
  ر أعمال احلفاستالم

  

  استالم اخلرتيرة 

  

   جناره القواعد اخلرسانيه العاديةاستالم

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

    .مراجعة منسوب التأسيس مع اللوحات ومع أقرب روبري  1

    .مراجعة أبعاد احلفر لنموذج الفيال  2

    .مراجعة تطهري قاع وجوانب احلفر  3

    وع التربة املذكورة سابقاًالتأكد من ن 4

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

1 
يتم استالم أبعاد اخلرتيرة حبيث تكون أكرب من أبعاد احلفـر           

  .مبسافة متنع تأثرها باحلفر
  

    .يتم شد خيط للتأكد من إستقامة أضالع اخلرتيرة 2

3 

أو الشكاالت ىف   (خلوابري  التأكد من تقوية مجيع االضالع با     
) حالة كون اخلرتيرة على ارتفاع أعلى من االرض الطبيعية        

  .سم تقريبا 50ويكون التثبيت خلف خالف على مسافة 
  

4 
مراجعة أفقية كل ضلع من أضالع اخلرتيرة بواسطة ميـزان          

  .املياه
  

    .مراجعة أفقية أضالع اخلرتيرة عند أماكن االلتقاء 5

6 
وايا احملصورة بني االضالع عن طريق نظريـة        التأكد من الز  
  .فيثاغورث

  

7 
التأكد من عدم حدوث أى حركة ىف زوايا االلتقـاء بـني            

  . اخلرتيرة بأن يتم تقويتها جيدا-أضالع
  

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

1 
 وصحة توقيـع    املعماريةاور   احملاور االنشائيه مع احمل    مطابقة
  الزوايا

  

    تطابق حماور القواعد مع احملاور املساحية الصحيحة 2

    .مراجعة أبعاد القواعد وارتفاعاا 3

  التقفيل اجليد جلوانب القواعد مع بعضها وتسديد الفتحات         4



  
  جنارة قواعد مسلحة ومسالت   استالم

  
  األساساتحديد تسليح   استالم

  األلواحبني 

    مراجعة أماكن تثبيت اجلوايط والبالتات إن وجدت  5

   أخل.. اكن فتحات ومسارات الصحى والكهرباء مراجعة أم  6

7  
مراجعة التقويات والتأكد من إمتامها بطريقـة صـحيحة         

  ومتانتها
  

8  
 مع بعضها ومع باقي     القاعدة منسوب صب    أفقيهالتأكد من   

   .القامةالقواعد مبيزان 
  

  ت ومالحظاطريقة االستالم بنود املراجعة م

1 
يتم عمل التوضيح احملاور والقواعد وذلـك علـى ظهـر           

  .اخلرسانة العادية ويتم تسليمه 
  

2 

بعد شد النجارة يتم التأكد من مطابقة النجارة للتوشـيح          
 االجتاهات وكذلك رأسية أجنـاب القواعـد       استقامةومن  

  والسمالت
  

3 

ىف حالة عدم عمل فرشة عادية أسفل السمالت يتم تـوفري           
cover ناسب حتتها عند عمل الردم بني القواعد العادية         م

.  
  

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

    .التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ 1

    .مراجعة نوع وأقطار حديد التسليح وعددها وأطواهلا 2

    .تشكيل ورص احلديد طبقا للرسومات 3

    .مراجعة أماكن أشاير حديد االعمدة وربطها بكانات 4

    .مراجعة أقطار وعدد وطول حديد أشاير االعمدة 5

    .التأكد من تربيط احلديد جيدا 6

    .تركيب كانة بعيون الشاير االعمدة 7

    .تركيب كراسى للحديد العلوى 8

  التأكد من تركيب بسكوت بني جوانب القاعدة وحديـد          9



   
   اخلرسانيه   األعمدة جناره استالم

  
   واحلوائطاألعمدةحديد تسليح   استالم

  

  .اعدتسليح القو

10 
 2يراعى إضافة كانات شتش للـسمالت ال تقـل عـن            

  .بالسمل 
  

    جيب مراجعة ختطيط أشاير األعمدة داخل القواعد املسلحه 11

12 
مراعاة عمل حديد أشاير األعمدة برجل داخل القاعدة ال         

  .تقل عن عرض العمود 
  

   ومالحظاتستالمطريقة اال بنود املراجعة م

    مراجعة قطاع العمود وأبعاد احلطات 1

    ل اجليد لالجناب وتسديد الفتحاتيمراجعة التقف 2

   التأكد من منسوب اية الصب وحتديد ارتفاع باب العمود 3

    مراجعة التقويات وتثبيتها جيدا مع التخشيب 4

    مراجعة الوزنات الرأسية 5

6 
 أحزمـة ىف    3(وعددها  ) ألحزمةا(مراجعة تثبيت التقويات    

  )املتر على االقل
  

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

    .التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ 1

    .مراجعة نوع وأقطار حديد التسليح وعددها وأطواهلا 2

3 
بطها باالسياخ تـربيط    مراجعة عدد الكانات وتقسيطها ور    

  .سد 
  

    .التأكد من تركيب كانة بعيون لالعمدة 4

    .التأكد من رأسية حديد التسليح الرأسى وأفقية الكانات 5

6 
مراجعة تثبيت العدد الكاىف من البسكوت بني شدة العمود         

  .وحديد التسليح
  

    .مراجعة أماكن ومناسيب أشاير حديد التسليح لالعتاب 7

    .من نظافة العامود قبل التقفيلالتأكد  8



  )حتت السقف( اخلرسانيه األسقف جناره  استالم

  
  )فوق السقف( اخلرسانيه األسقف  جناره استالم

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

    .واملسافات بينها) العروق(مراجعة القوائم  1

2 
مراجعة أماكن وصل العـروق مـع بعـضها ىف حالـة            

 .صالتاالرتفاعات العالية والتأكد من متانة التقوية عند الو
  

    .مراجعة جودة تثبيت عرقات الكمرات وبالطة السقف 3

4 

ىف ) ـايز (مراجعة عمل تقويات الشدة بعـروق مائلـة         
االجتاهني وتثبيتها بالقمط جيدا مع عروق الـشدة ومـع          

  .االعمدة أو احلوائط املصبوبة
  

5 
باسـتخدام  ) حـبس (مراجعة تقوية قاع الكمرات بعروق      

  .القمط
  

6 
ية رقاب االعمدة والتأكد من سالمة التسديد مبا        مراجعة تقو 

  .يضمن عدم وجود زوائد خرسانية بعد الفك
  

7 
مراجعة سقوط بالطات دورات املياه عن مـستوى بقيـة          

  ).إن وجد(البالطات 
  

8 
مراجعة التقويات عند اتصال ألواح التطبيق ببعضها والتأكد        

  .من عمل الوصالت بطريقة سليمة
  

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

1 
مراجعة االبعاد اخلارجية وتطـابق احملـاور مـع احملـاور           

  .الصحيحة
  

2 
مراجعة مناسيب وأماكن وارتفاعـات البالطـات علـى         

  .املستويات املختلفة
  

    .مراجعة أبعاد وصحة زوايا بالطات السقف 3

4 
وب سطح الشدة مع الروبري والتأكـد مـن         مراجعة منس 

  .مطابقته ملنسوب بطنية السطح
  

    .مراجعة أبعاد وارتفاعات سقوط الكمرات 5

    .مراجعة رأسية جوانب الكمرات 6

7 
مراجعة ارتفاع اجلوانب اخلارجيـة للـسقف وختانـات         

  .البالطات
  



  
  تسليح أسقف اخلرسانة املسلحة  استالم

8 
مراجعة سقوط بالطات دورات املياه عن مـستوى بقيـة          

  ).ن وجدإ(البالطات 
  

9 

  :مراجعة التسديد بني ألواح التطبيق وبعضها 
 بني التقاء أجناب الكمرات مع تطبيق السقف عند التقاء          -

الكمرات مع بعضها ومع االعمدة بـني قـاع وأجنـاب           
  .الكمرات

  

10 
/ الـصحى   / مراجعة أماكن وأبعاد فتحـات الكهربـاء        

  .أخل.. أخرى / التكييف 
  

11 
 اجلوايط أو البالتات والتأكد من ثبيتها       مراجعة أماكن تثبيت  

  .جيدا
  

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

    .التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ 1

    .مراجعة نوع وأقطار حديد التسليح وعددها وأطواهلا 2

3 
د التـسليح حـسب     مراجعة وصالت وأطوال أسياخ حدي    

  .الرسومات
  

4 
مراجعة أبعاد كانات كمرات السقف وكـذلك عـددها         

  .وتقسيطها على مسافات متساوية أو حسب الرسومات
  

5 
ربط حديد تسليح الكمرات العلوى والسفلى مع الكانات        

  .بسلك رباط ربطا جيدا
  

6 

إضافة كانات شتش بعدد اليقل عن كانتني لكل كمـرة          
سليح السفلى للكمرة ىف موضعه أثنـاء       للمحافظة على الت  

  .الصب
  

7 
مراجعة تكسيح حديد التسليح بالكمرات وأنه قد نفـذ ىف          

  . طبقا للرسوماتاملضبوطةأماكنه 
  

    .مراجعة بسكويت بالطة السقف والكمرات والسالمل  8

9 
مراجعة حديد تسليح السالمل والدرج والتأكد من عمـل         

  ) . حالة أدوار متكررة يف( أشاير 
  

10 
مراجعة أشاير األعمدة املزروعة إن وجدت والتأكد مـن         

  .مكاا 
  



  
  املباينأعمال   استالم

11 
التأكد من تكسيح حديد أشاير أعمدة الدور األخري داخل         

  .بالطة السقف 
  

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

1 

ع التأكد من عمل املدماك األول بكامل الدور أو الوحدة م         
:  
  . إسترباع الغرف-أ
  . حتديد أماكن الفتحات-ب
  . أسفل الكمراتاملباين وزن -ج

  

2 
على فرشة كاملة   ) أول مدماك (التأكد وضع قوالب الطوب     

  .من املونة
  

3 
التأكد من مأل العراميس الطولية والعرضية من كلتا اجلهتني         

  )الوجه والظهر(
  

4 

ه جبـوار العمـود     ىف حالة احلوائط نصف طوبة تبىن احملاكي      
سم أما إذا قل املقاس عـن       20يقل عن    اخلرسانة مبقاس ال  

  .ذلك فيجب صب احملاكية مع العمود 
  

5 
التأكد من استخدام ميزان خيط ملراجعة رأسية احلوائط كل         

  .ثالثة مداميك
  

    . السطـح يف مجيع االجتاهاتاستواءمـراجعة  6

7 
 2يزيد عن     ال يةواألفقالتأكد من مسك اللحامات الرأسية      

  .سم
  

    .واألسقف أسفل الكمرات املباينالتأكد من تشحيط  8

9 

يتم التأكد من تقسيط ارتفاع املباىن حبيث اليكون هنـاك          
 وبطنيـات   مبـاين  سم بني آخر مدماك      1فاصل يزيد عن    

  .األسقفالكمرات أو بالطات 
  

10 

 مدماك مصمت أو مدماك مفرغ علـي أن        2قـد املباين   
وذلك لضمان تثبيت وزرة خشبية     ) ع(ؤه باخلرسانة   يتم مل 
  .أرضية 

  

11 
مراعاة تركيب املداميك ملالئمة أعمال متديدات الكهربـاء        
  حبيث يكون دق املواسري يف طوب مصمت لضمان تثبيتها

  



  
   أعمال طرطشة البياضاستالم

12 

 ساعة مـن    24معاجلة املباين أوالً بأول بالرش باملياه بعد        
  .اً  أيام صباحاً ومساء3مباين اجلدار ملدة 

  
  

13 
لـضبط مناسـيب اجللـسات      ) الدور(عمل شرب باملبىن    

  .للشبابيك واألعشاب لألبواب والشبابيك
  

14 
مراعاة عمل املدماك األخري أسفل كوبستات البلكونـات        

  .والسطح طوب مصمت لضمان تثبيت جيد له 
  

15 
مراعاة عمل ترابيس طوب مصمت موزعة بأماكن تثبيـت         

  . بكل ناحية 3ال تقل عن ) شبابيك وأبواب(الكانات 
  

    .ضرورة تسليم الدور نظيف من خملفات املباين  16

17 
ال يتم بناء اجلدار علي مرة واحدة يف يوم واحد ـ مـرتني   

  .علي األقل 
  

18 
 م  1.00 للمباين   ارتفاعيف حالة مباين حطات الردم أقصى       

.  
  

19 
و زويا أقل أ  (يتم وضع فضل حديد بطول مناسب باألركان        

  ).˚90أكثر من 
  

20 
 من األعمال يتم مراجعة رأسية جلميع اجلدران        االنتهاءبعد  

  .مبيزان اخليط ـ مقاسات الفتحات 
  

21 
يراعى رفع املخلفات مبعرفة املقاول بعد تالقى املالحظـات         

  .وو مجيع األعمال 
  

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

1 
التأكد من مطابقة نسب مكونات الطرطـشة املـستعملة         

  للمواصفات
  

2 
التأكد من رش املياه على االسطح املراد طرطـشتها قبـل           

  .عملية الطرطشة
  

    .سم0.5التأكد من أال يقل مسك الطرطشة عن  3

4 

التأكد من أن مونة الطرطشة تكـون عجينـة متماسـكة           
 القوى على سطح    وليست سائلة وترش باملاكينة أو القذف     

  .املباين
  



 
  )وائط بياض ح(  أعمال البؤج واألوتار استالم

  
  )اخلراطيم يف األسقف(أعمال الكهرباء 

    .األسطحالتأكد من جتانس الطرطشة جبميع  5

6 
التأكد من أن سطح الطرطشة يكون خشن ومدبب لقبول         

  .ومتاسك طبقة البطانة
  

7 
 يوميـا صـباحا     األسطحبعد الطرطشة يتم رش املياه على       

  .تقل عن يومني ومساء مدة ال
  

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

1 

 2تزيد على     على مسافات ال   األوتاريتم عمل البؤج أو     
 وحتت السقف   األرضيةمتر فوق سطح    0.5متر بارتفاع   

  .متر0.5 حبوايل
  

2 

 رأسيا مبيـزان    األوتارالتأكد من مراجعة استواء البؤج أو       
جعة صحة الزوايـا     ومرا األملونيوماخليط وأفقيا باملسطرة    
  .القائمة بالزاوية املعدنية

  

   .األوتاريتم استرباع أبعاد املسطحات عند عمل البؤج أو  3

4 
بعد االنتهاء مـن    " ىف حالة استخدامها  "يتم تكسري البؤج    

  .البطانة وعمل الترميم مكاا
  

5 
 2.5التأكد من أن ال يزيد مسك البؤج أو األوتار عـن            

  . سم ىف األسقف 1.5 احلوائط وعن يفسم 
  

6 

جيب ربط البقع جلميع الغرف لنفس الوحدة بنفس الدور         
وليست كل غرفة منفصلة    )  بالزوى   (مع بعضها البعض    

  .وذلك لربط بالط الغرف مستقبالً ببعضه البعض 
  

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

    .ن املخارج حسب الرسم مطابقة أماك 1

    .مطابقة مقاسات املواسري حسب املواصفات  2

    .التأكد من ربط املخارج باللنية العمومية لكل جزء  3

    .التأكد من ربط املخارج باللوحة اخلاصة بكل دور  4

    .التأكد من تنظيف املخارج يف الغرف  5

ـ          6   تم التأكد من مسار اخلراطيم داخل السقف حبيث ال ي



  
  )الدق والتركيب ( أعمال الكهرباء استالم

  .جتميعها داخل كمرة واحدة 

    .التأكد من ربط خمارج التيار اخلفيف مبكان التجميع  7

8 

التأكد من عدم ربط خمارج الغساالت والسخانات وبرايز        
القوي والتكييف بأي خمارج أخرى وأمنا تغذى مباشـرة         

  .من اللوحة
  

9 
مم ، باقي اخلـراطيم     23خراطيم التكييف والغساالت    

  . مم 16
  

   . مم 23 × 5التأكد من عـدد مواسري الصواعد وهي  10

11 
 مم من   25التأكد من مطابقة أماكن اللوحات يف حائط        

  .الرسم املعماري 
  

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

1 
التأكد من سالمة املخارج يف األسقف واحلـوائط عـن          

  .ختبار بالسوستة طريق ا
  

2 
برايز ـ إنـارة ـ    ( التأكد من مطابقة أماكن املخارج 

  .حسب أماكنها علي الرسومات ) وخالفة 
  

3 
سم 90التأكد من مناسيب العلب اخلاصة باإلنارة وهي        

  .سم للربايز والتيار اخلفيف 30و 
  

    .التأكد من ربط املخارج باللوحة العمومية  4

5 
التوزيع والربط علي اللوحة للمعمول     التأكد من مطابقة    

  .به يف السقف 
  

    .التأكد من تناسق توزيع املخارج علي نفس احلائط  6

7 

التأكد من عدم ربط خمارج التليفون والتليفزيون مع أي         
خمارج أخرى وإمنا كل خمرج مستقل عن الربيزة إيل مكان  

  .التجميع 
  

8 
اطيم والعلب ملا هو    التأكد من مطابقة أنواع املواسري واخلر     

  .معمول به حسب املقايسة واملواصفة العامة 
  

9 
التأكد من سالمة املنشون والكرب يف حالة عمل ذلـك          

  .لضمان سهولة مرور األسالك داخل املواسري 
  

  مراجعة والتأكد من مطابقة وجه العلب والبواطات مـع          10



  
  ) األسالك( أعمال الكهرباء استالم

  
   ) االختبار(  الكهرباءاستالم

  .وجه البؤج واألوتار 

11 

بطة حول املواسري ال يقل     التحبيش حول العلب وعمل أر    
باحلوائط مع مراعـاة عـدم      ) بني العلبه والعلبة   (2عن  

  ) .رمل وأمسنت فقط (  اجلبس إطالقاً باملونة استخدام
  

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

1 
التأكد من نوعية األسالك املستخدمة ومساحة مقطع كل        

  .حسب نوع التغذية سلك 
  

2 
التأكد من مطابقة توزيع اللنيات حسب كـود األلـوان          

R.S.T.   
  

3 
التأكد من سالمة األسالك املركبة عن طريق أفـوميتر أو          

  .تيار كهريب هبا 
  

4 
التأكد من ربط خمارج اللنية الواحدة مع بعضها عن طريق          

  .روزتات وربطها باللوحة العمومية 
  

5 

  -:التأكد من مقاطع األسالك اآلتية 
  .2 × 2  فرعية 2مم3 × 2 إنارة عمومية  -1
   .2 مم3 × 2 برايز عمومية -2
  . 2مم4 × 3 ، 2 مم3 × 3 برايز قوى -3
   .2 مم3 × 3 سخان      -4
   .2 مم4 × 3 غسالة      -5
   .2 مم6 × 3 تكييف      -6
  ) ., 6 × 2( 2 ـ تليفون    7
   . Coxial cable 75 ohm تليفزيون -8
  2مم16) + 11 + 35 × 3( تغذيات عمومية-9

   .2 مم16 + 16 + 25 × 3 صواعد   -10

  

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

1 
التأكد من الفصل والتوصيل عن طريق مفـاتيح اإلنـارة          

  .  واللوحة العمومية 
  



  
   أسقف الشبك املمدداستالم

  
   أعمال السرياميكاستالم

2 
 S.Cمة املفاتيح القاطعة يف حالة حدوث       التأكد من سال  

.  
  

     .3PH توزيع األمحال علي اختبار 3

    . التوصيل لكابالت التليفون والتليفزيون اختبار 4

5 
اختبار شدة اإلشارة للتليفزيون داخل الفـيال وخـالل         

  .املخارج 
  

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

    . املتر ألسياخ التعليق يفمراجعة العدد والقطر  1

    . مجيع الزوايا وتعامدها مع األحرف استواءمراجعة  2

3 
مـع  (  منسوب األسياخ طبقاً للوحـات       ارتفاعمراجعة  

  ).مراعاة مسك طبقة البياض
  

   .مراجعة أبعاد وأماكن التوصيالت الكهربائية ىف السقف  4

5 
ن سلك الرباط مداله خـارج      مراجعة عدم ترك بواقى م    

  .البياض 
  

6 
 مناطق ترخيم   أيالتأكد من متام شد الشبك وعدم وجود        

  .به 
  

7 
 التقاءعند أماكن   ) سم20-15(مراجعة وجود ركوب    

  الوصالت
  

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

    التأكد من نظافة رمل التركيب 1

     السوك وتعامد األحرفستواءامراجعة  2

    )العراميس( خطوط اللحام انتظاممراجعة  3

    )تطبيل ( التأكد من عدم وجود فراغات خلف البالطة  4

5 
طبقـاً للميـل    (مراجعة منسوب املنطقة الىت مت تبليطها         

  )املطلوب
  

    )إن وجد( شطـف أحرف البالط انتظاممراجعة  6

    اللصق قبل عملية السقيةالتأكد من متام جفاف مونة  7



  
  لبالط أعمال ااستالم

  
   حلوق النجارةتوريد استالم

8 
التأكد أن تكون السقية بلباىن األمسنت األبـيض ولـيس       

  .باألمسنت األبيض اجلاف 
  

9 
سرياميك احلوائط مراعاة التقسيط حبيث ال يـتم عمـل          

  .غاليق بني السقف واحلائط 
  

10 
 اإلمكانبقدر (  احلائط جانيبمراعاة تساوى الغاليق على     

. (  
  

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

    التأكد من نظافة رمل التركيب 1

    السوك وتعامد األحرف الرأسية مع األفقيةاستواءمراجعة  2

    مراجعة إستواء سطح البالط 3

   مراجعة نعومة سطح البالط وخلوه من اخلروم والتسويس 4

5 
لبالط من حيـث    مراعاة أن تكون نفس املنطقة هبا نفس ا       

  لون ونوع احلصوة
  

6 
 اليت جانبني فقط من املساحة      يفمراعاة أن تكون الغالقة     

  ) أمكن إن( يتم تبليطها 
  

7 
 مت تبليطها هلا نفس املنسوب      اليتمراعاة أن تكون املنطقة     
  أو طبقاً للميل املطلوب

  

     سقية البالطاستكمالمراجعة  8

   ومالحظاتطريقة االستالم ود املراجعةبن م

1 
موسكي أو أرو حـسب     ( اخلشب من أجود األنواع     

  .وتام اجلفاف ) التوصيف 
  

2 
اخلشب ممسوح وخايل من العقد اخلبيثة النافذة وخايل        

  .من الشروخ 
  

3 
أو " 6× " 2أو  " 4× " 2التأكد مـن قطاع احللق     

2 × 7. "  
  

4 
 مع الرأس بطريقـة ديـل       التأكد من أن جتميع القوائم    

  .احلمامة 
  



  
   تركيب احللوق اخلشبيةاستالم

    . سم 1.0التفريز فـي احللق بعمق حـوايل  5

6 
غـري  ( أحرف اخلشب سليمة تصنع زوايـا قائمـة        

  ) .مكسورة أو مستديرة األحرف 
  

7 
 10.0أن يكون احللق أكرب من مقاس ضلفة الباب ب   

  .سم 
  

    .أن تكون احللوق مستقيمة وغري مفتولة  8

    .وق من الوجه مبادة السالقون طالءاً كاسيا طالء احلل 9

10 
) اجلزء املالمـس للحـائط      ( طالء احللق من اخلارج     

  .بالبيتومني البارد 
  

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

1 
مراجعة دهان احللق بالسالقون ودهان اجلزء املالمـس        

  للحائط بالبيتومني
  

    مراجعة أماكن وعدد الكانات ىف احللق 2

3 
التأكد من تثبيت الكانات باحللق بواسطة مسامري الربمة        

  )القالووظ ( 
  

4 
 طول  يفىف حالة حلوق األبواب مراجعة وجود زيادة        

  سم5ال يقل عن ) ضفر(قائم احللق 
  

5 
مراجعة رأسية قائم احللق بواسطة ميزان اخلـيط مـن          

  الداخل واخلارج
  

6 
 مستوى البؤج واألوتار    يفلتأكد من أن واجهة احللق      ا

  أو سطح البياض
  

7 
 أعلـى   يفقياس عرض احللق والتأكد مـن مـساواته         

  .ومنتصف وأسفل احللق 
  

8 
( مراجعة قياس قطرى احللق والتأكد من مـساواما         

  )مراجعة الصليبة 
  

9 
التأكد من التحبيش على الكانات مبونة األمسنت والرمل        

  استخدام اجلبسوعدم 
  

10 
ضرورة تثبيت احللق على شرب لتحديد منسوب الرأس        

  ) .عدم االكتفاء بالعتب واجللسة فقط ( 
  



  
  يك واكسسوارات النجارة تسكاستالم

  
  شب السويد اخلاستالم

11 
 والسفلي  العلويمراجعة أفقية الرأس لألبواب والرأس      

  .للشبابيك مبيزان املياه 
  

12 
كسر ( مراجعة أية عيوب باحللوق نتجت من التثبيت        

  ) .أو شرخ 
  

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

    .تساوي اخللوص حول الضلفة من مجيع اجلهات  1

2 
أن ال يزيد خلوص ضلفة الباب أو باب البلكونة عـن           

  . سم 1.0تشطيب األرضية ب 
  

    .أن تغلق الضلفة بسهولة ونعومة  3

4 
علـي  أن تكون سؤسات وروؤس الضلف املتجـاورة        

  .خيط أفقي واحد 
  

    .مراجعة عدم وجود سوستة يف املفصالت  5

    .مراجعة استكمال كراسي الربور  6

    .مراجعة جودة تثبيت سدايب الزجاج  7

8 
مراجعة عدم وجود تنبيل يف الضلف سواء من أسفل أو          

  .أعلي 
  

    .مراجعة تركيب اجلوهرة يف تقابالت الزوايا املنفرجة  9

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

1 
( التأكد مـــن املنسوب املعتمـد للتـشطيب            

  ) .الشرب 
  

2 
 × 2ً خشب العلفة والتأكد من قطاع املـراين         استالم

2ً.   
  

3 
التأكد من دهان اخلشب بالبيتومني والتأكد من عـدم         

  .وجود حرامية 
  

4 

ث تكون املسافة بني حمـور      التأكد من تثبيت العلفة حبي    
سم ىف األجتاه عكس إجتاه تركيب      40الدكة واألخرى   

  .متر 1.50خشب التطبيق وىف األجتاه اآلخر كل 
  



  
   أعمال الباركيهاستالم

5 

( التأكد من تثبيت العلفة باستخدام كانات باحلـائط         
متر وكذلك كانات باملراين مـع      1.50كل  ) حربة  

  .الصب عليها وتثبيت املراين مع بعضها باملسمار 
  

    .إستالم منسوب العلفة  6

7 
إستالم الرمل املستخدم ىف ردم العلفة والتأكـد مـن          

  .نظافتة والردم حىت اية منسوب العلفة 
  

8 

إستالم خشب التطبيق حبيث يكون من اخلشب السويد        
 جاف وخاىل مـن  1ً × 4ًمن ألواح قطاع   ) 1(منره  

  .العقد وممسوح من الوجهني ومفرز دكر ونتايه 
  

9 
يت خشب التطبيق بعناية باستخدام مسامري خمبـأة        تثب

  .سم على األقل 7طول 
  

    التأكد من عدم وصل خشب التطبيق 10

     .4ً × 1ًالتأكد من قطاع الوزرة  11

12 
التأكد من تثبيت الوزرة باسـتخدام املـسمار علـى          

  .مسافات ال تزيد عن نصف متر 
  

    .التأكد من تشميع األرضية قبل الكشط  13

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

1 
الشرب ( التأكد مـــن املنسوب املعتمد للتشطيب      

. (  
  

2 
 × 2ًإستالم خشب العلفة والتأكد من قطاع املـراين         

2ً.   
  

3 
التأكد من دهان اخلشب بالبيتومني والتأكد من عـدم         

  .وجود حرامية 
  

4 

العلفة حبيث تكون املسافة بني حمـور       التأكد من تثبيت    
سم ىف األجتاه عكس إجتاه تركيب      40الدكة واألخرى   

  .متر 1.50 اآلخر كل االجتاهخشب التطبيق وىف 
  

5 

التأكد من تثبيت العلفة باستخدام كانـات باحلـائط         
متر وكذلك كانات باملراين مـع      1.50كل  ) حربة(

  .ار الصب عليها وتثبيت املراين مع بعضها باملسم
  



  
  أعمال املعجون) أ (   أعمال الدهاناتاستالم

    . منسوب العلفة استالم 6

7 
 الرمل املستخدم ىف ردم العلفة والتأكـد مـن          استالم
  . والردم حىت اية منسوب العلفة نظافته

  

8 

 وتثبيتـه   4ً × 4/3ً خشب الفلصة من قطاع      استالم
بالعلفة باملسمار حبيث ال تزيد املسافة بني اللوح واآلخر         

  .سم 2عن 
  

9 

 والتأكد من مقاسات أصـابع      إستالم خشب الباركيه  
الباركيه ومن عدم وجود سوس هبا ومن تفريزهـامن         

  .جهة دكر واألخرى نتاية 
  

    .تركيب اخلشب األرو باستخدام املسمار املخبأ 10

     .4 × 1ًالتأكد من قطاع الوزرة  11

12 
التأكد من تثبيت الوزرة باسـتخدام املـسمار علـى          

  .مسافات ال تزيد عن نصف متر 
  

    .التأكد من تشميع األرضية حلني بداية القشط  13

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

1 

جتهيز احلائط جيداً للدهان صنفره جيدة لتفتيح املـسام         
ـ ومرامشة احلوائط والتأكد من لصق الشريط الالصق        

  .ضيات أعلى الوزرات وتغطية األر
  

2 
لكامل احلوائط  ) برامير  (  أعمال وجه حتضريى     استالم

.  
  

3 

أعمال معجون سكينه أويل ىف إجتاه   متعامد مع سكينة           
ثانيه لسهولة التمييز وجلودة املعجنـة ومتـام ملـىء          

  .الفراغات 
  

    .مراجعة نوعية املعجون املستخدمة  4

    .التأكد من معجنة مجيع األماكن  5

6 

 من أن عملية املعجنة متـت جلميـع األمـاكن           التأكد
االرتفاعات العالية ـ الزوايا واألركان ـ منطقة أعلي   (

  ).…احلوائط ـ 
  

    ) .نعومة السطح ( مراجعة عملية صنفرة املعجون  7



  
  أعمال تشطيب الدهانات) ب (   أعمال الدهاناتاستالم

  
  استالم بياض احلجر الصناعى

8 
مراجعة عدم وجود متوجات أو آثار سكينة املعجـون         

  .علي احلوائط  
  

9 
بـاء وعنـد    مراجعة نعومة السطح جبانب علب الكهر     

  .الوزرات 
  

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

  أ
 وجه أول دهانات باللون املطلوب وبدء أعمال        استالم

  .التلقيط مث الصنفرة اجليدة 
  

 ب
 دهان وجه أخري باللون املطلوب مع التأكد من         استالم

 اآليت بصورة دقيقة ويراعى     االلتقاء مبناطق   حترير األلوان 
  :بالوجه األخري للدهان 

  

1 
( مراجعة توحيد ملمس الدهان يف مجيع أحناء الغرفـة          

  ) .حتبيبة الرولة 
  

    .مراجعة عدم وجود تسييل للدهانات  2

    .التأكد من دهانات مناطق إتصال احلوائط باألسقف  3

    .احلوائط التأكد من دهانات مناطق أركان  4

5 
التأكد من أن لون الدهان له نفس الدرجـة يف مجيـع            

  .أحناء الغرفة 
  

    .مراجعة دهان أماكن إلتقاء الوزرات مع احلوائط  6

7 
املراجعة الدقيقة لدهان أماكن مرمات الكهرباء وحول       

  .البواطات 
  

  ت ومالحظاطريقة االستالم بنود املراجعة م

1 
التأكد من الشرب لتحديد املنسوب املطلوب للحجـر        

   .الصناعي
  

2 
 وامليزان بعد ختـشينها     ألقده مونة البطانة على     استالم
  جيداً

  

3 
التأكد من متشيط مونة البطانة قبل جفافها ىف متوجات         

مم واملسافة بني التموجـات     3أفقية بعمق ال يقل عن      
  



  
   أعمال الربدوراتاستالم

  
   أعمال تركيب األنترلوكاستالم

  سم3وبعضها ال تزيد عن 

4 

عمال اجلبس اخلاصه بالعراميس بـني بيـاض         أ استالم
احلجر الصناعى والتأكد من متام أفقية ورأسية حوافهـا         

 .ومن ميوهلا باملناطق املائلة ومن متاثل عرض العراميس 
  

5 
 الضهارة من احلجر الصناعي والتأكد مـن أن         استالم

  .مم 6مسكها ال يقل عن 
  

6 
ـ    اخلاصـة إزالة أعمال اجلبس     ف  بـالعراميس وتنظي
  .العراميس وتسويكها 

  

7 
 ومـن دق    الـصناعي التأكد من أعمال صنفرة احلجر      

  .األجزاء املطلوبة باستخدام الشاطوفة 
  

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

   . الربدورة حبيث ال يكون هبا كسور أو تعشيش استالم 1

    .رة التأكد من منسوب تركيب الربدو 2

3 
سـم  20×10التأكد من صب خرسانة عاديه بقطاع       

  .حتت الربدورة قبل تركيب الربدورة 
  

4 
التأكد من تركيب الربدورة حبيث تكون موزونة علـى         

  .اخليط على املناسيب املطلوبة وتثبيتها باملونة األمسنتية 
  

5 
الصب خلف الربدورة باستخدام اخلرسانة العاديه على       

  .سم على األقل 10ة شكل مثلث بقاعد
  

   .ملء اللحامات بني الربدورة باستخدام املونة األمسنتية  6

7 
التأكد من تنظيف وفـتح وكـوى العـراميس بـني           

  .الربدورات 
  

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

1 
 تركيب الربدورات حول األنترلـوك      استالمالتأكد من   

  .ملناطق املطلوب التركيب هبا با
  

2 
 املنـسوب   إىلالتأكد من الردم بالرمل النظيف احلرش       

  .املطلوب 
  



  
   أعمال الرصف خبلطات األسفلت الساخناستالم

3 
إستالم أعمال دك الرمل حتت األنترلـوك باسـتخدام         

  .الدكاك امليكانيكي 
  

4 

التأكد من تركيب األنترلوك حسب الرسم واأللـوان        
يب املعتمدة والتأكد من متام تركيب الفاليق وعدم ترك       

أى بالطات مكسورة أو مشطوفة وكـذلك توحيـد         
  .مسافات العراميس 

  

5 
التأكد من تغطية وسقية وجه األنترلوك بالرمل النظيف        

.  
  

6 
التأكد من دك األنترلوك بالدكاك امليكانيكي املـبطن        

  .بالكاوتشوك للمحافظة على وجه األنترلوك 
  

7 
النهائى التأكد من أستواء السطح النهائى ومن املنسوب        

.  
  

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

1 
مراعاة عدم تصاعد دخان أزرق من اخللطة األسـفلتية         

  .حيث أنه دليل على زيادة التسخني 
  

2 
دليـل  ( مراعاة أال تكون اخللطة جممدة على وجه عام         

  ) .زيادة برودة اخللطة 
  

    .مراجعة درجة حرارة املخلوط  3

4 

( التأكد من عـدم زيادة نسبة األسفلت ىف اخللطـة          
النسبة املالئمة يكون فيها شكل اخللطات ىف السيارات        

  ) .القالب على شكل هرمى 
  

5 

املظهـر  ( مراجعة عدم نقص نسبة األسفلت ىف اخللطة        
اجلاف وإختفاء اللمعان وصعوبة اهلرس حتت اهلراسات       

. (  
  

6 

 سم ىف   1يتم زيادة   ( التأكد من مسك الفرش املضغوط      
 سم من السمك النهائى     4السمك الغري مضغوط لكل     

  )املضغوط 
  

7 
 مم  4التأكد من عدم وجود فرق ىف املناسيب أكثر من          

  .متر 4لطول قدة مقدارها 
  



  

   أعمال التكسيات بالرخاماستالم

 

8 

مراعاة دخول اهلراس حبيث تكون العجلة الــدوارة        
العجلة ذات الوزن   ( ف  فـي األمـام فـي إجتاه الرص    

  ) .الكبري 
  

9 
 سم عند   7-3التأكد من وجوب الركوب يتراوح من       

  .عمل اللحامات الطولية 
  

   ومالحظاتطريقة االستالم بنود املراجعة م

1 
التأكد أن حلامات التركيب سواء األرضيات أو احلوائط        

  ليس هبا جتويف أو حتريف
  

2 
مسقية متاماً باملونة   ) العراميس(لتأكد أن مجيع اللحامات     ا

  .وباللون املطلوب 
  

    التأكد من استواء السطح وصقله 3

4 
ىف حالـة   ( التأكد من تطابق حلامات الوزرة مع األرضية        

  )النص على ذلك 
  

5 
مراجعة عدم وجود شروخ أو تنميل أو نتؤات أو قطـع           

  مطبلة
  

    ل املونة اجلبسية كمونة لصقالتأكد من عدم إستعما 6

7 
التأكد من أن النهايات واآلركان والتقابالت ىف الزوايـا         

  منفذة طبقاً للرسومات وألصول الصناعة
  

8 
ىف حالة الدرج التأكد أن سوك أنوف الـدرج ملفوفـة           

  بتفاريز أو بدون جسب الطلب
  




