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  تنظيم العمل الهندسي الخدمي في القطاع الخاص

تخصص خرسانة ومواد البناء
مكتب سبها

المكاتب الهندسية هندسي الخدمي المقدم من قبل 
يمكن أن يسير بموجبها العمل بشكل 

تنظم العالقة  وٕايجاد إجراءات محددة

متابعة ومراقبة تنفيذ أي عمل  ايتم من خالله
إلى المكتب وحتى استالمه له والتأكد من مطابقته 

والذي تمثل في ازدياد عدد المكاتب 
في  تنظيم ممارسة المهنة خاصةوالُملّح العمل على 

فإنه في القطاع الخاص ال زال يحتاج 
 من هنا جاءت الحاجة إلى .مرحلة يمكن الرضى والركون إليها

إجراءات محددة يمكن أن يسير العمل بموجبها بشكل دقيق وواضح وبصورة فنية مالئمة لتقديم تلك 
 مع التعاملفي  متعارف عليه تكون تلك اإلجراءات كدليل

الرفع من مستوى أدائها عن طريق توحيد أسس العمل ووضع المعايير 
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تنظيم العمل الهندسي الخدمي في القطاع الخاص

  

 إبراهيم أحمد المختار الحضيري
تخصص خرسانة ومواد البناء –ماجستير هندسة مدنية   

مكتب سبها/ جهاز تنفيذ مشروعات اإلسكان والمرافق   
Almokhtar_72@yahoo.com 

هندسي الخدمي المقدم من قبل تهدف هذه الورقة إلى وضع برنامج عملي لتنظيم العمل ال
يمكن أن يسير بموجبها العمل بشكل  ضوابطوضع أسس و  وذلك عن طريق، وعمالئهاواالستشارية لزبائنها 

وٕايجاد إجراءات محددة ،ؤدي إلى الرفع من مستوى األداءتدقيق وواضح وبصورة فنية مالئمة 
  .  والمكتب وتضمن حقوق الجميعالتعاقدية بين صاحب العمل 
يتم من خالله معايير نموذجيةو  وضع أطر فنية حيث يسعى البرنامج إلى
إلى المكتب وحتى استالمه له والتأكد من مطابقته  الزبونبدءًا من حضور  هندسي أو تقديم أي خدمة

  . لوسط المهني الهندسي للمواصفات واإلجراءات المتعارف عليها في ا
  اإلشراف -التصميم  - المشاريع  -الخدمات الهندسية 

والذي تمثل في ازدياد عدد المكاتب ، مؤخراً  - الخاص  – نظرًا للنمو الكبير الذي شهده قطاع العمل الهندسي
والُملّح العمل على  يمن الضرور  فقد أصبح، لهندسية واالستشارية بصورة الفتة

  .مجال تقديم الخدمات الهندسية
فإنه في القطاع الخاص ال زال يحتاج  ما؛ تنظيمه إلى حدّ  اع العام قد تمّ وٕاذا كان العمل الهندسي في القط

مرحلة يمكن الرضى والركون إليها إلى مزيد من الضبط والتنظيم والتدقيق ليصل إلى
إجراءات محددة يمكن أن يسير العمل بموجبها بشكل دقيق وواضح وبصورة فنية مالئمة لتقديم تلك 

تكون تلك اإلجراءات كدليلبحيث ، اد تقادير مناسبة لمقابل أتعابها
الرفع من مستوى أدائها عن طريق توحيد أسس العمل ووضع المعايير  يساعد فيو  األعمال ل إنجاز

  

 

 :الملخص
تهدف هذه الورقة إلى وضع برنامج عملي لتنظيم العمل ال    

واالستشارية لزبائنها 
دقيق وواضح وبصورة فنية مالئمة 

التعاقدية بين صاحب العمل 
حيث يسعى البرنامج إلى    

هندسي أو تقديم أي خدمة
للمواصفات واإلجراءات المتعارف عليها في ا

الخدمات الهندسية  :الكلمات المفتاحية
  :مقدمة. 1

نظرًا للنمو الكبير الذي شهده قطاع العمل الهندسي    
لهندسية واالستشارية بصورة الفتةا

مجال تقديم الخدمات الهندسية
وٕاذا كان العمل الهندسي في القط    

إلى مزيد من الضبط والتنظيم والتدقيق ليصل إلى
إجراءات محددة يمكن أن يسير العمل بموجبها بشكل دقيق وواضح وبصورة فنية مالئمة لتقديم تلك  يجادإل السعي

اد تقادير مناسبة لمقابل أتعابهاالخدمات وٕايج
ل إنجازيسهّ و الزبائن 
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وضبط هذه المعايير من كافة . النموذجية التي تنظم العالقة التعاقدية بين صاحب العمل والمكتب الهندسي
وبالجودة جوانبها قد يكون أمرًا صعبًا ولكنه ضروري لتقديم الخدمة في وقتها المحدد وضمن تكلفتها المقدرة 

النقص فيها ينعكس سلبًا على  ؛ويتطلب النجاح في ذلك أمورًا أساسية

لمخططات إعداد اإن المكاتب والشركات الهندسية المصنفة والمعتمدة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا ب
ويتحمل ، عمل هندسي سليم ومتكامل من جانب

س العمل الهندسي من الجانب المكتب المسئولية القانونية والفنية عن صحة المخططات ومطابقتها ألصول وأس

 ت التعاقدية والخدمات التي تقدمها المكاتب الهندسية للعمالء
أنظر الشكل  - شائها أو تراخيص القيام بأعمالها

معيارًا فنيًا يتم من خالله  تكونوضع أسس وقواعد 
بدءًا من وذلك  ،اد تقادير مناسبة لمقابل أتعابها

إلى المكتب وحتى استالمه له والتأكد من مطابقته للمواصفات واإلجراءات المتعارف عليها في 

  

  حدود ونطاق برنامج التنظيم المقترح

المصنفة والمعتمدة هي الجهات الوحيدة 
تشتت وعدم  هناك وجدي -كما تّم ذكره 
يظهر ذلك بشكل جلّي في ، لخاص في قطاعات أخرى
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النموذجية التي تنظم العالقة التعاقدية بين صاحب العمل والمكتب الهندسي
جوانبها قد يكون أمرًا صعبًا ولكنه ضروري لتقديم الخدمة في وقتها المحدد وضمن تكلفتها المقدرة 

ويتطلب النجاح في ذلك أمورًا أساسية. ة والوضوح الالزم للمقاول المنفذ
  .سسة الهندسية في كثير من األحيانأداء المهندس وبالتالي المؤ 

إن المكاتب والشركات الهندسية المصنفة والمعتمدة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا ب
عمل هندسي سليم ومتكامل من جانب وهذا يضمن للمواطن الحصول على، وتقديم الخدمات الهندسية

المكتب المسئولية القانونية والفنية عن صحة المخططات ومطابقتها ألصول وأس

ت التعاقدية والخدمات التي تقدمها المكاتب الهندسية للعمالءيقتصر البرنامج المقترح على تنظيم العالقا
شائها أو تراخيص القيام بأعمالهاوال يشمل اإلجراءات اإلدارية الخاصة بإن، 

وضع أسس وقواعد حيث يسعى البرنامج إلى إيجاد إجراءات محددة و 
اد تقادير مناسبة لمقابل أتعابهاوٕايج متابعة ومراقبة تنفيذ أي عمل هندسي أو تقديم أي خدمة

إلى المكتب وحتى استالمه له والتأكد من مطابقته للمواصفات واإلجراءات المتعارف عليها في 
  .الوسط المهني الهندسي

حدود ونطاق برنامج التنظيم المقترح): 1(الشكل 
  : لتقديم البرنامج

المصنفة والمعتمدة هي الجهات الوحيدة الخاص  مؤسسات العمل الهندسي في الوقت الذي تعتبر فيه
كما تّم ذكره  – المخولة قانونًا بإعداد المخططات وتقديم الخدمات الهندسية

لخاص في قطاعات أخرىمن مؤسسات العمل ا اكغيره هابينما 
 . بين المكاتب الهندسية ) األتعاب(الكبير لمقابل الخدمات 
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النموذجية التي تنظم العالقة التعاقدية بين صاحب العمل والمكتب الهندسي
جوانبها قد يكون أمرًا صعبًا ولكنه ضروري لتقديم الخدمة في وقتها المحدد وضمن تكلفتها المقدرة 

ة والوضوح الالزم للمقاول المنفذالمطلوب
أداء المهندس وبالتالي المؤ 

إن المكاتب والشركات الهندسية المصنفة والمعتمدة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا ب    
وتقديم الخدمات الهندسية

المكتب المسئولية القانونية والفنية عن صحة المخططات ومطابقتها ألصول وأس
  . اآلخر
يقتصر البرنامج المقترح على تنظيم العالقا    

، وأصحاب األعمال
حيث يسعى البرنامج إلى إيجاد إجراءات محددة و  .)1(رقم 

متابعة ومراقبة تنفيذ أي عمل هندسي أو تقديم أي خدمة
إلى المكتب وحتى استالمه له والتأكد من مطابقته للمواصفات واإلجراءات المتعارف عليها في  الزبونحضور 

الوسط المهني الهندسي

لتقديم البرنامج المنطلق. 2

في الوقت الذي تعتبر فيه .1
المخولة قانونًا بإعداد المخططات وتقديم الخدمات الهندسية

ما  فيتنسيق 
الكبير لمقابل الخدمات التباين 
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ن مثل م –المنظم لعملها  واإلداري
وضياع ، صميمات واألعمال المميزة

فالشكل الهندسي الواحد المتكرر  .وعجزا عن اإلبداع والتطور
ال توفر  -كمثال  – ابهةاألمر الذي أوجد بيئات سكنية متش

 . وا أنفسهم بنموذج متفرد لمبانيهم

 الزبائنالعالقة التعاقدية بين  تحكم
، من المشاكل التي من الممكن أن تحدث بين أصحاب العالقة

 توحيد أسس وٕاجراءات تقديم الخدمات الهندسية ومقابلها من األتعاب المالية في القطاع الهندسي الخاص
/ المكتب / لك الما( وخلق جو من الثقة وروح التعاون بين عناصر المشروع الثالثة 

  
 العالقة بين عناصر المشروع الثالثة

في وقتها المحدد وضمن تكلفتها المقدرة وبالجودة 
 .والتنفيذ للتطبيق وقابليتها

، نفيذ األعمال والمشاريع الهندسية
وضمان الحصول على مشاريع هندسية ذات طابع 

 .والبيئية
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واإلداري نظرًا لغياب اإلطار الفني –هناك عقبات تواجه تلك المكاتب 
صميمات واألعمال المميزةوضياع حقوق الملكية الحصرية للت، باستغالل الزبون

 . الجهد والوقت لبعض األعمال هدراً 
وعجزا عن اإلبداع والتطور ؛ وجود تراخي عند بعض المكاتب

األمر الذي أوجد بيئات سكنية متش، دون علم الزبائن يعني تراخيا هندسيا
وا أنفسهم بنموذج متفرد لمبانيهمالخيارات المريحة للمستفيدين الذين من حقهم أن يخص

:  

تحكمووضع المعايير النموذجية التي تنظيم الخدمات الهندسية المختلفة 
من المشاكل التي من الممكن أن تحدث بين أصحاب العالقة ليلتقأو ال الحدمما يساعد على 

 .وبالتالي ضمان حقوق الجميع

توحيد أسس وٕاجراءات تقديم الخدمات الهندسية ومقابلها من األتعاب المالية في القطاع الهندسي الخاص
وخلق جو من الثقة وروح التعاون بين عناصر المشروع الثالثة ، وتسهيل إنجازها

 .)2(أنظر الشكل رقم 

العالقة بين عناصر المشروع الثالثة ):2(الشكل 
في وقتها المحدد وضمن تكلفتها المقدرة وبالجودة  المقررة الهندسي العمل أسس وفق خدمات
وقابليتها وضوحها ومراعاة والعصبي الذهني المجهود تقليل 

نفيذ األعمال والمشاريع الهندسيةرفع مستوى جودة تقديم الخدمات الهندسية التي ينعكس إيجابًا على ت
وضمان الحصول على مشاريع هندسية ذات طابع ، من تكاليف الصيانة والتشغيل لها وبالتالي التقليل

والبيئية الحد األدنى من المتطلبات الفنية – على األقل –مميز تتوفر فيها 

هناك عقبات تواجه تلك المكاتب  .2
باستغالل الزبون االتهامات

الجهد والوقت لبعض األعمال هدراً 
؛ وجود تراخي عند بعض المكاتبوبالمقابل .3

دون علم الزبائن يعني تراخيا هندسيا
الخيارات المريحة للمستفيدين الذين من حقهم أن يخص

: أهداف البرنامج. 3

تنظيم الخدمات الهندسية المختلفة  .1
مما يساعد على  ،والمكتب

وبالتالي ضمان حقوق الجميع
توحيد أسس وٕاجراءات تقديم الخدمات الهندسية ومقابلها من األتعاب المالية في القطاع الهندسي الخاص .2

وتسهيل إنجازها
أنظر الشكل رقم  – )المقاول 

خدماتالتقديم  .3
 مع المطلوبة

رفع مستوى جودة تقديم الخدمات الهندسية التي ينعكس إيجابًا على ت .4
وبالتالي التقليل

مميز تتوفر فيها 
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خبرة المعرفة و الويأتي في مقدمة هذه المتطلبات 
. 

اءات وتحديد المراحل األساسية واإلجر 

مرجعية في كالتصميمية والكودات المعتمدة وتوحيدها 

وذلك بالتعاون مع  المقترح تنفيذ برنامج التنظيم

إجراء استطالعات للرأي عن طريق المقابالت الشخصية للمختصين في مجال العمل الهندسي والمقاوالت 
ووضعها  وتوزيع االستبيانات، ض أفكارهم بالخصوص

صات التواصل مع الجمهور لُيستشف من خاللها آراء الزبائن المستفيدين من هذه الخدمات 

ساعدة للم المقدمة وتصنيفها الهندسية
 وتوصيف .وتحديد مقابلها المالي بشكل يتناسب مع الجهد والوقت المبذول في تنفيذها

وٕاعداد . معينة لخدمةبحيث تكون واضحة لما يجب أن يتحصل عليه الزبون من خالل طلبه 

إصدار دليل إرشادي يتضمن األطر الفنية الالزمة إلنجاز األعمال وتقديم الخدمات 
 يةنوفق األسس الف نماذج تقديم العمل الهندسي
  .)2(والملحق رقم )3(أنظر الشكل رقم 
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ويأتي في مقدمة هذه المتطلبات ، في متطلبات العمل الهندسي الناجحتعويض النقص 
.دارية والمالية والفنيةإلنجاز العمل بجوانبه المختلفة اإل الالزمة

وتحديد المراحل األساسية واإلجر ، حديد مسؤوليات المهندس المشرفتسهيل مهمة اإلشراف وت
 .اإلشراف اتالضرورية المتبعة في عملي

التصميمية والكودات المعتمدة وتوحيدها  واألسسالعمل على تطبيق المواصفات الهندسية 
  .المحلي مستوىالممارسة مهنة الهندسة على 

  :خطوات تنفيذ البرنامج

تنفيذ برنامج التنظيمي اإلشراف والمتابعة ليمكن للنقابة العامة للمهن الهندسية تولّ 
  :وفروعها وفق اآلليات التالية

  :استطالعات الرأي

إجراء استطالعات للرأي عن طريق المقابالت الشخصية للمختصين في مجال العمل الهندسي والمقاوالت 
ض أفكارهم بالخصوصالقائمة لعر  واالستشاريةوالتواصل مع المكاتب الهندسية 

صات التواصل مع الجمهور لُيستشف من خاللها آراء الزبائن المستفيدين من هذه الخدمات 

الهندسية ووضع تفاصيل الخدمات، ومناقشتهالعرض األفكار  إقامة ورش عمل
وتحديد مقابلها المالي بشكل يتناسب مع الجهد والوقت المبذول في تنفيذها أتعابها

بحيث تكون واضحة لما يجب أن يتحصل عليه الزبون من خالل طلبه 
  .بشكل فني ومضبوط إخراج العمل

  :ئحة تنظيميةال 

إصدار دليل إرشادي يتضمن األطر الفنية الالزمة إلنجاز األعمال وتقديم الخدمات تُتّوج الخطوات السابقة ب
نماذج تقديم العمل الهندسي كما يشتمل على، وٕاخراجها بالشكل الهندسي المطلوب

أنظر الشكل رقم  - كل خدمة وتقديم ءإجرا لتوضيحاحتوائه على مخططات 

تعويض النقص  .5
الالزمةهندسية ال

تسهيل مهمة اإلشراف وت .6
الضرورية المتبعة في عملي

العمل على تطبيق المواصفات الهندسية  .7
ممارسة مهنة الهندسة على 

خطوات تنفيذ البرنامج. 4

يمكن للنقابة العامة للمهن الهندسية تولّ 
وفروعها وفق اآلليات التاليةالنقابات األساسية 

استطالعات الرأي 4.1

إجراء استطالعات للرأي عن طريق المقابالت الشخصية للمختصين في مجال العمل الهندسي والمقاوالت 
والتواصل مع المكاتب الهندسية 

صات التواصل مع الجمهور لُيستشف من خاللها آراء الزبائن المستفيدين من هذه الخدمات إلكترونيًا على من
  .ومالحظاتهم

  :ورش العمل 4.2

إقامة ورش عمل
أتعابهافي وضع تقادير 

بحيث تكون واضحة لما يجب أن يتحصل عليه الزبون من خالل طلبه تلك الخدمات 
إخراج العملفي  تساعد ذجانم
ال و إصدار دليل  4.3

تُتّوج الخطوات السابقة ب
وٕاخراجها بالشكل الهندسي المطلوب المختلفة

احتوائه على مخططات و ، المعمول بها
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باعها عند التعاقد الواجب اتّ  والخطوات
 .وتحديثه بشكل دوري وفق متطلبات السوق

وذلك ابتداًء من  - )1(رقم  أنظر الملحق
  ). الزيارات الميدانية(على الطبيعة 

والتي تندرج تحتها  - كنموذج -  

 وتجربته العلمي بحكم تكوينه مؤهل
أو القيام بأعمال مكتبية مثل  ،المكتبية أو الميدانية

لى خبرته في مجال هذه التعاقدية لمشروع هندسي أو حساب كميات أو تقديم دراسة فنية اعتمادًا ع
والتي ستساعد ة دراسات سابق على

مباني احي لغرض انشاء المشاريع الهندسية المختلفة مثل  ال
ة للعقارات سواًء داخل المساحي الخرائط
والشوارع  ومساحتها حدود األرض 

   .، وكذلك أي اشتراطات خاصة أخرى 

 ا�����
)ا�/%ل ا��'�.& �"�د�� 

 

 

2019المؤتمر الهندسي الثاني لنقابة المهن الهندسية بالزاوية   

408 

  مخطط توضيحي لتقديم الخدمات
والخطوات والمتطلبات وضع الئحة تنظيمية تحدد اإلجراءات والضوابط

وتحديثه بشكل دوري وفق متطلبات السوق وتحديد مقابلها المالي، لزبائنأو قبول تقديم تلك الخدمات ل
  :تصنيف الخدمات الهندسية

أنظر الملحق – تتنوع الخدمات التي تقدمها المكاتب الهندسية واالستشارية
على الطبيعة  الموقع األعمال داخل المكتب وحتى الخروج إلى ميدان العمل ومعاينة

 المقدمة في مجال البناء والتشييد وفيما يلي استعراض للخدمات األساسية
  : عمال والبنود التفصيلية كما يلي

  :تقديم االستشارات الهندسية واألعمال المكتبية
مؤهل استشاري خبير بين تفاعلية عالقة هي االستشارية بشكل عام

المكتبية أو الميدانية لالستشارةهذا الخبير  إلى يحتاج زبونو  الفنية
التعاقدية لمشروع هندسي أو حساب كميات أو تقديم دراسة فنية اعتمادًا ع

على أو بناءً ) ومواصفاتمن كتالوجات ( ةمعلومات التطبيقيالدراسة أومن خالل ال
  .  رخص الطرقأو  وأفضللى النتيجة النهائية بأقصر إالمستخدم في الوصول 
  :األعمال المساحية

احي لغرض انشاء المشاريع الهندسية المختلفة مثل  الوهي القيام بجميع أعمال الرفع والتوقيع المس
الخرائط وعمل الميزانيات ورسم. لمجاري والتقاسيم السكنية وغيرها

 اموضحًا به المخططات المعتمدة أو خارجها مثل المزارع واألراضي الفضاء
، وكذلك أي اشتراطات خاصة أخرى والمناسيب واالرتفاعات المطلوبة طة والمجاورين واالرتدادات

 ا��د��1ت
)ا����ذج وا��را��(  

ا�/%ل ا��'�.& �"�د�� (   

ا���ط"��ت وا �راءات
.. )�د��ت أ�رى ���#'�

ا�6وا�ط 
 وا)طر ا����7

 ا��د��
 ا��و��ف -

  ا�����ف��ب  ا)���ب - -

مخطط توضيحي لتقديم الخدمات) : 3(الشكل رقم 
وضع الئحة تنظيمية تحدد اإلجراءات والضوابطباإلضافة إلى 

أو قبول تقديم تلك الخدمات ل
تصنيف الخدمات الهندسية. 5

تتنوع الخدمات التي تقدمها المكاتب الهندسية واالستشارية    
األعمال داخل المكتب وحتى الخروج إلى ميدان العمل ومعاينة

وفيما يلي استعراض للخدمات األساسية
عمال والبنود التفصيلية كما يليمجموعة من األ

تقديم االستشارات الهندسية واألعمال المكتبية 1.5

االستشارية بشكل عام الخدمة    
الفنية ومقدرته العملية
التعاقدية لمشروع هندسي أو حساب كميات أو تقديم دراسة فنية اعتمادًا ع الشروط وضع

الدراسة أومن خالل ال
المستخدم في الوصول 

األعمال المساحية 2.5

وهي القيام بجميع أعمال الرفع والتوقيع المس    
لمجاري والتقاسيم السكنية وغيرهاوا طرقوال

المخططات المعتمدة أو خارجها مثل المزارع واألراضي الفضاء
طة والمجاورين واالرتداداتالمحي

 ا���ط"��ت وا �راءات
�د��ت أ�رى ���#'�، �روج ��دا�&(  
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تتضمنه من الحسابات والتعليمات والتوجيهات الالزمة 

المعمارية  أو اللوحات على المخططات

، ططاتعلى جميع المخ مناسب مقياس رسم
  .واإلجهادات التصميمية للتربة

توضح مسار شبكات المياه والصرف الصحي وأقطار األنابيب والتجهيزات التابعة لها وتحديد قدرة مضخات 
  ).اآلبار السوداء

توضيح مسارات الكوابل داخل المبنى ومواقع التوزيع الرأسي لألدوار العليا ولوحات التوزيع  وتوقيع جميع 
يت ومنظومات مخارج اإلنارة وأماكن المفاتيح ومآخذ القوى الكهربائية وتحديد ارتفاعاتها وشبكة اإلتصاالت والستال

 . وقياساتها وقدرتها الكهربائية 

ماري المصنف لدى المكتب كٍل في حقل اختصاصه يعاونه مهندسون 
وتكون ، عملية تنفيذ المنشأ بشكل متواصل

يتها مراجعة التصاميم والخرائط التنفيذية والتأكد من صحتها وقابل
أذونات ومتابعة تنفيذ األعمال وتوجيه المقاول وتدوين مالحظات االستالم وٕاعطاء 

وذلك وفق الزيارات الميدانية المحددة وحسب التسلسل الزمني لتنفيذ األعمال ابتداًء 
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  :تصميم خرائط  المباني

تتضمنه من الحسابات والتعليمات والتوجيهات الالزمة  وهي جميع الرسومات ومرفقاتها من المستندات وما
  :وتشمل ، لتنفيذ المباني على أرض الواقع
   :األعمال المعمارية 

على المخططات وتحديد اإلتجاهتوضيح جميع األبعاد والمناسيب  والتي يتم من خاللها
.  

   :األعمال اإلنشائية

مقياس رسمب للعناصر اإلنشائية توضيح جميع األبعاد والمناسيب
واإلجهادات التصميمية للتربة، وٕارفاقها بجداول التسليح ومواصفات مواد البناء المختلفة

   :األعمال الصحية

توضح مسار شبكات المياه والصرف الصحي وأقطار األنابيب والتجهيزات التابعة لها وتحديد قدرة مضخات 
اآلبار السوداء(المياه والتحليل  وغرف التفتيش وخزانات) إن وجدت 

    :األعمال الكهربائية

توضيح مسارات الكوابل داخل المبنى ومواقع التوزيع الرأسي لألدوار العليا ولوحات التوزيع  وتوقيع جميع 
مخارج اإلنارة وأماكن المفاتيح ومآخذ القوى الكهربائية وتحديد ارتفاعاتها وشبكة اإلتصاالت والستال

   :األعمال الميكانيكية

وقياساتها وقدرتها الكهربائية )  تكييف ، ساللم متحركة ، مصاعد ( تحديد مواقع األجهزة المختلفة 
  :اإلشراف الهندسي على تنفيذ المباني

  :اإلشراف الكلي

ماري المصنف لدى المكتب كٍل في حقل اختصاصه يعاونه مهندسون يقوم باإلشراف المهندس المدني أو المع
عملية تنفيذ المنشأ بشكل متواصل ويكون اإلشراف على كافة األعمال أثناء، في االختصاصات األخرى 

مراجعة التصاميم والخرائط التنفيذية والتأكد من صحتها وقابل لية المكتب أو المهندس المشرف هي
ومتابعة تنفيذ األعمال وتوجيه المقاول وتدوين مالحظات االستالم وٕاعطاء ، نفيذ من الناحية العملية
وذلك وفق الزيارات الميدانية المحددة وحسب التسلسل الزمني لتنفيذ األعمال ابتداًء ، الصب واعتماد مواد البناء

 .ددة بالعقدمال وفق الشروط المحمن استالم الموقع وحتى نهاية األع

تصميم خرائط  المباني 3.5

وهي جميع الرسومات ومرفقاتها من المستندات وما
لتنفيذ المباني على أرض الواقع

األعمال المعمارية  - 1.3.5

والتي يتم من خاللها    
.بمقياس رسم مناسب

األعمال اإلنشائية - 2.3.5

توضيح جميع األبعاد والمناسيب يتموفيها 
وٕارفاقها بجداول التسليح ومواصفات مواد البناء المختلفة

األعمال الصحية - 3.3.5

توضح مسار شبكات المياه والصرف الصحي وأقطار األنابيب والتجهيزات التابعة لها وتحديد قدرة مضخات 
إن وجدت ( المياه ومواقعها 

األعمال الكهربائية - 4.3.5

توضيح مسارات الكوابل داخل المبنى ومواقع التوزيع الرأسي لألدوار العليا ولوحات التوزيع  وتوقيع جميع 
مخارج اإلنارة وأماكن المفاتيح ومآخذ القوى الكهربائية وتحديد ارتفاعاتها وشبكة اإلتصاالت والستال

   .المراقبة واإلنذار 
األعمال الميكانيكية - 5.3.5

تحديد مواقع األجهزة المختلفة 
اإلشراف الهندسي على تنفيذ المباني 4.5

اإلشراف الكلي - 1.4.5

يقوم باإلشراف المهندس المدني أو المع
في االختصاصات األخرى 

لية المكتب أو المهندس المشرف هيمسؤو 
نفيذ من الناحية العمليةللت

الصب واعتماد مواد البناء
من استالم الموقع وحتى نهاية األع
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يقتصر اإلشراف الجزئي على مراجعة التصاميم والخرائط التنفيذية والتأكد من صحتها وقابليتها للتنفيذ من 
ومتابعة تنفيذ األعمال وتوجيه المقاول وتدوين مالحظات االستالم وٕاعطاء أذونات الصب 

سواًء في أعمال الهيكل ، وذلك وفق زيارات ميدانية محددة حسب مراحل التنفيذ المتفق عليها

  .و العامل على أساسهاقياس وتمتير األعمال المنفذة وحساب كمياتها لمحاسبة المقاول المنفذ أ

ويتحمل المكتب المسئولية القانونية 
 .والفنية عن صحة المخططات ومطابقتها ألصول وأسس العمل الهندسي من الجانب اآلخر

سية المقدمة من قبل هذه المكاتب تجعل 
وكل ماله عالقة بالعمل المواطن أو الزبون راغبًا في االرتباط بها والرجوع إليها في التصميم واإلشراف 

ل خاصة في ظل هذا االزدحام لسوق العم
التي اقتحمت عالم البناء بحثًا عن الربح المادي على حساب الجودة 

فإن الحصول  ؛باإلضافة لذلك. احي الهندسية والفنية في التنفيذ
 .عند تثمينه لغرض البيع أو الرهن

غياب اإلطار الفني نظرًا ل - مؤسسات العمل الهندسي في القطاع الخاص
خطوة  المقترح البرنامجهذا  يعتبرو 

 –قد تكون أتت متأخرة بعض الشيء 
 - في حال انجازه واعتماده  –ختصين 

بًا لتطور الخدمات في هذا شيًا ومواك
إنشاء وٕادارة المكاتب الخاصة بليشمل تنظيم الجوانب اإلدارية 
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  ):المرحلي ( اإلشراف الجزئي 

يقتصر اإلشراف الجزئي على مراجعة التصاميم والخرائط التنفيذية والتأكد من صحتها وقابليتها للتنفيذ من 
ومتابعة تنفيذ األعمال وتوجيه المقاول وتدوين مالحظات االستالم وٕاعطاء أذونات الصب 

وذلك وفق زيارات ميدانية محددة حسب مراحل التنفيذ المتفق عليها، 
  . والتي يحددها العقد الموقع بين الطرفين ، 

  :حصر األعمال المنفذة

قياس وتمتير األعمال المنفذة وحساب كمياتها لمحاسبة المقاول المنفذ أ
  

ويتحمل المكتب المسئولية القانونية ، عمل هندسي سليم ومتكامل من جانب ضمان حصول المواطن على
والفنية عن صحة المخططات ومطابقتها ألصول وأسس العمل الهندسي من الجانب اآلخر

سية المقدمة من قبل هذه المكاتب تجعل سالسة العمل وتنظيمه وتسهيل الحصول على الخدمات الهند
المواطن أو الزبون راغبًا في االرتباط بها والرجوع إليها في التصميم واإلشراف 

خاصة في ظل هذا االزدحام لسوق العم، له بعيدًا عن مواطن الغش والخداعوهذا بدوره يجع
التي اقتحمت عالم البناء بحثًا عن الربح المادي على حساب الجودة و ، بالعمالة الوافدة الغير متخصصة

احي الهندسية والفنية في التنفيذوالمهارة واستغالل عدم دراية المواطن بالنو 
عند تثمينه لغرض البيع أو الرهن على مستندات ووثائق التنفيذ يعطي قيمة إضافية للعقار خاصة

  :التوصيات

مؤسسات العمل الهندسي في القطاع الخاصتواجه التي عقبات 
و  .من نشاطها وتقديم خدماتها بالشكل المطلوب مما يحدّ  هي

قد تكون أتت متأخرة بعض الشيء  –لقطاع الخاص وتسهيله على طريق تنظيم العمل الهندسي الخدمي في ا
ختصين الم وهذا يحّتم على. جميع األحوال أفضل من أن ال تأتي

شيًا ومواكاليكون متم، وعمل التعديل الالزم من وقت آلخرالمتابعة والتحديث الدوري 
ليشمل تنظيم الجوانب اإلدارية  هذا العملتوسيع مجال كما نوصي ب

   .فقطالخدمي  الفني أو وعدم اقتصارها على الجانب،  واالستشارية

اإلشراف الجزئي  - 2.4.5

يقتصر اإلشراف الجزئي على مراجعة التصاميم والخرائط التنفيذية والتأكد من صحتها وقابليتها للتنفيذ من     
ومتابعة تنفيذ األعمال وتوجيه المقاول وتدوين مالحظات االستالم وٕاعطاء أذونات الصب ، الناحية العملية 

، مواد البناءواعتماد 
، أو أعمال التشطيب

حصر األعمال المنفذة 5.5

قياس وتمتير األعمال المنفذة وحساب كمياتها لمحاسبة المقاول المنفذ أوهي      
  :النتائج المرجوة. 6

ضمان حصول المواطن على .1
والفنية عن صحة المخططات ومطابقتها ألصول وأسس العمل الهندسي من الجانب اآلخر

سالسة العمل وتنظيمه وتسهيل الحصول على الخدمات الهند .2
المواطن أو الزبون راغبًا في االرتباط بها والرجوع إليها في التصميم واإلشراف 

وهذا بدوره يجع، الهندسي
بالعمالة الوافدة الغير متخصصة

والمهارة واستغالل عدم دراية المواطن بالنو 
على مستندات ووثائق التنفيذ يعطي قيمة إضافية للعقار خاصة

التوصياتاتمة و الخ. 7

عقبات شك فإن ال بال    
هي - المنظم لعملها

على طريق تنظيم العمل الهندسي الخدمي في ا
جميع األحوال أفضل من أن ال تأتيولكن في 

المتابعة والتحديث الدوري 
كما نوصي ب .القطاع

واالستشاريةالهندسية 
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 اتالجه على تأكيدالو  ،ومواكبة التطور في هذا المجال
ما ينتج عن هذا ب المكاتب الهندسية واالستشارية

رقم  أنظر الملحق – للزبون واضح

والعالقة تبيان واجبات المهندس تجاه عمله وتجاه الزبون وتجاه المجتمع بشكل عام وأخالقيات ممارسة المهنة 
وصاحب العمل  )المنفذ(والمقاول 

ات ووسائل اإلعالم وغيرها من وذلك من خالل أدلة ومطويّ 

نقابة / إبراهيم أحمد المختار الحضيري 

اإلدارة الهندسية : المؤتمر العلمي الرابع 
 .جامعة النجم الساطع

/ زيدان علي حتوش . د. أ، نهلة علي عيسى 
 .أكاديمية الدراسات العليا

. 
 .الرياض / وزارة الشؤون البلدية والقروية 

 .نقابة المهندسين المصرية 
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  :المقترحات التالية و  التوصيات 
ومواكبة التطور في هذا المجال هاخدماتالعمل على تحفيز المكاتب الهندسية لتحسين 

المكاتب الهندسية واالستشارية إلزامعلى  العمل الهندسيمنح اإلذن بمزاولة 
واضح بشكل وتوصيفها خدماتها أتعاب تقادير عن اإلعالنو  ،
 .وحمايته المستهلك حقوق متطلبات مع

تبيان واجبات المهندس تجاه عمله وتجاه الزبون وتجاه المجتمع بشكل عام وأخالقيات ممارسة المهنة 
والمقاول  )االستشاري(المكتب  :التي تحكم عناصر المشروع الهندسي الثالث

وذلك من خالل أدلة ومطويّ ، المعمول بهاة الهندسي وفق األعراف
 . وسائل التواصل األخرى

إبراهيم أحمد المختار الحضيري  – " 2018" الدليل التنظيمي لتقديم الخدمات الهندسية وتقدير أتعابها 
 .سبها 

المؤتمر العلمي الرابع / إبراهيم الحضيري  – الهندسية الخدمات لتقديم 
جامعة النجم الساطع - ) 12/2018/ 13 – 12( ودورها في تحسين األداء المؤسسي 

نهلة علي عيسى . م –دليل إلجراءات اإلشراف على تنفيذ مشاريع المباني 
أكاديمية الدراسات العليا – 2010ر الوطني الخامس لمواد البناء والهندسة اإلنشائية 

ANNUAL REPORT 2017 –  نقابة المهندسين األردنيين.
وزارة الشؤون البلدية والقروية  –دليل إجراءات اإلشراف على تنفيذ مشاريع البلديات 

نقابة المهندسين المصرية  – ت وقواعد سلوكيات ممارسة مهنة الهندسةالكود المصري ألخالقيا

 نقدم ؛باإلضافة لذلك
العمل على تحفيز المكاتب الهندسية لتحسين  .1

منح اإلذن بمزاولة بلة المخوّ 
،هتطبيقو  البرنامج

مع اً تماشي - )1(
تبيان واجبات المهندس تجاه عمله وتجاه الزبون وتجاه المجتمع بشكل عام وأخالقيات ممارسة المهنة  .2

التي تحكم عناصر المشروع الهندسي الثالث
وفق األعراف )المالك(

وسائل التواصل األخرى
   :المراجع 

الدليل التنظيمي لتقديم الخدمات الهندسية وتقدير أتعابها  .1
سبها  –المهن الهندسية 

 إعداد دليل تنظيمي .2
ودورها في تحسين األداء المؤسسي 

دليل إلجراءات اإلشراف على تنفيذ مشاريع المباني  استنباط .3
ر الوطني الخامس لمواد البناء والهندسة اإلنشائية المؤتم

ANNUAL REPORT 2017التقرير السنوي  .4
دليل إجراءات اإلشراف على تنفيذ مشاريع البلديات  .5
الكود المصري ألخالقيا .6
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  وتقدير أتعابها -في مجال البناء 

تقديم الرأي الفني اعتمادًا على خبرة المهندس داخل المكتب 

دون القيام بأي حسابات أو رسومات أو الخروج للمعاينة 

وفي حال تطلب األمر أي من ذلك يتم 

  .اإلتفاق عليه حسب طبيعته 

تقديم الرأي الفني اعتمادًا على خبرة المهندس بعد الخروج 

وٕاعطاء الحلول المناسبة ، للموقع والمعاينة على الطبيعة 

مباشرة للمقاول المنفذ أو صاحب العمل دون القيام بأي 

تبويب وتوصيف األعمال المراد تنفيذها من الناحية الفنية 

وصياغتها في بنود أو مواد ، والخطوات الالزمة إلنجازه 

المقاول وصاحب ( يمكن التعاقد عليها بين طرفي المشروع 

لة هندسية وٕاعطاء الحلول صيـاغة تقرير لتوصيف مشك

وذلك من خالل . أو إثبات حالة لمشروع هندسي 

تقديم المستندات الالزمة أو الزيارة الميدانية للموقع 

.  

واد الالزمة لتنفيذ مبنى إعتمادًا على 

وذلك لمرحلة الهيكل فقط أو . 

تقدير قيمة عقار عن طريق حساب تكلفة اإلنشاء وقيمة 

مستندات والزيارة األرض ومكونات ومشتمالت العقار وفقًا لل

رسم أبعاد العقار وحساب مساحته وتحديد موقعه 

، النموذج المعد بالنسبة للعقارات المجاورة وفق 

 

 

2019المؤتمر الهندسي الثاني لنقابة المهن الهندسية بالزاوية   

412 

في مجال البناء  – تصنيف وتوصيف الخدمات الهندسيةل مقترح جدول

 

  التفـــــــــــــــــــــــــاصيل  األسعــــار  الخــــــــــــــــــــدمـــات

  ات الهندسية واألعمال المكتبيةاالستشار 

  مجانية  اسـتـشـــــــارة مكـــتـبيــــة

تقديم الرأي الفني اعتمادًا على خبرة المهندس داخل المكتب 

دون القيام بأي حسابات أو رسومات أو الخروج للمعاينة ، 

وفي حال تطلب األمر أي من ذلك يتم ، على الطبيعة 

اإلتفاق عليه حسب طبيعته 

  دينار 50  اسـتشــــــــارة ميـــدانيــــة  

تقديم الرأي الفني اعتمادًا على خبرة المهندس بعد الخروج 

للموقع والمعاينة على الطبيعة 

مباشرة للمقاول المنفذ أو صاحب العمل دون القيام بأي 

  .أعمال مكتبية أخرى 

صيـاغة فنية لعقـد 

  ـاولة
  دينار 50

تبويب وتوصيف األعمال المراد تنفيذها من الناحية الفنية 

والخطوات الالزمة إلنجازه 

يمكن التعاقد عليها بين طرفي المشروع 

  ) .العمل 

  دينار 100  تقــــــــــــــرير فـــــــــــني

صيـاغة تقرير لتوصيف مشك

أو إثبات حالة لمشروع هندسي ، بشأنها 

تقديم المستندات الالزمة أو الزيارة الميدانية للموقع 

.والمعاينة على الطبيعة 

  جــدول تـقـــــدير كميـــات 

دينار  100

لمسقوف ال 

 2م150يتجاوز 

/ دينار  0.25+ 

  زيادة 2م

واد الالزمة لتنفيذ مبنى إعتمادًا على حساب كميات الم

. الخرائط التصميمية 

  .التشطيبات فقط 

  تثمــــــــــين عقــــــــــــــار

من %  0.5 

قيمة العقار 

  المقدرة

تقدير قيمة عقار عن طريق حساب تكلفة اإلنشاء وقيمة 

األرض ومكونات ومشتمالت العقار وفقًا لل

  .الميدانية 

  األعمال المساحية/ ثانيا 

  " :مبنى سكني أو تجاري"خريطة موقع داخــل المخطط   

أو "  2م 500"مساحة 

  

دينار ـ  20: أرض فضاء

  دينار 50: مبنى قائم

رسم أبعاد العقار وحساب مساحته وتحديد موقعه 

بالنسبة للعقارات المجاورة وفق 

جدول: )1( ملحق

الخــــــــــــــــــــدمـــات  م.ر

االستشار /أوال  1

اسـتـشـــــــارة مكـــتـبيــــة  1.1

اسـتشــــــــارة ميـــدانيــــة    2.1

3.1  
صيـاغة فنية لعقـد 

ـاولةمقـ

تقــــــــــــــرير فـــــــــــني  4.1

جــدول تـقـــــدير كميـــات   5.1

تثمــــــــــين عقــــــــــــــار  6.1

ثانيا   2

خريطة موقع داخــل المخطط     1.2

1.1.2  
مساحة 

  أقل
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والبند ال يشمل أتعاب الخروج للموقع في حال 

  .تطلب األمر ذلك 

رسم أبعاد العقار وحساب مساحته وتحديد موقعه 

، بالنسبة للعقارات المجاورة وفق النموذج المعد 

ورفع الموقع ميدانيًا باستخدام أحد أجهزة الرفع 

رفع مناسيب األرض الطبيعية على طول محور 

عند ) إلخ ... خط مجاري  –طريق 

نقاط محددة بمسافات مناسبة  ورسم القطاع 

م أو دون حساب كميات الحفر والرد

  .     تصميم خط اإلنشاء أو أي أعمال أخرى 

تقسيم المساحة إلى شبكة مربعات بمسافات 

ورفع مناسيب األرض الطبيعية عند 

ورسم خطوط الكنتور ، الشبكة نقاط تقاطعات 

دون حساب كميات الحفر والردم أو أي أعمال 

  

سطح (المنسوب من أقرب مستوى مقارنة 

  .)ة تفتيش أو روبيرق أو غطاء غرف

القيام بالرفع المساحي لألرض المستهدفة وعمل 

التخطيط المناسب وتقسيم القطع حسب ماهو 

مدون بمحضر اإلتفاق وتوقيعها على الطبيعة 

ب الملكية ورسم خرائط الموقع لكل قطعة حس

  .المتفق عليها من صاحب المخطط 

تنزيل القطعة وتحديد موقعها على األرض بناء 

  .على خريطة الموقع 
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 500"مساحة أكبر من 

  

/ دينار 5+  20:فضاء

+ 50: ـ قائم 2م100

  2م100/دينار 10

والبند ال يشمل أتعاب الخروج للموقع في حال 

تطلب األمر ذلك 

  " :مزرعة أو أرض فضاء"خريطة موقع خــارج مخطط   

أو " هكتار 5" مساحة 

  

 300 : "بدون عوائق

 500: " بعوائق"  دينار

  "دينار

رسم أبعاد العقار وحساب مساحته وتحديد موقعه 

بالنسبة للعقارات المجاورة وفق النموذج المعد 

ورفع الموقع ميدانيًا باستخدام أحد أجهزة الرفع 

  . المساحي 
 5" مساحة أكبرمن 

  "هكتار

+  300: "بدون عوائق

: بعوائق"    هـ/د 30

  "هـ/د 50 + 500"

  ـ:ميزانية طولية

  متر أو أقل  100مسافة 
دينار  50+ دينار  300

  لكل موقع جديد للجهاز

رفع مناسيب األرض الطبيعية على طول محور 

طريق ( المشروع 

نقاط محددة بمسافات مناسبة  ورسم القطاع 

دون حساب كميات الحفر والرد، الطولي 

تصميم خط اإلنشاء أو أي أعمال أخرى 
 100مسافة أكثر من 

  

دينار  25+ دينار  300

  م 10/ 

  :ميزانية شبكية

 500" مساحة أقل من 

  
  دينار 350

تقسيم المساحة إلى شبكة مربعات بمسافات 

ورفع مناسيب األرض الطبيعية عند ، مناسبة 

نقاط تقاطعات 

دون حساب كميات الحفر والردم أو أي أعمال 

  .      أخرى 

 500" مساحة أكبرمن 

  

دينار  0.5+ دينار  350

  2م/ 

تحديد منسوب التأسيس 

لمبنى أو إيجاد منسوب 

  نقطة

  دينار 150

المنسوب من أقرب مستوى مقارنة  إيجاد

ق أو غطاء غرفطري

عمل مخطط سكني 

  "تقسيم

من قيمة كل قطعة %  1

 150أرض بالتقسيم أو 

  "أيهما أكبر" دينار 

القيام بالرفع المساحي لألرض المستهدفة وعمل 

التخطيط المناسب وتقسيم القطع حسب ماهو 

مدون بمحضر اإلتفاق وتوقيعها على الطبيعة 

ورسم خرائط الموقع لكل قطعة حس

المتفق عليها من صاحب المخطط 

التوقيع المساحي للقطع 

  السكنية
  قطعة/ دينار  50

تنزيل القطعة وتحديد موقعها على األرض بناء 

على خريطة الموقع 

2.1.2  
مساحة أكبر من 

  " 2م

خريطة موقع خــارج مخطط     2.2

1.2.2  
مساحة 

  أقل 

2.2.2  
مساحة أكبرمن 

هكتار

ميزانية طولية  3.2

مسافة   1.3.2

2.3.2  
مسافة أكثر من 

  متر

ميزانية شبكية  4.2

1.4.2  
مساحة أقل من 

  " 2م

2.4.2  
مساحة أكبرمن 

  " 2م

5.2  

تحديد منسوب التأسيس 

لمبنى أو إيجاد منسوب 

نقطة

6.2  
عمل مخطط سكني 

تقسيم"

7.2  
التوقيع المساحي للقطع 

السكنية
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تحديد اإلتجاه بشكل دقيق بواسطة الشمس عن 

أو اإلنحراف عن ، طريق ظل الشاخص أو عكسه 

  .اتجاه الشمال الجغرافي 

" المسجلة عقاريًا " تقسيم مساحة قطعة األرض 

  . لموقع للقطع المستحدثة 

قياس أبعاد مبنى قائم وتحديد أبعاد فراغاته 

ورسم ، إلخ ... ومواقع األعمدة وفتحات األبواب 

  .   المسقط األفقي بناء على ما تّم رفعه 

توزيع فراغات المبنى بشكل يخدم الفكرة المعمارية 

المطلوبة من الزبون ورسمها وفق مقياس رسم 

مناسب مع تحديد سماكة الفواصل وفتحات 

األبواب والنوافذ وتوضيح مناسيب األرضيات 

  .  وتوضيح المسميات ومواقع القطاعات الرأسية 

إذا كان الدور مطابق تمامًا لتوزيع الفراغات في 

  . وبنفس التفاصيل السابقة ، الدور األسفل منه 

يبّين عليه ميول واتجاه تصريف مياه األمطار 

وبيت السلم وغرفة المصعد ، ومواقع األنابيب 

  .ت المياه العلوية 

رسم واجهات بمقياس رسم مناسب تبّين الشكل 

الخارجي للمبنى وٕاظهار اليكورات المطلوبة 

والمداخل والنوافذ والشرفات وتكسيات الحوائط 

للمبنى ) الهواء ( توضيح المسافات الرأسية 

وارتفاعات األبواب والنوافذ وجلساتها ومناسيب 

  . األرضيات والساللم 

ن الدهانات إظهار أعمال الجبس والمعلقات وألوا

  . وأوراق الحوائط وتوزيع األثاث والمفروشات 

تصميم لشكل السور الخارجي والبوابات وتحديد 

اإلرتفاعات والمسافات بين الوحدات المتكررة 

تفاصيل بحيث يشمل العمل اإلظهار المعماري وال
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  تحــديد إتجـــاه القبـــــلة

مجانًا لألماكن الموقوفة 

المساجد ( للصالة 

وحسب ) والمصّليات 

  ماكن األخرىاإلتفاق لأل

تحديد اإلتجاه بشكل دقيق بواسطة الشمس عن 

طريق ظل الشاخص أو عكسه 

اتجاه الشمال الجغرافي 

  فـــــرز قطــع أراضـــي

حد أقصى "دينار  60

/ دينار 20" + ثالث قطع

  لكل قطعة إضافية

تقسيم مساحة قطعة األرض 

لموقع للقطع المستحدثة ورسم خرائط ا

  2م/ دينار   1.5  الرفع الهنــدسي للمبــاني

قياس أبعاد مبنى قائم وتحديد أبعاد فراغاته 

ومواقع األعمدة وفتحات األبواب 

المسقط األفقي بناء على ما تّم رفعه 

  تصميم خرائط  المباني/ ثالثا 

  :اللوحات المعمارية

  2م/ دينار  3.5  مسقــــــط أفــــقي

توزيع فراغات المبنى بشكل يخدم الفكرة المعمارية 

المطلوبة من الزبون ورسمها وفق مقياس رسم 

مناسب مع تحديد سماكة الفواصل وفتحات 

األبواب والنوافذ وتوضيح مناسيب األرضيات 

وتوضيح المسميات ومواقع القطاعات الرأسية 

  2م/ دينار  1  دور متــــــــــكرر
إذا كان الدور مطابق تمامًا لتوزيع الفراغات في 

الدور األسفل منه 

  2م/ دينار  0.5  مسقـــــط السطــــح

يبّين عليه ميول واتجاه تصريف مياه األمطار 

ومواقع األنابيب 

ت المياه العلوية وخزانا

واجهات وٕاظهار معماري 

2D , 3D 

5  : 2D" من  2م/ دينار

 D"   3 : 1.5"الواجهة 

من مسقوف كل  2م/ دينار

  "دور

رسم واجهات بمقياس رسم مناسب تبّين الشكل 

الخارجي للمبنى وٕاظهار اليكورات المطلوبة 

والمداخل والنوافذ والشرفات وتكسيات الحوائط 

 .  الخاجية

  قطــــاعات رأســـية
من  2م/ دينار   1.5

  مساحة القطاع

توضيح المسافات الرأسية 

وارتفاعات األبواب والنوافذ وجلساتها ومناسيب 

األرضيات والساللم 

  ديكــــــور داخـــــلي
من  2م/ دينار  4

  المسقوف

إظهار أعمال الجبس والمعلقات وألوا

وأوراق الحوائط وتوزيع األثاث والمفروشات 

  أســـــوار وبــوابــات 

 20لمسافة " دينار  200

ط .م/ دينار  10" + متر 

  زيادة

تصميم لشكل السور الخارجي والبوابات وتحديد 

اإلرتفاعات والمسافات بين الوحدات المتكررة 

بحيث يشمل العمل اإلظهار المعماري وال

  . اإلنشائية 

تحــديد إتجـــاه القبـــــلة  8.2

فـــــرز قطــع أراضـــي  9.2

الرفع الهنــدسي للمبــاني  10.2

ثالثا   3

اللوحات المعمارية  1.3

مسقــــــط أفــــقي  1.1.3

دور متــــــــــكرر  2.1.3

مسقـــــط السطــــح  3.1.3

4.1.3  
واجهات وٕاظهار معماري 

2D , 3D

قطــــاعات رأســـية  5.1.3

ديكــــــور داخـــــلي  6.1.3

أســـــوار وبــوابــات   7.1.3
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تحديد المساحات المعشبة ومواقع األشجار 

، أحواض زهور "وتوزيع العناصر المختلفة 

" إلخ... ، نافورات ، ممرات وأرصفة ، مواقف 

  .  على المساحات الخارجية للمبنى 

تصميم مفصل للوحدات المعمارية المختلفة مثل 

األبواب والنوافذ وشبابيك الحماية ودرابزين 

ورسمها بمقاييس . إلخ ... الشرفات والساللم 

1:10  _1 :50 (  

واجهة ، مسقط أفقي " باقة خرائط تنفيذية كاملة 

حسب تفاصيل اللوحات " قطاع رأسي 

، قواعد " رسم مسقط للعناصراإلنشائية للوحة 

وتحديد المسافات بين محاورها " أعمدة وسمالت 

وتحديد أبعاد ، وفق مقياس رسم مناسب 

" عتبارات التصميم قطاعاتها وتفاصيل تسليحها وا

وقدرة ، إجهاد حديد التسليح ، إجهاد الخرسانة 

 . "  

البالطات " رسم مسقط للعناصراإلنشائية للوحة 

وتحديد ، وفق مقياس رسم مناسب 

أبعاد قطاعاتها وتفاصيل تسليحها واعتبارات 

تصاميم مفصلة للعناصر اإلنشائية المختلفة مثل 

الجدران الساندة  وخزانات المياه والساللم 

  "إلخ ... واألقواس والقبب 

، أساسات ومحاور " باقة خرائط تنفيذية كاملة 

ات السابقة حسب تفاصيل اللوح" سقف 

توضيح مسار شبكات المياه والصرف الصحي 

وأقطار األنابيب والتجهيزات التابعة لها وتحديد 

) إن وجدت ( قدرة مضخات المياه ومواقعها 

اآلبار ( يل وغرف التفتيش وخزانات المياه والتحل
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  2م/ دينار  2  تنســــيق حـــــــدائق 

تحديد المساحات المعشبة ومواقع األشجار 

وتوزيع العناصر المختلفة 

نافورات ، ممرات وأرصفة ، مواقف 

على المساحات الخارجية للمبنى 

  اإلتفاق حسب  تفــــاصيل معمــــارية أخــرى 

تصميم مفصل للوحدات المعمارية المختلفة مثل 

األبواب والنوافذ وشبابيك الحماية ودرابزين 

الشرفات والساللم 

1:10(رسم مكبرة 

  2م/ دينار  5.5  لوحات معمارية أساسية 

باقة خرائط تنفيذية كاملة 

قطاع رأسي ، ة أمامي

  .السابقة 

  :اللوحات اإلنشائية

  2م/ دينار  2.5  األساسات والمحاور

رسم مسقط للعناصراإلنشائية للوحة 

أعمدة وسمالت 

وفق مقياس رسم مناسب 

قطاعاتها وتفاصيل تسليحها وا

إجهاد الخرسانة 

" . تحمل التربة 

  2م/ دينار  2  الســــقـف 

رسم مسقط للعناصراإلنشائية للوحة 

وفق مقياس رسم مناسب " والكمرات

أبعاد قطاعاتها وتفاصيل تسليحها واعتبارات 

  .التصميم 

  حسب اإلتفاق  ل إنشائية أخرى تفاصي

تصاميم مفصلة للعناصر اإلنشائية المختلفة مثل 

الجدران الساندة  وخزانات المياه والساللم 

واألقواس والقبب 

  2م/ دينار  3.5  لوحات إنشائية أساسية 

باقة خرائط تنفيذية كاملة 

سقف ، أعمدة 

.  

  :األعمال الصحية والكهربائية والميكانيكية

  2م/ دينار  3  التمديدات الصحـــية 

توضيح مسار شبكات المياه والصرف الصحي 

وأقطار األنابيب والتجهيزات التابعة لها وتحديد 

قدرة مضخات المياه ومواقعها 

وغرف التفتيش وخزانات المياه والتحل

  ) .السوداء 

تنســــيق حـــــــدائق   8.1.3

تفــــاصيل معمــــارية أخــرى   9.1.3

لوحات معمارية أساسية   10.1.3

اللوحات اإلنشائية  2.3

األساسات والمحاور  1.2.3

الســــقـف   2.2.3

تفاصي  3.2.3

لوحات إنشائية أساسية   4.2.3

األعمال الصحية والكهربائية والميكانيكية  3.3

التمديدات الصحـــية   1.3.3
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توضيح مسارات الكوابل داخل المبنى ومواقع 

التوزيع الرأسي لألدوار العليا ولوحات التوزيع  

وتوقيع جميع مخارج اإلنارة وأماكن المفاتيح 

ومآخذ القوى الكهربائية وتحديد ارتفاعاتها وشبكة 

اليت ومنظومات المراقبة واإلنذار اإلتصاالت والست

ساللم ، مصاعد ( تحديد مواقع األجهزة المختلفة 

وقياساتها وقدرتها الكهربائية )  تكييف 

مراجعة التصاميم والخرائط التنفيذية والتأكد من 

، صحتها وقابليتها للتنفيذ من الناحية العملية 

ومتابعة تنفيذ األعمال وتوجيه المقاول وتدوين 

مالحظات اإلستالم وٕاعطاء أذونات الصب واعتماد 

المحددة وحسب وذلك وفق الزيارات ، 

التسلسل الزمني لتنفيذ األعمال ابتداء من استالم 

. الموقع وحتى نهاية أعمال الهيكل للمبنى 

ويكون الحد األدنى لمسؤولية المهندس المشرف 

  .في هذه الحال وفق ماسيتم ذكره الحقًا 

متابعة تنفيذ األعمال وتوجيه المقاول وتدوين 

وذلك ، مالحظات اإلستالم واعتماد مواد البناء 

وفق الزيارات المحددة وحسب التسلسل الزمني 

  . لتنفيذ أعمال التشطيبات 

مراجعة التصاميم والخرائط التنفيذية والتأكد من 

، صحتها وقابليتها للتنفيذ من الناحية العملية 

ومتابعة تنفيذ األعمال وتوجيه المقاول وتدوين 

مالحظات اإلستالم وٕاعطاء أذونات الصب واعتماد 

الزيارات المحددة وحسب وذلك وفق 

  . مراحل التنفيذ المختلفة والمتفق عليها مسبقًا 

ويكون الحد األدنى لمسؤولية المهندس المشرف 

 :في هذه الحال كما يلي
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  2م/ دينار  5  التمديدات الكهربائية 

توضيح مسارات الكوابل داخل المبنى ومواقع 

التوزيع الرأسي لألدوار العليا ولوحات التوزيع  

وتوقيع جميع مخارج اإلنارة وأماكن المفاتيح 

ومآخذ القوى الكهربائية وتحديد ارتفاعاتها وشبكة 

اإلتصاالت والست

.  

  2م/ دينار  4  أعمال ميــكانيـــــكية 

تحديد مواقع األجهزة المختلفة 

تكييف ، متحركة 

 .  

  اإلشراف الهندسي على تنفيذ المباني/ رابعًا 

  :اإلشراف المتكامل 

ف على أعمال اإلشرا

  "دور أرضي " الهيكل 
  2م/ دينار  5

مراجعة التصاميم والخرائط التنفيذية والتأكد من 

صحتها وقابليتها للتنفيذ من الناحية العملية 

ومتابعة تنفيذ األعمال وتوجيه المقاول وتدوين 

مالحظات اإلستالم وٕاعطاء أذونات الصب واعتماد 

وذلك وفق الزيارات ، مواد البناء 

التسلسل الزمني لتنفيذ األعمال ابتداء من استالم 

الموقع وحتى نهاية أعمال الهيكل للمبنى 

ويكون الحد األدنى لمسؤولية المهندس المشرف 

في هذه الحال وفق ماسيتم ذكره الحقًا 

اإلشراف على أعمال 

  "أدوار علوية " الهيكل 
  2م/ دينار  3.5

اف على أعمال اإلشر 

  التشطيب
  2م/ دينار  6

متابعة تنفيذ األعمال وتوجيه المقاول وتدوين 

مالحظات اإلستالم واعتماد مواد البناء 

وفق الزيارات المحددة وحسب التسلسل الزمني 

لتنفيذ أعمال التشطيبات 

  :اإلشراف المرحلي 

  :اإلشراف المرحلي على أعمال الهيكل 

تحديد محاور التأسيـس 

  "الخنزيرة 
  2م/ دينار  0.5

مراجعة التصاميم والخرائط التنفيذية والتأكد من 

صحتها وقابليتها للتنفيذ من الناحية العملية 

ومتابعة تنفيذ األعمال وتوجيه المقاول وتدوين 

مالحظات اإلستالم وٕاعطاء أذونات الصب واعتماد 

وذلك وفق ، مواد البناء 

مراحل التنفيذ المختلفة والمتفق عليها مسبقًا 

ويكون الحد األدنى لمسؤولية المهندس المشرف 

في هذه الحال كما يلي

أعمال حـفــر القـواعد 

  والبـــدروم
  2م/ دينار  0.5

القـواعــــد والجـــدران 

  الســـــانـدة
  2م/ دينار  0.75

رقاب األعمـدة وتحـديد 

  المنـاسـيب
  2م/ دينار  0.5

التمديدات الكهربائية   2.3.3

أعمال ميــكانيـــــكية   3.3.3

رابعًا   4

اإلشراف المتكامل   1.4

1.1.4  
اإلشرا

الهيكل 

2.1.4  
اإلشراف على أعمال 

الهيكل 

3.1.4  
اإلشر 

التشطيب

اإلشراف المرحلي   2.4

اإلشراف المرحلي على أعمال الهيكل   1.2.4

1.1.2.4  
تحديد محاور التأسيـس 

الخنزيرة "

2.1.2.4  
أعمال حـفــر القـواعد 

والبـــدروم

3.1.2.4  
القـواعــــد والجـــدران 

الســـــانـدة

4.1.2.4  
رقاب األعمـدة وتحـديد 

المنـاسـيب
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التأكد من طبيعة التربة ومدى مالءمتها 

للتصميم المقترح لألساسات والقواعد حسب تقرير 

. 

توقيع المخطط على التأكد من التزام سالمة 

األرض من حيث مواقع المحاور واستقامتها 

التأكد من التزام المنفذ بالمخططات 

 .التصميمية وأحكام التنظيم

التأكد من سالمة أعمال القوالب لألعمدة 

 .والجدران والسقوف

الكشف على استالم حديد التسليح وٕاعطاء 

وٕاعطاء تعليمات  أذونات صب الخرسانة المسلحة

توثيق كافة زياراته للموقع والتعليمات التي 

متابعة تنفيذ األعمال وتوجيه المقاول وتدوين 

وذلك وفق  ،مالحظات اإلستالم واعتماد مواد البناء 

الزيارات المحددة وحسب التسلسل الزمني لتنفيذ 

  .أعمال التشطيبات المتفق عليها 

قياس وتمتير األعمال المنفذة وحساب كمياتها 

  .لمحاسبة المقاول المنفذ أو العامل على أساسها
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أعمــال الـردم وبنـاء 

  الصنـــدوق
  2م/ دينار  0.25

التأكد من طبيعة التربة ومدى مالءمتها . أ

للتصميم المقترح لألساسات والقواعد حسب تقرير 

.فحص التربة 

التأكد من التزام سالمة . ب

األرض من حيث مواقع المحاور واستقامتها 

 .ومناسبيها

التأكد من التزام المنفذ بالمخططات  . ج

التصميمية وأحكام التنظيم

التأكد من سالمة أعمال القوالب لألعمدة . د

والجدران والسقوف

الكشف على استالم حديد التسليح وٕاعطاء . هـ

أذونات صب الخرسانة المسلحة

 .الصب

توثيق كافة زياراته للموقع والتعليمات التي  . و

  .يعطيها 

  2م/ دينار  1  السمــــــــــالت والمــداخــــــــل

أعمــال المبــاني 

  والديكـــــورات
  2م/ دينار  1.5

  2م/ دينار  1  األعمــــــدة والســــــــــــــــاللـم

ــال السـقـــف 

  والمطــــــــاردة

  2م/ دينار  1.5

  

  :اإلشراف المرحلي على أعمال التشطيب 

، كهرباء " أعمال التأسيسات 

، حدادة ، صحي ، نجارة 

"  

  2م/ دينار  1.25

  

متابعة تنفيذ األعمال وتوجيه المقاول وتدوين 

مالحظات اإلستالم واعتماد مواد البناء 

الزيارات المحددة وحسب التسلسل الزمني لتنفيذ 

أعمال التشطيبات المتفق عليها 
  2م/ دينار  1.5  أعمال اللياسة

  2م/ دينار  1.5  أعمال السيراميك والبالط

  2م/ دينار  1.25  أعمال الدهان والديكور

أعمال اإلنهاء والتقفيالت 

نجارة ، صحية ، كهرباء 

" ...  

  2م/ دينار  1

  حصر األعمال المنفذة/خامسا

  :خرسانات ومباني

  سمــــــــــــــالت

 150دينار لمسقوف  60

 2م50/دينار 10+ 2م

  أخرى

قياس وتمتير األعمال المنفذة وحساب كمياتها 

لمحاسبة المقاول المنفذ أو العامل على أساسها

  حــــــــــــوائــط
 150دينار لمسقوف  80

 2م 50/دينار 15+ 2م

5.1.2.4  
أعمــال الـردم وبنـاء 

الصنـــدوق

السمــــــــــالت والمــداخــــــــل  6.1.2.4

7.1.2.4  
أعمــال المبــاني 

والديكـــــورات

األعمــــــدة والســــــــــــــــاللـم  8.1.2.4

9.1.2.4  
ــال السـقـــف أعم

والمطــــــــاردة

اإلشراف المرحلي على أعمال التشطيب   2.2.4

1.1.2.4  

أعمال التأسيسات 

صحي ، نجارة 

"رخام 

أعمال اللياسة  2.1.2.4

أعمال السيراميك والبالط  3.1.2.4

أعمال الدهان والديكور  4.1.2.4

5.1.2.4  

أعمال اإلنهاء والتقفيالت 

كهرباء "

 ،" ...

خامسا 5

خرسانات ومباني  1.5

سمــــــــــــــالت  .1.1.5

حــــــــــــوائــط  2.1.5
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  أخرى

  ســــــــــــــــقـف

 150دينار لمسقوف  60

 2م50/دينار 10+ 2م

  أخرى

  ليـاســـة ودهـــان
دينار لكل  5+دينار  50

  فراغ

  األبواب والنوافـذ
دينار  2+دينار  50

  للباب أو النافذة

  البالط والسيراميك

دينار للفراغ  5+دينار 50

  "بالط ووزرات"

 10+دينار 50

قيشاني "دينارللفراغ 

  "وسيراميك

ســــــــــــــــقـف  3.1.5

ليـاســـة ودهـــان  2.5

األبواب والنوافـذ  3.5

البالط والسيراميك  4.5
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