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المقدمة

أما  الهندسية،  الخبرة  قاعدة  و  أساس  هي  الجامعة  في  المكتسبة  األكاديمية  المعرفة 

الممارسة العملية في الواقع فهي األسقف و الجدران للخبرة الهندسية. 

ويعتبر  دمج الطابع األكاديمي و الطابع العملي هو أفضل طريقة إلكتساب و صقل المهارات 

و تنمية القدرات للمهندس الذي يبدأ المهندس بشق طريق التطبيق العملي في الواقع و هو 

طالب من خالل التدريب العملي.

تطبيق  يتم  حيث  الميدان  في  التعليم  فترة  من  جزء  قضاء  العملي  بالتدريب  يقصد  و 

المحاضرات النظرية التي يتالقها الطالب على أرض الواقع و بشكل عملي، مما يساعد على 

تهيئة الطالب للعمل و تحقيق التوازن بين اإلطار النظري و العملي.

قطاع  الشارقة(  بلدية  بين  والمثمر  المشترك  التعاون  على  الدائم  الحرص  منطلق  من  و 

الهندسة و المباني ) و الجامعات.

 نتشرف في المشاركة في عملية تدريب و تأهيل طلبة كلية الهندسة المعمارية و إعدادهم 

تحقيقاً لمتطلبات العمل الميداني في المجال العملي والهندسي.
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ا�هداف

- تحقيق الذات للطالب بالخضوع لتجربة عملية.

- تزويد الطالب بمهارات تؤهله لسوق العمل.

- مساعدة الطالب في التعرف على طبيعة العمل و احتياجاته.

- مساعدة الطالب على تطبيق المعرفة النظرية التي اكتسبها خالل دراسته بالجامعة.

- رفع الروح المعنوية للطالب بمواجهة سوق العمل و كسر الحاجز.

- إكساب الطالب فن إدارة وتنظيم الوقت بإنجازه البرنامج التدريبي في الفترة المحددة.
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جدول البرنامج التدريبي العام

يعد التدريب العملي أحد متطلبات الجامعة للتخرج من تخصص الهندسة المعمارية، 
وعلى الطالب استكمال 240 ساعة تدريب أي ما يعادل 35 يوم عمل في بلدية مدينة الشارقة.

تبلغ فترة التدريب العملي لطلبة الهندسة المعمارية في بلدية مدينة الشارقة 8 أسابيع،

 يستكمل خاللها الطالب مدة أسبوع واحد على األقل من مدة التدريب في كل قسم

 من األقسام التالية:

1- إدارة تراخيص البناء

2- إدارة تفتيش المباني

3- قسم الرقابة على المباني – إدارة الهندسة

4- قسم الصيانة و الهدم – إدارة الهندسة

و بذلك يكون للطالب حرية اختيار االقسام التي يريد اعادتها الستكمال باقي مدة التدريب

 في بلدية مدينة الشارقة.

Course #  Title                                                       CrHrs       Prerequistes
0404490    Practical Trainig (240 hours )                    0           4 th Year Standing 

Year 4 , Summer Training ( 0 Credits )
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إدارة تراخيص البناء

هناك عدة مهام إلدارة تراخيص البناء ولكن أهم المهام التي تساهم في 
اكساب الخبرة العملية لطالب الهندسة المعمارية :

• احتساب رسوم المشاريع الجديدة ورسوم مشاريع التعديالت.
• التدقيق المعماري واإلنشائي والصحي على مخططات المشاريع الجديدة واعتمادها.

• التدقيق على مشاريع التعديالت واإلضافات واعتمادها.
• إصدار شهادة اعتماد مخططات لنماذج صناعية معتمدة مسبقاً (مكتب وسور).

. • إصدار شهادة اعتماد مخططات لنماذج الوحدات السكنية المصغرة المعتمدة مسبقاً
. • إصدار شهادة اعتماد مخططات لنماذج الوحدات السكنية المعتمدة مسبقاً

• التدقيق على المعامالت المقدمة من إدارات قطاع الهندسة ومن الدوائر األخرى.
• دراسة وتشكيل لجان طلبات االلتماس للمشاريع ومناقشتها مع أعضاء اللجنة.

.

ما هي إدارة تراخيص البناء؟
ليتم  المشاريع،  لتعديالت  أو  الجديدة  للمشاريع  المقترحة  (المخططات)  المعامالت  تستقبل 

شهادة  إلصدار  وذلك  الخدمية،  المخططات  ومطابقة  وصحياً،  وإنشائياً  معمارياً  عليها  التدقيق 

اعتماد مخططات ومنح شهادة إجازة بناء.

هيكل إدارة تراخيص البناء:
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2 1000

 

آلية تنفيذ المهام (اعتماد مخططات المشاريع الجديدة)

وجود
مالحظات

غير مطابق

 مطابق

عدم وجود
مالحظات
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آلية تنفيذ المهام (إعتماد مخططات التعديالت الهندسية)  (    

2 1000

 

غير متطابقوجود مالحظات

عدم وجود مالحظات

 مطابق
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آلية تنفيذ المهام(إصدار شهادة اعتماد مخططات لنماذج
 صناعية معتمدة مسبقا )

 

 

 

 (

وجود
مالحظات

عدم وجود مالحظات
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آلية تنفيذ المهام ( إصدار شهادةإعتماد مخططات لنماذج
 الواحدات السكنية المصغرة المعتمده مسبقاً )

 

 

 

 

 

وجود
عدم وجودمالحظات

مالحظات

يقوم المالك بإحضار المستندات لموظف خدمة العمالء للتدقيق عليها

ق
طاب

 م
ير

غ

 مطابق
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غير مطابق

مطابق

عدم وجود مالحظات 

وجود مالحظات

 

 

 

 

آلية تنفيذ المهام ( اصدار شهادة اعتماد مخططات لنماذج
 الواحدات السكنية   المعتمده مسبقاً )



1. صورة من خارطة معتمدة من إدارة التخطيط والمساحة (سارية المفعول).

2. صورة من سند الملكية (إذا كانت األرض ملك، على أن يكون ساري المفعول).

3. صورة عن جواز السفر.

4. صورة عن بطاقة الهوية.

5. عقد بين المالك واالستشاري (األصل).

6. رخصة االستشاري (سارية المفعول).

7. إيصال دفع الرسوم (أصل اإليصال).

8. دراسة فحص التربة (األصل).

9. خطاب وخارطة للموقع العام معتمدة من قسم الصرف الصحي بالبلدية تبين الخدمات بالمنطقة.

CD .10 + نسخة من الحسابات اإلنشائية مختومة من المكتب االستشاري.

.(AutoCAD) نسخة معمارية و خدمات CD .11

12. دفتر الشروط والمواصفات لكافة المشاريع فيما عدا الوحدات السكنية.

13. استمارة تفاصيل المشروع للمباني التجارية والصناعية.

14. موافقة الطيران للمباني متعددة الطوابق (15 طابق فما فوق).

15. تعهد مكتب االستشاري.

16. مخططات دائرة التخطيط والمساحة المعتمدة.

17. مخططات هيئة الكهرباء والمياه والغاز المعتمدة.

18. مخططات اتصاالت المعتمدة.

19. مخططات الدفاع المدني لكافة المشاريع فيما عدا الوحدات السكنية.

20. نسختان من المخططات المعمارية واإلنشائية والصحية المراد اعتمادها ويشترط مطابقتها للخدمات.

21. مؤشر كفاءة تصميم البناء.

22. مخططات وزارة التربية والتعليم المعتمدة بالنسبة للمدارس والمعاهد ورياض األطفال والحضانات.

12

المستندات المطلوبة إلدخال معاملة مشروع هندسي أو تعديل هندسي:



1. شهادة إعتماد مخططات (سارية المفعول)

2. رخصة المقاول (سارية المفعول)

3. رخصة االستشاري (سارية المفعول)

4. عقد المقاولة بين المالك و المقاول (األصل)

5. إيصال دفع التأمين (أصل اإليصال)

6. عدم ممانعات من الدوائر الخدمية بخلو األرض (األصل)

               المستندات المطلوبة إلصدار رخصة البناء:
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23. مخططات دائرة األوقاف والشؤون اإلسالمية المعتمدة بالنسبة للمساجد والمشاريع التي

         تحتوي على أماكن صالة.

24. مخططات وزارة الصحة المعتمدة بالنسبة للمستشفيات والمركز الصحية.

25. مخططات هيئة اإلنماء السياحي والتجاري المعتمدة بالنسبة للفنادق والشقق الفندقية.

26. المخططات المبدئية للمباني المعتمدة من لجنة الموافقة المبدئية فيما عدا الواحدات السكنية.

27. صورة من رخصة البناء والمخططات المعتمدة إذا كانت األرض بها بناء.

28. صورة من المخططات المعتمدة في حالة اإلضافة أو التعديل قبل إصدار رخصة البناء.

29. تصريح الهدم + تقرير التفتيش للمواقع المبنية أو قيد اإلنشاء.

30. شهادة إنهاء أعمال الهدم في حال هدم مباني قائمة.



14

البرنامج التدريبي في إدارة تراخيص البناء
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ما هي إدارة تفتيش المباني؟
تختص بمتابعة المواقع تحت التنفيذ من ناحية المخالفات سواءً كانت مخالفات تشوه المنظر العام أو 

مخالفات الشينكو، وإصدار تصاريح الديكور وتصاريح الصيانة والكروكيات، وإصدار تصاريح البناء العادي 

"غير المسلح" وأخيراً متابعة مخالفات البناء بكافة أنواعها تجارية وصناعية.

مهام إدارة تفتيش المباني موضحة كاآلتي:
• تقديم خدمات

(بناء عادى،  أنواعها بإجمالي 27 معاملة من  المباني بمختلف  التفتيش على  إنجاز معامالت  تتمثل فى 
متابعة  إلى  باإلضافة  لها  الالزمة  التصاريح  وإصدار  إنجاز...)  شهادات  تقييم،  تقرير  داخلية،  تصاميم  تصاريح 
بمدينة  المختلفة  بالمناطق  العام  المظهر  ومخالفات  اإلنشاء  قيد  المواقع  ومتابعة  البناء  مخالفات 
للوائح، كما  الالزمة حيالها طبقا  اإلجراءات  وزراعية واتخاذ  الشارقة من مناطق سكنية، وتجارية، وصناعية 
تقوم باتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال الشكاوى والرسائل الواردة من الخط الساخن والمالك والمستأجرين 

والجهات الحكومية.

هيكل إدارة تراخيص البناء:

إدارة تفتيش المباني



• تقديم خدمات الكترونية 

إنجاز العديد من الخدمات الكترونيا ( تصاريح الديكور – تقرير تفتيش – معامالت إسترداد التامين - .....) يتم 

العمل بها حاليا والتنسيق مع ادارة تقنية و نظم المعلومات إلستحداث خدمات الكترونية اخرى.

•  تنظيم حمالت
 القيام  بحمالت تفتيشية بغرض متابعة المواقع قيد اإلنشاء والمتوقفة على جميع المناطق و تشمل

  (.., البرجية  الرافعات   , السالمة  احتياطات  اتخاذ   , الموقع  نظافة   , العمال  سكن  و  المؤقت  السياج  حالة   )

داخل تلك المواقع و اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها طبقا للوائح تجاه المقاول و االستشاري.

• اإلجتماعات و ورش العمل والمؤتمرات
إطار  في  المشتركة،  األمور  لمناقشة  الحكومية  والدوائر  للبلدية  التابعة  اإلدارات  من  عدد  مع  االجتماع 

التقدم  من  زيد  وتحقيق  العمل،  معوقات  كافة  إلنهاء  بينها  المشترك  التعاون  على  الدائم  الحرص 

وتحسين وتطوير سير العمل، وتنظيم ورش عمل تهدف إلى االرتقاء بمستوى العمل.

• مشاركات
المشاركة  مع االدارات االخري و الدوائر الحكومية في اطار التعاون و الحرص على تسهيل كافة االجراءات 

الخاصة بانهاء المعامالت وتقديم الخدمات للجمهور.

18
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آلية تنفيذ المهام
 ( إصدار تراخيص  البناء العادي - إصدار التصاريح الهندسية )
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المستندات المطلوبة الصدار تراخيص البناء العادي:
1 - صورة من خارطة االرض 

2 - صورة من المخططات المعتمدة   

3 -عدم ممانعة من ادارة الغاز 

4 - عدم الممانعات من الجهات الحكومية ( في حالة الطلب )

5 - صورة من رخصة المقاول – اتفاقية العمل مع المقاول .

6 - يوجد مستندات اخرى يتم تحديدها حسب حالة كل موقع ( يتطلب تقديهما من عدمه ) و يتم تقديمها 

بعد التفتيش على الموقع (موافقة الجيران في حالة البناء مالصق – موافقة هيئة كهرباء ومياة الشارقة –   

موافقة دائرة التخطيط و المساحة )

7 -سداد قيمة الرسوم والتأمينات

المستندات المطلوبة الصدار التصاريح الهندسية:
1 - صورة من خارطة االرض 

2 - صورة من المخططات المعتمدة   

3 - عدم ممانعة من ادارة الغاز 

4 - عدم الممانعات من الجهات الحكومية ( موافقة االدارة العامة للدفاع المدني  )

5 - مخطط معتمد من ادارة الصحة العامة ( النشاط متعلق بالصحة )

6 - صورة من رخصة المقاول – اتفاقية العمل مع المقاول .

7 - يوجد مستندات اخرى يتم تحديدها حسب حالة كل موقع ( يتطلب تقديهما من عدمه ) و يتم تقديمها 

بعد التفتيش على الموقع ( موافقة هيئة كهرباء ومياة الشارقة – موافقة دائرة التخطيط و المساحة )

8 - سداد قيمة الرسوم والتأمينات 



البرنامج التدريبي في إدارة تفتيش المباني
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ما هو قسم الرقابة على المباني؟
أيضاً  و  الصب،  موافقات  إصدار  و  المواقع  على  اإلنشائي  التدقيق  ناحية  من  المشاريع  تنفيذ  متابعة 

تقارير  إصدار  أخيراً  و  إنجاز،  و  توصيل  أو  توصيل  شهادات  إصدار  و  التنفيذ  انتهاء  بعد  النهائي  االستالم 

عقارية و نسبة إنجاز.

 

قسم الرقابة على المباني - إدارة الهندسة

هيكل قسم الرقابة على المباني: 

مهام قسم الرقابة على المباني:
• إصدار شهادة لمن يمهه االمرو نسب االنجاز بتحديد وضعية االراضي للشركاء من مالك ومستثمرين 

ومكاتب االستشارات و شركات المقاوالت و التي تطلب من الدوائر الخدمية و المؤسسات و الهيئات 

الخارجية .

• اإلشراف و متابعة مواقع قيد االنشاء و التدقيق على العناصر اإلنشائية قبل عملية صب الخرسانات و 

اعتمادها طبقاً للمواصفات الفنية و االصول الهندسية و مراقبة اصدار تصاريح لعمليات الصب الليلي.

طبقا  االنجاز  وشهادات  الخدمات  توصيل  شهادات  اصدار  و  النهائي  االستالم  عمليات  •متابعة 

لالشتراطات والمخططات المعتمدة من البلدية و الدوائر الخدمية و الهيئات الحكومية.

• عمل التقارير الهندسية للمواقع قيد االنشاء التي تسهم في تعديل أو تغير إجازة البناء.
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     آلية تنفيذ المهام (معاملة التدقيق اإلنشائي)
والعناصر  الخرسانة،  صب  عملية  بدء  قبل  اإلنشائية  العناصر  بعض  على  يكون  اإلنشائي  التدقيق   -

التي يتم التدقيق عليها هي:
- الخرسانة العادية لألساسات.

- القواعد المسلحة.
- الجسور األرضية.

- األسقف.
- الجسور الرابطة للسور.

- محاور الخوازيق قبل وبعد الصب.

 المستندات المطلوبة لمعاملة التدقيق االنشائي:
- نموذج طلب تدقيق انشائي (عملية الرقابة على المباني) يحمل توقيع و ختم  االستشاري و المقاول

- جدول الصب 

- صورة خارطة االرض مع تسليم العالئم

- صورة اجازة البناء

- بطاقات البلدية للمهندسين المسجلين 

- تصريح الرافعات البرجية في حال وجودها

- صورة التصريح  للسور المؤقت

- تقارير فحص التربة و الخوازيق

- اختبارات الحديد و المكعبات

- إختبار الطابوق



آلية تنفيذ المهام (معاملة اإلستالم النهائي)
• شهادة توصيل الخدمات: هي شهادة تصدر في حال وجود بعض المالحظات التي ال تعيق السكن, 

, وتمكنه من استخدام المنشأ للسكن و التأجير  و تمكن المالك من توصيل الكهرباء والماء والغاز 

فقط.

أنجز حسب المخططات والمواصفات المعتمدة  األنجاز: هي شهاده تفيد بأن المشروع قد  • شهادة 

من بلدية امارة الشارقة, و تمكن المالك بالسكن أو تأجير أو البيع و التمليك.

• المستندات المطلوبة لمعاملة اإلستالم النهائي:
و  االستشاري  ختم   و  توقيع  يحمل  المباني)  على  الرقابة  (عملية  النهائي  االستالم  طلب  نموذج   -

المقاول و المالك 

- المخططات المعتمدة من قبل بلدية الشارقة 

- جدول الصب 

- صورة خارطة االرض مع تسليم العالئم - سند الملكية 

- صورة اجازة البناء

- عدم الممانعات من هيئة كهرباء والدفاع المدني والمياة و الغاز و المجاري وايصال الترقيم العقاري 

و اعتماد المصاعد ، الطرق و الواصالت ودائرة الشؤون االسالمية للمساجد فقط .

- النفايات الصلبة

- رخصة االستشاري و المقاول 

24
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آلية تنفيذ المهام (معاملة التقرير الفني)
• التقارير الفنية:

- تعديل مخططات

- ايقاف مشروع

- تفعيل مشروع

- تغير مقاول او استشاري أو مالك

- تجديد اجازة البناء

- التثمين العقاري

- نسبة إنجاز (لمن يهمه االمر)

تقرير فني (تعديل مخططات)



 

تقرير فني (التثمين العقاري)

26

تقرير فني (إيقاف مشروع/ تفعيل مشروع/تغير مقاول 
أو إستشاري أو مالك / تجديد إجازة البناء).
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.

تقرير فني (نسبة إنجاز "لمن يهمه األمر")



البرنامج التدريبي في قسم الرقابة على المباني - إدارة الهندسة
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جولة تعريفية في قسم رقابة المباني

يتم تدريب الطالب على مطابقة المخططات المعتمدة من البلدية مع المشاريع 
المنفذة ابتداءً من الموقع العام للمشروع مرورًا بالمساقط األفقية والرأسية وانتهاءً 

بنظام الصرف الصحي.

يتم تعريف الطالب بأنواع المالحظات الموقعية التى تعوق االستالم النهائي 
وكيفية معالجتها كإجراءات السالمة لمستخدمي الموقع وجودة أعمال 

اإلكساءات الديكورية بالواجهات ونقص بعض المستندات

أوالً - تعريف الطالب بالمراحل اإلنشائية التي يتم تدقيقها: 
• مرحلة محاور ومراكز األوتاد قبل الصب.

• مرحلة محاور ومراكز األوتاد بعد الصب أو ما يقابلها. 
 (مرحلة الخرسانة العادية).

• مرحلة رؤوس األوتاد أو ما يقابلها (القواعد المسلحة – الحصيرة المسلحة).
• مرحلة المنحدرات وأسقف السرداب (إن وجدت) حسب تصميم المبنى.

• مرحلة الجسور األرضية.
• أرضيات وأسقف الخزانات األرضية بأنواعها.

• مرحلة المنحدرات العلوية وأسقف المواقف (حسب تصميم المبنى).
•  أرضيات وأسقف الخزانات العلوية وحمامات السباحة الخرسانية.

• مرحلة سقف السطح والخدمات.
• مهبط الطائرات.

• مرحلة الجسور الرابطة ألسوار المباني السكنية والصناعية.



 

2

ا - تدريب الطالب على المستندات المطلوبة والتأكد منها واالطالع عليها  ثانيً
أثناء مراحل التدقيق اإلنشائي:

•  طلب التدقيق اإلنشائي معتمد من المقاول واالستشاري مبين عليه مرحلة 
التدقيق المطلوبة.

•  إجازة (تصريح) البناء ساري المفعول (ال يتجاوز مدة 6 أشهر للمباني التجارية 
والصناعية وعن سنة للمباني السكنية من تاريخ اإلصدار أو تاريخ آخر تدقيق إنشائي 

سابق).
•  خارطة األرض وسند الملكية (إن وجد).

•  تصريح السياج المؤقت.
•  وثيقة تسليم العالئم والمنسوب واالتجاه للمراحل األربعة (الخرسانية العادية – 

القواعد المسلحة – الجسور األرضية للمبنى – الجسور األرضية للسور).
•  تقرير فحص التربة لتدقيق الحفر بمرحلة الخرسانة العادية.

•  تقرير تصميم األوتاد الخرسانية وتسليحها عند تدقيق مرحلة األوتاد قبل الصب.
•  نتائج اختبارات األوتاد (اختبار التحميل االستاتيكي + اختبار التجانس + اإلزاحات 

الفعلية + اختبارات المكعبات الخرسانية) عند تدقيق محاور األوتاد بعد الصب.
•  اختبار حديد التسليح بمختلف أقطاره.

•  تصميم الخلطة الخرسانية لكل مرحلة.
•  اختبارات المكعبات الخرسانية للعناصر المصبوبة بناءً على التدقيق السابق.

•  شهادة اعتماد الشدة المعدنية لألسقف الخرسانية التي يزيد ارتفاعها عن 4 متر 
صادرة من جهة اختصاص في هذا المجال.

•  اختبارات الطابوق المصمت عند تدقيق األساسات والطابوق المفرغ عند تدقيق 
األسقف المتكررة في حال البدء في أعمال المباني.

•  بطاقات مهندس المقاول واالستشاري المرخصين من البلدية سارية المفعول.
•   المخططات اإلنشائية والمعمارية المعتمدة وما يتطلب من مخططات 

الخدمات األخرى المعتمدة من الهيئات ذات الصلة.
•  تدقيق مستندات تصريح الرافعة البرجية للمباني المرتفعة وتصريح أعمال الشفط 

والمخطط المعتمد ألعمال السواند الترابية للحفريات العميقة.
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١- تدقيق الموقع العام و يشمل :
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7 - التأكيد  على عدم خروج رؤوس األوتاد أو القواعد الخرسانية 
جهة الجار أو عن المسموح به ( 40 سم ) جهة الشارع

32

) (

,

ً



 

( .

و         -  
)

  3
  

التجانس لجميع
  4

 

:  

  (        

  -  1
 

  2 

.
.

.

.

 )    –

  -  3

4

 
5

 -.   

 
   

  
 

 

 
 

 

6

  -7

 

 (  )
 . 8

  -9

  40  

33



34

 

 )
       -  

            
 

 (

.

 .

 

  
40

     

.

.

 .

.

(  )       -  

.

 

 

 

  

 

:      - 

.

.
.

 

 
 

 100

 

.

         -:   
          

          

 
 

 
 



35

 

مرحلة أرضية / قواعد الخزانات االرضية: خ - 
•  التدقيق على األبعاد الداخلية وعلى األعماق الداخلية (العمق الكامل - عمق 

السائل) ومطابقتها للمخططات والسعة المطلوبة.
•  التدقيق على القطـــاعات الخرســـانية المنفذة وعلى حديد تســـليح األرضية 

والحوائط الخرسانية ومطابقتها للمخطط اإلنشائي المعتمد.
•  التدقيق على تنفيذ العزل االنشائي (مصد المياه) المســـــتخدم حســب 

األصول (في حال خزانات المياه أو حمامات السباحة).
• مراعاة منسوب المياه الجوفية وتأثيرها في حالة خزانات الصرف.

•  التدقيق على مــوقع وحدود وأبعــاد خزانات الصرف (خاصة التي تنفذ في 
االرتدادات) ومطابقتها لمخطط الموقع العام المعتمد.

  د– مرحلة أسقف الخزانات االرضية 
•  تدقيق سمك البالطة الخرسانية وتسليحها ومطابقتها للمخطط اإلنشائي.  

•  التدقيق على العمق اإلنشائي وعمق السائل ومطابقتها للقطاعات 
التفصيلية والمناسـيب المعتمدة.  

•  تأكيد تنفيذ العزل الخارجي حسب المواصفات.
•  التأكيد على تنفيذ الخزان بالسعة المطلوبة.

خ - مرحلة منحدرات وأسقف المواقف العلوية:
•  تدقيق المستندات أعاله وتأكيد تواجد مهندس االستشاري ومهندس المقاول 

المعتمدين.
•  التدقيق على القطاعات الخرســـانية (أبعادها وســـماكتها وتســليحها) طبقا 

للمخططات االنشائية المعتمدة.
•  التدقيق على المناسيب وارتفاعات األسقف.

•  التدقيق على نسبة االنحدار للمنحدرات (فرق المنسوب بين بداية المنحدر 
وقمته مقسوم على الطول األفقي للمنحدر مضروبا في 100) ومطابقته 

لالنحدار بالمخططات المعتمدة.
•  التأكيد على تحقيق وسائل األمن والسالمة بالموقع.

 ذ - مرحلة سقف الطابق األرضي: 
•  تدقيق المستندات أعاله وتأكيد وجود مهندس االستشاري ومهندس المقاول 

المعتمدين.
•  تدقيق القطاعات اإلنشائية للسقف (أبعادها وتسليحها) وكذا تسليح البالطة 

الخرسانية وسماكتها.
•  تدقيق الفتحات المعمارية ومطابقتها مع الفتحات اإلنشائية.

ا من منسوب الجسور األرضية أو منسوب المدخل  •  تدقيق ارتفاع الطابق بدءً
وحتى بالطة السقف.

•  تدقيق تنظيم وتجهيز وأقطار تسليح أشاير األعمدة.
•  تأكيد تحقيق متطلبات األمن والسالمة بالموقع.

•  تأكيد تنفيذ دكتات وتمديدات الخدمات األخرى. 
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ر- مرحلة االسقف المتكررة :
•   تدقيق القطاعات اإلنشائية للسقف والجسور (أبعادها وتسليحها) وكذا تسليح 

البالطة   الخرسانية وسماكتها.
•   تأكيد استواء نجارة بالطة السقف.

•   تدقيق الفتحات المعمارية ومطابقتها مع الفتحات اإلنشائية.
•   تدقيق ارتفاع الطوابق ومطابقته لمخطط القطاع الرأسي والمناسيب 

المعتمد.
•   تدقيق تنظيم وتجهيز أشاير األعمدة.

•   تأكيد تحقيق متطلبات األمن والسالمة ووسائل الحماية بالموقع.
•   تأكيد تنفيذ دكتات وتمديد الخدمات األخرى.

  ز - تدقيق االسقف مسبقة الشد:
تدقيق القطاعات اإلنشائية للسقف (أبعادها وتسليحها) وكذا تسليح   •

البالطة الخرسانية وسماكتها.
•   تدقيق الفتحات المعمارية ومطابقتها مع الفتحات اإلنشائية.

ا من منسوب الجسور األرضية أو منسوب المدخل  •   تدقيق ارتفاع الطابق بدءً
وحتى بالطة السقف.

•   تدقيق تنظيم وتجهيز وأقطار تسليح أشاير األعمدة.
•   تأكيد تحقيق متطلبات األمن والسالمة بالموقع.

•   تأكيد تنفيذ دكتات وتمديدات الخدمات األخرى.
•   تدقيق األبعاد بين كل (Tendon) واآلخر والتأكد من استقامتها طبقا للمخطط.

.(Shutter Side) جيدا من جانب البالطة (Anchor) تدقيق تثبيت ال   •
 Duct) والتأكد من وضع شريط الصق (Anchor) ا مع ال •   تأكيد تثبيت ال (Duct) جيدً

Tape) في أماكن االتصال لضمان عدم دخول الخرسانة داخل ال (Duct) أثناء 

الصب.
•   التأكد من عدد ال ( Strands ) داخل كل ( Tendon )طبقا للمخطط.

•   التأكد من وضع (Grout Pipe) عند طرف (Live End) وهي ال (Anchor) وعند طرف 
.(Grouting) لعمل ال (Dead End)

•   تدقيق ارتفاعات الكراسي التي توضع أسفل ال (Tendon) وفقا لشكل العزوم 
(Moment) وحسب التصميم.

•   تدقيق أماكن ووصالت ال Grout pipe (إذا كان طول ال Tendon أقل من 25 متر 
 Grout pipe أما إذا كان الطول 25 متر وما فوقها يتم وضع ،Two Grout Pipe يوضع

زيادة في منتصف الطول وكلما زاد الطول يتم وضع المزيد من ال Grout Pipe مع 
التأكد من وضع سيلكون لتثبيت ال Grout Pipe مع ال Duct لضمان عدم دخول 

الخرسانة اثناء الصب).
 Strand في كل Onion والتأكد من عمل live and Dead End تدقيق األطراف ال   •

لضمان تماسك ال Strand مع الخرسانة مع ترك مسافة ال تقل عن 10 سم بين كل 
 strand واآلخر حتى ال يحدث تعشيش في هذه المنطقة، والتأكد من وضع ال Strand

ومن وضع ال Anchor في منتصف سمك البالطة.
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ا  •   التأكد من وضع Tension Ring عند كال من الطرفين ال live and Dead End وتثبيتها جيدً
مع الرقة العلوية للحديد إن وجدت.

•   في حالة انحناء أو عدم استقامة ال Tendon يجب التأكد من وضع حديد عند أماكن 
االنحناءات لتقاوم الشروخ التي من الممكن أن تحدث في الخرسانة أثناء عملية 

الشد.
 Live نهائي  Tendonإذا كان طول البالطة أقل من 33 متر يتم عمل أحد طرفي ال   •

.Dead End والطرف اآلخر End

Live  Endإذا كان طول البالطة أكبر من 33 متر وما فوق يتم عمل كل من الطرفين  •

 ش - مرحلة سقف السطح (الرووف) / أو أسقف الخدمات (إن وجدت) 
•   تدقيق القطاعات الخرسانية من حيث األبعاد والتسليح.

•    تدقيق استواء أفقية وسمك وتسليح بالطة السقف.
•   تأكيد انتهاء أشاير األعمدة المنتهية وغير المستمرة.

•     تدقيق ارتفاع السقف ومطابقته للمنسوب المعتمد.
•     تأكيد تحقيق متطلبات األمن والسالمة.

س- مرحلة بالطة مهبط الطائرات (إن وجدت):
•    تدقيق القطاعات الخرسانية من حيث األبعاد والتسليح.

•    تدقيق ارتفاع المهبط.
•    تدقيق تجهيزات الحماية الخارجية للمهبط وتنفيذ متطلبات الدفاع المدني.

 ص – مرحلة الجسور الرابطة:
•     تدقيق القطاعات الخرسانية من حيث أبعادها وتسليحها.

•    تدقيق استقامة الجسور وتدعيمها.
•    تدقيق أماكن البوابات وفواصل التمدد (لألسوار الطويلة) ومسافات األعمدة 

ومطابقتها للمخططات اإلنشائية والمعمارية المعتمدة للسور.



قسم الصيانة و الهدم - إدارة الهندسة

ما هو قسم الصيانة و الهدم؟
يختص بمتابعة المباني القائمة بالمدينة ومدى حاجتها إلى أعمال صيانة سواءً كانت صيانة خارجية 

أعمال  ومتابعة  البناء،  سالمة  لغرض  وصحية  إنشائية  صيانة  أو  العام  المظهر  على  الحفاظ  لغرض 

الهدم للحاالت التي ال جدوى من عمل صيانة لها، وإصدار تصاريح الصيانة والهدم.

هيكل قسم الصيانة و الهدم

38

مهام قسم الصيانة و الهدم:
• إصدار تصاريح الصيانة ومتابعة معامالت الصيانة في القسم. 
•  اإلشراف على إنجاز أعمال الصيانة وإصدار شهادات اإلنجاز لها.

•  إصدار تصاريح هدم المباني واإلشراف على هدمها.
•  اإلشراف على إنجاز أعمال الهدم وإصدار شهادات اإلنجاز لها.

•  إصدار شهادات صالحية مبنى الستخدامها كدار حضانة أو معهد تدريبي.
لمدينة  البلدي  للمجلس  التابعة  والمقاولين  المالك  بين  المنازعات  معامالت  الخاصة  التقارير  إعداد    •

الشارقة والتابعة لدائرة التنمية االقتصادية (إدارة حماية المستهلك).
•  إعداد التقارير الخاصة بمعامالت المنازعات بين المالك والمستأجرين التابعة إلدارة التنظيم اإليجاري.

البلدي  التابعة للمجلس  التطوير والتخطيط والتعويضات  الخاصة بلجنة  المباني  إعداد تقارير تثمين    •
لمدينة الشارقة.

•  إصدار شهادات استرداد األمانة الخاصة بالقسم والموجهة لإلدارة المالية.
•  إعداد التقارير الفنية للمباني حسب طلب الجهات الحكومية.
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آلية تنفيذ المهام ( استخراج التصاريح وشهادات االنجاز للصيانة أو الهدم )



Pa
ge
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آلية تنفيذ المهام (معامالت صالحية مبنى)

 

 /

 /
 /
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آلية تنفيذ المهام (معامالت فض المنازعات بين المالك والمقاولين)



 

 /

 /

 /
 /
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آلية تنفيذ المهام (معامالت فض المنازعات اإليجارية
 / شكاوي حماية المستهلك من دائرة التنمية االقتصادية)
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آلية تنفيذ المهام (معامالت التثمين)



المستندات المطلوبة الصدار تصريح الصيانة (تجارية أو صناعية أو سكنية):
1 - صورة من خارطة االرض+ سند الملكية

2 - إجازة البناء+ المخططات المعمارية

3 - صورة من هوية المالك

4 -عدم ممانعة من الدفاع المدني (للبنايات والشبرات فقط) أو تعهد من مالك البناء بتقديم شهادة 

عدم ممانعة من الدفاع المدني أثناء استخراج شهادة إنجاز الصيانة (مرفق صورة من التعهد)

5 -عدم ممانعة من الصرف الصحي (من البلدية) (للبنايات والشبرات والفلل) أو تعهد من مالك البناء 

بتقديم شهادة  التوصيل من الصرف الصحي أثناء استخراج إنجاز الصيانة (مرفق صورة من التعهد)

6 - عدم ممانعة من المواقف (للبنايات والشبرات) أو تعهد من المالك بمراجعة إدارة المواقف العامة 

الستخراج عدم الممانعة خالل 4 أيام من تاريخ التصريح 

7 - اتفاقية عمل بين المالك والمقاول

8 - رخصة المقاول (من إمارة الشارقة)

المستندات المطلوبة الصدار تصريح الهدم:
1 - صورة من خارطة االرض + سند الملكية 

2 - إجازة البناء + المخططات المعمارية ( المحدد بها الجزء المراد هدمه)

3 - رخصة مقاول الهدم سارية المفعول ( من الشارقة ) 

4 - عقد بين المالك والمقاول 

5 - هوية المالك أو من ينوب عنه ( بموجب الوكالة)

6 - تصريح التخلص من النفايات

7 -عدم الممانعات من الجهات المختصة ( دائرة اإلسكان و دائرة التخطيط و المساحة ) إذا كان البناء 

منحة 

8 -عدم الممانعات من الدوائر الحكومية المختلفة ( إدارة الغاز الطبيعي + مؤسسة االمارات لالتصاالت 

كهرباء  هيئة  العقاري+  التسجيل  +دائرة  الشارقة  لشرطة  العامة  القيادة   + والمساحة  التخطيط  +دائرة 

ومياه الشارقة +عدم ممانعة من قسم الصرف الصحي من البلدية+ عدم ممانعة من المواقف عامة في 

العتماد  الممانعات  عدم  بأخذ  البدء  قبل  والهدم  الصيانة  قسم  مراجعة  المالك  على  يجب  و   ( البلدية 

المقاول

44
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المستندات المطلوبة الصدار شهادة صالحية مبنى:
1 - صور خارطة االرض +سند الملكية ( إن وجدت)

2 - صورة من هوية المالك  

3 - صورة من الرخصة التجارية أو االسم التجاري (إن وجد)

4 - رسالة من وزارة التربية والتعليم بخصوص معاينة المبنى

5 - صورة من إجازة البناء ومخطط البناء المعتمد

المستندات المطلوبة الصدار شهادة انهاء أعمال صيانة:
1 - صورة خارطة األرض +سند الملكية (إن وجدت).

2 - صورة عن تصريح الصيانة.

3 - رسالة من المالك باالنتهاء من األعمال.

4 - رسالة من المقاول بانتهاء االعمال واستالم المستحقات. 

5 - شهادة إنهاء أعمال صيانة من الدفاع المدني (للبنايات والشبرات فقط).

6 - شهادة توصيل الصرف الصحي (للبنايات والشبرات والفلل).

7 - شهادة عدم ممانعة من إدارة المواقف العامة (للبنايات والشبرات).

8 - صورة رخصة المقاول سارية المفعول.

المستندات المطلوبة الصدار شهادة إنهاء أعمال الهدم:
1 - صورة خارطة األرض + سند الملكية (إن وجدت).

2 - صورة عن تصريح الهدم.

3 - رسالة من المالك باالنتهاء من األعمال.

4 - رسالة من المقاول بانتهاء االعمال واستالم المستحقات. 

5 - صورة رخصة المقاول سارية المفعول.



المستندات المطلوبة الصدار تجديد تصريح الصيانة:
1.صورة خارطة االرض + سند الملكية (ان وجدت)

2. صورة عن تصريح الصيانة السابقة على ان ال يكون قد مرت اكثر عن سنة من تاريخ التصريح

3.عدم ممانعة من المواقف ( للبنايات والشبرات ) وتقديم تعهد جديد من المالك بمراجعة إدارة المواقف 

العاملة الستخراج عدم ممانعة خالل 4 أيام من تاريخ التصريح المجدد

4. صورة رخصة المقاول سارية المفعو

 المستندات المطلوبة لتغيير مقاول:
1. رسالة  بتنازل من المقاول السابق

2. صورة رخصة المقاول الجديد من الشارقة

3. عقد مقاولة بين المالك و المقاول الجديد

4. التعهدات بخصوص الدفاع المدني و الصرف الصحي و المواقف

 المستندات المطلوبة لتغيير استشاري:
1. رسالة  بتنازل من االستشاري السابق

2. صورة رخصة االستشاري الجديد من الشارقة

3. عقد بين المالك و االستشاري الجديد

 المستندات المطلوبة لفض المنازعات بين المالك والمقاولين:
1. رسالة المجلس البلدي (لجنة فض المنازعات بين المالك والمقاولين)

 المستندات المطلوبة لفض المنازعات اإليجارية:
1. رسالة من التنظيم اإليجاري (لجنة فض المنازعات اإليجارية)

 المستندات المطلوبة إلصدار تقارير تثمين المباني:
1. رسالة من المجلس البلدي لجنة التخطيط والتطوير والتعويضات

المستندات المطلوبة لشكوى حماية المستهلك:
1 - رسالة من دائرة التنمية االقتصادية
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البرنامج التدريبي في قسم الصيانة و الهدم - إدارة الهندسة
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