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المراجعة الفنية للتصميم

المراجعة الفنٌة هً وسٌلة لتؤكٌد الجودة وتدارك النقص من •

مخططات، مواصفات، )خالل تدقٌق وثائق التصمٌم 
(الخ..حسابات،متطلبات،

 

أداة لتحسٌن أعمال التصمٌم المقدمة من االستشاري أو من •

إدارات التصمٌم لدى القطاع العام أو المإسسات التً لدٌها 

.إمكانٌة تصمٌم
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-:فالمراجعة الفنٌة تساهم بشكل فعال فٌما ٌلً•

عملٌة التنسٌق بٌن التخصصات المختلفة معماري، مدنً،  1-•

(.الخ......إنشائً، كهربائً، مٌكانٌكً

.منع نشوء تعارض بٌن وثائق التصمٌم 2-•

اكتشاف ما ٌغفل عنه سهوا والذي قد ٌحصل أثناء عملٌة  3-•

.التصمٌم
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-:كيفية تطبيق المراجعة الفنية•

ٌتكون فرٌق المراجعة الفنٌة من عدة تخصصات هندسٌة•

ٌكون أعضاء الفرٌق من أهل االختصاص والخبرة •

كما ٌستحسن أن ٌعٌن االستشاري منسق لٌقوم بؤعمال •

التنسٌق وٌكون حلقة االتصال بٌن فرٌق التصمٌم وفرٌق 

.المراجعة الفنٌة 
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.قٌام رئٌس الفرٌق باختٌار أعضاء فرٌق المراجعة . 1•

عقد اجتماع ٌشرح فٌه لهم المشروع وخلفٌاته، وٌوضح . 2•

.خطة الدراسة المزمع إتباعها

.توزٌع وثائق التصمٌم على المعمارٌٌن والمهندسٌن. 3•

كل عضو ٌقوم بمراجعة وتدقٌق تلك الوثائق التً بحوزته . 4•

.وضمن حقل اختصاصه
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وٌدون مالحظاته ومرئٌاته وكذلك استفساراته وذلك . 5•

:حسب ما ٌلً

.بالكتابة على المخططات وٌفضل استخدام القلم األحمر/ أوال•

.بالشكل أو الرسم إذا دعت حاجة التوضٌح لذلك/ ثانٌا•

على أن ٌكون التدوٌن على نسختٌن متماثلتٌن من المخططات •

إلبقاء نسخة لدٌه للرجوع إلٌها عند التقدٌم الالحق للتؤكد من 

تطبٌق تلك المالحظات، وإرسال األخرى إلى المصمم لٌقوم 

.بعمل التصحٌح الالزم

ٌقوم بمراجعة المواصفات وٌدون مالحظاته وتوجٌهاته .6•

.عنها على ضوء ما بٌنه على المخططات
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بعد أن ٌنهً كل عضو عمله، ٌقوم بؤعداد تقرٌر مفصل . 7•

عن المراجعة التً أجراها فً حقل تخصصه شامال 

.المالحظات التً دونت على كل الوثائق التً قام بمراجعتها

ثم ٌقوم رئٌس الفرٌق بمراجعة هذه التقارٌر والتؤكد منها .  8•

.قبل إجازتها

التنسٌق بٌن تلك التقارٌر وضمها فً تقرٌر مفصل وازالة . 9•

االختالف بسبب وجود تداخل بٌن التخصصات المختلفة 

.المشاركة فً أي مشروع هندسً
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ٌعد التقرٌر من نسختٌن على األقل، ترسل نسخة إلً . 10
االستشاري أو إلى المالك للتمشً بما جاء فٌه، واألخرى 

.تبقً لدي فرٌق المراجعة الفنٌة كمرجع

تعتمد المدة الزمنٌة الالزمة للقٌام بالمراجعة الفنٌة على .  11•
:ما ٌلً

.حجم المشروع وطبٌعته* •

القوة البشرٌة لفرٌق المراجعة الفنٌة واإلمكانات المتوافرة * •
.لدٌه

ٌتم تقدٌم وثائق التصمٌم من مخططات ومواصفات .  12•
وحسابات وغٌرها لغرض المراجعة الفنٌة للمرة األولً بعد 
االنتهاء من أعمال المرحلة االبتدائٌة من التصمٌم ثم بعد كل 

مرحلة الحقة، أما قبل المرحلة االبتدائٌة فٌكون التقدٌم 
.لغرض إجراء دراسات القٌمة
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التقرير

:تقرير المراجعة الفنية •

عبارة عن تدوٌن وتوثٌق للمالحظات والتوجٌهات والتوصٌات •

والمقترحات التً نشؤت نتٌجة المراجعة الفنٌة لوثائق التصمٌم، 

هذه التقارٌر تشمل جمٌع التخصصات الهندسٌة المشاركة فً أعمال •

:تعتبر هذه التقارٌر. المراجعة الفنٌة

.توجٌهات عمل لتنفٌذ اقتراح 1-•

.أو لفت النظر إلى خطؤ أو سهو 2-•

.أو توصٌة بتحسٌن عمل 3-•
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وفً حالة اعتراض المصمم على أي مالحظة أو فقرة فً التقرٌر •
-:عندئذ 

ٌعقد اجتماع مع فرٌق المراجعة الفنٌة لٌطرح كل من الفرٌقٌن •
ومن ثم التوصل إلى حل نهائً بشؤنها . رأٌه الفنً فً المسؤلة

.  وهو متاح

لك ٌسهل ذٌعتبر أن ما ٌطرح حوله النقاش هو مسائل فنٌة و•
الوصول إلً حل فً شانها لوجود مرجعٌة هندسٌة ٌحتكم إلٌها 
.الطرفان تتمثل فً المراجع الهندسٌة والمقاٌٌس المهنٌة وغٌرها

راجعة عرض وإٌجاز للمالك ٌحضره المصمم ٌقدم فرٌق الم•
ٌشرح فٌه المنهج الذي اتبع فً أعمال المراجعة وما توصل إلٌه 

وهذا ٌساعد على اختصار الوقت الذي ٌستغرقه  ،من نتائج 
.النقاش بٌن فرٌقً المراجعة والتصمٌم
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.  المراجعة الفنٌة لٌست بدٌال عن تؤكٌد الجودة بل هً مكملة لها•

ٌجب على االستشاري أن ٌقوم بؤعمال التصمٌم فً كل مرحلة •

على أكمل وجه وعلٌه بذل قصارى جهده لتقدٌم عمل متكامل 

.ومتمٌز

ٌكون ضبط الجودة وتؤكٌدها جزءا من إجراءات برنامج أعمال •

.  التصمٌم لدى االستشاري

إن تقدٌم أعمال تصمٌم متكاملة ٌساعد فرٌق المراجعة الفنٌة على •

.أداء عمله بصورة أفضل

كما أن التغذٌة العكسٌة الواردة من المالك واالستشاري تساعد •
وتطوٌر أعمال المراجعة الفنٌة فً ( (Feedback)على تحسٌن 

.المرحلة القادمة
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:إجراءات المراجعة الفنية•

تتم المراجعة الفنٌة ألعمال التصمٌم بناءا علً إجراءات •

محددة ووفق قواعد منظمة تشكل اإلطار لهذه األعمال ،وفٌما 

ٌلً قواعد اإلجراءات المنظمة ألعمال المراجعة الفنٌة والتً 

.رتبت وصنفت لتسهٌل المراجعة وإعداد التقارٌر
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ٌجب أن تتمشً المخططات والمواصفات وغٌرها من  1-•
وثائق التصمٌم مع متطلبات مجال العمل الخاص بالمشروع 

:وتشمل وال تقتصر علً ما ٌلً

األبعاد  A2،A0 ,A.)سماكة خطوط الرسم ووضوحها؛ •
القٌاسٌة للوحات المخططات والمواصفات  

وعنوان اللوحة ٌجب أن تحتوي لوحات المخططات علً •
بٌان للمصطلحات ومقٌاس الرسم واالتجاهات بما فٌها اتجاه 

.القبلة
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لوحة تحمل اسم المشروع ورقمه وموقعه واسم االستشاري •

.المصمم والتارٌخ

أن تحتوي كل لوحة علً مربع للعنوان ٌضم المعلومات •

القٌاسٌة مثل العنوان واسم المهندس المصمم واسم المراجع 

الخ ،...... ورقم اللوحة وتصنٌف األعمال المدونة

ٌجب أن ٌكون نظام الترقٌم والترمٌز لمخططات •

التصمٌم من األنظمة المعروفة التً تحدد التخصص 

.  الهندسً والتسلسل وغٌر ذلك
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ٌجب أن توضح المخططات الطرق الرئٌسٌة والمدن •

.  والظواهر الجغرافٌة الضرورٌة للتعرٌف بالموقع

•(Bore Holes)  ومواقع الجساتGrid)  ) ٌجب أن توضح

المخططات اإلحداثٌات وخطوط التسامت برموز 

.  واصطالحات مناسبة للغرض متعارف علٌها هندسٌا

(Bench Mark)- وعالمات المناسٌب فً زاوٌة كل لوحة

من المخططات لبٌان موقع جزئٌة أعمال 

ٌجب وضع مخطط المفتاح هذه اللوحة قٌاسٌا إلى المخطط •

.الخ........العام أو المبنى
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ٌجب أن ٌكون هناك فهرس رئٌس لكل أعمال مخططات . 2•
المشروع أو فهرس لكل جزء من المشروع

إذا كان المشروع كبٌر الحجم وذلك للمساعدة فً التدقٌق •
والمراجعة للتثبت من اكتمال األعمال

المقدمة والتؤكد من الترقٌم ومسمٌات المرافق، كذلك عملٌة •
.تحدٌد مطابقة المحتوى مع مجال العمل للتصمٌم

ٌجب مراجعة المالحظات التً دونت سابقا وتحدٌد ما إذا  3-•
كان قد تم تطبٌقها والتمشً بموجبها 

إذا كان هناك تقدٌم سابق سواء لنفس المرحلة أو لمرحلة •
أخرى، وتضمٌن ما ٌشٌر إلى ذلك من مالحظات محددة بهذا 

.الخصوص
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القٌام بإعداد مالحظات تلخص النتائج والتوصٌات  4-•
.المستنتجة من هذا التقدم

إجراء المراجعة الفنٌة وإعداد القرٌر مصنفا على أساس  5-•
التخصص الهندسً، وتصنف الفقرات ضمن التخصص على 
أساس المرافق كالمبانً مثال، تشمل المراجعة جمٌع لوحات 
التصمٌم وكذلك الوثائق األخرى كالمواصفات، حٌث تدون 

المالحظات على المخططات والمواصفات وتضمن أٌضا فً 
متن التقرٌر، على أن ٌشار إلى ذلك برقم اللوحة أو الصفحة 

والفقرة لتسهٌل مهمة فرٌق التصمٌم فً الوصول إلى تلك 
المالحظات والتوصٌات وفهمها لٌتم اتخاذ اإلجراء الالزم 

.وتطبٌقه فً التقدٌم الالحق
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-:إرشادات لكل التخصصات الهندسية•

مراجعة أسس ومعاٌٌر التصمٌم مع بٌان إن كان هناك •

اختالف عن المعاٌٌر المعتمدة من المالك وهل هذا االختالف 

.تقتضٌه أسباب فنٌة أو منطقٌة

تدقٌق محاضر اجتماعات التصمٌم للتؤكد من أن كل •

المالحظات والتوصٌات التً دونت فً هذه االجتماعات تم 

.األخذ بها وإدراجها فً أعمال التصمٌم

الصادرة عن فرٌق ( إن وجدت)مراجعة المالحظات السابقة •

.المراجعة الفنٌة للتؤكد من أنها طبقت فً هذا التقدٌم
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مراجعة وثائق المواصفات الستبعاد المواد الغٌر متوفرة •

محلٌا أو التً ال ٌوجد لها خدمة بعد البٌع، كذلك التؤكد من 

.استخدام المنتجات المحلٌة ذات الجودة

التؤكد من عدم ذكر األسماء أو العالمات التجارٌة فً •

.المواصفات ما أمكن ذلك منعا لالحتكار

التؤكد من أن عناصر المشروع الجاري تصمٌمه تتسق فً •

المظهر و المواد مع المنشآت المجاورة له فً نفس الموقع، 

والتوصٌة بإجراء التعدٌالت الالزمة لتوحٌد التفصٌالت 

والمواصفات للمواد واألنظمة مع مواد وأنظمة المنشآت 

القائمة والمرتبطة بالمشروع حتى ٌتحقق االنسجام فً 

المظهر
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وسهولة ربط المرافق ببعضها مما ٌسهل وٌخفض تكالٌف •

.عملٌات التشغٌل والصٌانة فٌما بعد

التؤكد من وجود مقٌاس رسم بٌانً مقٌاس الرسم الصحٌح •
 (Graphic Scale)على المخططات المقدمة جمٌعها لمعرفة 

فً حالة تكبٌر وتصغٌر تلك المخططات عن طرٌق 

.التصوٌر

التؤكد من وجود مخطط المواقع المجاورة ومخطط الموقع •

العام، ومخطط لوحة ، فهرس لمحتوى الوثائق المقدمة 

للمراجعة مع كل تقدٌم، وتدوٌن مرحلة التصمٌم على كل 

(.فكرة أولٌة، ابتدائً، ما قبل النهائً، نهائً)مخطط مثل 
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