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كیف یبدأ المشروع

:مبدئیا یتكون المشروع من 
وھو الشخص أو المؤسسة او الجھاز الذي یمتلك : المالك  -۱

یعني (المقدرة المالیة و لدیة االمكانیات لعمل مشروع ما 
ببساطة حد معاه فلوس وعایز یعمل مشروع اسكان مثال او 

فمن الممكن أن یذھب ھذا الشخص ... ) یبني مستشفي او فندق 
أو المؤسسة الي مقاول مباشرة دون االحتیاج الي مكتب 

)  االعمال االستثماریة الصغیرة(استشاري او ما شابھ ذلك 
في المشروعات الكبیرة نسبیا أو المشروعات التي ..... ولكن 

:تحتاج الي متطلبات وجودة معینة فیتم عمل اآلتي 
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یقوم المالك بطرح العمل المطلوب تصمیمة و االشراف علي •
یكون الطرح من (تنفیذه علي المكاتب االستشاریة المعتمدة 

خالل الجرائد او لمكاتب استشاریة بعینھا اذا كان المالك یرید 
أن یطرحھا الي مكاتب استشاریة بعینھا 

تدخل المكاتب االستشاریة في المنافسة لتقدیم أقل االسعار •
لعمل التصمیمات و االشراف علي التنفیذ

سابقة (یقوم المالك باختیار افضل العروض الفنیة المقدمة •
... )  -الھیكل التنظیمي –االعمال 
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الفلتر االخیر ھو العرض المالي حیث أنھ بعد أن یقبل المالك •
... عدد من العروض الفنیة یختار اقل العروض المالیة 

لیكون اقل سعرا ھو الفائز بتصمیم واالشراف علي التنفیذ 
ھذا المشروع سواء أكان ھذا العرض المالي نسبة من 

أو مبلغ مالي %) ٥ -% ۱تتراوح تقریبا بین (المشروع 
معین نظیر التصمیم واالشراف علي التنفیذ

اذن المالك ھو نقطة البدء في أي مشروع وتكون عالقة •
المالك بالناحیة المعماریة مباشرة والناحیة الدیكوریة أما 

مھندس الكھرباء فعالقتھ تكون محدودة مع المالك اال اذا كان 
لھا متطلبات خاصة بالنسبة لوحدات االنارة او طرق التحكم 

فیھا 
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)طور التصمیم و اعداد مستندات المشروع: (االستشاري  -۲
یقوم االستشاري بعمل الرسومات التصمیمة الالزمة وعرضھا •

صرف –كھرباء –میكانیكا –انشائي –معماري (علي المالك 
...)-میاه –صحي 

یقوم بعمل المواصفات الفنیة للمشروع•
والمواصفات الالزمة لكل   B.O.Qیقوم بوضع جداول الكمیات •

جزء من المشروع 
یضع الجدول الزمني المبدئي المناسب لتنفیذ المشروع•
یضع قائمة الموردین المعتمدة لتورید جمیع مھمات المشروع•
یضع الشروط العامة و الخاصة بالمشروع •

وبذلك تكون اكتملت مستندات المشروع ویعطي االستشاري للمالك 
نبذة عن التكلفة المبدئیة للمشروع 
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وبعد الطرح و الترسیة علي المقاول الذي سیقوم باالعمال یبدأ الدور الثاني 
:لالستشاري وھو 

اعتماد جمیع المواد والمھمات طبقا للمواصفات الفنیة التي قام بوضعھا•
اعتماد اللوحات التنفیذیة وحصر للكمیات الشبھ فعلیة•
التأكد من قیام المقاول بتجھیز مخزن مناسب لتشوین المھمات•
متابعة االعمال واالشراف علي تنفیذھا طبقا و الجدول الزمني للمشروع•
تحلیل اداء للمقاول و نقل ھذه االحصائیات جمیعا الي المالك•

و سیتم شرح ھذا الكالم تفصیلیا في المستوي الثاني من الكورس الخاص 
بكیفیة تنفیذ االعمال

مستندات المشروع:  للتذكرة 
) انشائي –معماري ... تشمل جمیع الرسومات ( الرسومات التصمیمیة  -۱
  B.O.Qجداول الكمیات  -۲
المواصفات الفنیة  -۳
الشروط العامة و الخاصة للتعاقد -٤
قائمة الموردین لكل البنود -٥
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)الشركة المنفذة: (المقاول  -۳
بعد اتمام مستندات المشروع من قبل االستشاري وعرضھا علي المالك 

یقوم المالك بطرح ھذه المستندات في صورة مناقصة في الجرائد الرسمیة 
او لمقاولین مسجلین عنده بالفعل 

یقوم المقاولین بشراء كراسة الشروط الخاصة بالمشروع والتي تحتوي •
علي مستندات المشروع المذكورة

یدرسھا المقاولون جیدا ویبدأون في بحث اسعار للسوق عن المھمات  •
المطلوب توریدھا وتركیبھا ویقوم بحساب وتقدیر سعر كل بند مذكور 

بجداول الكمیات ومن ثم یضع السعر الخاص بھ امام كل بند
یقوم بإمضاء وختم ھذه الجداول بعد وضع اسعار علیھا  •
بعد ذلك یتقدم الي ادارة المشروع بمظروفین االول مظروف فني •

ویحتوي علي المواصفات الفنیة التي سیقوم علیھا المشروع و التي سیقوم 
شھادة التشیید (ھو بتنفیذھا وسابقة اعمالة واالوراق المطلوبة االخري مثل 

)السجل التجاري –البطاقة الضریبیة –شھادة اتحاد المقاولین –والبناء 
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الثاني مظروف مالي یحتوي علي جداول الكمیات التي تحتوي علي  •
ویقوم ایضا باإلمضاء ) مكتوب سعر امام كل بند ( البنود ولكن مسعرة 

علیھا وختمھا بختم شركتھ
تقوم ادارة المشروع بتحدید موعد لفض المظاریف الفنیة ویتم فض •

المظاریف الفنیة واختیار انسب المقاولین الذین استوفوا جمیع الشروط 
الفنیة واستبعاد المقاولین المخالفین للمواصفات الفنیة للمشروع

ھنا تم اجتیاز بعض المقاولین فنیا ویبقي الجزء المھم وھو المظاریف •
المالیة یتم فتح المظاریف المالیة في جلسة علنیة في حضور المقاولین 
المجتازون فنیا ویتم اختیار المقاول الذي قدم اقل سعر لتنفیذ مستندات 

التعاقد التي وافق علیھا
یمكن ان یتم التالعب ھنا حیث یجتمع بعض المقاولین لالتفاق علي سعر •

معین لترسي المناقصة علي واحد منھم وھذا مخالف فاذا ما علمت ادارة 
المشروع بذلك تقوم بالغاء المناقصة وطرحھا من جدید واستبعاد 

المقاولین المتالعبون
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یمكن ایضا إلدارة المشروع أن تقوم بعمل ممارسة أخري بین •
بعض المقاولین اذا اتضح ان فروق االسعار بسیطة بین 

الشركتین حیث یتم عمل جلسة علنیة اخري بین اقل المقاولین 
اسعارا ویقوم كل منھم بالنزول بالسعر عن االخر حتي یضع 

احدھم اقل سعرا من اآلخر ویكون لھ الحق في تنفیذ ھذا 
المشروع

%  ۱۰یقوم المقاول بتقدیم خطاب ضمان بنكي للمالك بمبلغ قیمتھ •
من قیمة اجمالي االعمال یسمي مبلغ التأمین ویأخذ مقابل ھذا 

كدفعة مقدمة لألعمال وال یتم رد خطاب الضمان % ۱۰الخطاب 
اال بعد سنھ من تاریخ التسلیم االبتدائي في خالل ھذه السنھ یكون 

المقاول مسئول عن اي اعطال في ھذه الفترة واصالحھا دون 
مقابل

بعد ھذه المعاناه الضاریة للفوز والحصول علي المشروع یقوم •
المالك بتسلیم موقع العمل للمقاول خالیا من أي معوقات لیبدأ 

mobilizationبتجھیز الموقع طبقا لشروط التعاقد وتسمي 
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:ومن ثم یبدأ دور المقاول اآلخر وھو 
یقوم بعمل السور للمشروع ووضع الكرافانات في مكان مناسب •

وتجھیزھا
اذا كان المشروع كبیرا فان المقاول العام یقوم بطرح االعمال •

مدني –مقاول كھرباء ( داخلیا علي مقاولین باطن متخصصین 
ویقوم باالشراف علیھم جمیعا و یكون ھو ...) تشطیبات –

المسئول االول امام االستشاري عن االعمال
تقدیم العروض الفنیة لالستشاري لجمیع المواد والمھمات التي •

من %  ۹۰) خطیرررررررررة جدا ( سیتم تركیبھا بالموقع 
.......المقاولین 

تقدیم رسومات تنفیذیة لما سیتم تركیبة علي الطبیعة•
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الرسومات التنفیذیة

تشمل جمیع المسارات وطریقة •
تثبیتھا

ابعاد تثبیت المقابس من المحاور•
قطاعات جمیع المھمات و سعات •

المفاتیح و تیارات القصر عند كل 
لوحة

أماكن الصواعد وعدد مواسیرھا •
واقطارھا

أماكن اللوحات الفرعیة والعمومیة •
وطریقة تثبیتھا ودخول وخروج 

الكابالت بھا
رسم تنسیقي بین جمیع االنظمة•

الرسومات التصمیمة
ھي رسومات توضیحیة فقط •
ال یؤخد بأي ابعاد بھا ولكن ھي فقط •

لتوضیح اماكن المخارج وسیتم وضع 
االبعاد الفعلیة في الرسومات التنفیذیة

لیس بھا أي طریقة تثبیت أو تنفیذ•
من الممكن أن یحدث تضارب بینھا •

وبین بعض االنظمة األخرى اذا كان 
المصمم غیر متمكن او اذا تغیر اي 

شيء في الرسومات األخرى ألي 
سبب

تكون الرسومات التصمیمة بعد •
الترسیة كما انھا مقدمة من المقاول 

وال یجوز االعتراض علیھا
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والتي توضح ما تم تنفیذه  As Builtاعداد وتقدیم رسومات •
فعلیا علي الطبیعة لتساعد في عملیة الصیانة

یقوم المقاول بتجھیز مخزن مناسب لتشوین المھمات بداخلھ •
حین توریدھا بالموقع محكم الغلق تماما بحیث عدم نفاذ ضوء 

الشمس أو میاه االمطار الي المواد المشونة
البدء في التنفیذ طبقا و المواصفات الفنیة لألعمال •
تسلیم االستشاري االعمال تباعا فور االنتھاء من البند •
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التنسیق بین التخصصات في مرحلة التصمیم 
ھنا یبدأ الدور الحقیقي لمصمم الكھرباء المتخصص المحترف حیث أن 

نجاح أي عمل یبدأ من التنسیق بین التخصصات المختلفة 
:أوال التنسیق مع المعماري•

یجب علي مھندس الكھرباء أن یقوم بالتنسیق مع المھندس المعماري من 
أجل تحدید المساحات الالزمة لوضع المعدات الكھربیة بالمبني علي سبیل 

:المثال 
أ فیجب .ف.ك ٥۰۰اذا كان حمل المبني یتجاوز : حجرة المحوالت •

توفیر حجرة خاصة بالمبني لوضع محول رئیسي للمبني داخلھا و الذي 
سیرتبط بالشبكة العمومیة للمدینة ویجب أن یكون الدخول والخروج من 
ھذه الحجرة میسرا لرجال شركة الكھرباء في حاالت الصیانة أو العطل 

من خالل باب خارجي للمبني وتكون ھذه الحجرة ذات اشتراطات 
خاصة تحددھا شركة الكھرباء وسنتحدث عنھا فیما بعد
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وتتوقف مساحتھا علي حجم أحمال : حجرة مولدات الدیزل •
الطوارئ بالمبني مع مالحظة أنھ تصدر عن ھذه المولدات 
أصوات عالیة عند التشغیل فیجب مراعاة ذلك عند اختیار 

مكانھا و أحیانا یطلب المالك جدران ھذه الغرفة عازلة 
 للصوت

وتحتوي علي اللوحات الرئیسیة : حجرة اللوحات العمومیة •
بالمبني و التي یجب اختیارھا بعنایة لتكون في مكان یسھل 

منھ تغذیة جمیع اللوحات الفرعیة باألدوار و ایضا تتحدد 
مساحتھا طبقا وحجم اللوحات التي تغذي المبني 
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:المشاكل الناجمة عن عدم التنسیق مع المھندس المعماري •
قد یراعي المھندس المعماري تخصیص مساحات لھذه الغرف  -۱

ولكن ربما تكون أبعادھا غیر مناسبة للمھمات التي ستركب ... 
بداخھا 

قد یقوم المھندس المعماري بتنفیذ ھذه الغرف ولكن ال تحقق  -۲
اشتراطات شركة الكھرباء من حیث التھویة وسھولة الدخول و 

الخروج من والي الغرفة
قد یقوم المھندس المعماري باستیفاء جمیع شروط شركة  -۳

تكون مسارات كابالت التغذیة معقدة أو تتخذ ... الكھرباء ولكن 
مسارا مخالفا یؤثر علي شكل المبني ویشوة صورتھ

یجب ایضا التنسیق مع مھندس الدیكور بحیث ... ھام جداااااا  -٤
التتعارض االعمال الكھربائیة مع اعمال فرش المكان المراد 

تصمیمھ
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التنسیق مع مھندس المیكانیكا: ثانیا •
:ومن فوائد ھذا التنسیق 

عدم تعارض اماكن المعدات الكھربیة مع المعدات المیكانیكیة  -۱
عدم تعارض اماكن حوامل الكابالت مع مسارات التكییف  -۲

المركزي
عدم تعارض اماكن اللمبات مع مخارج اطفاء الحریق او فتحات  -۳

التكییف
ویمكن ان یتم التنسیق ولكن عند التنفیذ یسبق مھندس المیكانیكا 

بتركیب اعمال التكییف بدون تنسیق مع مھندس الكھرباء فیغلق كل 
المسارات المتاحة اما مھندس تنفیذ الكھرباء للمرور بحوامل 

الكابالت او المواسیر الخاصة باالنظمة الكھربائیة مما یضطر 
مھندس المیكانیكا من فك االعمال وتركیبھا مره اخري بعد انجاز 

االعمال الكھربائیة
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)المدني(التنسیق مع مھندس االنشاءات : ثالثا •
:یجب التنسیق مع مھندس المدني لجني الفوائد اآلتیھ

عدم تعارض اعمال الكھرباء باالسقف كاالنارة مثال مع  -۱
العمدة والكمر 

یجب اعطاء مھندس االنشاءات جمیع االحمال واالوزان  -۲
لجمیع معدات الكھرباء التي سیتم تركیبھا في االدوار العلیا 

لیقوم بعمل الحسابات الخاصة بسمك البالطة الخرسانیة
یتم تنسیق جمیع االعمال الصحیة بالمبني وعدم تعارض اي  -۳

منھا مع اي اعمال كھربائیة
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مما سبق شرحة یبدأ مھندس تصمیم االعمال الكھربائیة أن یبدأ في بناء •
افكاره تجاه التصمیم الذي سیقوم بھ وعلیھ اآلن جمع المعلومات الالزمة 

:للبدء في التصمیم وھي 
یجب تحدید طبیعة استخدام المبني حیث انھ تختلف شبكة الكھرباء من •

....) -مبني سكني –مول تجاري –مدرسة (مبني آلخر 
یجب الحصول علي معلومات تفصیلیة عن طبیعة استخدام كل مساحة •

من مساحات المبني 
أماكن المعدات وفرش المكان الذي سیحدد أماكن وضع اعمال الكھرباء•
...)-فاخر –عادي –متوسط (طبیعة تشطیب المبني •
%۲٥تحدید التوقعات المستقبلیة ألي توسع من الممكن ان یتم تقریبا •
معرفة اماكن المصاعد والساللم المتحركة ان وجدت•
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بعد ذلك یقوم مھندس الكھرباء بالحصول علي اللوحات •
التصمیمة التي قامت بھا اقسام العمارة و المدني و المیكانیكا 

لیبدأ تصمیم أعمال الكھرباء 
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خطوات التصمیم لمشروع كھربي
تحدید المتطلبات العامة لتصمیم شبكة الكھرباء•
تقدیر االحمال الكھربیة بصورة مبدئیة بناءا علي حسابات المساحات •

ویكون التقدیر المبدئي من ....)  -التكییف –البرایز –أحمال االنارة (
أجل الحصول علي التراخیص الالزمة حیث أن التصمیم سیأخذ بعضا 

من الوقت فال بد من عمل ھذا التقدیر المبدئي لالحمال
تصمیم أعمال االنارة وعمل اللوحات التصمیمة الخاصة بھا•
وعمل ....) مصاعد –سخان –تكییف –برایز (تصمیم أعمال القوي •

)یجب استخدام الرموز القیاسیة عند التصمیم(اللوحات الخاصة بھا 
تصمیم اللوحات الفرعیة مع مراعاة تصنیف االحمال العادیة من احمال •

الطوارئ وعمل جمیع حساباتھا
تجمیع اللوحات الفرعیة في لوحات توزیع عمومیة وعمل جداول توازن •

االحمال وحساباتھا
تحدید اعداد ونوع المحوالت المستخدمة في تغذیة المشروع وایضا •

www.almohandes.orgان وجدت UPSالمولدات ووحدات ال 



تصمیم لوحات التوزیع العمومیة بغرفة المحوالت •
تصمیم البیلرات والكوفریھات المغذیة للمكان•
لمدینة او (تصمیم انارة الشوارع اذا كان المشروع كبیرا •

)كمبوند مثال
عمل مراجعات علي التصمیم من خالل اجراء دراسة •

voltage drop & short circuit
تصمیم نظام االرضي ومانعات الصواعق •
)حسب طبیعة المبني(تصمیم دوائر التیار الخفیف •
كتابة كراسة الشروط وعمل جداول الكمیات و حصر •

للكمیات وانھاء مستندات المشروع كما سبق ذكره

www.almohandes.org
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