتماد
تعتمد حسب التقديـ

تعتمد مع مراعاة المالحظات ادناه

بياف المخططمجاؿ العمؿ

:اسـ مستمـ الطمب:اسـ مقدـ الطمب

الجهة المشرفة

  طــمب اعتمـاد مخططـات ورشــة

فيما عدا , الوثائؽ الموضحة ادناه مطابقًة لمستندات وشروط ومتطمبات العقد/ يؤكد المقاوؿ بأف الوثيقة
.وانو ال يوجد تعارض بينيا وبيف اعماؿ العقد االخرى, ما تـ االشارة اليو في ىذا التقديـ او مرفقاتو

:المخططات المرفقة

            المقاولصاحب العمل
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المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم العقد: اسم المشروع

A : موافقة  

  

الحالةتاريخ التقديمالحالةتاريخ اإلعادةتاريخ التقديمالحالةتاريخ اإلعادةتاريخ التقديم الوصف

سجل تقديم مخططات الورشة

C:اعادة تقديم مع مالحظات
B :مرفوض موافقة مع مالحظات:D

التنقيح الثانيالتنقيح االولالتنقيح االبتدائي
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الجهة المشرفة

:رقم العقد :اسم المشروع 
:الموقع :التوصيف 

:التاريخ:  الميندس المشرؼ
:التاريخ:استمـ مف قبؿ ممثؿ المقاوؿ

عدـ الموافقة/الموافقة

:التاريخ:توقيع المقاوؿ

اصالحقبوؿ

:التاريخ :رئيس جياز اإلشراؼ 

رفضاعادة العمؿ:رأي الميندس المشرؼ 

:تعميقات المقاوؿ

تقريــــر عــــدم المطابقـــــة

:المخططات والمواصفات المرجعية

:عدم المطابقة 

المقاول               صاحب العمل
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صاحب العملالجهة المشرفة

      

:رقم العقد:  اسم المشروع

           المقاول

سجل حاالت عدم المطابقة- التدقيق الداخمي 

رقـ البند
رقـ تقرير عدـ 

المطابقة
التاريخ المستحؽ 
لتصحيح العمؿ

تصحيح العمؿ 
مف قبؿ

اغالؽ تقرير 
عدـ المطابقة

مالحظات
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المقاولصاحب العمل      الجهة المشرفة

:التاريخ:إلى مدير المشروع

:رمز اإلجراء
Aموافؽ

Bموافؽ حسب المالحظات

Cعادة التقديـ التعديؿ وا 

Rلطمب معمومات

تاريختاريخ التقديـ

SDSMGTMDCTTTOTاالعادةمراجعة المراسمةالتاريخالمخطط لو

(2)(3)(5)(6)(8)(9)(10)(11)

متطمبات 
العمؿ

(1)(4)(7)(12)

ات
ياد
الش

بار
الخت

ت ا
يادا

ش

التقديـ
اإلجراء

الموافقة 
المطموبة مف

رقـ البندوثيقة المواصفة
الرقـ 

المرجعي 
لممراسمة

التوصيؼ

نوع التقديمات

مالحظات

رشة
ت و

ططا
مخ

ات
عين

نة 
ضما

(
فالة

ك
انع(
ص
ت ال

يانا
ب

:رقم العقد :اسم المشروع 

رى
أخ

تقريــــــــــــر عن حالــــــة التقديـــــم
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:رقم العقد:                                                                         اسم المشروع
:تاريخ الطمب :رقـ الطمب 

:المعمومات المطموبة

:التاريخ:التوقيع:ممثؿ المقاوؿ

:التاريخ :التوقيع:رئيس جياز اإلشراؼ 

:جواب المشرؼ

الجهة المشرفة

طــمب معمومات  

            المقاولصاحب العمل
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المقاولصاحب العمل   الجهة المشرفة

:التاريخ:إلى مدير المشروع:رقم العقد 

:أصدر مف
= PM (التعميمات)مدير المشروع
= C االستشاري( تقرير عدـ المطابقةNCR,اخرى)
= Contالمقاوؿ( طمب المعموماتRFI ,اخرى, التعميمات)

PMISCIRFINCROTالتاريخ مف
رقـ 

المراسمة
التاريخ

 الرقـ 
المرجعي

السبب
تاريخ 
التنفيذ

(2)(3)(5)(9)(10)

رقـ البند
الرقـ 

المرجعي 
لممراسمة

التوصيؼ

العمؿ 
مطموب 
مف

(1)(4)(6)(7)(8)

روع
مش
ر ال

مدي
ت 
يما
تعم

وثيقة المواصفة

رؼ
مش
ي ال

شار
الست

ت ا
يما
تعم

أصدر

النوع
:اسم المشروع 

طمبـــات المعمومـــــات/ حالـــة التعميمــات 

مالحظات ات
موم
لمع
ب ا

طم
بقة
مطا

ـ ال
عد
ير 
تقر

رى 
اخ

(
حدد

ي
)

لـ تنفذتـ التنفيذ
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الجهة المشرفة

:رقم العقد :اسم المشروع 
نتيجة االختبارموقع البناءرقـ الطمبنوع االختبارالعمؿمسمسؿ رقـ 

رئيس جياز اإلشراؼالميندس المشرؼ

تقريـــر العمــــل المخبـــري اليومــــي

المالحظاتطريقة االختبار

المقاولصاحب العمل
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المقاولالجهة المشرفة

:رقم العقد:اسم المشروع
:تاريخ الكشؼ

:تحضر مف قبؿ

:الموضوع

الحضور

صاحب العمؿالمقاوؿالجية المشرفة: التوزيع

:التعميقات

:تاريخ الفحص المعاينة

:بنود الفحص و المعاينة

:المرجع- المواصفات 

المورد/ المقاوؿ 

تقريـر فحص ومعاينة خــارج الموقــع

صاحب العمل
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             المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

          

:رقم العقد:اسم المشروع

:ممثؿ صاحب العمؿ:ممثؿ المشرؼ:ممثؿ المقاوؿ

محضر اجتماع ما قبل التنفيذ

لمتعريؼ بطريقة العمؿ واستالـ بنود االعماؿ وحساب الكميات وتنظيـ دفتر المساحة وطريقة الصرؼ
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المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

:رقم العقد:اسم المشروع
رئيس جياز اإلشراؼ/ مدير المشروع:   الى

:التاريخ: الفترة 

الرمز المرجعي
 لمعمؿ

مف الجدوؿ

البداية 
المخطط ليا

النياية 
المخطط ليا

التنسيؽ مع 
المطموب

:مالحظات

:التاريخ:المقاوؿ
:نسخة الى 
آخروف/رئيس جياز االشراؼ/ مدير التنفيذ

الجـدول الزمنـي لالسـبوع القــادم

:الى:              مف

الموقعوصؼ العمؿ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:رقم البند
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           المقاولالجهة المشرفة

:رقم العقد
يترأس الجمسةالموقعالحضورالوقت

صاحب العمل

التحضيــر الجتمــــاع لالسبوعيـــن القادميــــن

:اسم المشروع
الموضوعالتاريخ/ اليـو 
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المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

:رقم العقد:اسم المشروع 

:رقـ االجتماع
:تقرير االجتماع

:التاريخ
:الموضوع

:التاريخ:التاريخ:االجتماع
:الوقت:الوقت
:الموقع:الموقع

017:حالة العمؿ
رفضلمعمؿلممعمومات

:االجتماع التالي

2 TO 689
اغالؽ الموضوعموافقةتذكير

الحضورقسـ / مديرية / شركة المدعووف

ػػػػػػػػػػػ/ ػػػػػػػػػ :مرجع محضر االجتماع
.........................:رقـ الصفحة

محضر اجتماع
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صاحب العملالجهة المشرفة

:رقم العقد 
:قيمة العقد :تاريخ التقديم 

الرقـ 
المتسمسؿ

سعر الوحدةالوحدةاسـ البندرقـ البند
الكمية المطموبة 
حسب العقد

نسبة البند
الكميات المنفذة 
ليذه الفترة

نسبة الكميات 
%المنفذة 

قيمة الكميات 
المنفذة ليذه الفترة

الكميات المنفذة 
حتى تاريخو

مالحظات

ممثؿ اإلشراؼ
التوقيع:التوقيع 
:التاريخ :التاريخ 

المقاول

بيان أعمال الكشف المؤقت
:اسم المشروع 

أقر بأف األعماؿ المنجزة أعاله ليذه الفترة تعكس العمؿ الفعمي
:ممثؿ المقاوؿ
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المقاولالجهة المشرفة

:رقم العقد:اسم المشروع
:التاريخ:االسـ

:الرقـ المفتاحي:الجية المعنية
:رقـ العقد:رقـ الياتؼ

استخدـ أرقاـ المخططات والمواقع عند الحاجة

تأثير الجدولةتأثير الكمفة

االجراء الموصى بو لمنع تكرارىا في عقود اخرى

(أرفؽ استمارات إضافية عند الضرورة)توصيؼ الحاالت الممحوظة 

المخططات والمواصفات المتعمقةالعقود المتعمقة االخرى

االجراء التصحيحي المتخذ

نمــوذج الـدروس المسـتفادة

صاحب العمل

FM - 29



 
 

 

 

 

مديرية اإلشراف المركزي ،الهندسيةالشركة العامة لمدراسات   ـ  واإلسكان وزارة األشغال العامة   

 

147 

 /2ممحق رقم /
 النمـاذج واالســتمارات

 

2019 

 

 

 

 

 

 استمارات استالم األعمالـ  ثانيا  



 
 

 

 

 

مديرية اإلشراف المركزي ،الهندسيةالشركة العامة لمدراسات   ـ  واإلسكان وزارة األشغال العامة   

 

148 

 /2ممحق رقم /
 النمـاذج واالســتمارات

 

2019 

 

 

 

 

 

 األعمال اإلنشائية 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل
:الوثائق المعتمدة

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

ـ التحقق من الوصول الى منسوب التأسيس المطلوب ودق 6

الخنزيرة

ـ اعداد تقرير تربة متمم لمقارنته مع التقرير االساسي7

:النتيجة 

االنتباه الى عدم التخزين وتكويم الردميات بجانب الحفرية: مالحظة

مواصفات إضافية/ متطمبات أخرى 

ـ التحقق من تركيب سور مؤقت لحماية الحفرية5

اما بإجراء تدعيم او بتنفيذ ميول )ـ التأكد من ثبات جوانب الحفرية 4

وعدم التخزين بجوار الحفرية (بالحفر لضمان استقرار الحفرية

ـ التحقق من حدود وموقع البناء على الواقع2

ـ التحقق من حدود وابعاد الحفرية الالزمة قبل المباشرة بالتنسيق 3

مع االدارة ومدى الحاجة للتدعيم

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

يكمف

ـ التحقق من المخططات المساحية والرفع الطبوغرافي على 1

الواقع مع رفع المناسيب وتحديد نقاط مرجعية

1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب
رئيس جهاز اإلشراف

أعمال الحفر: العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص
: اسم البند:محل األعمال

ST - 1:            نموذج رقم:رقم العقد:المشروع



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل
:الوثائق المعتمدة

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

 وفق الشروط والمواصفاتالخرسانةمتابعة صب - 10

:النتيجة 

 ـ التحقق من اعمال تدعيم القالب وكذلك من الفتحات  الخاصة 7 

(تهوية- مداخن -ميكانيك - صحية - كهرباء)

ـ التحقق من كتامة القالب ضد الماء8

عينات - هبوط المخروط   ) والقيام بإجراء الخرسانةطلب - 9 

 المرفقة الخرسانةاستالم استمارة - االختبار االسطوانية أو مكعبية  

(مع الجبالة 

 والتحقق من االستوائية والشاقولية  والمنسوب القالبـ استالم 4

وذلك حسب العنصر المطلوب صبه

التحقق من نوع فوالذ التسليح ومقاطعه-  5 

,  التباعدات)ـ تركيب حديد التسليح وفق المخططات والتحقق من  6

(..... سماكة طبقة التغطية, المسافات بين القضبان, التراكبات 

(اذن صب ) الخرسانةــ االشارة الى وجود طلب لصب 1

ـ التحقق من مواصفات الخرسانة المطلوبة لصب االساسات او 2

غيرها

ـ التحقق من المخططات الخاصة لعنصر الصب  بمختلف 3 

االختصاصات

أعمال الخرسانة قبل وأثناء الصب: العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص

رئيس جهاز اإلشراف

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

: اسم البند:محل األعمال
2 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب
يكمف

ST - 2:           نموذج رقم:رقم العقد:المشروع



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل
:الوثائق المعتمدة

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

مواصفات إضافية/     متطلبات أخرى 

متابعة سقاية الخرسانة وفق المدة المطلوبة- 11

    

 ومن  الخرسانةـ بعد فك القالب يجب التأكد من انهاءات 12

توضع الفتحات المطلوبة في اماكنها الصحيحة مع االشارة الى  

(تبحيص- تعشيش)العيوب  التي قد تظهر لمعالجتها 

 المصبوبة بعد اعتماد الطريقة الخرسانةمعالجة العيوب في - 13

المناسبة للحل

  ST - 2:        نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
أعمال الخرسانة بعد الصب: العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص

رئيس جهاز اإلشراف

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

: اسم البند:محل األعمال
2 / 2: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب
يكمف



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل
:الوثائق المعتمدة

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

استالم التشطيبات والمطريات-8

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

ـ استالم التغطية مع مراعاة طريق وصل االجزاء مع  بعضها 7

والتراكبات فيما بينها

ـ استالم مناسيب الهيكل المعدني والتحقق من العناصر  الحاملة 4

للتغطية

سيراقون او   )ـ التحقق من تنفيذ اعمال الدهان والحماية 6

وفق نموذج الدهان (ايبوكسي والوجه االخير 

مع     (....تكييف , كهرباء  )التحقق من تمديدات الشبكات -5

المهندسين االختصاصيين

ـ استالم الوصالت المعدنية بين مختلف عناصر   الهيكل 3

المعدني

ونقاط  (معدنية- خرسانية )ـ التحقق من االعمدة الحاملة للسقف 1

تثبيتها مع العناصر المنفذة

تأمين الربط   مع )ـ استالم الهيكل المعدني االساسي للسقف 2

(العناصر الحاملة لهما

األسقف المعدنية : العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص

رئيس جهاز اإلشراف

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

:  اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب
يكمف

ST-3:           نموذج رقم:رقم العقد:المشروع



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل
:الوثائق المعتمدة

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

:النتيجة 

معاينة العناصر المصبوبة بعد فك القالب ومعالجة العيوب - 7

(إن وجدت)

- طريقة التوضع )التأكد من تخزين العناصر المصبوبة - 8

(................السهوم - التدعيم 

ـ تفحص ابعاد المنشأة قبل البدء بعملية االنتاج1

تفحص الخرسانة , مراجعة ومطابقة المخططات التنفيذية - 2

بحسب  المواصفات

اختبار هبوط ) والقيام بإجراء الخرسانةمتابعة أعمال صب - 6

(.....عينات المقاومة  االسطوانية أو المكعبية - المخروط 

التأكد من مواصفات الخلطة الخرسانية- 5

استالم التمديدات الكهربائية ومكان وأبعاد الفتحات ضمن - 3

العناصر ـ علب مفاتيح الكهرباء

ـ استالم حديد التسليح وتربيط الحديد إن كان على طريقة 4

الشبكات الملحومة أو الطريقة العادية

خرسانة مسبقة الصنع: العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص

رئيس جهاز اإلشراف

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

: اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب
يكمف

  ST- 4:           نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
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المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل
:الوثائق المعتمدة

انتهاءبدء 

:صورة الى

A - 1:          نموذج رقم: رقم العقد:المشروع
بناء بموك: العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص

رئيس جهاز اإلشراف

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

: اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

ـ التحقق من تؤكيس مواقع القواطع والفتحات1 

سواء كان  )ـ التحقق من تنفيذ طبقة مونة اسفل المدماك االول 2

(العنصر أسفل المدماك  خرساني او معدني 

ـ ضبط خلطة المونة االسمنتية3

ـ ضبط الحلول االفقية والشاقولية وإمالءها بالمونة  بشكل كامل4

ـ التحقق من شاقولية وافقية المداميك5

ـ التحقق من تنفيذ الحلول الشاقولية بشكل متناوب6

ـ التحقق من استخدام عناصر الربط المعدنية مع العناصر 7

(إن وجدت  )الخرسانية وفي الجدران المزدوجة 

 م أو 4ـ التحقق من تنفيذ مثبتات الربط عندما يكون ارتفاع الجدار 8

أكثر

ـ التحقق من تحشية مناطق اإلغالقات مع السقف بالمونة وبشكل 9
جيد

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

يكمف

:النتيجة 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل
:الوثائق المعتمدة

انتهاءبدء 

:صورة الى

  A - 2:      نموذج رقم: رقم العقد:المشروع
العزل المائي: العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص

التاريخ

: اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

ـ مطابقة مواد العزل المستخدمة مع العينة الموافق عليها3

يكمف

ـ التؤكد من إنهاء وصحة أعمال الصرف الصحي قبل العزل1

(تنظيف- تنعيم )ـ التحقق من جاهزية السطح المراد عزله    2

رئيس جهاز اإلشراف

مالحظات االشرافخطوات االستالم

حسب الشروط (البرايمر)ـ استالم طبقة االساس 4

ـ استالم طبقة العزل االولى وفق االصول5

(إن وجدت)ـ استالم طبقة العزل الثانية وفق االصول 6

ـ اجراء تجربة اختبار العزل لالرضيات والخزانات7

وفق االصول (ان وجدت)ـ استالم طبقة الحماية 8

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل
:الوثائق المعتمدة

انتهاءبدء 

:صورة الى

A - 3:          نموذج رقم: رقم العقد:المشروع
أعمال طينة: العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص

رئيس جهاز اإلشراف

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

: اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

ـ التؤكد من نظافة السطوح قبل المباشرة1

ـ استالم الودع في كل االتجاهات2

ـ استالم رشة المسمار والتحقق من السقاية3

ـ استالم طبقة البطانة بعد التحقق من خلطة المونة والشبك 4

المعدني في المناطق الالزمة

ـ متابعة السقاية لحين تصلب طبقة البطانة بشكل جيد5

حسب المواصفات (طبقة الضهارة)ـ استالم الوجه االخير 6

مواصفات إضافية/  متطلبات أخرى 

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

يكمف



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل
:الوثائق المعتمدة

انتهاءبدء 

:صورة الى

   A - 4:       نموذج رقم: رقم العقد:المشروع
ابواب ونوافذ- المنيوم : العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص

رئيس جهاز اإلشراف

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

: اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

ـ مطابقة المقاطع الموردة مع المخططات التنفيذية   واجراء 1

االختبارات المطلوبة

ـ التحقق من نقاط حمل واجهات االلمنيوم وتثبيتها2

ـ التحقق من تقطيعات الواجهات3

ـ ضبط أبعاد الفتحات بعد الطينة وقبل التركيب4

ـ التحقق من الجوانات المستخدمة واالكسسوارات5

ـ التحقق من اختبارات البلور وطريقة تثبيته مع المقاطع6

ـ التحقق من اختبارات تسرب الهواء والغبار والمياه7

ـ ضبط االغالقات وعالقتها مع المالبن8

التنظيف- 9

مواصفات إضافية/  متطلبات أخرى 

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

يكمف



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل
:الوثائق المعتمدة

انتهاءبدء 

:صورة الى

:المستمم

A - 5:         نموذج رقم: رقم العقد:المشروع
تركيب السيراميك والبورسالن: العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص

رئيس جهاز اإلشراف

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

: اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:مقدم الطمب

ـ استالم الروبة بالنوعية واللون المطلوبين5

ـ تنظيف السيراميك بعد الروبة6

ـ ضبط تركيب السيراميك وفق سماكات الحلول المطلوبة 4

وفواصل التمدد وعدم وجود فراغات خلفها

ـ استالم السطوح قبل عملية التركيب1

ـ ضبط التسوية االفقية والشاقولية3

سواء كانت اسمنتية اومادة )ـ مطابقة خلطة المادة الرابطة 2

مع المواصفات الفنية المطلوبة (الصقة

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

يكمف

:النتيجة 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل
:الوثائق المعتمدة

انتهاءبدء 

:صورة الى

A - 6:         نموذج رقم: رقم العقد:المشروع
البالط: العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص

: اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

ـ مطابقة التفصيالت المنفذة حسب المواصفات والمخططات 7

التنفيذية

رئيس جهاز اإلشراف

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

يكمف

أخذ شقلة من أجل تحديد )ـ تجهيز االرضية وتحديد المنسوب  1

(وتنفيذ الميول المطلوبة

   

مواصفات إضافية/    متطلبات أخرى 

حسب المواصفات  الفنية (المادة الرابطة)ـ تحضير الخلطة 4

ـ التحقق من المنسوب خالل عملية التبليط5

حسب الشروط والمواصفات  (مطاطية- اسمنتية )ـ تنفيذ الروبة 6

الفنية

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

ـ تنظيف المكان المراد تبليطه و فرش الطبقة تحت البالط2

ـ تحديد الخطوط االساسية للتبليط وتحديد قياس االغالقات 3

وذلك حسب المخططات والمواصفات



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل
:الوثائق المعتمدة

انتهاءبدء 

:صورة الى

A - 7:       نموذج رقم: رقم العقد:المشروع
جمي البالط و التمميع: العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص

رئيس جهاز اإلشراف

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

: اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

2-1ـ جلي وجه       1

4-3ـ جلي وجه       2

5ـ جلي وجه       3

 ـ تلميع4

مواصفات إضافية/  متطلبات أخرى 

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

يكمف



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل
:الوثائق المعتمدة

انتهاءبدء 

:صورة الى

  A - 8:      نموذج رقم: رقم العقد:المشروع
الدهان: العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص

رئيس جهاز اإلشراف

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

: اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

ـ التحقق من نظافة السطوح وتنعيمها قبل  البدء1

التحقق من دهان وجه األساس-  2

ـ استالم طبقات المعجونة وفق تسلسلها مع الحف لكل  طبقة  3

واستعمال األلوان للتمييز بين الطبقات

مواصفات إضافية/   متطلبات أخرى 

ـ استالم طبقة االساس4

ـ استالم بقية وجوه الدهان  وفق المطلوب5

يكمف

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل
:الوثائق المعتمدة

انتهاءبدء 

:صورة الى

  A - 9:        نموذج رقم: رقم العقد:المشروع
اسقف مستعارة:  العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص

رئيس جهاز اإلشراف

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

:اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

ـ التحقق من فتحات اجهزة االنارة والتكييف4

ـ التحقق من استوائية السقف المستعار واالغالقات عند النهايات5

ـ ضبط منسوب السقف المستعار على الجدران1

(الشاقولية واالفقية)ـ ضبط العناصر الحاملة للسقف المستعار 2

ـ في حال كان السقف من الجيبسم بورد يجب التحقق  من تركيب 3

زوايا الحماية عند النهايات والزوايا

(للجيبسم بورد)ـ التحقق من تنفيذ الشاش6

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

يكمف



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل
:الوثائق المعتمدة

انتهاءبدء 

:صورة الى

A - 10:       نموذج رقم: رقم العقد:المشروع
االكساء الحجري : العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص

: اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

- شاقولية - افقية )ـ تحضير السطوح وضبط اعمال التسوية 1

(منسوب

ـ التحقق من الشبكة الحاملة للحجر وافقية الزوايا  المعدنية 2

وخصوصاً عند اول مدماك

رئيس جهاز اإلشراف

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

ـ التحقق من معالجة السطوح الخارجية وبالمواد المطلوبة6

ـ التحقق من ربط المثبتات مع الحجر و الدبق3

ـ التحقق من الحلول والفواصل وعدم وجود فراغات خلف الحجر4

ـ استالم الروبة حسب النوعية واللون المطلوبين والتنظيف5

ـ مطابقة التفصيالت المنفذة حسب المواصفات والمخططات 7

التنفيذية

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

يكمف

:النتيجة 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل
:الوثائق المعتمدة

انتهاءبدء 

:صورة الى

   A - 11:        نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
القواطع المؤقتة: العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص

رئيس جهاز اإلشراف

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

: اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

ـ استالم تثبيت العناصر الحاملة والمرتبطة مع االرضيات 3

والجدران

ـ التحقق من نوعية المواد المقدمة4

ـ التحقق من انهاء جميع االعمال في المكان المطلوب تنفيذه 1

(اسقف- جدران - ارضيات )

ـ استالم تاكيس موقع القواطع2

ـ استالم االنهاءات او التشطيبات حسب المطلوب7

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

(ان وجدت)ـ التحقق من الشبكات ضمن القواطع 5

ـ استالم تركيب القواطع من حيث الشاقولية واالفقية 6

واالغالقات من كل الجهات

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

يكمف



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل
:الوثائق المعتمدة

انتهاءبدء 

:صورة الى

        A - 12:       نموذج رقم: رقم العقد:المشروع
ارضيات محمولة:  العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص

رئيس جهاز اإلشراف

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

:اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

(التحقق من استوائية الشبكة)ـ استالم االرضيات حسب نوعها 4

ـ استالم االرضيات االساسية مع تحقيق التسوية االفقية1

ـ استالم تاكيس موقع الدعامات الحاملة لالرضيات2

التحقق من استوائية )ـ استالم الشبكة الحاملة لالرضيات  3

(الشبكة

ـ استالم مآخذ التمديدات بالتعاون مع المهندس المختص5

ـ ضمان حماية االرضية لحين المباشرة باالستثمار6

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

يكمف



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل
:الوثائق المعتمدة

انتهاءبدء 

:صورة الى

A - 13:        نموذج رقم: رقم العقد:المشروع
دهان ايبوكسي: العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص

:  اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب
رئيس جهاز اإلشراف

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

ـ التحقق من تنظيف السطوح ودرجة نعومتها1

ـ استالم طبقة االساس2

ـ استالم طبقات الطالء وفق الشروط والمواصفات المطلوبة3

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

يكمف



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل
:الوثائق المعتمدة

انتهاءبدء 

:صورة الى

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

A - 14:       نموذج رقم: رقم العقد:المشروع
الخزانة الخشبية: العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص

رئيس جهاز اإلشراف

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

: اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

ـ التحقق من االبعاد والمناسيب قبل المباشرة بالتفصيل1

ـ التحقق من نوعية المواد الخشبية المستعملة ومطابقتها لالبعاد 2

المطلوبة

ـ التحقق من طريقة وصل القطع مع بعضها3

ـ التحقق من االنهاءات الخارجية بعد التركيب8

ـ التحقق من نوعية التلبيس المطلوبة4

ـ التحقق من االكسسوارات وفق المطلوب5

ـ التحقق من طريقة التركيب والتثبيت واالغالقات6

ـ التحقق من تركيب الرفوف والدروج وفتح واغالق االبواب 7

بشكل جيد

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

يكمف
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المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

مواصفات إضافية/     متطمبات أخرى 

ـ التأكد من اختبار االكسسوارات الصحية6

(توضع - ضغط )ـ االختبار والتحقق 7

ـ التأكد من تركيب االنابيب و تثبيت الوصالت 5

(أبعاد ومناسيب)ـ التأكد من نوع وحفريات انابيب الصحية 1

(السواد)ـ التأكد من تركيب وتثبيت االنابيب  2

والصمامات الصحية  (المصارف)ـ التأكد من توضع الفتحات 3

(االرضية والجدارية)

ـ التأكد من تثبيت وتركيب االنابيب الفرعية4

:اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:المستمم:مقدم الطمب

 SS - 1:          نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
تمديدات صحية داخمية:  العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة إلى

مواصفات إضافية/     متطلبات أخرى 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

ـ التأكد من تثبيت اغطية المصارف والشوايات واالقنية5

التأكد من جميع التوصيالت لنظام التصريف- 7

(مناسيب - ميول - ضغط )االختبار والتحقق - 8

ـ التأكد من تثبت غطاء تهوية النوازل6

مالحظات االشراف
التاريخ

ـ التأكد من تركيب األغماد وحلقمتها واالحتياجات الالزمة  1

ألنابيب التصريف

ـ التأكد من نوع و تركيب ونقاط توصيل أنابيب التصريف 2

وفتحات التفتيش

- أبعاد )التأكد من تنفيذ الريكارات الداخلية حسب المخططات - 4

(مناسيب - توضع 

ـ التأكد من تركيب الحماالت و الدعائم والمثبتات3

1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

خطوات االستالم

:المستمم:مقدم الطمب

:محل األعمال

SS - 2:        نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
شبكة التصريف الداخمية: العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص

: اسم البند



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

مواصفات إضافية/   متطلبات أخرى 

ـ التأكد من تركيب األنابيب  والملحقات والمثبتات3

ـ التأكد من تركيب الحماالت عند الحاجة لها4

(احكام تسرب - ضغط  )ـ االختبارات والتحقق 5

:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

ـ التأكد من انواع ومواصفات القساطل1

ـ التأكد من توضع األنابيب حسب المخططات المعتمدة2

: اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:المستمم:مقدم الطمب

SS - 3:           نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
قساطل المياه الحموة: العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

(احكام تسرب- غزارة - ضغط  )االختبارات والتحقق - 8

:النتيجة 

التأكد من نوع كواسر الضغط- 4

التأكد من نوع عزل وحماية االنابيب- 5

مواصفات إضافية/       متطمبات أخرى 

(تصرف مياه التكاثف)التأكد من تنفيذ الدريناج - 6

التأكد من تنفيذ  أنابيب التغذية- 7

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

التأكد من نوع وتوضع  وتمديد االنابيب- 1

التأكد من نوع المثبتات والحماالت المستخدمة- 2

قساطل المياه المنزلية في المناور: العمل
: اسم البند:محل األعمال

1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

الخ........ التأكد من نوع الصمامات والملحقات - 3

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

:المستمم:مقدم الطمب

SS - 4:      نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
استالم/طمب معاينة :االختصاص



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

SS - 5:        نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
استالم بياضات الصحية:  العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص

:اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب
رئيس جهاز اإلشرافيكمف

:الوثائق المعتمدة

التاريخمالحظات االشرافخطوات االستالم

.ـ التأكد من اجراء عملية الحلقمة لكافة القطع الصحية 5

.ـ التأكد من نوع ومواصفات البياض ومطابقة لونها 1

الصمامات , ـ التأكد من نوع مواصفات الملحقات الخالطات2

.التأكد من مناسيب تركيب قطع البياض والملحقات . 3

.ـ التأكد من الوصل مع شبكة المياه الحلوة والمالحة 4

مواصفات إضافية/     متطلبات أخرى 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

:رقم العقد:                                                          اسم المشروع
:تاريخ الطمب 

التوقيع

:التوقيع200:     /    /    التاريخ 
:فترة التجربة

:طول الشبكة المضغوط:مدة ثبات الضغط

:منسوب انخفاض الضغط

غير مقبول

:نسخة الى

.ـ المهندس المشرف
.ـ المقاول

(قساطل صرف خارجي)تجربة ضغط - طمب استالم 

:بيان االعمال العقدي:الموقع
:طول الشبكة:المخططات المرفقة

:                                                         التوقيع200:         /     /       التاريخ

رئيس جهاز االشراف

 SS - 6:    نموذج رقم
:رقم الطمب 

:مالحظات

مقبول حسب المالحظاتمقبول

 رئيس جهاز االشراف:ممثل المقاول

:المهندس المشرف المكمف

:ممثل المقاول

:ضغط التجربة

الحسم/      نسبة التوقيف الحسم/   نسبة التوقيف 

:رقم البند العقدي

بالمتابعة واجراء االستالم:تكميف المهندس المشرف
200:      /    /   التاريخ

200/    /      تم تحديد تاريخ التجربة في            

االعمال الصحية: الموضوع



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم العقد:                                                         اسم المشروع
:تاريخ الطمب 

التوقيع

:التوقيع200:     /    /    التاريخ 
:فترة التجربة

:طول الشبكة المضغوط:مدة ثبات الضغط

:عدد ونوعية مقياس الضغط

غير مقبول

:نسخة الى

.ـ المهندس المشرف
:ـ المقاول

(شبكات)تجربة ضغط - طمب استالم 

:بيان االعمال العقدي:الموقع
:طول الشبكة :المخططات المرفقة

:                                                         التوقيع200:         /     /       التاريخ

رئيس جهاز االشراف

 SS - 7:   نموذج رقم
:رقم الطمب 

:مالحظات

مقبول حسب المالحظاتمقبول

 رئيس جهاز االشراف:ممثل المقاول

:المهندس المشرف المكمف

:ممثل المقاول

:الضغط التشغيلي

الحسم/      نسبة التوقيف الحسم/   نسبة التوقيف 

:رقم البند العقدي

بالمتابعة واجراء االستالم:تكميف المهندس المشرف
200:      /    /   التاريخ

200/    /      تم تحديد تاريخ التجربة في            

:ضغط التجربة

االعمال الصحية: الموضوع



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

مواصفات إضافية/  متطلبات أخرى 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

االختبار والتحقق النهائي للنظام- 8

التأكد من تركيب فوهات الحريق والرشاشات- 4

تركيب زجاجات الكسر- 5

تركيب وتوصيل اإلنذار- 6

التوصيالت الكهربائية للوحات- 7

مالحظات االشراف
التاريخ

التأكد من تركيب شبكة األنابيب حسب المخططات- 1

التأكد من تركيب الملحقات والصمامات المطلوبة- 2

:  اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

الضغط (خفض)التأكد من تركيب صمامات كسر - 3

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

خطوات االستالم

:المستمم:مقدم الطمب

SS - 8:        نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
نظام مائي ضد الحريق: العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

مواصفات إضافية/    متطلبات أخرى 

ـ التأكد من تثبيت المضخات و تركيب عوازل االهتزاز3

الخ...ـ التأكد من التوصيالت المائية والصمامات والفالتر4

ـ التأكد من توصيالت التحكم والطاقة الكهربائية5

:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

(غزارة - ضغط )ـ االختبار والتحقق 6

ـ التأكد من نوع ومواصفات مجموعة المضخات1

 (أبعاد ومناسيب  )ـ التأكد من القاعدة الخرسانية 2

: اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:المستمم:مقدم الطمب

SS - 9:          نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
مضخات: العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

فوهات الحريق: العمل

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

SS - 10:           نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
:االختصاص

.التأكد من أبعاد صندوق الفؤهة وسماكته وطريقة دهانه- 1

استالم/طمب معاينة 
: اسم البند:محل األعمال

1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

.التأكد من توضع الفوهة وتثبيتها وحركة بابها - 4

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

.استالم عمل الفوهة وتجريبها - 5

.التأكد من تركيب الملحقات والصمامات  داخل الفوهة- 2

.التأكد من نوع الخرطوم وطوله وحركة البكرة - 3

مواصفات إضافية/    متطلبات أخرى 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

مواصفات إضافية/    متطمبات أخرى 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

ـ التأكد من سكورة التوزيع ودورية الري8

(مناسيب - ضغط - غزارة  )ـ االختبار والتحقق 9

(نوعية المياه - غزارة )ـ التأكد من مواصفات بئر الماء 4

الملحقات + (الري )ـ التأكد من تنفيذ انابيب السقاية 5

ـ التأكد  من التوصيالت لنظام الصحية مع شبكة الري7

:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

ـ التأكد من نوع ومواصفات الفالتر6

(غزارة - ضغط  )ـ التأكد من نوع ومواصفات المضخات 1

والفواشة اآللية (المعادل)ـ التأكد من تركيب خزان الماء 2

: اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:المستمم:مقدم الطمب

SS - 11:             نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
شبكة الري: العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

مواصفات إضافية/    متطلبات أخرى 

التأكد من منسوب الدخول والخروج ومنسوب حجز الزيوت - 3

.ومنسوب صرف الزيوت

.التأكد من تهوية الحوض وطريقة تنظيفه - 5 

.استالم انبوب الدخول والخروج وكتامة الوصالت - 6

:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

.ـ التأكد من طريقة سحب الزيوت4

.ـ التأكد من نوع ومواصفات الحوض ومطابقته للشروط1

.ـ التأكد من أبعاد الحوض وحجمه 2

: اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:المستمم:مقدم الطمب

SS - 12:           نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
فاصل الزيوت: العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص
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المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

مواصفات إضافية/   متطلبات أخرى 

    ـ تشكٌل االنحناءات

    ـ سوٌة التنفٌذ

ـ مطابقة الواقع المنفذ مع المخططات2

ـ التنسٌق مع االختصاصات االخرى3

ـ معاٌنة عملٌات التنفٌذ4

    ـ استقاللٌة القساطل والعلب لكل نوع من التمدٌدات

ـ معاٌنة المواد المستخدمة1

    ـ القساطل وقٌاساتها

    ـ علب الوصل وقٌاساتها

    ـ علب المفاتٌح والمآخذ

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

E - 1:          نموذج رقم:رقم العقد
تأسيسات كهربائية:  العملاستالم/طمب معاينة  :االختصاص

:المستمم

:اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:مقدم الطمب

:المشروع



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

مواصفات إضافية/    متطلبات أخرى 

    ـ التؤكد من متانة وجودة وترتٌب توصٌل االسالك مع 

بعضها ومع المفاتٌح والمآخذ

ـ معاٌنة عملٌات التنفٌذ3

    ـ التؤكد من مقاطع االسالك

    ـ التؤكد من توحٌد الوان النواقل وخاصة نواقل الحٌادي   

واالرضً

ـ معاٌنة المواد المستخدمة1

    ـ االسالك والكابالت

    ـ المفاتٌح والمآخذ والكباسات

ـ مطابقة الواقع المنفذ مع المخططات2

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

: اسم البند
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

:محل األعمال

   E - 2:       نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
النقاط الضوئية والمآخذ : العملاستالم/طمب معاينة  :االختصاص



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

 تأريض االجهزةـ7

مواصفات إضافية/    متطلبات أخرى 

ـ اختبار تشغيل االجهزة8

ـ ترقٌم وترمٌز الدارات والتفرٌعات المؽذٌة الجهزة االنارة4

ـ التوصٌالت الكهربائٌة ضمن االجهزة5

ـ دخول الكبالت الى اجهزة االنارة عبر مداخل نظامٌة6

ـ مطابقة الواقع المنفذ مع المخططات2

:ـ معاٌنة عملٌات التركٌب3

    ـ االكسسوارات المستخدمة

    ـ المتانة والجمالٌة

:  ـ المطابقة  مع العرض الفنً ودفتر الشروط والنماذج  المعتمدة1

    ـ جسم الجهاز

    ـ المتممات

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

: اسم البند
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

:محل األعمال

E -3:          نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
اجهزة االنارة:   العملاستالم/طمب معاينة  :االختصاص



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

ـ حجم اللوحة وامكانية التوسع5

  

    ـ لمبات االشارة

    ـ نهاٌات التوصٌل

ـ ترتيب التجهيزات ضمن الموحة4

    ـ مجال التعٌٌر الحراري والمؽناطٌسً للقواطع واجهزة الحماٌة

    ـ وجود تجهٌزات اضافٌة مع القواطع

(......توضعها - ابعادها  )    ـ البارات 

    ـ اجهزة القٌاس

ـ المطابقة الكمٌة لمحتوٌات اللوحة مع المخطط التنفٌذي1

ـ تدقٌق محتوٌات اللوحة مع النماذج المعتمدة اصوال2ً

ـ تدقٌق المواصفات الفنٌة للقواطع3

   ـ العٌارات االسمٌة للقواطع

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

: اسم البند
2 / 1:  رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

:محل األعمال

 E - 4:          نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
لوحات كهربائية  : العملاستالم/طمب معاينة  :االختصاص



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

    ـ تركٌب اللوحة

    ـ دخول الكابالت وتوصٌلها

:النتيجة 

مالحظات اضافية/  متطمبات أخرى 

    ـ تسمٌة المخارج

    ـ تؤرٌض جسم اللوحة

ـ سوٌة التنفٌذ6

    ـ ترتٌب التوصٌالت ضمن اللوحة

    ـ متانة التوصٌالت

    ـ ترقٌم وترمٌز التوصٌالت

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

:اسم البند
2 / 2: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

:محل األعمال

 E - 4:        نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
لوحات كهربائية :  العملاستالم/طمب معاينة  :االختصاص



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

االنحناءات    - 

اختبار العازلٌة- 3

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

مواصفات إضافية/   متطمبات أخرى 

التفرٌع والتوصٌل    - 

بطاقات الداللة    - 

معاٌنة عملٌات التمدٌد والتوصٌل- 2

ترتٌب الكابالت على الحومالت    - 

المسارات المتبعة    - 

:معاٌنة الكابالت المنفذة - 1

المقطع       - 

النموذج         - 

ألوان النواقل    - 

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

:االختصاص
:    اسم البند

1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

:محل األعمال

E - 5:        نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
الكابالت الكهربائية:  العملاستالم/طمب معاينة 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

ترتيبها    - 

انحناءاتها    - 

ترمٌزها   - 

دخول الكابالت الى حفر التفتيش- 4

:النتيجة 

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

  

اختبار العازلٌة- 5

   ـ وجود شرٌط وبلوك داللة على طول مسار الكابل

معاٌنة طبقات الردم لما تبقى من الخندق- 3

معاٌنة تمدٌد الكابالت- 2

وجود طبقة من الرمل الناعم    - 

تحت وفوق الكابالت    - 

   ـ ترتٌب الكابالت فً الخندق

وحفر التفتٌش المنفذة (الخنادق)معاٌنة االقنٌة - 1

أبعادها      - 

      ـ مسار االقنٌة

     ـ اماكن حفر التفتٌش

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

:  اسم البند
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

:محل األعمال

E - 6:         نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
تمديد الكابالت في الموقع :  العملاستالم/طمب معاينة  :االختصاص



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

مواصفات إضافية/   متطمبات أخرى 

وصل القساطل مع بعضها   - 

اإلكسسوارات المستخدمة  - 

دخول القساطل الى حفر التفتٌش   - 

اإلكسسوارات   - 

مطابقة الواقع المنفذ مع المخططات- 2

معاٌنة عملٌات التنفٌذ- 3

اصطفاؾ القساطل جانب بعضها   - 

المطابقة مع دفتر الشروط والعرض الفنً والنموذج المعتمد- 1

قطر القسطل   - 

سماكة القسطل   - 

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

:اسم البند
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

:محل األعمال

E - 7:          نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
P.V.Cقساطل بالستيكية قاسية :   العملاستالم/طمب معاينة  :االختصاص



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

 تأريض الحامالت    ـ

ـ مطابقة الواقع المنفذ مع المخططات2

ـ معاٌنة عملٌات التركٌب3

    ـ المتانة

    ـ نظافة المسارات

مالحظات اضافية/ متطمبات أخرى 

:ـ المطابقة  مع العرض الفنً ودفتر الشروط والنماذج المعتمدة1

    ـ الحامالت

    ـ اإلكسسوارات

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

: اسم البند
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

:محل األعمال

    E - 8:     نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
حامالت الكابالت:  العملاستالم/طمب معاينة  :االختصاص



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

تنفيذ عمليات الوصل    - 

قٌاس قٌمة مقاومة التؤرٌض ومقارنتها مع القٌمة المطلوبة- 4

مواصفات إضافية/     متطلبات أخرى 

سوية التنفيذ    - 

الشبكة العلوٌة واألبر    - 

النوازل وعلب الفحص والقٌاس    - 

الشبكة األرضٌة وحفر التفتٌش    - 

علب الفحص والقٌاس    - 

االكسسوارات والمثبتات    - 

مطابقة الواقع المنفذ مع المخططات- 2

معاٌنة عملٌات التنفٌذ- 3

مطابقة المواد المستخدمة مع العرض الفنً  ودفتر - 1

:الشروط والنماذج المعتمدة

األوتاد واألبر    - 

المرس    - 

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

: اسم البند
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

:محل األعمال

E - 9:      نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
شبكة الحماية من الصواعق  : العملاستالم/طمب معاينة  :االختصاص



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة إلى

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

 

مواصفات إضافية/     متطلبات أخرى 

     ـ تنفٌذ الوصالت

ـ قياس قيمة مقاومة التأريض ومقارنتها مع القيمة المطلوبة4

     ـ تنفٌذ حفر التفتٌش

     ـ المرس

     ـ اإلكسسوارات

    ـ دق االوتاد

    ـ تمدٌد المرس

شبكة تأريض:  العمل
: اسم البند

1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

مالحظات االشراف
التاريخ

:رقم العقد:المشروع

:المستمم:مقدم الطمب

:االختصاص
:محل األعمال

  E - 10:         نموذج رقم
استالم/طمب معاينة 

ـ مطابقة المواد المستخدمة مع العرض الفنً ودفتر 1

:الشروط والنماذج المعتمدة

يكمف

ـ معاٌنة عملٌات التنفٌذ3

:الوثائق المعتمدة

رئيس جهاز اإلشراف

ـ مطابقة الواقع المنفذ مع المخططات2

     ـ االوتاد

خطوات االستالم



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

مواصفات إضافية/    متطلبات أخرى 

معاٌنة عملٌة التركٌب- 4

مكان تركٌب المفرؼة    - 

التوصٌل مع خطوط التؽذٌة الرئٌسٌة وبار التؤرٌض فً     - 

اللوحة

المطابقة مع دفتر الشروط والعرض الفنً  والنموذج المعتمد- 1

تدقٌق مقاطع اسالك التوصٌل- 2

تدقٌق عٌار منصهرة الحماٌة- 3

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

: اسم البند
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

:محل األعمال

  E - 11:         نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
مفرغات شحنة : العملاستالم/طمب معاينة  :االختصاص



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

E - 12:          نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
لوحة تحسين عامل االستطاعة:  العملاستالم/طمب معاينة  :االختصاص

1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

:محل األعمال

رئيس جهاز اإلشرافيكمف

: اسم البند

:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشراف
التاريخ

خطوات االستالم

التحقق من عدد المراحل وسعة كل مرحلة - 3

التحقق من نموذج الكونتاكتورات واستطاعتها تبعاً لسعة - 5

المكثفات

المطابقة مع دفتر الشروط والعرض الفنً والنموذج المعتمد- 1

معاٌنة اللوحة - 2

       ـ حجم الموحة واتساع التجهيزات

متانة التوصيالت وترتيبها  - 
تركيب البارات والتوصيالت اليها   - 

       ـ ترتٌب توضع المكثفات وأجهزة الحماٌة

التحقق من جهاز البرمجة - 4

معاٌنة عملٌات التنفٌذ- 7

التحقق من وجود حماٌة لكل مرحلة باالستطاعة المناسبة - 6

إضافة لوجود مقاومة تفرٌػ

ترقٌم وترمٌز التوصٌالت   - 

تؤرٌض اللوحة   - 

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

تشؽٌل واختبار اللوحة- 8

  

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

    ـ المتانة والشاقولٌة

    ـ متانة وجودة التوصٌالت داخل فتحة الصٌانة للعمود 

ومالحظات إضافية/  متطمبات أخرى

     ـ تؤرٌض العمود

     ـ أبعاد العمود

ـ مطابقة الواقع المنفذ مع المخططات2

ـ معاٌنة عملٌات التركٌب3

:ـ المطابقة مع دفتر الشروط والعرض الفن1ً

     ـ شكل العمود 

     ـ سماكة الصاج

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

: اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

E - 13:           نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
أعمدة اإلنارة  : العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

الباراشوت - قٌاس السرعة  - قٌاس التٌار     - 

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

 وتشمل على األقل EN-81ـ اختبار المصعد حسب النورم 3

 

...............الحماٌات المٌكانٌكٌة والكهربائٌة     - 

التحقق من التوصٌالت الكهربائٌة فً ؼرفة اآلالت والبئر    - 

التحقق من عدد اإلقالعات بالساعة   - 

     ـ التحقق من وزن الثقال

     ـ التحقق من أبعاد العربة تبعاً لحمولة المصعد 

 التحقق من تركيب إنارة لبئر المصعد وغرفة اآلالت   ـ

(قطرها , عددها  )    ـ التحقق من  حبال الجر 

توضع التجهٌزات فً ؼرفة اآلالت       -  

متانتها , شاقولٌتها , أبعادها /      ـ التحقق من تركٌب السكك 

التحقق من تركٌب المخمدات فً جورة بئر المصعد      - 

للثقال والعربة

:ـ المطابقة مع دفتر الشروط والعروض الفنٌة1

ـ معاٌنة عملٌات التركٌب والتوصٌل 2

    ـ التحقق من تركٌب صحون تجمٌع الزٌت 

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

: اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

E - 14:          نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
المصاعد الكهربائية:  العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة إلى

  ـ التوصٌالت الكهربائٌة مع لوحات اإلقالع ولوحة التبدٌل 

اآللً

    ـ تؤرٌض المجموعة 

 ـ االطالع على شهادات االختبار من الشركة الصانعة 3

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

 

  ـ التحقق من توفر فراغ كاؾ حول المجموعة  من أجل 

عملٌات الصٌانة واالستثمار

نظام التهوٌة وطرد الهواء خارج الؽرفة    - 

: النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

 ـ تشؽٌل واختبار مجموعة التولٌد وفق الجدول المرفق 4

وحسب نمط التشؽٌل المطلوب بدفتر الشروط

:ـ المطابقة مع دفتر الشروط والعرض الفن1ً

ـ معاٌنة عملٌات التركٌب والتوصٌل 2

توضع المجموعة على القاعدة الخرسانٌة    -  

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

: اسم البند:محل األعمال
2 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

E - 15:           نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
مجموعة التوليد االحتياطية : العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص



المقاولالجهة المشرفة

:                                                 المشروع 

:استطاعة المجموعة 

 2 / 2:     رقم الصفحة

L1L2L1L3L2L3L1L2L3

رئٌس جهاز اإلشراؾالمقاولمهندس اإلشراؾمهندس المقاول 

:صورة الى

النتيجة 

جدول اختبار مجموعة التوليد 

التٌارات التوترات

:طراز المجموعة 

الحملالزمن

:  العمل

صاحب العمل

التردد
درجة 

الحرارة

ضؽط 

الزٌت

:المنوبة :                       المحرك 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

: رقم البند
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

 ـ التحقق من استطاعة الشاحن ومدى كفاٌته لتؽذٌة الحمل 3 
وشحن البطارٌات معاً

 ـ تشؽٌل واختبار الوحدة4

 ـ التحقق من زمن العمل

 ـ التحقق من زٌادة الحمل

 ـ التحقق من استطاعة الوحدة

مواصفات إضافية/  متطمبات أخرى 

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

  ـ التوصٌالت الكهربائٌة بٌن الجهاز والبطارٌات 

واللوحات الكهربائٌة

    ـ تؤرٌض الوحدة وكبٌن البطارٌات

:ـ المطابقة مع دفتر الشروط والعرض الفن1ً

ـ معاٌنة عملٌات التركٌب والتوصٌل 2

توضع الوحدة   -  

  ـ توضع كبٌن البطارٌات

التحقق من وجود فراغ كاؾ من أجل عملٌات الصٌانة  - 

واالستثمار وتهوٌة البطارٌات

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

: اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

E - 16:       نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
UPSوحدات عدم االنقطاع :  العملاستالم/طمب معاينة :االختصاص



 
 

   

 

 

 مديرية اإلشراف المركزي ـالهندسية  ـ  الشركة العامة لمدراسات  واإلسكان وزارة األشغال العامة 
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2019 

 /2ممحق رقم /
 النمـاذج واالســتمارات

 

 

  

 

 

 

 ةــالكهربائيال ــاألعم

 الضعيفار ـــالتي

 



 
 

   

 

 

 مديرية اإلشراف المركزي ـالهندسية  ـ  الشركة العامة لمدراسات  واإلسكان وزارة األشغال العامة 
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2019 

 /2ممحق رقم /
 النمـاذج واالســتمارات

 

 

  

 

 

 

 إذاعة ونداء الطوارئ

 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف:االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

جهاز النداء- 1-9

الخزانة- 1-10

التأكد من تركيب خزانة التجهيزات في المكان المحدد على - 2

المخططات وبما اليتعارض مع األعمال األخرى

التأكد من تركيب التوصيالت والترقيم والترميز والترتيب - 3

ضمن الخزانة

 

والبطاريات (UPS)وحدات الغذية األحتياطية - 1-7

المضخمات الصوتية - 1-8

الراديو- 1-3

(الكاسيت)آلة العرض والتسجيل- 1-4

CDقارئ الـ - 1-5

الميكرفونات- 1-6

المضخمات األولية- 1-1

خزانة التجهيزات ومحتوياتها:  اسم البند

2 / 1: رقم الصفحة

:المستمم:مقدم الطمب

المازج- 1-2

:التاريخ

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

ـ مطابقة نوع وعدد وطراز التجهيزات الفعالة مع الوثائق  1

العقدية

Aud-1: نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
اإلذاعة ونداء الطوارئ: العملاستالم/طمب معاينة 

:محل األعمال



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف:االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

مواصفات إضافية/  متطلبات أخرى 

تدريب العناصرعلى التشغيل واإلستثمار-8

جرد أدوات الصيانة  المطلوبة-5

اجراء التجارب واإلختبارات بعد انتهاء أعمال التركيب-6

إنذار عن )التحقق من نجاح الترابط مع أعمال أخرى -7

( ....BMS, أنظمة حماية من السرقة , الحريق

جرد القطع التبديلية   المطلوبة-4

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

خزانة التجهيزات ومحتوياتها: اسم البند:محل األعمال
2 / 2: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

Aud-1: نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
اإلذاعة ونداء الطوارئ: العملاستالم/طمب معاينة 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف:االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

اختبار التوصيل من العلبة الطابقية الى جهاز  الصوت -7

(مفتاح صوت, سبيكر)

اختبار التوصيل من العلبة الطابقية الى جهاز-8

التأكد من تثبيت العلبة بشكل جيد- 4

ترتيب وتوصيل وتثبيت وترقيم الكابالت ضمن العلبة- 5

ترميز وترقيم العلب الطابقية- 6

رئيس جهاز اإلشراف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم

المطابقة مع النموذج المعتمد-1

1 / 1: رقم الصفحة

:مقدم الطمب

Aud-2: نموذج رقم:رقم العقد
اإلذاعة ونداء الطوارئ: العملاستالم/طمب معاينة 

التاريخ

يكمف
:المستمم

العمب الطابقية: اسم البند

مطابقة العدد والسعات حسب الوثائق العقدية- 2

مطابقة موقع التركيب للمخططات ودفتر الشروط الفنية- 3

:المشروع

:محل األعمال
:التاريخ



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف:االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

اختبار التوصيل من العلبة الطابقية الى جهاز الصوت - 7

(مفتاح صوت, سبيكر)

اختبار التوصيل من العلبة الطابقية الى جهاز- 8

التأكد من تثبيت العلبة بشكل جيد- 4

ترتيب وتوصيل وتثبيت وترقيم الكابالت ضمن العلبة- 5

ترميز وترقيم العلب الطابقية- 6

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم

المطابقة مع النموذج المعتمد- 1

اإلذاعة ونداء الطوارئ: العملاستالم/طمب معاينة 

التاريخ

:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

الكابالت: اسم البند

مطابقة العدد والسعات حسب الوثائق العقدية- 2

مطابقة موقع التركيب للمخططات ودفتر الشروط الفنية- 3

Aud-3: نموذج رقم:رقم العقد:المشروع



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف:االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

اختبار سوية الصوت وجودته في الفراغات- 4

التأكد من وصول النداءات بحالة الطوارئ الى المناطق- 5

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم

المطابقة مع النموذج المعتمد- 1

1 / 1: رقم الصفحة

:مقدم الطمب

Aud-4: نموذج رقم:رقم العقد
اإلذاعة ونداء الطوارئ: العملاستالم/طمب معاينة 

التاريخ

:المستمم

السبيكرات ومفاتيح الصوت: اسم البند

مطابقة التثبيت والتركيب للمخططات ودفتر الشروط الفنية- 2

ترتيب وتوصيل وتثبيت وترقيم الكابالت- 3

:المشروع

:محل األعمال
:التاريخ
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 الشبكة الحاسوبية

 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف:االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

تدريب  المستثمرين والفنيين- 10

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

:النتيجة 

التحقق من المميزات الفنية للمخدم واألجهزة المتممة - 8 

انذار عن , مقسم آخر)التحقق من نجاح الترابط مع أعمال أخرى -9

( ....BMS, الحريق, إذاعة, أنظمة حماية  من السرقة 

استالم كتيبات البرمجة والتشغيل واإلستخدام-6

اجراء التجارب واإلختباارات بعد انتهاء أعمال التركيب والبرمجة-7

جرد القطع التبديلية   المطلوبة-4

جرد البرامج المطلوبة-5

التؤكد من تركيب الحمايات وتوصيل التغذية الكربائية-3

الشبكة الحاسوبية: العملاستالم/طمب معاينة 
:محل األعمال

مطابقة موقع التركيب للمخططات ودفتر الشروط الفنية- 2

رئيس جهاز اإلشراف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

يكمف

C-1: نموذج رقم:رقم العقد:المشروع

المخدمات- 1-1 

التجهيزات الفعالة: اسم البند

Floor Switchesالمبدالت الطابقية  - 1-3 

الحواسيب الشخصية- 1-4 

1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

Central Switchالمبدلة المركزية - 1-2 

ـ مطابقة نوع وعدد وطراز التجهيزات الفعالة مع الوثائق  العقدية1



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف:االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

مطابقة موقع التركيب للمخططات ودفتر الشروط الفنية- 2

:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

Patch Panelsلوحات التوزيع - 1-1 

 Enclosed Equipmentخزانات التجهيزات  - 1-2 

Cabinet

ـ مطابقة نوع وعدد وطراز التجهيزات غيرالفعالة مع الوثائق  1

العقدية

الشبكة الحاسوبية: العملاستالم/طمب معاينة 
:محل األعمال

:المستمم

التجهيزات غير الفعالة: اسم البند

رئيس جهاز اإلشرافيكمف

Connection Cablesالتوصيل  (أسالك)كابالت - 1-3 

1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:مقدم الطمب

C-2: نموذج رقم:رقم العقد:المشروع



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف:االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

ترتيب وتوصيل وتثبيت وترقيم الكابالت- 4

اختبار الوصل من لوحات التوزيع الى المآخذ- 6

ترميز وترقيم الكابالت- 5

مالحظات االشرافخطوات االستالم

:المستمم:مقدم الطمب

مطابقة العدد والسعات حسب الوثائق العقدية- 2

مطابقة التمديد والتركيب للمخططات ودفتر الشروط الفنية- 3

المطابقة مع النموذج المعتمد-1

الكابالت النحاسية: اسم البند
الشبكة الحاسوبية: العملاستالم/طمب معاينة 

1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:محل األعمال

يكمف

التاريخ

رئيس جهاز اإلشراف
:الوثائق المعتمدة

C-3: نموذج رقم:رقم العقد:المشروع



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف:االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

ترتيب وتوصيل وتثبيت وترقيم الكابالت- 4

ترميز وترقيم الكابالت- 5

اختبار الوصل- 6

مطابقة العدد والسعات حسب الوثائق العقدية- 2

مطابقة التمديد والتركيب للمخططات ودفتر الشروط الفنية- 3

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم

C-4: نموذج رقم:رقم العقد
الشبكة الحاسوبية: العملاستالم/طمب معاينة 

التاريخ

:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

: المستمم:مقدم الطمب

الكابالت الضوئية:  اسم البند

المطابقة مع النموذج المعتمد-1

:المشروع



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف:االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 

اختبار المآخذ وتقديم تقاريرنجاح االختبار- 2-6

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

مطابقة التركيب والتوصيل  للمخططات ودفتر - 2- 2

الشروط الفنية

المطابقة مع النموذج المعتمد- 1-1

مطابقة التركيب للمخططات ودفتر الشروط الفنية - 1-2

مطابقة العدد  حسب الوثائق العقدية- 3- 2

تركيب األغطية- 2-4

تقديم جداول باألرقام للمآخذ- 2-5

مالحظات االشراف

المآخذ الحاسوبية-2

المطابقة مع النموذج المعتمد- 2-1

الشبكة الحاسوبية: العمل

التاريخ

:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:مقدم الطمب
رئيس جهاز اإلشرافيكمف

:الوثائق المعتمدة

خطوات االستالم

: المستمم

المآخذ الحاسوبية والتأسيسات: اسم البند

(تيب وعلب )التؤسيسات -  1

C-5: نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
استالم/طمب معاينة 
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 شبكة الستااليت

 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف:االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشراف
:الوثائق المعتمدة

Sat-1: نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
شبكة الستااليت: العملاستالم/طمب معاينة 

اجهزة اإلستقبال وفك التشفير-  1-4

:ـ مطابقة نوع وعدد وطراز التجهيزات  مع الوثائق  العقدية1

:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

خزانة التجهيزات ومكوناتها: اسم البند

يكمف

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

الموزعات الرئيسية والفرعية - 1-3

صحون اإلستقبال- 1-5

(LNB)اللواقط - 1-1

المضخمات األولية- 1-2

جرد القطع التبديلية المطلوبة- 4

جرد أدوات الصيانة  المطلوبة- 5

اجراء التجارب واإلختباارات بعد انتهاء أعمال التركيب- 6

إنذار عن )التحقق من نجاح الترابط مع أعمال أخرى - 7

( ....BMS, أنظمة حماية من السرقة , إذاعة, الحريق

التؤكد من تركيب التوصيالت والترقيم والترميز والترتيب - 3

ضمن الخزانة

التؤكد من تركيب خزانة التجهيزات في المكان المحدد على - 2

المخططات وبما اليتعارض مع األعمال األخرى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

تدريب العناصرعلى التشغيل واإلستثمار- 8

:النتيجة 
مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف:االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

Sat-2: نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
شبكة الستااليت: العملاستالم/طمب معاينة 

:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

العمب الطابقية أوالموزعات: اسم البند

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

مطابقة العدد والسعات حسب الوثائق العقدية- 2

مطابقة موقع التركيب للمخططات ودفتر الشروط الفنية- 3

التؤكد من تثبيت العلبة بشكل جيد- 4

المطابقة مع النموذج المعتمد- 1

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

ترتيب وتوصيل وتثبيت وترقيم الكابالت ضمن العلبة- 5

ترميز وترقيم العلب الطابقية- 6

اختبار التوصيل من الموزعات الطابقية الى خزانة التجهيزات-7

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف:االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

Sat-3: نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
شبكة الستااليت: العملاستالم/طمب معاينة 

التاريخ

:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

الكابالت: اسم البند

المطابقة مع النموذج المعتمد - 1

مطابقة التمديد والتركيب للمخططات ودفتر الشروط الفنية- 2

ترتيب وتوصيل وتثبيت وترقيم الكابالت- 3

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم

      

اختبار التوصيل من العلبة الطابقية الى المؤخذ-4

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

:النتيجة

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف:االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

Sat-4: نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
شبكة الستااليت: العملاستالم/طمب معاينة 

:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

المآخذ التمفزيونية: اسم البند

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

اختبار سوية االشارة التلفزيونية وجودتها لكافة المحطات -4

.المطلوبة عند المآخذ التلفزيونية

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

المطابقة مع النموذج المعتمد - 1

مطابقة التثبيت والتركيب للمخططات ودفتر الشروط الفنية- 2

ترتيب وتوصيل وتثبيت وترقيم الكابالت- 3

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول
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 لهاتفاشبكة 

 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف:االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 
:ـ مطابقة نوع وعدد وطراز تجهيزات المقسم مع الوثائق  العقدية1

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشراف المقاول مهندس اإلشراف     مهندس المقاول

 

:النتيجة 

التؤكد من تركيب المقسم بالموقع المحدد في المخططات مع - 2

مراعاة عدم التعارض مع األعمال األخرى

Data&Interfaceمرابط أخرى لنقل المعلومات - 1-6 

Service cardبطاقات الخدمةاإللكترونية - 1-5 

أجهزة الهواتف العادية والرقمية- 1-9 

جهاز عامل المقسم مع وحدات توسعة المفاتيح- 1-8  

وحدة التغذية الكهربائية والبطاريات- 1-7 

:الوثائق المعتمدة

Trunk cardالبطاقات اإللكترونية للخطوط  الخارجية - 1-3 

CPUوحدة التحكم والمعالجة المركزية  - 1-2 

(نوع وطراز والسعة العظمى)الكبين - 1-1 

:محل األعمال
الشبكة الهاتفية: العمل استالم/طمب معاينة 

مقسم الهاتف وممحقاته: اسم البند

Station cardالبطاقات اإللكترونية للخطوط الداخلية - 1-4 

التاريخ
مالحظات االشراف خطوات االستالم

رئيس جهاز اإلشراف يكمف

T-1: نموذج رقم :رقم العقد :المشروع

:المستمم :مقدم الطمب

2 / 1: رقم الصفحة :التاريخ



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف: االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

التحقق من المميزات الفنية للمقسم واألجهزة المتممة - 10

:النتيجة 

انذار , مقسم آخر)التحقق من نجاح الترابط مع أعمال أخرى - 11

( ....BMS, أنظمة حماية من السرقة , اذاعة, عن الحريق

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

تدريب عمال المقسم والفنيين- 13

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

جرد أدوات الصيانة  المطلوبة- 6

جرد البرامج المطلوبة- 7

التحقق من برمجة المقسم وتفعيل المميزات وفق رغبة صاحب - 12

العمل

استالم كتيبات البرمجة والتشغيل واإلستخدام- 8

اجراء التجارب واإلختباارات بعد انتهاء أعمال التركيب- 9

:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

التؤكد من تركيب الحمايات وخاصة للخطوط الخارجية- 4 

جرد القطع التبديلية   المطلوبة- 5

MDFالتؤكد من سعة قوائم التوزيع  - 3 

2 / 2: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب
رئيس جهاز اإلشرافيكمف

مقسم الهاتف وممحقاته: اسم البند:محل األعمال

T-1: نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
الشبكة الهاتفية: العملاستالم/طمب معاينة 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف:االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

الشبكة الهاتفية: العمل استالم/طمب معاينة 
T-2: نموذج رقم :رقم العقد :المشروع

العمب الهاتفية الطابقية: اسم البند

:المستمم :مقدم الطمب

1 / 1: رقم الصفحة :التاريخ
:محل األعمال

مطابقة العدد والسعات حسب الوثائق العقدية- 2

التاريخ
مالحظات االشراف خطوات االستالم

:الوثائق المعتمدة

رئيس جهاز اإلشراف يكمف

المطابقة مع النموذج المعتمد -1

ترتيب وتوصيل وتثبيت وترقيم الكابالت ضمن العلبة- 5

التؤكد من تثبيت العلبة بشكل جيد- 4

مطابقة موقع التركيب للمخططات ودفتر الشروط الفنية- 3

7اختبار الوصل بين المداخل والمخارج حسب المخطط في - 8

تقديم مخطط توصيل داخلي خاص بكل علبة- 7

ترميز وترقيم العلب الطابقية- 6

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

رئيس جهاز اإلشراف المقاول مهندس اإلشراف     مهندس المقاول

:النتيجة



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف:االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة

ترميز وترقيم الكابالت- 5

اختبار الوصل من قائم التوزيع الى العلب الطابقية- 6

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

المطابقة مع النموذج المعتمد -1

مطابقة العدد والسعات حسب الوثائق العقدية- 2

مطابقة التمديد والتركيب للمخططات ودفتر الشروط الفنية- 3

ترتيب وتوصيل وتثبيت وترقيم الكابالت- 4

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

الكابالت الرئيسية: اسم البند

T-3: نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
الشبكة الهاتفية: العملاستالم/طمب معاينة 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف:االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة

اختبار المآخذ- 2-6

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

مطابقة العدد  حسب الوثائق العقدية- 3- 2

تركيب األغطية- 2-4

تقديم جداول باألرقام الهاتفية للمآخذ-  2-5

ترميز وترقيم الكابالت- 1-4

المآخذ الهاتفية- 2

المطابقة مع النموذج المعتمد- 2-1

مطابقة التركيب والتوصيل  للمخططات ودفتر الشروط - 2- 2

الفنية

(تيب وعلب وكابالت فرعية)التؤسيسات -  1

المطابقة مع النموذج المعتمد-1-1

مطابقة التمديد والتركيب للمخططات ودفتر الشروط الفنية- 1-2

ترتيب وتوصيل وتثبيت وترقيم الكابالت- 1-3

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

المآخذ الهاتفية والتأسيسات:  اسم البند

T-4: نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
الشبكة الهاتفية: العملاستالم/طمب معاينة 
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 ةــاميرات المراقبـــك

 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف: االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 
:ـ مطابقة نوع وعدد وطراز التجهٌزات  مع الوثائق  العقدٌة1

:صورة الى

1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:مقدم الطمب

CCTV-1: نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
CCTVكاميرات المراقبة : العملاستالم/طمب معاينة 

:المستمم

خزانة التجهيزات: اسم البند:محل األعمال

شاشات المراقبة- 1-1

أجهزة التسجٌل العرض- 1-2

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

خطوات االستالم

التأكد من تركٌب التوصٌالت والترقٌم والترمٌز  والترتٌب -3

ضمن الخزانة

جرد القطع التبدٌلٌة المطلوبة-4

التاريخ

UPSوحدة الـ  - 1-3

التأكد من تركٌب خزانة التجهٌزات فً غرفة المراقبة حسب -2

المخططات وبما الٌتعارض مع األعمال األخرى

مالحظات االشراف

تدرٌب العناصرعلى التشغٌل واإلستثمار- 8

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

استالم كتٌبات البرمجة والتشغٌل واإلستخدام- 5

اجراء التجارب واإلختباارات بعد انتهاء أعمال التركٌب- 6

أنظمة الدخول، )التحقق من نجاح الترابط مع أعمال أخرى- 7

( ....BMS، أنظمة حماٌة من السرقة ، اذاعة، إنذار عن الحرٌق

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف: االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 
:ـ مطابقة نوع وعدد وطراز التجهٌزات  مع الوثائق  العقدٌة1

:صورة الى

CCTV-2: نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
CCTVكاميرات المراقبة : العملاستالم/طمب معاينة 

:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

الكاميرات واكسسوارات التركيب: اسم البند

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

التأكد من تركٌب الكامٌرات فً المكان المحدد  بالمخططات - 2

وبالوضع الذي ٌسمح للمراقبة ضمن القطاع الزاوي لكل كامٌرا

التأكد من تركٌب التوصٌالت والترقٌم والترمٌز- 3

كامٌرات المراقبة- 1-1

اكسسوارات التركٌب والتثبٌت والحماٌة من العوامل - 1-2

الجوٌة

التغذٌة الكهربائٌة-  1-3

اجراء التجارب واإلختباارات بعد انتهاء أعمال التركٌب- 4

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

:النتيجة 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف: االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

CCTV-3: نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
CCTVكاميرات المراقبة : العملاستالم/طمب معاينة 

:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

الكابالت: اسم البند

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

مطابقة التمدٌد والتركٌب للمخططات ودفتر الشروط الفنٌة- 2

ترتٌب وتوصٌل وتثبٌت وترقٌم الكابالت- 3

.اختبار توصٌل الكابالت من الخزانة الى كل كامٌرا- 4

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

المطابقة مع النموذج المعتمد - 1

:النتيجة 
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 ةــزة الدقيقــاألجه

 اءــذار وإطفــإن

 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف:االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

ـ مطابقة أداء اللوحة لكافة أوامر وإشارات التحكم المطلوبة

مالحظات اضافية/     متطلبات أخرى 

ـ التأكد من الوصل مع المنظومات األخرى

ـ البرمجة4

ـ مطابقة خوارزمية البرمجة لدفتر الشروط الفنية 

والمخططات

ـ مطابقة موقع التركيب للمخططات ودفتر الشروط الفنية

ـ ترتيب وترقيم وتوصيل الكابالت للوحة

ـ تأريض جسم اللوحة

المطابقة الكمية لمحتويات اللوحة مع المخطط التنفيذي- 1

تدقيق محتويات اللوحة مع النماذج المعتمدة اصوالً- 2

ـ تركيب اللوحة3

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

لوحات اإلنذار: اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

  F-1:   نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
اإلنذار واإلطفاء: العملاستالم/طمب معاينة 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف:االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

ـ مطابقة أداء اللوحة لكافة أوامر وإشارات التحكم المطلوبة

مالحظات اضافية/     متطلبات أخرى 

ـ التأكد من الوصل مع المنظومات األخرى

ـ البرمجة4

ـ مطابقة خوارزمية البرمجة لدفتر الشروط الفنية 

والمخططات

ـ مطابقة موقع التركيب للمخططات ودفتر الشروط الفنية

ـ ترتيب وترقيم وتوصيل الكابالت للوحة

ـ تأريض جسم اللوحة

المطابقة الكمية لمحتويات اللوحة مع المخطط التنفيذي-1

تدقيق محتويات اللوحة مع النماذج المعتمدة اصوالً- 2

ـ تركيب اللوحة3

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

لوحات اإلطفاء اآللي: اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

  F-2:   نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
اإلنذار واإلطفاء: العملاستالم/طمب معاينة 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف:االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

التأكد من برمجة وترقيم الجهاز حسب المخططات-4

مالحظات اضافية/   متطلبات أخرى 

المطابقة مع النموذج المعتمد -1

مطابقة التثبيت والتركيب للمخططات ودفتر الشروط الفنية- 2

ترتيب وتوصيل وتثبيت وترقيم الكابالت- 3

رئيس جهاز اإلشرافيكمف
:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

...... الحساسات والكباسات و: اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب

  F-3:   نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
اإلنذار واإلطفاء: العملاستالم/طمب معاينة 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف:االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

  F-4:   نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
اإلنذار واإلطفاء: العملاستالم/طمب معاينة 

الكابالت: اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب
رئيس جهاز اإلشرافيكمف

:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

المطابقة مع النموذج المعتمد -1

مطابقة العدد والسعات والمقطع  حسب الوثائق العقدية- 2

مطابقة التمديد والتركيب للمخططات ودفتر الشروط الفنية- 3

ترتيب وتوصيل وتثبيت وترقيم الكابالت- 4

ترميز وترقيم الكابالت- 5

اختبار الوصل مابين طرفي كل كابل- 6

مالحظات اضافية/    متطلبات أخرى 

 

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول



 
 

   

 

 

 مديرية اإلشراف المركزي ـالهندسية  ـ  الشركة العامة لمدراسات  واإلسكان وزارة األشغال العامة 

 

 

234 

 

 

2019 

 /2ممحق رقم /
 النمـاذج واالســتمارات

 

 

  

 

 

 ةـــم وأتمتـــتحك

 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف:االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

  Aut-1:   نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
أتمتة وتحكم: العملاستالم/طمب معاينة 

لوحات التحكم : اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب
رئيس جهاز اإلشرافيكمف

:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

المطابقة الكمٌة لمحتوٌات اللوحة مع المخطط التنفٌذي- 1

تدقٌق محتوٌات اللوحة مع النماذج المعتمدة اصوالً- 2

لمبات االشارة, المؤقتات, المفاتٌح , ـ الرٌلٌهات

(....,على الناشف,مانع دوران , مراقب فاز)ـ  أجهزة الحماٌات 

( ..PLC, DDC, منظم حرارة)ـ أجهزة التحكم 

(جنكسٌونات)ـ نهاٌات التوصٌل 

ـ ترتٌب التجهٌزات ضمن اللوحة3

ـ حجم اللوحة وامكانٌة التوسع4

متانة التوصٌالت, , ترتٌب التوصٌالت ضمن اللوحة )ـ سوٌة التنفٌذ 5

(تسمٌة المخارج , ترقٌم وترمٌز التوصٌالت 

مطابقة موقع التركيب للمخططات ودفتر الشروط )ـ تركيب اللوحة 6

(تأريض جسم اللوحة, ترتيب وترقيم وتوصيل الكابالت للوحة , الفنية 

ـ مطابقة خوارزمٌة البرمجة لدفتر الشروط الفنٌة والمخططات

PLC,DDCـ برمجة أجهزة التحكم الـ 7

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

كهرباء تيار ضعيف:االختصاص
: رقم البند

اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصواًل

انتهاءبدء 

:صورة الى

  Aut-2:   نموذج رقم:رقم العقد:المشروع
أتمتة وتحكم: العملاستالم/طمب معاينة 

الكابالت: اسم البند:محل األعمال
1 / 1: رقم الصفحة:التاريخ

:المستمم:مقدم الطمب
رئيس جهاز اإلشرافيكمف

:الوثائق المعتمدة

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

المطابقة مع النموذج المعتمد- 1

مطابقة العدد والسعات حسب الوثائق العقدٌة- 2

مطابقة التمدٌد والتركٌب للمخططات ودفتر الشروط الفنٌة- 3

ترتٌب وتوصٌل وتثبٌت وترقٌم الكابالت- 4

ترمٌز وترقٌم الكابالت- 5

اختبار الوصل مابٌن طرفً كل كابل- 6

مواصفات إضافية/ متطلبات أخرى 

:النتيجة 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول
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 ةــال الميكانيكيــاألعم

 



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

رقم البند: 
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصوالً 

انتهاءبدء 

صورة الى:

نموذج رقم:            M-1رقم العقد:المشروع:
العمل: مبردات الماءطلب معاينة /استالماالختصاص:

اسم البند: محل األعمال:
رقم الصفحة: ١ / ١التاريخ:

المستلم:مقدم الطلب:
رئيس جهاز اإلشرافيكلف

الوثائق المعتمدة:

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

١ـ التأكد من مواصفات ونوع  المبردات

٢- التأكد من قواعد المبردات ومانعات االھتزاز 

٣-التأكد من توضع و تركيب و توصيل المبردات

متطلبات أخرى / مواصفات إضافية

٤- التحقق من الفراغات المعمارية التاحة للمبردات

٥- التأكد من توصيالت التحكم والطاقة الكھربائية

٦ـ االختبار والتحقق

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

النتيجة :



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

رقم البند: 
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصوالً 

انتهاءبدء 

٤- التحقق من توصيل المدخنة المعدنية الى المراجل

صورة الى:

نموذج رقم:             M-2رقم العقد:المشروع:
العمل: المراجل طلب معاينة /استالماالختصاص:

اسم البند:  محل األعمال:
رقم الصفحة: ١ / ١التاريخ:

المستلم:مقدم الطلب:
رئيس جهاز اإلشرافيكلف

الوثائق المعتمدة:

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

١ـ التأكد من نوع وخواص مجموعة المراجل

٢ـ التحقق من ابعاد وتوضع القاعدة البيتونية ومانعات االھتزاز 

٣ـ التأكد من تجميع المرجل حسب المواصفات والشروط الفنية

متطلبات أخرى / مواصفات إضافية

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

النتيجة :

    

٦ـ التحقق من حجم ونوع خزانات التمدد وملحقاتھا  وتوصيالتھا

٥ـ التحقق من وصالت الماء ، الصمامات، المصارف

٨ـ االختبار والتحقق (استالم ضغط المياه ضمن المراجل  
وداراتھا- استالم حجرة االحتراق ضمن المراجل -التجريب 

والتشغيل)

٧ـ التحقق من التوصيالت الكھربائية والتحكم



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

رقم البند: 
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصوالً 

انتهاءبدء 

صورة إلى:

نموذج رقم:           M-3رقم العقد:المشروع:
العمل: الحراقاتطلب معاينة /استالماالختصاص:

اسم البند:  محل األعمال:
رقم الصفحة: ١ / ١التاريخ:

المستلم:مقدم الطلب:

متطلبات أخرى / مواصفات إضافية

رئيس جهاز اإلشرافيكلف
الوثائق المعتمدة:

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

١- التحقق من نوع واستطاعة ومواصفات الحراقات

 النتيجة :

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

٥- التحقق من التوصيالت الكھربائية والتحكم

٢- التحقق من تركيب الحراقات حسب الشروط الفنية

٣- التحقق من توصيل الحراقات حسب الشروط الفنية

٤- اختبار وتشغيل الحراقات ( احكام تسرب الوقود -  احكام 
تسرب غازات احتراق )



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

رقم البند: 
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصوالً 

انتهاءبدء 

صورة الى:

نموذج رقم:       M-4رقم العقد:المشروع:
العمل: مجموعة الوقودطلب معاينة /استالماالختصاص:

اسم البند: محل األعمال:
رقم الصفحة: ١ / ١التاريخ:

المستلم:مقدم الطلب:
رئيس جهاز اإلشرافيكلف

الوثائق المعتمدة:

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

١ـ التأكد من نوعية انابيب الوقود حسب التوصيف المقدم

٢ـ التأكد من تركيب  وتوصيل االنابيب

٣ـ التأكد من خصائص مضخات الوقود

٤ـ التأكد من التوصيالت الكھربائية لمضخات الوقود

٥ـ التأكد من توصيل مضخات الوقود ( قواعد - المصافي 
والصمامات - خرطيم مرنة ... الخ)

٦ـ التأكد من خزان الوقود الشھري مع الملحقات( الفواشة  - 
مؤشر المنسوب - فتحة التصريف)

٨ـ االختبار والتحقق (تسرب - دوران المضخات - .. الخ)
٧- التأكد من مواصفات خزان الوقود اليومي والملحقات

متطلبات أخرى / مواصفات إضافية

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

النتيجة :



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

رقم البند: 
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصوالً 

انتهاءبدء 

صورة الى:

نموذج رقم:             M-5رقم العقد:المشروع:
العمل: المداخنطلب معاينة /استالماالختصاص:

اسم البند: محل األعمال:
رقم الصفحة: ١ / ١التاريخ:

المستلم:مقدم الطلب:
رئيس جهاز اإلشرافيكلف

الوثائق المعتمدة:

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

١ـ التأكد من نوعية المواد المستخدمة في تنفيذ المدخنة حسب 
التوصيف المقدم والشروط الفنية

٢ـ التأكد من تركيب المداخن وفقاً للمسارات واالماكن 
المحددة بالمخططات و حسب الشروط الفنية

٣- التأكد من عزل المداخن حسب الشروط الفنية

  

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

 النتيجة :

٤- االختبار والتحقق (الميول - التسامت - احكام التسرب  - 
العزل .... الخ )

 متطلبات أخرى / مواصفات إضافية



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

رقم البند: 
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصوالً 

انتهاءبدء 

صورة إلى:

نموذج رقم:         M-6رقم العقد:المشروع:
العمل: االنابيب طلب معاينة /استالماالختصاص:

اسم البند: محل األعمال:
رقم الصفحة: ١ / ١التاريخ:

المستلم:مقدم الطلب:
رئيس جهاز اإلشرافيكلف

الوثائق المعتمدة:

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

١ـ التأكد من نوعية ومواصفات األنابيب حسب المواصفات 

٢ـ التأكد من التوضعات واالقطار حسب المخططات المقدمة

٣ـ التأكد من الحماالت والمثبتات

٤ـ التأكد من تركيب الصمامات والملحقات

٥ـ التأكد من التركيب كما ھو موصف (الميول - التمدد .. الخ)

٦ـ التأكد من الترميز(ألوان - أسھم ... الخ)

٧ـ االختبارات والتوثيق (النتائج المخبرية - الشھادات)

٨ـ االختبار والتحقق (تجربة ضغط األنابيب )

 متطلبات أخرى / مواصفات إضافية

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

النتيجة :



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

رقم البند: 
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصوالً 

انتهاءبدء 

صورة الى:

رئيس جهاز اإلشرافيكلف

نموذج رقم:             M-7  رقم العقد:المشروع:
العمل: الحراقاتطلب معاينة /استالماالختصاص:

اسم البند: محل األعمال:
رقم الصفحة: ١ / ١التاريخ:

المستلم:مقدم الطلب:

الوثائق المعتمدة:

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

٢- التحقق من تركيب الدفايات باالماكن المحددة  
بالمخططات و حسب الشروط الفنية

١- التحقق من نوع واستطاعة ومواصفات الدفايات

٤- اختبار وتشغيل الدفايات ( احكام تسرب  - اختبار  
الصمامات - برجورات التنفيس ... الخ )

٣- التحقق من دھان الدفايات باللون المناسب

     

متطلبات أخرى / مواصفات إضافية

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

النتيجة :



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

رقم البند: 
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصوالً 

انتهاءبدء 

صورة الى:

نموذج رقم:          M-8رقم العقد:المشروع:
العمل: تدفئة أرضيةطلب معاينة /استالماالختصاص:

اسم البند: محل األعمال:
رقم الصفحة: ١ / ١التاريخ:

المستلم:مقدم الطلب:
رئيس جهاز اإلشرافيكلف

الوثائق المعتمدة:

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

٩ـ االختبارات  والتحقق(ضغط - معايرة الغزارة .. الخ)

١ـ التأكد من مواصفات ونوع تحھيزات التدفئة االرضية

٢- التأكد من توضع و تركيب  العلب المعدنية للمجمعات

٦- التحقق من توصيل االنابيب حسب الشروط الفنية

٣- التحقق من الفراغات المعمارية لتجھيزات التدفئة االرضية

٥- التحقق من تركيب العزل حسب الشروط الفنية

٧- التحقق من تنفيذ التغطية المناسبة لالنابيب 

٨- التأكد من توصيالت التحكم والطاقة الكهربائية

 متطلبات أخرى / مواصفات إضافية

٤-التحقق من تركيب المجمعات والصمامات الكھربائية        

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

النتيجة :



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

رقم البند: 
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصوالً 

انتهاءبدء 

صورة الى:

نموذج رقم:           M-9   رقم العقد:المشروع:
العمل: مضخاتطلب معاينة /استالماالختصاص:

اسم البند: محل األعمال:
رقم الصفحة: ١ / ١التاريخ:

المستلم:مقدم الطلب:
رئيس جهاز اإلشرافيكلف

الوثائق المعتمدة:

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

١ـ التأكد من نوع ومواصفات وطراز مجموعة المضخات

٢ـ التأكد من القاعدة البيتونية وعوازل االھتزاز والوصالت 
المرنة

٣ـ التأكد من تثبيت المضخات بحسب المواصفات والشروط 
الفنية

    
 متطلبات أخرى / مواصفات إضافية

٤ـ التأكد من التوصيالت المائية والصمامات  والفالتر...الخ

٥ـ التأكد من توصيالت التحكم والطاقة الكهربائية
٦ـ االختبار والتحقق (ضغط - جهة دوران - عزل  صوتي .. 

ضبط تسرب .. الخ )

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

النتيجة :



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

رقم البند: 
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصوالً 

انتهاءبدء 
١ـ التأكد من مسارات وحجم مجاري الھواء (الدكتات)

صورة الى:

نموذج رقم:          M-10رقم العقد:المشروع:
العمل: مجاري الهواءطلب معاينة /استالماالختصاص:

اسم البند: 
رقم الصفحة: ١ / ١التاريخ:

المستلم:مقدم الطلب:
رئيس جهاز اإلشرافيكلف

محل األعمال:

الوثائق المعتمدة:

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

٢ـ التأكد من عمل الفتحات الالزمة لمرور مجاري الھواء 
ضمن الجدران والفراغات المعمارية

٥ـ التأكد من مواصفات العزل لمجاري الھواء

٤ـ التأكد من الوصل بين مقاطع مجاري الھواء واحكامھا

٣- التأكد من نوعية الصاج ومطابقته للمواصفات الفنية قبل 
البدء بالتصنيع

٦ـ التأكد من مثبتات فتحات الهواء  الى مجاري الهواء 
٧- التأكد من تركيب مجاري الهواء المرنة حسب الشروط الفنية

٨- التأكد من تركيب المواد الملحقة بمجاري الهواء(مقويات 
حماالت- ابواب تفتيش - معيرات - مردات لهب ... الخ )

٩- االختبارات والتحقق (مناسيب التركيب - توضع الفتحات - 
احكام تسرب ... الخ )

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

  متطلبات أخرى / مواصفات إضافية

النتيجة :



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

رقم البند: 
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصوالً 

انتهاءبدء 

صورة إلى:

نموذج رقم:        M-11رقم العقد:المشروع:
العمل: وحدات المعالجةطلب معاينة /استالماالختصاص:

اسم البند: محل األعمال:
رقم الصفحة: ١ / ١التاريخ:

المستلم:مقدم الطلب:
رئيس جهاز اإلشرافيكلف

الوثائق المعتمدة:

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

١ـ التأكد من مواصفات ونوع  الوحدات

٢- التأكد من توضع و تركيب  الوحدات

٦- التحقق من توصيل االنابيب حسب الشروط الفنية

٣- التأكد من الفراغات المعمارية المتاحة للوحدات

٤-التحقق من ابعاد وتوضع القواعد ومانعات االھتزاز 

٧- التحقق من توصيل مجاري الهواء الى الوحدات
٨- التأكد من توصيالت التحكم والطاقة الكهربائية

٩ـ االختبارات  والتحقق

 متطلبات أخرى / مواصفات إضافية

النتيجة :

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

٥- التحقق من تركيب الملحقات (كواتم الصوت -  وصالت 
مرنة .... الخ )



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

رقم البند: 
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصوالً 

انتهاءبدء 

صورة إلى:

نموذج رقم:          M-12رقم العقد:المشروع:
العمل: الفانكوالتطلب معاينة /استالماالختصاص:

اسم البند: محل األعمال:
رقم الصفحة: ١ / ١التاريخ:

المستلم:مقدم الطلب:
رئيس جهاز اإلشرافيكلف

الوثائق المعتمدة:

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

١ـ التأكد من مواصفات ونوع  الفانكوالت

٢- التأكد من توضع و تركيب  الفانكوالت

٣- التحقق من توصيل االنابيب حسب الشروط الفنية

٤- التحقق من توصيل مجاري الھواء الى الفانكوالت

٥- التأكد من توصيالت التحكم والطاقة الكھربائية

٦ـ االختبارات  والتحقق

 متطلبات أخرى / مواصفات إضافية

النتيجة :

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

رقم البند: 
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصوالً 

انتهاءبدء 

صورة الى:

نموذج رقم:           M-13رقم العقد:المشروع:
العمل:  شبكة تصريفطلب معاينة /استالماالختصاص:

اسم البند:محل األعمال:
رقم الصفحة: ١ / ١التاريخ:

المستلم:مقدم الطلب:
رئيس جهاز اإلشرافيكلف

الوثائق المعتمدة:

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

٧- التحقق من ميول األنابيب 

١ـ التأكد من تركيب القمصان واالحتياجات الالزمة  النابيب 
التصريف

٣ التأكد من تركيب وتوصيل انابيب التصريف 

٤ـ التأكد من تركيب الحماالت ( الدعائم) والمثبتات

٢ـ التأكد من نوع ومواصفات انابيب التصريف 

متطلبات أخرى / مواصفات إضافية

٥ـ توضع وتثبيت فتحات التفتيش لخطوط التصريف عند 
الضرورة وحسب المخططات والشروط

     

٨ـ االختبار والتحقق (الصب الماء ضمن الدارة بعد  التأكد من 
نظافتھا)

٦- التأكد من تصريف األنابيب الى مصارف ال تسمح  برجوع 
الروائح الكريھة الى األنابيب

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

النتيجة :



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

رقم البند: 
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصوالً 

انتهاءبدء 

صورة الى:

نموذج رقم:           M-14رقم العقد:المشروع:
العمل: مراوحطلب معاينة /استالماالختصاص:

اسم البند:  محل األعمال:
رقم الصفحة: ١ / ١التاريخ:

المستلم:مقدم الطلب:
رئيس جهاز اإلشرافيكلف

الوثائق المعتمدة:

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

١ـ التأكد من خواص و مواصفات ونوع وتوضع المراوح  

٣ـ التأكد من حماالت التركيب و مانعات االھتزاز (الوصالت 
المرنة )

٢- التأكد من التدفق والضغط الستاتيكي السكوني الخارجي

٧- االختبار والتحقق

 متطلبات أخرى / مواصفات إضافية

٤- التأكد من تركيب كواتم الصوت وحسب الشروط الفنية

٥- التأكد من توصيل  مجاري الھواء الى المراوح

٦- التأكد من توصيالت الكھرباء والتحكم

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

النتيجة :



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

رقم البند: 
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصوالً 

انتهاءبدء 

صورة إلى:

نموذج رقم:         M-15رقم العقد:المشروع:
العمل: فتحات الهواءطلب معاينة /استالماالختصاص:

اسم البند: محل األعمال:
رقم الصفحة: ١ / ١التاريخ:

المستلم:مقدم الطلب:

 متطلبات أخرى / مواصفات إضافية

٥ـ االختبار والتحقق

رئيس جهاز اإلشرافيكلف
الوثائق المعتمدة:

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

١ـ التأكد من مواصفات ونوع فتحات الھواء 

٣- التأكد من توضع و تثبيت و توصيل فتحات الھواء 

٤ـ التأكد من  لون فتحات الھواء حسب الشروط الفنية

النتيجة :

٢- التأكد من الفراغات المعمارية المتاحة لفتحات الھواء 

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

رقم البند: 
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصوالً 

انتهاءبدء 

صورة إلى:

نموذج رقم:           M-16  رقم العقد:المشروع:
العمل: المكيفات المنفصلةطلب معاينة /استالماالختصاص:

اسم البند: محل األعمال:
رقم الصفحة: ١ / ١التاريخ:

المستلم:مقدم الطلب:
رئيس جهاز اإلشرافيكلف

الوثائق المعتمدة:

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

١ـ التأكد من مواصفات ونوع  المكيفات

٢- التأكد من توضع و تركيب و توصيل المكيفات 

٣- التحقق من االنابيب النحاسية وعزلھا

 متطلبات أخرى / مواصفات إضافية

٤- التحقق من انابيب تصريف المياه المتكاثفة

٥- التأكد من توصيالت التحكم والطاقة الكھربائية

٦ـ االختبار والتحقق

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول

النتيجة :



المقاولصاحب العملالجهة المشرفة

رقم البند: 
اشرافتنفيذالرقم 
المرجعي

باالستالم أصوالً 

انتهاءبدء 

صورة الى:

نموذج رقم:          M-17رقم العقد:المشروع:
العمل: شيلراتطلب معاينة /استالماالختصاص:

اسم البند: محل األعمال:
رقم الصفحة: ١ / ١التاريخ:

المستلم:مقدم الطلب:

١ـ التأكد من خواص و مواصفات ونوع  تجھيزات الطاقة 
الشمسية (ألواح أو مرايا -خزان- مبادل ... الخ )

رئيس جهاز اإلشرافيكلف
الوثائق المعتمدة:

مالحظات االشرافخطوات االستالم
التاريخ

٢- التأكد من توضع و تركيب  الوح الطاقة حسب المخططات

٣- التحقق من توصيل االنابيب والملحقات حسب الشروط  
الفنية والمخططات

٤- التأكد من توصيالت التحكم والطاقة الكھربائية

٥ـ االختبارات  والتحقق

متطلبات أخرى / مواصفات إضافية

النتيجة :

رئيس جهاز اإلشرافالمقاولمهندس اإلشراف    مهندس المقاول
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 دليل اإلشرا  عمى تنفيذ المشاريع

 فريق العمل

 

 ـ رئيس دائرة التدريب والتأهيل واإلحصاء رئيس فريق العمل «مدني» المهندسة كنانة يونس

  «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» هندس محمود غنوم شويشالم   
«طرق» المهندس وليد الصالح  والجسور الطرق والمعابرهندسة مديرية  
«طرق» المهندس حسام مراد  والجسور الطرق والمعابرهندسة مديرية  

 ساعد في إصدار هذا الدليل      
 رئيس مكتب التقييم والتقويم المهندس نيقوال ديب

 رئيس دائرة الكشو  ودفاتر المساحة  المهندس عربي الداالتي
 رئيس دائرة البرامج وعقود اإلشرا  والمتابعة  المهندس أسامة ذكرى

 إشراف ومتابعة
 مدير اإلشراف المركزي

 المهندس يوسف فهد عيسى
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 المـراجـع

 

 / 2004/ لنظام العقود لعام 51القانون.  

 / 2004/ لعام 450دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم  . 

 .دفتر الشروط والمواصفات الفنية العامة لتنفيذ المباني لوزارة اإلنشاء والتعمير  

 لوزارة المواصالت . دفتر الشروط والمواصفات الفنية 

 . دفاتر شروط ومواصفات فنية عربية 

 . مراجع في إدارة مشاريع التشييد 

 . أدلة عمل ونماذج استالم لشركات عربية وأجنبية 

  الكـود العربي لمتمديدات الكهربائيـة وتركيباتهـا في األبنية الصـادر عن جامعة الدول
 2005العربية عام 

 بنية الصادر عن نقابة المهندسين ـ فرع دمشقالتركيبات الكهربائية في األ 

  أجزاء 3كتاب التركيبات الكهربائية ـ سيمنس ـ 

  2002دليل اإلشراف الصادر عام 

  2002دليل اإلشراف الصادر عام 

 
 




