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 مشاریع اعمار کوردستان بین الواقع و الحلول

 بحث

 المقدمة

ة او الدددف شددددرص مددددا توندددلل الددددی  الت نولو یددددا تطددددری الددددف الموانددد ال ال نییددددة البحتدددداریدددد هددددل هدددد ا البحدددث ال ال

کدددل حسددد  م دددال التنانددد  یملددد  تلددد  الم لومدددال او الحدیثدددة هدددا الم ددداالل الهندسدددیة الملتل دددة   ان المهنددددس 

یسدددتطیع ان یحندددل علدددف تلددد  الم لومدددال عدددن طریدددی مندددادر ال تددد  ال لمیدددة الهندسدددة او عدددن طریدددی شدددب ال 

 هددداب دندددف المسدددموصمدددال و الموانددد ال الهنسدددیة و الحدددد االعلدددف و االلم لوااالنترنیدددل و ی مدددل لن سددد  ال دددداول و

هددددا کتیدددد  ندددد یر او هددددا التددددل یحتددددا   لددددشل تن یدددد   لمشددددرو  مددددا   وغیرهددددا لل قددددرال او الموااددددیع المددددراد 

ا او یم ددددن  کرهددددا بالت نددددیل اددددمن عقددددد المقاولددددة هددددا  ددددداول ومستمسدددد ال المقاولددددة و کومپیددددوتر  الشلندددد

اریدددد ان اتطدددری الدددف ادار  المشددداریع ال بدددرط والنددد رط و القطدددا   الم نیدددة بالمقاولدددة  موق دددة مدددن قبدددل االطدددرا  

و دور الح ومدددة ونقابدددة المهندسدددین والددددواةر  ال ال شقدددة هدددا االسددد ان    اللددداي هدددا تن یددد  مشددداریع االعمدددار و

.          عشدددداریتن یدددد  تلدددد  المشدددداریع بالشدددد ل النددددحیم وتشهددددا االلطددددار ال سددددیمة التددددل وق ددددل هددددل ال ثیددددر مددددن الم

                                                 

 واقع المشاریع

ها  س انمشاریع اال باالليها کثیر من المشاریع و  "  التشط م اهیم" المقاول   ر  ال مل   و ال هة المست ید ١   

                                                                                        لحد اآلنالسنوال السابقة ومستمر 

تقددددددوم ال هددددددال الم نییددددددة هددددددا الح ومددددددة بتددددددوهیر االرااددددددف للمسددددددتثمر لبنددددددار وحدددددددال سدددددد نیة او م م ددددددال 

سددددد نیة علدددددف شددددد ل دور او شدددددقی للمدددددواطنین و هدددددو یقدددددوم بددددددور  بالبحدددددث و الت اقدددددد مدددددع مقددددداول رةیسدددددا 

ثددددددانویین لتن یدددددد  المشددددددرو  اوهنددددددا اود ان اشددددددیر الددددددف الددددددتشط م هددددددوم المسددددددتثمر و المقدددددداول او مقدددددداولین 

و اللاسدددددددر الوحیدددددددد هدددددددا هددددددد   الم ادلدددددددة هدددددددو هدددددددا هددددددد   المشددددددداریع     الرةیسدددددددا و المقددددددداول الثدددددددانو  

عنددددددما ت شدددددل  او   المشددددداریع تقدددددع حدددددوادث م   دددددةالح ومدددددة بدددددالطبع الن هدددددا قسدددددم مدددددن تلددددد المسدددددت ید و

 الن  هدددددددا هددددددد   الحالدددددددة یقدددددددوم المسدددددددت ید بددددددددور  او تتدددددددالر  دددددددور او کدددددددل المشدددددددرو  ال  سدددددددب  کدددددددان

المهنددددددس المقدددددیم السدددددتشم وحددددددت  السددددد نیة ب دددددد ان دهدددددع مبلددددد  المقدمدددددة المت دددددی وقسدددددم مدددددن االقسددددداط او 

 لومددددددال دهددددددع کامددددددل المبلدددددد  ان کددددددان  و حالددددددة میسددددددور  الددددددف المسددددددتثمر   و االغلبیددددددة ال یمل ددددددون ایددددددة م

لظدددددداهر  و الیددددددرا ی بددددددر علددددددف السدددددد ن هیهددددددا و قیددددددام  بت ملددددددة ال یددددددو  اهندسددددددیة عددددددن کی یددددددة التن یدددددد  

                                                                        لل یدان علدف حسداب  اللداي      

                               

    االهتمددددام دون  ةالسدددد نی الال البنددددار هددددا اطددددرا  و دالددددل الم م ددددتددددراکم کمیددددال کبیددددر  مددددن انقددددا  و ملل دددد  ٢

          المبنیدددددة   البیةدددددا و اللددددددما و احتسدددددا  نسدددددبة المسددددداحال اللادددددرار المطلوبدددددة لتلددددد  المسددددداحةبدددددالواقع     

    

دون االهتمدددام بال وانددد  االلدددرط   ال الطدددابع الربحدددا اهتمدددام المسدددتثمر باسدددت شل اکبدددر مسددداحة مم ندددة للبندددار  ٣

                ر ریدددددددا  االط دددددددال و المددددددددارس و المراکدددددددو الندددددددحیة و سددددددداحال و حدددددددداةی ترهیهیدددددددة وغیرهدددددددا  کبندددددددا    
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  بنددددددف علددددددف انقددددددا  البنددددددار وا ا نددددددادهلالمنشددددددةة ت و الم ددددددار  و االبنیددددددة الطددددددری شددددددب ال کثیددددددر مددددددن  ٤

ب دددددد مدددددرور هتدددددر  و یدددددو  مدددددن ان اوهدددددا    البندددددار التدددددا تهدددددبط و ت شدددددل  امدددددشرال ترابیدددددة هیدددددتم بانقدددددا     

                          

      السهلة لمرور سیارال و ک ل  الممرالالتوود بالمیا  الط ار الحراةی اهوهال حریی    ال تحس  او تهمل هتحال ٥

للمساعدال الطاریة ها ا  ومان و م انو الحا ة االط ار و الطوارطر و التا من المم ن ان تحدث الحراةی   

 

     عدددددددم و ددددددود االرندددددد ة او عدددددددم ک ایددددددة ال ددددددر  لمددددددرور المشددددددا  او احتواةهددددددا علددددددف کثیددددددر مددددددن الح ددددددر٦

    حدددددددال الم دددددددار  المنتشدددددددر  هددددددداتهعشدددددددواةا و وعددددددددم االهتمدددددددام باکمدددددددال  واالعمدددددددد  المتنددددددداثر  بشددددددد ل    

                   .لدددددددددددارا نطدددددددددددای عمدددددددددددل المسدددددددددددتثمر  کانهدددددددددددا الشددددددددددوار  و االرنددددددددددد ة ب دددددددددددد انتهدددددددددددار المشدددددددددددرو   

         

 عددددددم مراعدددددال ات دددددا  الریددددداص اثندددددار التندددددمیم و البندددددار حیدددددث یشحدددددظ ان اکثریدددددة البنایدددددال و ال مدددددارال  ٧

 الموا هدددددة الثانیدددددة ان و ددددددل نحدددددو الشدددددمت دددددة نحدددددو ال ندددددو  و احددددددط الوا هدددددال نحدددددو ال ندددددو  و ال    

   السدددددلیمانیة و هدددددا کثیدددددر مدددددن االوقدددددال مدددددن الشدددددمال نحدددددو ال ندددددو  الم دددددرو  بدددددان ات دددددا  الریددددداص هددددداو   

 الدددددم تراعدددددف ال دددددول الندددددوتا و الحدددددرار  اثندددددارتشددددد ل اندددددوال موع دددددة لسددددداکنا تلددددد  المنشددددد ل  ممدددددا   

   التنددددددمیم و التن یدددددد    هدددددد ا باالادددددداهة الددددددف تدددددداثیر الحددددددرار  و البددددددرود  هددددددا هنددددددلا النددددددی  و الشددددددتار   

                        لدددددددددددو نبیدددددددددددل تلددددددددددد  المنشدددددددددددةال بندددددددددددور  ماةلدددددددددددة بووایددددددددددداباالاددددددددددداهة الدددددددددددف  مالیدددددددددددة المدیندددددددددددة  

                     .او غربدددددددددددددا و  لددددددددددددد  بالتنسدددددددددددددیی مدددددددددددددع التندددددددددددددمیم االساسدددددددددددددا للمدیندددددددددددددةشدددددددددددددرقا٦ ٤٥ ٣٠ ٠١٥

                   

    هیها مدالل اللروا و الدلول للطری المت رعة منها بموان ال  لم تنشئ و الداللیة   کثیر من الطری اللا یة٨

Acceleration  and Deceleration Road   س ة هاا مما تسب  ها حوادث مٶبش ل نظام هندسیة ا    

.کثیرمن االحیان     

 

     یة و: ان ال ثیر بل اکثریة الطری اللار یة لالیة من ال شمال االرشادیة و المرورال شمال االرشادیة و المروریة ٩

   الم تورثث بال امل و ک ل  بالنس ه ا ان دل علف شفر هانما یدل علف عدم نشحیة او  اهویة الطریی لشستلدام م

  النواقي عند التقاط ال وغیرها منو عن الشوار  ال رعیة ر  الشار   ال االسبقیة للسیاقةللشوار  الداللییة ال ی

  المرکبال بمرور ال یتم استشم الطریی اال ب د تاثیثها وعدم السماصتتامن المقاولة  تاثیث الطریی و من الم رو  ان

      اال ب د استشمها کاملة

          

         التحویشل المٶقتة: من الم رو  ان عمل التحویشل المٶقتة من االمور ال وهریة و المهمة اثنار انشار او البدر  ١٠

     و لاراابا  مشرو  هندسا سوار کانل اعمال طری داللیة او لار یة او اعمال نیانة او انشار مبانا دالل 

         و الح اظ علف انسیانیةحامیة الرواص مستلدما الطری و الشوار  و لت ن  و تقلیل الحوادث  القنبالالمدن و

        سوار من قبل المشحظ بان  لم یراعف ه ا ال ان  ا  اهتمام المنطقة المراد انشار المشرو  هیها   و الحرکة ها

 الچهال الم نیة بانشار المشرو و المقاولالمستثمر و
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           من المٶس  بان  لحد اآلن یست مل القوال  اللشبیة ال یر نالحة لن  ال ون ریل: اللشبیةقوال  الهحي   ١١

      و ار تست مل القوال  ل د  سنوال دون هحي تل  القوال مور الشاة ة ها کثیر من مواقع البنمن اال البنار العمال

          الن  و و اثنار اشت النشحیة او  اهویة تل  القوال  و التا تسب  اثنار عملیة الن  او حتف قبل  مدط

     هوی تل  القوال  الف انهیار  ور  او کلا للقوال  من وا بال المهندس و المستثمر تدقیی ه   االعمال  ال املین

بدقة متناهیة لتشها الحوادث المٶس ة و تسب  ها تالیر ال مل ها المشرو  و بدون اسبا  او مبررال قانونیة        

ال المرهواة له   االعم  

یشحظ عدم االهتمام به ا ال ان  :   (Construction Scaffolding)    سقاالل البنار ا س شل البنار١٢   

       ل االمنة لل ملین و المشرهین و ایاا  هنا  اهمال کبیر او عدم االلمام حول کة یة نن  السقاالل و تامین الممرا      

         التا تمر علیها و عدم ت طیتهاالب   و ربطها بالبنار و عدماحتسا  االثقال و الحموالل  کی یة ربطها بب اها

   بالمشب ال الواقیة لسشمة ال املین هوی السقاالل او ال املین و حرکة المار  ها اطرا  ال مل

   الراه ال البر یة١٣   ا Tower Cranes  ی   ان مست ملا الراه ال البر یة بحا ة الف لبر  واس ة  دا(  

                       را  رایة الراه ة   ووایا الدوران ت حي کاهة ا واةها قبل التش یل  االحبال االثقال المره ة ل ر  التواون  ا      

    الراه ة و مدط متانتها  الراه ة ن سها و غیرها   اط انها بحا ة الف متاب ة و نیانة مستمر   

            د االن غیر منظمة   ان ا من ال ری  ان الشوار  الداللیة لح تنظیم الشوار  الداللیة  للمدن و القنبال :  ١٤

     انا او     بینماال ر  االول ثیسةل عن عنوان ما هیحنل علف  وا  غری " بان  مقابل او قری  او لیس  شلي

     من سو  اتطری لها الحقا ها  ور الحلولوه   عملیة بسیطة  دا  اال القلیل منه ت اوول ه   المرحلة دول ال الم

 ه ا البحث

          ة هاةلة من لطوط ال هربار ولطوط ال هربار و المولدال ال هرباةیة و االتناالل : من المشحظ و ود شب   ١٥

         هةمنتشر  بش ل واسع ها کاالمولدال ال هرباةیة و لطوط الهوات  و االتناالل عن بوتیة من اسش   شب ة

  القنبال   وک ل  انابی  میاه الشر  ها ب   المناطی و شوار  واوقة المدن

          و مدالل و ملارا المدن   الممرال اآلمنة ل بور المشا : هنا  م وی کبیر ل بور المشا  ها الشوار  الداللیة  ١٦

        ها حمایة عابر  الطری منبنیل ب    سور عبور المشا  و ها ال ت   ا وال تحقی الهد  المطلو  و حیث

          یرونها امنة لقلة عددها من  ان  و من  ان  ثانا الحالة الن سیة للناس حیث ان الكثیر من الناس ال الحوادث

        عبورهم ومن  ان مع حمولتها من مستوط ال سور المبنیة من ا ل ت ون اعلف سیر مرکبال  ل دم ثقتهم ب دم

  حالة انقطا  ال هربار     دا هام ت تبر مت ٥بحدود  النوولو الر هان الن ود

              ت اوو ال ثیر من انحا  الدور الس نیة و المحشل الت اریة علف االرن ة و الت امل م ها کانها  ور من  ١٧

        هان عند المشا علف االرن ة المس ن او المحل حیث تم بنار اش ال و انوا  من المماشا و بارت اعال مت اوتة

              ل  الرمبال علف االرن  و المرت  ال و الح ر المتروک    وک  علف المار  االنتبا   یدا بسب  المطبال ی  

       و ک ل  الحال بالنسبة لل را ال اللانة و ال امة ها االلرط ها ه ا البحث التا تلا الحقا   لمدالل المو ود 

   االلرط التا تلا  کرها الحقاکاهة المحشل و االوقة  مالم ت الج ه   الت اووال ال یم ن ال بور الف الم االل 

  

 

           االرن ة ال ون ریتیة : یشحظ ان االرن ة ال ون ریتیة لحد اآلن ها ن س القوال  القدیمة ال بیر  الح م    ١٨

              ال المو ود  ها المستوطالتشوهمن ال مل یشحظ بش ل واام   ب د االنتهارالت امل م ها ورنها  ین  

          ارت ا  ال ربستون باالس لل  الس لل کا تبلط ها المستقبل عد  طبقال الرط من االس لل لملر  تل  و هشل

       باالااهة الف نب  االرن ة باللونین االبی  و االن ر او االسود و بش ل مشو  التا تت ار  مع ال وی ال ام و

mailto:kassimtaher@hotmail.com
mailto:kassimtaher@hotmail.com
mailto:kassimtaher@hotmail.com
mailto:kassimtaher@hotmail.com


 Engineer: Kassim Taher Kadir                                                                                          المهندس:قاسم طاهرقادر
kassimtaher@hotmail.com  

 4  
Engineer: Kassim Taher Kadir                                                                                           المهندس:قاسم طاهرقادر
kassimtaher@hotmail.com  
 

            سم کانما احتسبل ٣٠االهقا باالااهة الف ارت اعها حیث تبل  ها کثیر من المواقع اکثر من  و ال مود  لبد

      ل  یم ن ترکها بدون نب  و االحت ا  بلون السمنل االنلا  و یم ن توهیر المبال  الملننة ل ل  ها سرعة

  اعمال الرط دالل الموقع 

         من االمور المهمة لل ادر الهندسا و بااللي اللری ین ال دد من التطبیی ال وادر الهندسیة: تدری  و تطویر ١٩

     لدط المهندسین القدامف الکتسا  اللبر  ال اهیة لممارسة دورهم بش ل  ید و ه ل عند استشمهم مهام عملهم ها

       بد ان یل   کاهة الدواةر الهندسیة الرسمیة و داةر  باالشرا  و التن ی  و التطبیی  و ها ه ا الم ال ال  المشاریع

      مع االس  لم ا د من ه   الملتبرال و السیطر  النوعیة من  ان  و المستثمرین سوار کانوا محلیین او ا ان  

  الرسما و حتف من قبل نقابة المهندسین من االهتمام من ال ان الناحیة اط نو 

                                             

  هنا  اعداد هاةلة من االعشنال و الدعیال مناوبة علف ارن ة الطری و ال ورال الوسطیة و بااللي ها             ٢٠

      الطری اللار یة التا تشو  منظر الطریی و ت رقل النظر للسوای و لانة ها اللیل الن اکثریتها وا ل بش ل   

 عشواةا  

 

         ان النقاط الوارد  اعش  ها من مشحظاتا و لیس انتقادا ل هة ما   ول ن اردل من ه ا البحث ای اد الحلول لما  ٢١

        مم ن حلها و ان ال تت رر االحداث المٶس ة و من ا ل تقدیم ما هو اهال و مم ن و مواکبة التطوراط ال لمیة

       االشار  الف ان  هنال   هود کبیرول ن البد بن  مع تطل ال الم تمع نحو غد اهال   ینس مال الم ونقل ماهو  ها

       و بحا ة الف الموید وت اون کاهة الومشر حتف  ر المهنسین ها کثیر من الم االلب لل من قبل ال ثیر من الومش

ا السبابهم اللانةممن ابت دوا عن ال ان  الهندس  

 

۩۩۩۩۩۩۩۩۩۩ 

 

 

 الم ال ال و الحلول

 اوال:

  التا تراهی عملیة تطویر و اعمار م ال ال و الحلول لقسم من المشاکل و الم وقال و االلطاراود ان اوام ب   اال

ماو   و  ها بدایة الم ١  و ابدر من النقطة ا  کوردستان  

اش االل التشط المهام و الم اهیم لب   سو  اتطری ها البدایة الف الهی ل التنظیما الدار  المشاریع ال برط لحل 

 المنطشحال و المٶشر  بواوص ها القوانین و الشروط ال امة للمقاوالل النشاةیة 

ان هی لة ادار  المشاریع ی   ان یقدم  المستثمر لر  ال مل و داةر  المهنس المقیم للمنادقة علیها قبل المباشر  

.بال مل  
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 مثال:

الم تر  للمستثمر و المقاول الهی ل التنظیما  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

در الهندسا والقانونا من ان الهی ل التنظیما لداةر  المهندس المقیم ال تلتل  کثیرا عن الهی ل اعش  و تش ل ال ا

م هیها ااالقساهم   

اکثر من بقیة االقسام الن مواو   و االقسام المرتبط  بها اکثر ال رو هنا اشیر الف ال ان  الهندسا و ت انیل 

و لیس التقلیل من اهمیة باقا االقسام النقاش هو ال ان  الهندسا  

 

 مشحظال وتوایحال مهام و وا بال االقسام المرتبطة باالقسام ال نیة:

  هندسا و اعمال المقاوالل و   ال وادر ال نیة و هم ال وادر  ال اللبر  ال ید  و الطویلة ها الم ال ال١

      و هم ی ونو بملتل  االلتنانال ها الم االلاقل در ة من الناحیة االکادیمیة من المهندسین ل ن

                                                                                                              ال ملیة 

        ملتبر حقلا م هو نال الملتبریة ولدیهم  الملتبرال وهم کوادر متلنننین ها م ل ال حو٢

الناحیة االداریة بداةر   الملتبرال األ هو  الملتبریة الشومة الن اوال مل و مرتبطین من ب اهة 

                                                                                                             االنشاةیة

     االول لتدقیی ما ة الف المساحین  ان ل ل من داةر  المهندس المقیم و المقاول و المستثمر بحا ة ماس٣

    ین    المقاول هقرال تلو االلرط و بش ل دقیی و متاب ة و تبلی  المهندسین عن کل ت انیل ال مل و

       و النهاةیة المتوق ة و ال  لیةالملال ال ها تسقیط المسارال و مواقع االبنیة و المناسی  البداةیة 

   کل        المهندسون: و هم مهندس واحد او عدد من المهندسین حس  ح م و طبی ة المشور  و ها ٤

المومع  هم من  و  اللبر  و االلتناي ها م ال المشرو    و٢هم عن ل ی   ان ال یقل عدداالحوا

کاهة شروط التن ی  بو   الموان ال ال نیة وتطبیی  نل  وا بتم تدقیی کل عمل قبل و اثنار انشار  و

                                                    غیرها من وا بال المهندس المقیم  المقاولة و

 المستثمر

 ال قود الملاون االداریة ال نیة القانونیة  الـمالیة المقاول

ال نیة ال وادر المساحون المهندسون الملتبرال الملططال المتاب ة  

ال مل برامج تقدم التدری  و التطویر  
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 من اهم الوا بال االااهیة لداةر  المهندس المقیم باالااهة الف وا بات  االساسیة هو  تدری  و 

 تطویر ال وادر الهندسیة 

ی ین ال دد او ال ین لم یمارسوا اعمال هندسیة بن ة مهندس مقیماللرمن   

    قاتهم الف اقنف حد مم ن قبل و هم  من طاال وادر ال دد و االست اد کی یة تطویر مایلاسو  اشرص 

   ها ساحال ال مل

 

     المٶکد ان کل من یتلرا من ال لیال یلتححقون منسین دورا مهما ها ه ا الم ال دتل   نقابة المهن

              المهندسین ب اهةو نحن هنا بندد نقابة المهندسین  نقاباتهم المهنیة کل حس  التنان ب

           تنظیمهم امن قواةم من نلة حس  االلتنايبتقوم النقابة هور تس یل انتماةهم  التنانتهم

هو و دورال الرط نظریة لت ری هم بما ل ر  الحاقم بدورال عملیة و تطبیقیةوتقسیمهم الف و بال 

دورال   التا تلي ال ان  الهندسا و شروط المقوالل و االستثمارال الهندسیة و من القوانین دید 

ملتنین محلیین  هندسیة باالعتماد علفاست ماالل البرام یال الحدیثة ها م ال ال ومبیوتر للتطبیقال ال

باال هو  الشومة و   اال نبیة له ا ال ر  و تهیةة القاعال المناسبة الم هو   او الت اقد مع الشرکال

لهم ویارال منسقة تنظم  ا   و اثنار هتر  الدروال هکهم ها الم ار  التا تقام دالل البلد و لاراشرا

ان یتم تووی هم علف دواةر  ال هال المن    للمشاریع لشطش  علف کی یة و نوعیة تل  المشاریع ومع 

تقل م مو  مد  االشترا   و ان الالمهندسین المقیمین و المشرهین وبمدد ال تقل عن شهر ل ل و بة 

بتوویدهم بشهادال مشارکة   عن ثشثة اشهر یتم ب د اکمال الدور مل ل اهة مراحل الدرو  الواحد  ال ا

کل المستثمرین ها الم االل   ها شهاداتهم   من هنا ی   علفو تثبل  وتقییم ادار و نشاط  کل مشتر 

ه   ال قر  و المستلومال الشومة ل ل  و ان تام ها ت اقدهم ملتل ة توهیر اال وار المطلوبة الهندسیة ال

    د الربن   او ا  لتطویر و التحدیثلة تحل بند او تلني لها مبال  ها المقاو

 

          مهندس ها ه   الدورال وت ون احدط مستمس ال الت ین ها الدواةر الح ومیة ها مشارکة ال

من   الرط ب د التلرا و تقیم المشتر  ها ه   الدورال من قبل المشرهین اعتبار تل  الشهادالنشاطال 

                                                      المشترکین احدط الوثاةی الرسمیة التا تدلل اابار  

 الوا بال االساسیة االلرط لداةر  المهنس المقیم 

    موقع لردم الن ایال التاب ة لموقع المشرو  اثنار االعمال االنشاةیة بالتنسیی مع الدواةرالقیام بای اد  ١

     و و رماعدم السماص بالت اوالمقاول و المستثمر ب ل  لطیا و البلدیة و دواةر حمایة البیةة و تبلی 

                                                                                          االنقا  لارا المنطقة المحدد  

              عدم السماص باست مال مواد االنقا  ها اعمال الدهن لشسس و الساحال و منحدرال الطری و٢

                                  و انشار الطری و شب ال الم ار  و المراهی اللدمیة و غیرهاالحداةی و 

     هحي القوال  الم د  لن  ال ون ریل بدقة و متانتة االعمد  الساند  و کل مایت لی بالقوال  و سد ٣

   باالااهة الف تدقیی االب اد الثثقو  التا تٶد  الف نااوص مونةالسمنل او وح  القوال  اثنار الن 

                                                                                                             و حدید التسلیم

         هحي سقاالل البنار  یدا و التاکد من سشمة است مالها من کاهة ال ون  و ربطها بالبنار و ربطها٤

    داةریا مع ب اها الب   و ره  است مال اال وار المتاکسد  و ت طیتها بمشب  الحمایة ل ر  حمایة

   ال  ت هد لا من المقاول و المستثمر بتحمل مسٶلیتهما عدم سقوط مواد اعمل و االنشاةیة ال ملین و 

                                                              عن کل لطر قد تحدث اثنار الن  و لحین ه  القال  

         ت ون کاملة الموانن ال وحنشحیة و متانة ا واةها  ما لم  ال البر یة عدم قبول تش یل الراه ٥

    کی یة توویع و حمل اثقال التواون و ک ل  اساس البرا و قو  تحملها  ال  ت هد لطا من المقاول و

                                                المستثثمر بتحملهما المسٶلیة ال املة عن سشمة و امان تش یلها

  علف داةر  المهندس المقیم مس  س ل یوما تتامن ال قرال التالیة:  الس ل الیوما٦
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عدد ال املین ها الموقع و التناناتهم   ◄     

عدد اآللیال المو ود  ا النالحة و ال اطلة   مع  کر ت انیلها   ◄     

المواقع و ال قرال المستمر  و المتوق ة ال مل هیما   ◄     

نسبة ال مل المن و بالنسبة له   ال قر  ها  ل  الموقع  کمیة و  ◄     

ونال لشیام السابقة  ال حونال الملتبریة التا ا ریل و نتاةج ال ح ◄     

الحالة ال ویة و مدط تاثیرها علف هقرال ال مل ل ل  الیوم   ◄     

یة تلوینها   کمیال و نوعیال المواد الداللة للمشرو  من قبل المقاول و اماکن و کی  ◄     

نشاطال المقاول و المشحظال االلرط ان و دل   ◄     

            تللي الس ل الیوما الموق ة من قبل المهندس المقیم و توقع من قبل  و من قبل المهندسین ◄   

          احتسا  المدد التالیریة التا یطال  بها المستثمر عند تالر ال مل   و مطابقتها مع والمشرهین 

     داول تقدم ال مل

 

 التحویشل المٶقت : 

ان التحویشل المٶقت  سوار کانل لمشاریع الطری او االس ان او المار و الم ار  و الح ریال االلرط 

من االمور المهمة التا من اولف االعمال التا تسبی المباشر  بها قبل المشرو  الرةیسا ا ا کانل تسب  

السیر و المار  و  ل  لتامین سشمة ال املین ها الموقع اثنار اداةهم العمالهم الیومیة و ها عرقلة حرکة 

کة سیر المرکبال و المار    تنمم التحویشل المٶقتة و تن   انسیابیة حر حریة حرکتهم   و سشمة و

شمال الدالة و ی و ال ب امل موان ال الطریی المحال علف المقاول مع االحت اظ بمدالل و ملارا الطری

و قبل التحویشل بمس اهة تتناس  مع السرعة المسموحة  الشومةالمایةة االرشادیة ال س وریة و

                                        : مع االل  بنظر االعتبار النقاط المهمة التالیة  قبل عمل التحویلةللطریی 

 

       بالنسبة للطری اللار یة البدر بواع اول اشار  تنبیهیة بو ود تحویلة مٶقتة او اعمال انشاةیة او ح ریال   ◄

        کم قبل بدایة التحویلة و بقط ة ٣/ الساعة بمساهة ال تقل عن  کم١٠٠التا توید السرعة هیها عن 

لل ة المحلیة و          االقل اوةیة و م توبة با و ی ال ان ت ون ال ترونیة او علفلط کبیر و واام  کبیر  و

تواع           ت کر عبارال > انتبا  ب د مساهة          کم تحویلة مٶقتة او اعمال انشار او ح ریال االنگلیویة 

                   یلة و بارت ا  مناس  لرٶیة السوای  م من  ان  الرنی  بات اه التحو٣عن علف ب د ال تقل 

 

تل ی  السرعة من           م بات   التحویلة مع البدر باشارال ٥٠٠ت رر ال شمة السابقة مساهة کل  ◄

      حیث ترکو عشمال  کم /ساعة و ه  ا ل ایة المساهة المتبقیة ب یلومتر واحد ٨٠الف کم/ساعة ١٠٠

    غیرها بن ال شمال و و تل ی  السرعة   عشمال الطریی تحل االننشار  یریة بمنع التسابیتح

                و اسهم لتاشیر ات اه السیرالمد  الومنیة الکمال ال مل و  الاروریة حس  نو  االنشار

 

                       م من ال مل هس وریة و اوةیة ٥٠٠ان ت ون ال شمال االرشادیة القریبة بمساهة  ◄ 

 

ال شمال               علف المقاول ان یحس  اطوال و اعداد و کمیال االعمال الو   تن ی ها من امنها◄ 

و       عند التقدیم للمقاولة او ویاد  کل ة ال مل بالش ل التا تامن ت الی  ه  ال قر  االرشادیة اعش  

             شرو   ادرا ها امن تنامیم و  داول ال میال للمه   ال ل ة و علف ر  ال مل النظر الف 
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 Precast Concrete Kerb Stone القوال  ال ون ریتیة المسبقة الن  لشرن ة

 لشرن ة ها و  ان القوال  االرن ة کما اشرل الف  کر ب   ال وان  السلبیة ها کی یة است مالها و النب  المنتشر 

سم و عدم ترکیبها علف مستوط اهقا و عمود  منظم و  ٣٠ک ل  االرت ا  التا تت اوو ها کثیر من االحیان عن 

بااللي ها مناطی االقواس االهقیة و المرت  ال او عدم تثبیتها بنور  متینة و ن  ال ون ریل لل ها اثنار ترکیبها 

                          لم ال ة ال یو  : حظة النقاط التالیةو غیرها من النواقي و ال یو    ل ا ارط من الارور  مش

عدم نب  االرن ة ها الشوار  الداللیة اال ها الحاالل و المواقع التا تتطل   ل  و علف نطای ایی                ◄

                       سم للطری اللار یة   ٢٠سم ارت ا  الرنی  ها الشوار  الداللیة و ١٥من إبقار اکثر عدم  ◄

و است مال القوال  المقوسة ها االماکن او عند االقواس االهقیة بدال من للمستوط االهقا و ال مود  هباه  یدا تاالن ◄

                          االقواس الست مالها هاکسر القوال  للنن  او الربع 

    موام ها النور ا رقم    و باالليولحل کاهة ه   المشاکل ی ال است مال ا هو  الن  الموق ا لشرن ة کما 

ال ورال لشرن ة ال انبیة او سوا ر  من اعمال ال ربستونها المشاریع ال بیر  التا تحتو  علف کمیال و اطوال کثی

اللاي به ا بند و ک ل  موان ال ال ون ریل و ان تتامن ها شروط القاولة و الموان ال للمشور  ه ا ال الوسطیة

        المار و السمنلالبند من ابتدار من موان ال و تدرا المواد االولیة من الحنف و الرمل و کمیاتها و االحت اظ بنسبة 

  ( Slump Test ) ن المار و السمنل الن ا  للل تاکد من است مال النسبة النحیحة بیل ل لباطة کون ریتیة لل

االنهیار ال انبا للقوا  عند الن  وال یم ن م ال تها ال باوالة     الملتبریة تٶد  و بسیط ها نتاةج ال حونال الحقلیة

                                                                                        ال ون ریل کاملة و نبها مر  الرط  

                                                                                                      ٦  و ا   ٥کما ها النور  ا 

 

 ترقیم وتسمیة المنشةال و الشوار 

  من واقع المشاریع   ان تسمیة الشوار  و ترقیم االبنیة بدون استثنار سوار کانل  ١٤کما شرحل ها ال قر  ا

ةیسیة او هرعیة و ب تانال وااحة لل یان ومثبتة علف لراةط المدینة و تطبع سنویا ة رالشوار  داللیة او لار ی

نسلة  دید  منها تثبل الت یرال الحانلة لشل السنة السابقة کما ت ر  ها کاهة البلدان المتطور  او التا تشهد 

سهلة و بسیطة ها التطبیی و و و ها  المراحل البداةیة ها عملیة التطور   ه ا المقترص مطبی ها کثیر بن مدن ال الم

                                        ال ل ة  و یم ن االاست اد  منها ها کثیر من ال وان    ا کر منها مایلا ب اا منها :

                                     تسهیل ونول االشلاي الف اماکنهم باقنر و اقل کل ة الف اماکن ونولهم   ◄ 

  ی ت ا طال       سرعة اینال اللدمال ال وریة المطلوبة کلدمال الطوارئ ا االس ا    اط ار الحراةی   الشرطة   ◄

 اللدمة ب کر اسم الشار  و رقم الدار او المنشار  الف هوات  ال هة المطلوبة  

ط  لدمال الت سا و الطلبال اللدمیة االلر ◄  

و تثنیل عناوین الس ن بش ل اهال   اللدمال االحناةیة و الت داد ال ام للس ان و امور االنتلابال ◄  

لدمال الشرطة و اال هو  االمنیة للقیام بمهامهم و لدماتهم    ◄  

لدمال البرید والتا ت تبر غیر مو ود  حالیا ا کر ه   النقطة الحقا   ◄  

بالونول   المتواا ة التا بدال ب   لدماتها  (Navigation System) لدمال ◄ 
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لدمال السیاحة   من الم رو  ان السیاحة ت تبر دلش ال یستهان بها بل ان ب   الدول ت تبر الدلل الرةیسا لها       ◄

و الساةم هو من ال ی ر   یدا او الیمل  قط یا ایة م لومال عن االماکن اتا یوورها ما لم یوود            ها السیاحة

  و الترهیهیة ها البلد بلراةط و م لومال حدیثة عن االماکن السیاحیة 

 ل ان استشم المشاریع من المقاول

تت ون ل ان االستشم للمشاریع المن و  من ل ننتین وهما ل نة االستشم االولیة و ل نة االستشم النهاةیة و ان کلتا 

 الل نتین تتامن هنیین و مالیین و اداریین و قانونیین   تامن الل نتان ما یلا:                                             

تامن المهندسین ب اهة التناناتهم والمالیة و االداریة  و القانونیة                        داةر  المهندس المقیم   ت ١  

                                                                                                ممثل هیةة االستثمار او ر  ال مل٢

                 تقل در اتهم المهنیة عن مهندس و  ال لبر  ها م ال عملهم   ممثل من حمایة البیةة و الوراعة ا ال٣

 وریة و غیرها من متطلبال السش   ممثل من الدها  المدنا  ال لبر  ها م ال الطوارطر کالحراةی و االس اهال ال ٤

                                                                    ممثل من المقاول و المستثمر                            ٥

 

 

 

 لشنة الدراسة

شبیها بب    دیث الوالد  ان ما ورد من مواایع ها نتی ة مشحظاتا الشلنیة کمهندس ل ر  التطویر نحو بلد ص

  عسف عن یسهم ها االل  و نقل ب   ت اربا ها الم ال الهندسا الف بلد  الدول المتقدمة وهی احدث الم ایر الدولیة

                                                       بب   النقاط الوارد  هیها من قبل ال هال الهندسیة الم نیة 

                                                                            مما تقدم من مواایع یم ن استلشي النقاط التالیة:

منها : المستثمر  المقاول الرةیسا و الثانو  ر  ال مل ال هة   هنل مهام و وا بال المشترکین ها عملیة البنار١

التوق ال بسب  المست ید   مد  ال مل ال  لیة الن او ال مل   مدد التوق  بسب  الم وقال التا سببها ر  ال مل   

الظرو  ال ویة القاهر  والتا ت ون لارا إراد  المقاول عند تقدیم  لل طارال ول ن علف المقاول عند تقدیم  و 

تقدیر  لمد  ان او ال مل عدم احتسا  الظرو  ال ویة االعتیادیة حیث ان االمطار و الثلوا االعتیادیة ال ت تبر مد  

اال باالعتماد علف دواةر األحوال ال ویة للسنوال ال شر  السابقة عند المباشر   توق  وال تمنم مدد اااهیة للمقاول

بال مل و تنادی من قبل المهندس المقیم بش ل مستمر دون االنتظار لحین ان او ال مل بنارا علف طل  المقاول او 

                                           و تبل  المقاول بالمنادقة علف منح  المدد المندی علیها                المستثمر 

ال تستلم أ وار المشرو  او ت ور  ال مل و انما تستلم ال مل او المشرو  کاملة  ها ب   الحاالل یم ن استشم  ٢

هقرال ال مل استشما اولیا و ل ن ه ا ال ی  ا المقاول من مسٶلیت  ت ا  ال مل المت امل للمشرو  ا ا ظهرل للل 

ند استشم ال مل کاملة  مثل علف  ل  استشم وحد  س نیة امن م مع س نا دون اکمال البقیة ال الی  ا   عاوعیو

المقاول من االارار التا تحدث نتی ة ت ملة االعمال ببقیة الوحدال الس نیة و ال ت تبر المشرو  من و ما لم تن و 

 کاهة االعمال ها المشرو          

المهنیة عند تن ی  المشاریع سوا کانوا من ال ملین او من مستلدما المشرو  و ب د اإلن او    االهتمام بالسشمة٣

وهوهال اط ار الحراةی و سلم الن ا                                                            کتوهیر الممرال للطوارطر   
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ویر الناحیة ال مالیة و الم ماریة  االهتام بالبیةة و المساحال اللارار مع االحت اظ و تط٤  

  االهتمام بال شمال المروریة و االرشادیة و التحویشل المٶقتة٥

ال حوال الملتبریة الشومة قبل و اثنار تن ة  ال مل و تدقیی االعمال قبل المباشر  بال قرال التا تلیها ٦  

تقدم ال مل و متاب ة تل  البرامچ و ال داول بش ل یوما   تهیةة  داول هقرال االعمال و برامج٧  

   ل ر  تقلیل االلتناقال المروریة دالل المدن : ال مل علف بنار م مال طبیة و لدمیة لارا المراکو القدیمة للمدن٨

ع توهیر مساحال لوقو  السیارالم  

ال بور بدل ال سور  اعتماد انشار ممرال امنة ل بور المشا  باالعتماد علف ان ای ٩  

  ترقیم و تسمیة کاهة الشوار  و المنشةال ١٠

  انشار ممرال تحل االرا ة لمد ال ابشل و انابی  المیا   ١١

   تنظیم االن ة  ١٢

   تطویر ال وادر الهندسیة باستمرار و اعتبارها من األمور االساسیة لتطویر البلد ١٣

ها اللشنة و هنال  أمور کثیر  الرط لم اتطری الیها   

 و الیرا اتمنف ان یتم االست اد  من المواایع الوارد  هیها قدر االم ان 

 

 

: قاسم طاهر قادر المهندس  

١٩٧٨  سنة   :االنتمار لنقابة المهندسین ال راقیة   

 الدر ة : م او

١٢٥٧٢رقم ال اویة :   
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