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  كتابي هذاإلى كل من هو مقدم على بناء بيت العمر أقدم

 }المرشد المتالك وبناء المسكن{

هدية غالية، سائال اهللا تعالى أن يعينكم على البناء 

ى بلوغ هذا ويسخر لكم من يساندكم ويأخذ بأيديكم ال

 .يهالحلم وأن يبارك لكم ف
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 :مقدمة الكتاب 

 هللا رب العاملني والصالة والسالم على اشرف اخللق وسيد املرسلني حبيبنا ونبينا احلمد
 .وبعد.... حممد وعلى آله وصحبة أمجعني 

كل منا يساوره حلم مجيل منذ صغره وهو بناء بيت العمر ، ولذلك جتدنا خنطط ونتخيل 
رع البعض عندما حتني الفرصة يتسو ...هذا احللم تحقيق الكثري من األمور املتعلقة ب

 .ويرتكب أخطاء كان ميكن جتنبها 
 على حتقيق هذا احللم تعينهم ملعلومات  من املقدمني على بناء هذا املسكناجة الكثريينوحل

 . او ملعرفة البدائل وفرص التوفريخلطأبشكل جينبهم أ
 . ان تكون به الفائدة املرجوة هذا الكتاب امالًاتتين فكرة اعداد

 
 

  علمهذا ماكان لدي منو
 فإن أخطأت فمين ، وإن أصبت فمن اهللا عز وجل

  
 "واسألكم الدعاء"
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 الباب االول 
 
 
 
 
 

 الشراء والبيع والتمويل
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 :شراء األرض او المنزل
فيما يلي بعض التلميحات تبدأ مرحلة امتالك املسكن بشراء االرض او مسكن جاهز لذا رأيت ان ابدأ به ، و

 :االرض واملرتلطريقة شراء  املوضوع وسيشمل –عقار الء املهمة لشرا
 

 -:شراء ارض لبناء مسكن خاص: اوال
يفضل عدم التسرع يف شراء األرض حيث أن حسن اختيار األرض هي البداية الناجحة لتنفيذ 

  -:حلمك يف بناء بيت األحالم ، ولذلك ينبغي مراعاة ما يلي
 

  :اخلصائص الطوبوغرافية للموقع+ 
ستوفر كثريا مبرحلة ها الحقاً إلعادة الردم االستفادة من ميكنواليت تتحمل الضغط و التربة اجليدة ان املوقع ذو 

 ة ذلك وميكن معرف– سيوفر ايضا  حتت مستوى التأسيسكان  املياه اجلوفية والذي أنمنسوب  كما أن، البناء
 جتنب جماري  ومن املهم،ار عقاري او مهندس مبرافقة مستش  حديثاحفرها من خالل زيارة مواقع جماورة مت

 .واملواقع املعرضة اليارات ارضيةالسيول 

   
 

كما ينبغي معرفة املؤثرات الطبوغرافية احمليطة واليت قد تؤثر سلبا على املوقع ومثال لذلك اجلبال احمليطة واليت 
ث يعمل اجلبل على ختزين احلرارة خالل  حي–قد تتسبب حبجب الرياح او احداث اشعاع حراري على املوقع 

فترة النهار واعادة افارازها بدءاً من بعد االظهرية وحىت الساعات االخرية من اليل مما يتسبب برفع درجة املنطقه 
 .احمليطة به بشكل مزعج جداً خصوصاً باملناطق احلارة

    
 
 

 جمرى سيل م١,٥بارتفاع اه جوفية مي مياه جوفية مرتفعة جدا
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 : )حركة الشمس ، واجتاهات الرياح ( مراعاة التوجيه اجليد + 
 جند الرياح السائدة مشالية ومشالية غربية على املنطقة وبدول اخلليج  ، ملواجهة الرياح السائدة توجيه املبىنيفضل

كافة الغربية ، ومشالية ومشالية شرقية على املنطقة الوسطى ، وشرقية ومشالية شرقية على املنطقة الشرقية ، وب
مما يساهم يف تسخني الصيف ه اجلنوب وقت الظهرية بفصل  جند ميول للشمس بأجتامناطق اجلزيرة العربية

 . الواجهات اجلنوبية للمباين
 

 : نظام البناء باملنطقة+ 
 وميكن معرفة ذلك من خالل االطالع على – )االرتفاعات ، نسبة البناء ( حيث ينبغي معرفة نظام البناء 

 .كروكي األرض او السؤال بالبلدية
ج كروكي جديد للموقع ملعرفة نظام البناء باملوقع وقت الشراء نظراً المكانية تغرية لزيادة احلرص يفضل استخرا

 .بسبب تعديل األنظمة كما هو حاصل حالباً مبدينة جدة
 

 : اخلدمات وسهولة الوصول للموقع+ 
 . موقعوكذلك ضرورة مراعاة سهولة الوصول لل) الصرف ، اهلاتف  الكهرباء ، املياه ،( مراعاة توفر اخلدمات 

 

 ). املنطقة ، األبعاد ، ااورات ( مراعاة تطابق مواصفات األرض لصك امللكية + 
 

عملية الشراء لتجنب املغاالة  احلرص على االستعانه مبستشار عقاري خاص يف التعامل مع مكتب العقار إلمتام+ 
 . أو النصب
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 -:شراء مسكن خاص: ثانیا
م يشكل ضغط نفسي كبري لدى العديد من الناس فهو مبعظم االحيان يعترب اكرب نظراً لكون شراء مرتل االحال

 ولتخفيف حده هذا الضغط وحتويل عملية الشراء اىل جتربة ممتعه نعرض فيما يلي –استثمار حبياة الشخص 
 :تساعده على اختاذ القرار املناسب اليت املعرفةبعض االرشادات العامه اليت تكسب املشتري بعض 

 

 :حدد احتياجاتك باملرتل+ 
خذ ورقة وقلم واجلس مع عائلتك وحددو احتياجاتكم حسب االولوية ؛ مبعىن ان تعمل جدول 

اىل اخر .. تكتب بأعاله اهم شيء جيب ان يتوفر باملبىن وباخلانة اليت تلية الشيء الثاين األقل امهية 
غرف نوم حبمامات  ٣ ان يكون به مثال لالحتياجات ؛ ان حيتوي على حديقة كبرية ،( احتياجاتك 

                                            . هنا سيكون التصور واضح لكم حسب االمهية-) اخل .... داخلية ، ان يكون املطبخ كبري 
كلما زادت ؛ زادت فرصتك باحلصول على املرتل ( اليت ترغب بالشراء ا ) األحياء(كما حتدد األماكن 

 )٢م٧٥٠-٥٥٠مثال من (  وكذلك ال حتدد مساحة معينة ألرض املبىن وامنا حدد مساحه متراوحة ،)املطلوب
 

 :كن جاهزاً بقيمة املرتل+ 
 قم باستشارة معارفك الذين لديهم تصور عن سعر املنازل –) القرش صياد ( عندنا مثل يقول 

املبىن؛ فإذا كان املبلغ املتوفر لديك باملواصفات واملساحة اليت حتتاجها وحدد القيمة التقريبية لقيمة 
وخذ افضل العروض ) متويل املساكن باملراحبه ( ال يكفي قم بزيارة بنوك اوشركات التمويل 

لتمويل املبلغ املتبقي من حيث معدل الفائدة وفترة السداد ومها العنصران الذان سيحددان قيمة القسط الذي 
                                                                                 .جيب ان اليكون مرهق مليزانية العائلة

) مبلغ مقدم ( ويف حالة الشراء من خالل متويل مراحبه التقدم على توقيع أي مبايعه ابتدائية او تدفع عربون 
 .حىت حتصل على موافقة اجلهه املموله

 

 :استغل الفرصة+ 
 فال حتاول ان تبخس السعر فرمبا ادى –يده والسعر املعقول ال يبقى املرتل ذو املواصفات اجل

 خذ معك مستشار عقاري موثوق به يستطيع ان يقيم سعر املرتل قبل ان –ذلك لضياع الفرصة 
 .تأخذ قرار بأن سعر املرتل مناسب او مرتفع وال تعطي كلمة بالسعر املناسب لك قبل مشورته

 

                                                                                                :ال خيدعك املظهر+ 
سيعتقد الكثريون بانين اقصد ..... عند زيارتك ملرتل ترغب بشرائة فال تدع املظهر العام خيدعك

مظهر براق من املظهر اخلادع تلك املنازل التجارية اليت ينشأها بعض املقاولني مبواصفات سيئة و
 امنا اقصد باملظهر اخلادع – ال هذه من السهل اكتشافها ومستشارك العقاري سيعرفها ---
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ذه النوعية من املنازل انظر بعني ثاقبة وصيادة فيمكن ..) مرتل غري نظيف ، به عيوب كثرية ( املعاكس متاما 
ل من اجلهد واملال جتعل منه مرتل  ورمبا بقلي-ان تكون فرصة نادرة من حيث املواصفات العامة والسعر 

 .احالمك 
 :تأكد من توفر عناصر الراحة باملوقع + 

 :قم بزيارة موقع املرتل بالصباح واملساء للتأكد من عدم وجود عوامل ازعاج مثل
                                 ...) مكربات صوت، معدات مبعمل او ورشة، (ة باجلواراصوات مزعج +
                                        ...)حظرية حيوانات، مستنقع مياه،حمطة برتين، مسلخ او (ريهه روائح ك +
 ...) العمالة االجنبية، مدرسة اوالد، نادي او جممع شباب،(جريان مزعجني  +

 

 :اِمن نفسك + 
 : دع مستشارك العقاري يساعدك يف التأكد من التايل–قبل توقيع العقد االبتدائي 

 بالصك، ) االنقاض(مطابقة صك امللكية ملساحة وموقع األرض وااورات، وثبوت املبىن + 
 .والتأكد من عدم وجود رهن على املرتل   
من خالل مراجعة  (وجود املخططات اهلندسية وفسح البناء، والتأكد من سالمتها بشكل عام+ 

 هل الرخصة واملخططات مطابقة ملا مت -)تصميممهندس انشائي للمخططات االنشائية للتأكد من سالمة ال
 رمبا كانت املخططات لطابق واحد واملبىن من -ومثال لذلك (تنفيذه من حيث مساحة البناء وعدد االدوار 

 ... ) سيشكل خطورة على املبىن ،   هذا–ثالثة ادوار 
 ...تأكد من دفع املالك السابق لكافة فواتري املرتل من كهرباء وماء+ 
فسح البناء واذهب  سأل ببلدية املنطقة ان كان هنالك أي خمالفات على املرتل، وهي بسيطة خذ صورةا+ 

 .للبلدية واسأل عن املراقب املسئول عن هذا املوقع وتوجه له واسأله مباشرة
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 :بیع المنزل 

ت املهمة لتسريع بيع فيما يلي بعض التلميحا و-قد حيتاج البعض اىل تغيري مرتلة ببيعة وشراء مسكن جديد 
 : وزيادة قيمتهاملسكن

 : اخلارج-العناية مبحيط املبىن 
 .نظف تربة احواض الزرع مع جتديد وتقوية التربة+ 
 .جز احلشيش ان وجد، والتخلص من النباتات الطفيلية+ 
 .تقليم االشجار ونبتات الزهور+ 

 .خزن مجيع املعدات واألدوات مبكان التراه العني+ 
 . فذلك سيكون له تأثري كبري جدا–ن ضروري اعادة دهان خارج املبىن لو كا+ 
 فأي عيب ا سينعكس بشكل سليب على تقييم املشتري -افحص االبواب اخلارجية وتأكد من سالمتها+ 

 .للمبىن
 .نظف املدخل والسالمل جيدا ويستحسن وضع احواض زهور متنقلة جوار املدخل الرئيسي+ 

 

 : الداخل-ىن نظافة وترتيب املب
  وان صعب ذلك يزال كل ماهو غري ضروري من األثاث وخيزن –زالة كامل األثاث إيفضل + 
 .)اقارب مثال ( بالقراش او غرف السطح او مبكان اخر     
 ام والبالط املوزاييك ان وجد ضرورة مثل ـنظف كامل ارضيات املبىن ويستحسن جلي الرخ+ 
 باحلمامات واملطبخ ) فطريات  امالح ،(  املوكيت، واحرص على ازالة أي ترسبات غراء تثبيت                  
 .وغرفة الغسيل                  

 .نظف املوكيت واالثاث املتبقي جيدا+ 
 .نظف النوافذ واملرايات جيدا+ 
 .نظف كافة االجهزة الصحية واحواض الغسيل+ 

 

 :يب دائما عني املشتري تذهب للع–اعمال الصيانة 
 .صيانة تسريب املياة بأي متديد صحي+ 
 .اعادة تثبيت املقابض املفقودة لالبواب واخلزائن اجلدارية+ 
  اعلى  من صيانة ونظافة االثاث الثابت مثل اخلزانات اجلدارية ودواليب املطبخ وازالة أي شي+ 
 .اخلزانات والدواليب                  

 .االجهزة الصحية ا عيب واضح اصالح او استبدال أي قطعة من + 



 

11 

 
محمد حلواني. م: اعداد    التحدیث الثالث–المرشد المتاك  وبناء المسكن   

 .اصالح او استبدال مراوح الشفط اليت ال تعمل+ 
 .معيوب بالرضيات واحلوائط.. استبدال أي بالط او سرياميك او رخام + 
 .بالدهان  او على االقل الغرف واالماكن اليت ا عيوب–اعادة دهان املبىن ان امكن + 
 .بالرش املناسبالتخلص من النمل والعته والصراصري + 
 وان تعذر ذلك ... ) مثل رشح األسقف للمياة، سباكة،كهرباء ( يفضل اصالح العيوب الغري واضحة باملبىن + 
 ).من غشنا ليس منا ( جيب االفصاح عنها للمشتري    

 

 : حتسني رائحة املبىن–رائحة املبىن 
 لروائح من على توقف عن التدخني داخل املبىن، واستخدام مواد تنضيف تزيل ا+ 
      االثاث والستائر واملوكيت، علماً بأن اشعال الشموع بالغرفه سيحب رأحة الدخان العالقة    

 .باجلو    
 .تنظيف مياه حوض السباحة+                 

 . وشفط البياره ان كانت ممتأله–صيانة اغطية غرف التفتيش + 
 اد صندوق جتميع النفايات بالشارع عن مدخل ــ وابع–التخلص من النفايات بشكل يومي + 
   صندوق بعيداً دوناملرتل، مع مراعة وضعه مع اجتاه الريح السائدة حبيث تأخذ الريح رأحه ال   

 .ان متر على املرتل
 .ميكن زراعة زهور تبث روائح عطرية بفناء املبىن لتحسني راحة الفناء+ 
  وميكن استبدال ذلك بتحميص بعض النب - قبل زيارة املشترياحرص على تبخري املبىن او رش معطر للجو+ 

 .او عمل كيكة بالفرن
 

 :نظرة بعني مشتري
لديه خربة بالعقار واطلب منه ان يعاين املبىن يكون  احد اصدقائك او جريانك من احبث عن

 واحرص على معاجلة مسببات –وكأنه مشتري ويعطيك انطباعاته السيئة واحلسنه عن املبىن 
 .االنطباع السيء ؛ فهذه االشياء ستنقص من قيمة العقار وتؤخر عملية البيع
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 :تمویل شراء المنزل

 الرتفاع االسعار الكبري بسوق العقار والزيادة املضطردة بعدد السكان اصبح يصعب على حمدود الدخل نظرا
حياته ، فالكثريون يعتربونه اهم عنصر أن يؤمن لنفسه وألوالده املسكن امللك الذي يعترب املطلب األساسي يف 

 من هنا علمت شركات التمويل بوجود سوق لسلعة ممتازة جدا من حيث كرب -امان له والوالده من بعده 
/ أرض، فيال، شقـة (الشرحية املستهدفة والعائد املضمون على االستثمار ؛ حيث يعترب العقار مبختلف أنواعه 

 مما  -ابتة اليت يزيد مثنها مع الزمن والذي يكاد يكايفء معدل االستهالك من املوجودات الث) عمارة سكنية
اوجد منافسة قوية بني شركات التمويل على هذا السوق مما انعكس اجيابياً على مصلحة العميل، ونظرا لعدم 

 بعض املرشد ذا ت طرح-ها يف امتالك مرتل االحالممعرفة الكثريين ذه اخلدمات اليت ميكنهم االستفادة من
 . حمدود الدخل على امتالك مرتل االحالم عن طريق التمويلتساعداملعلومات اليت 

من عدة شركات متويل حتقيق فرصة امتالك العقار الذي يرغبه ) برنامج تقسيط العقار(هنالك عدة برامج 
 .الطرفنيالعميل حسب إمكانياته والتزاماته وضمن الشروط اليت وضعت لتحقيق مصلحة 

يما يلي بعض الروابط لبعض شركات التمويل اليت ميكن ان يستفيد منها من يرغب بامتالك عقار عن طريق فو
 للجميع بعدم التسرع بأختيار اول من يعطيه موافقة على  ولكن نصيحيت- وهنالك الكثري غريهم التمويل،
 : احرص على ما يليهلذه الشركات وعند مقارنتك - من شركة اخرى افضل  عرض فرمبا وجد-التمويل 

 . مصداقية وحسن تعامل هذه الشركه مع عمالئها من خالل مسعتها بالسوق-١
 .ان يكون برناجمها التمويلي جماز شرعاً -٢
 .اشتراطام للتمويل -٣
 .فترة امتام عملية التمويل -٤
 .نسبة او معدل الفائدة السنوية خالل فترة التمويل -٥
 .قسط الشهري ومقدار ال-فترة التمويل  -٦
 مبعىن ان يكون مقارب لقيمة االجيار اليت -احرص على ان يكون القسط الشهري حبدود استطاعتك  -٧

 وال تعتمد يف سداده على اي مصدر دخل اخر ففترة السداد -تدفعها حاليا حىت ال ترهق ميزانية اسرتك 
 .طويلة جدا وال احد يظمن الضروف

 :ةبعض اهم شركات التمويل بالسعودي 
 

 هاتف مجاني : ٨٨٨٨ ١٢٤ ٨٠٠ البنك السعودي البريطاني 
 /http://www.aljasriah.com مؤسسة الجاسرية للتقسيط 

 http://www.takseet.com.sa/a_programs/real.html الشركة الوطنية للتقسيط 

 http://www.arabbank.com/arabic/serv_top_pers.asp?main=elTwo&sub=elSeven البنك العربي 
 http://www.riyadbank.com.sa/Arabic/CustArea/Borrow/homefinancemurabaha.html?ids=150 بنك الرياض 

 http://www.alrajhibank.com.sa/finPortal/published/home/index.jsp شركة الراجحي المصرفية لألستثمار  

 

http://www.aljasriah.com
http://www.takseet.com.sa/a_programs/real.html
http://www.arabbank.com/arabic/serv_top_pers.asp?main=elTwo&sub=elSeven
http://www.riyadbank.com.sa/Arabic/CustArea/Borrow/homefinancemurabaha.html?ids=150
http://www.alrajhibank.com.sa/finPortal/published/home/index.jsp
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 الباب الثاين 
 
 
 
 
 

 ةاهلندسي واخلدماتميم االتص
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 : اختیار المكتب الھندسي

 . إن حسن اختيار املكتب اهلندسي هي البداية الناجحة لتنفيذ حلمك يف بناء مشروعك 

 : للوصول إىل األفضل البد من األخذ يف االعتبار اخلطوات التالية 

 اهليئات املختصة  احصل على أمساء وعناوين املكاتب املؤهلة وذلك من اقرب فرع بلديه لك أو من   -١
  .مثل اللجنة اهلندسية

 .  حتدث إىل أصدقائك أو أقربائك وأطلب منهم إمدادك ببعض من أمساء هذه املكاتب   -٢

 . خذ سيارتك وتفقد املشاريع اجلديدة من حولك    -٣

 . أختر بعض املكاتب اليت يكون هلا مسعه يف جمال مشروعك    -٤

 .كاتب قم بزيارة بعض من هذه امل   -٥

 . ال ختتار بعد كل هذا إال من ترتاح إىل التعامل معه    -٦
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 )١( : مخططات البناءجودة 
 تعترب مقياس نسيب ومتعدد اجلوانب واليت تكون بالغالب متضاده، كما انه خيضع -كلمة جودة مبجال التصميم

ليات العمارة والتخطيط احلضري تتم من لالحساس والذوق الشخصي، فنجد ان مناقشة مشاريع الطلبة بك
وكذلك هو احلال مبشاريع املسابقات املعمارية، حيث ان اهم سبب ) جلنة التحكيم(خالل جمموعة من احملكمني 

 .يف االستعانة بلجان التحكيم هو تقليل تأثري الذوق الشخصي على نتيجة الطالب او املتسابق

وهذه االسس واملعاير يصعب على  -ا بكافة تصاميم املشروع كن هنالك اسس ومعايري البد من االخذ ول
 ، فليس من السهولة ان  ملعرفتهادراسة اهلندسةلالشخص العادي ان يلم ا وحيسن تطبيقها حيث حيتاج 

 .يستطيع الشخص العادي احلكم على تصميم معني بأنه جيد ام ال وما هي نقاط الضعف أو القوه فيه

ايري واالسس مبجال التصميم املعماري بالذات تعتمد باغلب االحيان على قدرة املعماري ونظرا لكون هذه املع
على احساسه الشخصي بالكتل والفرغات وعالقتها مع بعضها بالشكل الذي حيقق الوظيفة املطلوبة ضمن اطار 

املعماري الناجح هو  وحيث ان التصميم –) اجتماعية، ثقافية، عادات وتقاليد، بيئية، اقتصادية( عدة مقومات 
 ويترتب على فشل التصميم املعماري عدة سلبيات امهها الكلفة العالية وعدم حتقيق –اساس جناح املشروع 

الوظيفة بالقدر املطلوب، ونظرا لوجود دور كبري لصاحب املشروع نفسة بنجاح التصميم او فشلة، ولعدم 
ميم الناجح ، ساوجز فيما يلي أهم هذه املقومات وجود توعية كافية الصحاب املشاريع بأهم مقومات التص

 .باملسكن بالبيئة السعودية

 :تحديد االحتياجات الفراغية: اوال

لكل اسرة منا احتياجاا اخلاصة اليت حتدد الوظائف املطلوبه باملسكن، وتتشكل هذه االحتياجات من عدة 
 :عوامل هي

 .مساحة االرض ونسبة ونظام البناء .١
 .رةعدد افراد االس .٢
 الوضع االقتصادي  .٣
 .اولوضع االجتماعي .٤

 

لك مؤثرات خارجية حتيد او تفرض على االسرة السعودية تعدي هذه العوامل مما يتسبب يف خلل ا هنكما أن
 :بوظيفة واقتصاديات املسكن ومن اهم هذه املؤثرات

 

كل فتره معينه ما بني كل فنجد ) موضة( التقليد وجمارات اآلخرين ومتاشياً مع وضع سائد يف حقبة معينة-١
 ، ومن أمثلة ذلك زوايا )التكسيات(مخسة أعوام إىل عشرة أعوام يعود منط معني من أمناط التصميم ومواد البناء

 صالح بن ظاهر العشيش.إعداد م -" المسكن االقتصادي"بعنوان  ورقة عمل مقدمة في الملتقى الثاني للهندسة القيمةمقتبس مع تصرف من ) ١(
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قائمة مث حتول النمط إىل زوايا دائرية، مث بعد ذلك على زوايا مشطوفة وهكذا يف فيما خيص عنصر معني ويف 
 . تصميم ومواد التكسية وغري ذلكيف أعمال الواجهات منالعناصر األخرى تتكرر نفس الدورة 

 

 االحتياط وعدم التخطيط السليم للمستقبل، وهو أن يفكر الفرد يف تغيري وظيفة املسكن مستقبالً، فقد -٢
حيول املسكن إىل وحدات لالستثمار وقد حيوله إىل مبىن أداري أو جتاري أو غري ذلك مما جيعله يضع من 

 .لتكلفة وحييد باملسكن عن وظيفتهملبالغات ويرفع ااالحتياطات وا
 

 التعميم وعدم مراعاة الضروف البيئية والزمانية، فنجد أن نوعية التصميم والبناء واملواد للمسكن يف -٣
الشمال واجلنوب والغرب والشرق والوسط ، ويف السهول واجلبال ويف املناطق الباردة واحلارة واملعتدلة 

رطوبة ، كما يف املدينة والقرية واهلُجرة واحدة ، كما أن نفس النوعية تطبق يف مسكن املراكز واجلافة وذات ال
احلضرية ويف املزارع ومل تؤخذ تلك االعتبارات يف احلسبان ، كما أن االعتبارات الزمنية يف تغري أمناط األسرة 

 تؤخذ كما ينبغي يف مسألة  أيضاً ملوتغري سبل العيش والتحول يف عدد وتكوين أفراد األسرة عما كان سابقاً
 .السكن

 

 االعتقاد الزائد باملعرفة وهو قناعة الفرد بأنه أدرى بشؤونه وهو يعرف بالضبط ما يريد حىت يف املسائل -٤
الفنية اليت جيهلها ، فنجده حيول وظيفة املعماري واملهندس من مهمة التفكري واإلبداع إىل جمرد منفذ لتعليمات 

جة املعرفة كما أسلفنا وحبجة أن املال ماله وله احلق فيما يشاء وهذا مرتبط بالوعي االجتماعي يصدرها حب
 .والثقايف

 

 التركيز على الفراغات املعمارية للضيافة من جملس رجال وأخر للنساء وصالة طعام ورمبا صالتني وغرف  -٥
 بدائل أخرى كثرية مثل قصور املناسبات نوم للضيوف بالرغم من تناقص استخدامها خصوصاً يف املدن بظهور

 . من مساحة املسكن% ٣٠ يف حدود والنوادي واملطاعم وغري ذلك وتلك الفراغات يف معظم املساكن تشكل

مما سبق ادعوا كافة القادمني على بناء مسكن جديد عدم االنسياق وراء املؤثرات الوارده بعالية واشراك كافة 
 .واملهندس املعماري لتحديد االحتياجات والوظائف الفعلية للمسكن) رتلواخص ربة امل(افراد االسرة 

 :البرنامج الوظيفي: ثانيا

هنا يأيت دور املعماري يف ترمجة احتياجات االسرة وتعريفها تعربفا هندسيا ومن مث عمل برنامج وظيفي للمسكن 
ناقشة املعماري من قبل االسرة لتوضيح ذه املرحلة يتم م) فراغات معمارية ذات عالقة تكاملية فيما بينها(

اسس ومربرات هذا الربنامج ، ولكن انصح بعدم فرض رأي معني على املعماري هو غري مقتنع فيه ، فمن 
املالحظ إلعمال التصميم لدينا إن جند املؤثرات الشخصية واالجتماعية طاغية يف موضوع الربنامج الوظيفي 
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ت يف العناصر والتضخيم ملساحاا مما أوجد عناصر ال تؤدي وظيفتها حىت نتج عن ذلك كثرياً من الزيادا
 كما أن الفصل التام داخل املسكن بني الرجال فة كالفراغات أو املساحات امليته ،بكفاءة أو ال تؤدي أي وظي

يتبعهما والنساء يف مرحلة التصميم يترتب عليه تكاليف كثرية يف املواد املعمارية ، كاألبواب واجلدران وما 
وزيادة يف املساحات بالرغم من أن هذا الفصل من الناحية الوظيفية حمدود بزمن قصري جداً وهو تواجد 

 .الضيوف
 

 :التصميم المعماري: ثالثا

وهو حتويل املتطلبات الوظيفية إىل إشكال وفراغات معمارية ذات عالقة تكاملية فيما بينها، : التصميم املعماري
 :مل هيوتتماشى مع عدة عوا

 . العوامل البيئية والطبوغرافية-١
 . شكل ومساحة موقع املشروع-٢
 . اشتراطات ونظم حكومية-٣
 . ميزانية املشروع-٤
 . الطابع املعماري-٥

تعترب هذه املرحلة األهم يف حياة املشروع فكل ما سيتبعها سيكون متكيف وتابع هلا مبا يف ذلك حياة االسرة 
 .حيامنفسها ذا املسكن طيلة 

فهذه التصاميم مهما بلغت يف مجاهلا فهي الميكن ان حتقق الربنامج ) التصاميم اجلاهزة(ما أشري له هنا واهم 
الوظيفي املالئم لالسرة كما اا ال تراعي الظروف البيئية للموقع، واملبلغ الذي سيتم توفرية من شراء خمطط 

رد فيما يلي بعض االمثلة لعيوب التوفري، وسأود سيكلف اضعاف مبلغ جاهز بدالً من عمل خمطط جدي
 :التصاميم اجلاهزة

 منها ما يتعلق  هنالك من العيوب البيئية الكثري جدا بالتصاميم اجلاهزة، : عدم مراعة الظروف البيئية-١
ا  مواد البناء والواا ومدى عزهلا او توصيله بالتوجية ، وضع الفتحات وحجمها وتصميمها، ارتفاع االسقف،

 فلو كان بالتصميم – ، وسأمثل حلالة عدم مراعاة التوجية اخل.. للحرارة او مقدار حتملها وامتصاصها للرطوبة
ومت وضع هذه الواجهة باجتاه اجلنوب سيكون الفراغ الذي خلفها حار جدا ) نافذه كبرية(واجهة زجاجية 

 .وسيصعب تربيده بفصل الصيف
  وعالقاتعمل بعض التعديالت اليت ميكن ان تؤثر سلبيا على وظائف عدم مطابقة حجم االرض مما يضطر ل-٢

 .املرتل
 عدم تصميمها وفقا مليزانية حمدده ، مما سيكلف صاحب املشروع ضغوت مادية قد تؤخر او توقف تنفيذ -٣

 .املشروع
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نشائي يأخذ  بالتصاميم اجلاهزة يتم افتراض اسوء االحتماالت لقدرة حتمل التربة مما جيعل التصميم اال-٤
باحتياطات تصميمية مبالغ ا تكلف املالك مبالغ طائلة بكمية من اخلرسانات املسلحة اليت ستدفن بالتراب ومل 

 .يكن هلا داعي
 

 :التصميم االنشائي: رابعا

، فالنظام مبىن قابل للتنفيذ وهو يشمل النظم اإلنشائية اليت تكمل التصميم املعماري وجتعل من املسكن 
وهذا النظام مكلف وهناك بدائل أخرى ) قواعد وأعمدة وجسور(ئي السائد هو نظام اهليكل اخلرساين اإلنشا

توظيف احلوائط للحمل بدالً ( واليت منها مباين احلوائط احلاملة خصوصاً للمساكن املكونة من طابق أو طابقني
  لتربة املوقعحقيقيةىن على دراسات باليت ال ت، يضاف إىل ذلك إن التصميم اإلنشائي ) من األعمدة والكمرات

 جيعل التصميم اإلنشائي يقوم على فرضيات حمافظة جداً األمر الذي يؤدي إىل مبالغات يف واالمحال الفعلية قد
 . مادياًاالحتياطات املكلفّة

كافية وباملخططات االنشائية بنظام اهليكل اخلرساين هنالك كثري من العيوب اليت حتدث بسبب عدم الدراسة ال
 : ومن اهم هذه العيوب–من قبل املهندس املدين 

بالقواعد والرقاب واالعمدة والكمرات وامليدات وبالطات (زيادة كميات احلديد أواخلرسانة او كالمها / ١-٤
بسبب عدم دراسة حتمل التربة بشكل دقيق اضافة لعدم رغبة املهندس ببذل مزيد من اجلهد ) االسقف

 واليت سيدفع تكلفتها - اسوأ االحتماالت اليت ميكن ان تكون مبالغ ا جداًبالدراسة ويكتفي بفرض
 .صاحب املسكن أضعاف ما وفرة من تكلفة التصميم لدى هذا املهندس

 :سوء التصميم بسبب أخطاء تصميميه واليت من امهها/ ٢-٤
د يكون ضعف حتمل التصميم بسبب عدم احتساب االمحال وانواعها بشكل دقيق، وهو ق/ ١-٢-٤

بكميات احلديد أومقاساته أوتفاصيل الربط أو بكتلة وتصميم اخلرسانه أو كل ما سبق، 
وهذا النوع من األخطاء قد يتسبب بتصدعات بسيطة او خطرية قد تضهر خالل فترة 

 .التنفيذ او بعد ذلك بعدة اعوام
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مث عدم التنسيق بني املخططات األنشائية عدم دراسة املخططات املعمارية بشكل جيد ومن / ٢-٢-٤
او إحداث ) الواجهات أو املساقط األفقية(واملخططات املعمارية مما قد يتسبب بتشويه املبىن 

 ومن اكثر هذه –عيوب تبقى لالبد ان مل يتم تالفيها قبل التنفيذ او تكسريها بعد ذلك 
 :االخطاء شيوعا ما يلي

 .ة واالعمدة أكثر من مساكة احلائط زيادة بسماكة الكمرات الساقط-أ

   
 
 : عدم توافق اخلرسانات مع الشكل والتصميم املعماري-ب

         
 
 وجود اعمدة وسط الغرف او الفراغات بشكل يشوة املنظر ويعيق تأثيث املكان -ج

 .واستخدامة بالشكل األمثل
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بشكل جيد ) وتكييفصحي وكهرباء (عدم دراسة خمططات االلكتروميكانيكل / ٢-٢-٤
 ومن اكثر هذه االخطاء شيوعا هو –مع املخططات األنشائية مما قد يتسبب بعيوب باملبىن 

 مما قد –عدم مراعاة متديدات الكهرباء والصحي والتكييف والتهوية باخلرسانات املسلحة 
 :يستلزم تكسري باخلرسانات باماكن ومبقاسات قد تؤثر سلباً على سالمة املبىن

   
 

 :التصاميم الكهربائية: خامساً

توظيف االنارة الطبيعية بالشكل اجليد الذي يقلل من احلاجة لالنارة الصناعية   عدمأما النظم الكهربائية فنرى
 املبالغات ذات التكلفة العالية، فاإلسراف يف اإلنارة واضح جداً وبشكل جلي فنجد كثرة بل جند كثري من

ر اليسري من لقراءة يف أماكن ال حتتاج إال للقدكن وبنفس قوة اإلضاءة اليت تلزم لاملصابيح يف مجيع أرجاء املس
وميكن توظيفها بديكور املسكن اىل انه جيب  عنصر زخرفة معمارية  تعترب اإلضاءة الصناعية، ورغم انالضوء 

لرغم عدم  يضاف لذلك أستخدم أنظمة كهربائية متطورة باتوظيفها بالشكل وبالقدر الصحيح واملطلوب،
 . التكنولوجيا أليه ةاحلاجة أليها رد التفرد ومن مبدأ استخدام افضل ما توصل

وينبغي باملخططات الكهربائية أن تراعي وظيفة املكان وتوزيع األثاث املقترح باملخططات املعمارية والديكور 
 . املطلوبةوذلك لوضع التصاميم الكهربائية للمفاتيح واالفياش ونقاط االنارة باألماكن

مكان اجللسة والطاوالت الركنية اليت ستوضع عليها اجبورات انارة او جهاز  فبغرفة املعيشة مثالً جيب حتديد أ
التلفون وتوفري االفياش الالزمة هلا بالقرب منها وعلى ارتفاع 
ميكن مداراته باالثاث لكي ال يتشوه منظر الغرفة كما حيدد مكان 

افياش كافية لكل االجهزة اليت ستوضع مكتبة التلفزيون وتزود ب
ا، كما جيب ان حيدد اماكن اللوحات اجلدارية اليت ستحتاج اىل 
ابليكات وحيدد نقاط االناره هلا باالرتفاع املناسب وكذلك 
البليكات الديكور، ومن املهم حتديد عما اذا كان جزء من انارة 

كون هنالك  تاو ان) بواسطة دمير(الغرفة ميكن التحكم بشدا 
 اطرح النموذج التايل وهو ومثال لذلكانارة مزدوجة التحكم ، 

 مطله على محام سباحة عيشةجزء من مسقط افقي يوضح غرفة م
 بطابق أرضي
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عن خمطط اإلنارة ) االفياش(كما جيب فصل خمطط القوى 
 –ليسهل قرائة اللوحات وتاليف تداخل اخلطوط بسبب كثرا 

تم خمطط قوى وأخر لالنارة لكل طابق مما يعين انة جيب ان ي
 باملسكن

   
كما جيب ان حتتوي خمططات الكهرباء على لوحة املفتاح 

 : يليماوهي لوحة كاملة حتتوي على ) جداول(
 لالنارة والقوى واجلهد املنخفض  جدول املفاتيح واالفياش-١
 )مثل اهلاتف واالنترفون والدش واالنترنت وانظمة املراقبة(

خان، اجهزة مثل التكييف، وية، س(هربائية  الكواالجهزة
 ).، جرسمطبخ، اجهزة غسيل

 جدول اشتراطات التنفيذ واليت حتدد مساكات االسالك ونوعياا والواا وارتفاعات املفاتيح واالفياش -٢
 .وكافة االشتراطات اخلاصة للمفاتيح واالفياش واالنارة والعلب املدفونة واللوحات الكهربائية
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 :التصاميم الصحية: سادساً

خمططات املياه للتغذية بشقية البارد واحلار ، الصرف الصحي، الصرف ( تشمل التصاميم الصحية كل من 
املطري، تصريف اجهزة التكييف، الري للزراعة والتصريف الحواض الزراعة باالحواض املعزولة عن تربة 

 . وجدتهذا باالضافة ملخططات محام السباحة ان) االرض
 :يتم بكثري من املكاتب اهلندسية عمل املخططات الصحية االساسية فقط وهي

 . خمطط تصريف احلمامات واملطابخ وغرف الغسيل-١
 )غرف تفتيش وبيارة وخزان ارضي( الصرف الصحي باملوقع العام -٢
 ).تصريف مياه األمطار( الصرف املطري للسطح فقط -٣

وغري كافية للمقاول او السباك بالعمل دون أن يرتكب اخطاء بسبب اجتهادة وبذلك تكون اخلرائط غري دقيقه 
 :الذي ميكن ان يتعارض ورغبة املالك، لذا من املهم ان تشمل اخلرائط الصحية على االقل 

 . مع حتديد قطر املواسري وارتفاعات نقاط التغذية– خمططات التغذية للمياه احلارة والباردة -١
 .حي للحمامات واملطابخ وغرف الغسيل خمطط الصرف الص-٢
 .مع التفاصيل الالزمة) ) غرف تفتيش وبيارة( خمطط صرف املوقع العام -٣
 .مع التفاصيل الالزمة وحتديد مقاسات املواطري وطريقة التوصيل) االرضي والعلوي( خمطط اخلزانات -٤
 .سات وأرضية احلديقة خمطط الصرف املطري لسطح املبىن الرئيسي ومالحق احلديقة والترا-٥
 . خمطط صرف اجهزة التكييف-٦
 . خمطط الري والصرف الحواض الزراعة-٧
 )سكيمر أو أوفر فلو(  يتم عمل املخطط املناسب له حسب نوعه – حبالة وجود مسبح -٨

وحبالة وجود بدروم باملبىن جيب مراعاة عمل خزانات رفع لصرف 
يارة وغرف التفتيش القريبة الببدروم بسبب اخنفاض منسوبة عن سقف الب

واملؤدية هلا، وخزانات الرفع عبارة عن خزان صغري يشبه غرف التفتيش 
، ويفضل ان يكون ) ا ماطور غاطس يرفع املخلفات الصحية اىل البيارة

 .خبزان الرفع ماطوران ليسهل استخدام احدهم حبالة تعطل اآلخر
توضح الرموز املستخدمة وكذلك ) جداول(ح كما جيب ان حتتوي خمططات الصحي على لوحة مفتا

 . كما وضحت مبخططات الكهرباء–االشتراطات اخلاصة بالتنفيذ 
 

 :التصاميم الميكانيكية: سابعاً

وكذلك األنظمة  )تربيد، تدفئه(يأيت بعد ذلك األنظمة امليكانيكية وهذه األنظمة تشمل التكييف بشقية 
ها من األنظمة اليت تقع حتت هذا التصنيف، ففي هذا اجلانب جند  وغرياملصاعدامليكانيكية األخرى كأنظمة 
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املبالغات الكثرية خصوصاً يف موضوع التكييف وعدم االستفادة من عناصر أخري مساعدة من خالل التصميم 
 .واملواد لتقليل أمحال التكييف أو التدفئة الالزمة وبالتايل تقليل التكاليف

اليت تتجاهل خمططات التكييف وتكتفي بافضل االحيان بوضع رمز ملكيف شباك جند كثري من املكاتب اهلندسية 
 .او سبليت يونت فقط دون حتديد حلجم اجلهاز والتوصيالت الكهربائية وامليكانيكية اخلاصة به

لذا من املهم ان حيرص املالك على أن حيصل من املكتب اهلندسي املصمم على خمططات تكييف حسب رغبته 
 وبالتايل جيب ان يتم عمل جمموعة لوحات كاليت يتم عملها للصحي والكهرباء وتوضح –للمشروع وميزانيته 

 :هذه املخططات ما يلي
 وجيب ان جند هلذا املكيف مفتاح –) عدد الوحدات(جيب توضيح اماكنها وقدرا :  حبالة مكيفات الشباك-١

 .الصحيكهرباء مبخطط الكهرباء وكذلك طريقة تصريف املياه بلوحات 
جيب توضيح اماكن الوحدات الداخلية واخلارجية وقدرا ): Split Unit( مكيفات الوحدات املنفصلة -٢
 وجيب ان –) الداخلية واخلارجية(مع حتديد اماكن ومقاسات متديدات الربط بني الوحدتني ) عدد الوحدات(

 .املياه بلوحات الصحيجند هلذا املكيف مفتاح كهرباء مبخطط الكهرباء وكذلك طريقة تصريف 
وذا النوع من ) وهو نظام جيمع بني االسبليت واملركزي) (Split Duct( مكيفات الوحدات املركزية -٣

) دكتات(املخططات يتم عمل كافة ما ورد باملكيفات االسبليت ويضاف اىل ذلك عمل تصميم اري اهلواء 
وحتديد اماكن فتحات التزويد باهلواء املربد واماكن فتحات بني االجهزة الداخلية واماكن توزيع اهلواء املربد 

اهلواء الراجع واماكن فتحات التزويد باهلواء النقي من خارج املبىن ، وتصميم هذا النوع من التكييف يرتبط 
 .ارتباط وثيق بتصميم االسقف اجلبسية املستعارة

تربيد مركزية خارج املبىن ، ويتم عمل وهو نظام يعتمد على وجود اجهزة :  نظام التكييف املركزي -٤
للهواء املربد واهلواء الراجع ) دكتات(خمططات خاصة له حتدد اماكن االجهزة بالسطح وقدراا والتمديدات 

وحتديد اماكن فتحات التزويد باهلواء املربد واماكن فتحات اهلواء الراجع، وايضاً يرتبط تصميم هذا النوع من 
 .ف اجلبسية املستعارةالتكييف بتصميم االسق

جيب ان يراعى بنظام التكييف املركزي واالسبليت دكت واالسبليت عمل قواعد خرسانية بارتفاع مناسب عن 
 وكذلك جيب ان يتم حتديد اماكن فتحات دكتات التكييف املركزي واالسبليت دكت –بالط السطح 

ب ان تدرس بشكل جيد مع املخططات  وجي–ببالطات االسقف وبالكمرات الساقطة باملخططات االنشائية 
 .املعمارية لتجنب تشويه فراغات املرتل

 
مع بعضها البعض ) املعماري، الإلنشائي، الصحي، والكهرباء، والتكييف(وأخرياً جيب مطابقة كافة املخططات 

 لتجنب التعارض 
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 :التخصصات الھندسیة المسئولة عن التصمیم
حىت انه توجد مقاالت مبواقع     ، ات  تخصصات اهلندسية مبجال االنشاء   هنالك خلط كبري لدى الكثريين حول ال      

 ومن املسـئول  -هندسية عربية على النت ختلط بني املعماري و املهندس املعماري واملهندس االنشائي أو املدين    
 عن تصميم املبىن وعمل املخططات؟

 إذ أن فن العمارة ال يشتمل فقط        -ارية  ولتوضيح الصورة نستعرض اوال الفرق بني فن العمارة واهلندسة املعم         
على دراسة بناء العمارة بل يكرس الكثري من األمهية على رسم البناء والنواحي الفنيـة؛ ويضـاف إىل هـذه                    

 ولذا افضل ان اطلق علي مصمم       -املواضيع دراسة العمارة من الناحية املادية واالجتماعية وناحية البيئة أيضا           
 .معماري

ذي يتخصص بفن العماره ياخذ مواد التنحصر يف فن بناء العمارات أو اهلندسة املعماريـة بـل   باختصار فان ال 
 وقـد تصـل   -أيضا يأخذ موادا يف الوضع الطبيعي واملساحي للبناء باإلضافة إىل استعماله وأمهيته االجتماعية  

، امـا  )  عبد العزيز جبـده  كما هو متبع جبامعة امللك( فترة الدراسة ذا التخصص من سته اىل سبعة سنوات     
املتخصص باهلندسة املعمارية فهو يأخذ مواد اكثر بالبناء املعماري واالنشائي على حسـاب النـواحي الفنيـة             

كما هو متبع جبامعة امللـك سـعود        ( واالجتماعية والبيئية وتبلغ فترة الدراسة ذا التخصص مخس سنوات          
 )بالرياض 

ي ميتلك قدرات افضل مبجال التصميم املعماري ، اما املهندس املعماري فيكون ومما سبق جند ان املصمم املعمار
افضل باالشراف على تنفيذ املشروع، والكن ال ينبغي جتاهل عامل اخلربة واملمارسة اليت تضيق الفرق بني 

 .التخصصني

ل املبىن والعوامل املؤثرة اما املهندس االنشائي او املدين فتعتمد دراسته على العلوم احلسابية لغرض حساب امحا
علية مثل مدى حتمل التربة وتاثري الرياح والزالزل ومن مث يقوم بعمل التصاميم االنشائية اليت تضمن سالمة 

 .املبىن وتراعي املخططات املعمارية املعده من قبل املصمم املعماري

م احدهم بدور اآلخر مهما اكتسب فاملهندس االنشائي واملصمم املعماري مكمالن لبعضهما وال ميكن ان يقو 
 من خربة

وهنالك ختصصني هندسيني اخرين يلزم مشاركتهم بأي مشروع وهم املهندس الكهربائي الذي يقوم بدراسة 
 وتصميم املخططات الكهربائية، ومهندس امليكانيكا الذي يقوم بدراسة وتصميم املخططات امليكانيكية

 .والصحية



 

25 

 
محمد حلواني. م: اعداد    التحدیث الثالث–المرشد المتاك  وبناء المسكن   

فات ـصاوي مراجعة ومطابقة كافة خمططات ومم املعمارـلى عاتق املصموال انسى ان انوه بأنه يقع ع
للتأكد من عدم وجود تعارض بينها ) نشائية ، والكهربائية ، وامليكانيكية ، والديكور املعمارية ، واال( املشروع 

 .واا متماشية مع بعضها البعض

لى اجلزئية املتعلقة بتخصصة ، شراف ع كل مهندس بااليعملالفضل ان اما خبصوص االشراف على التنفيذ فا
 مصمم معماري أو مهندس معماري او كن لدور اخلربة ان حيل املشكلة حيث يستطيعباملشاريع الصغرية ميو

 .مهندس انشائي باالشراف على كافة املشروع اذا كان لدية اخلربة الكافية
 

مبعىن ان (  املخططات واملواصفات فقط شروع ان جيعل دور املشرف ينحصر يف تطبيقامل ملالك ومن األفضل
لتجنب االجتهادات اليت ميكن ان تغري من ) تكون كافة املخططات واملواصفات مستوفية لكل جزئية باملشروع 

كما اشدد على امهية التقيد باملخططات بعد اعتمادها وبدأ التنفيذ -مسار املشروع من ناحية الوقت والتكلفة
مما يتسبب - باملخططات واملواصفات بعد بدأ املشروعيعدلون ويغريون املالكمن د ان نسبة كبرية جن حيث -

يف رفع التكلفة احملدده وتأخر تسليم املشروع ، واغلب املشاكل بني املقاولني واصحاب املشاريع نتجت عن 
 .ذلك
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 :التعریف بالمخططات ومراحل التصمیم
 :كروكي االرض:اوال 

صميم وعمل املخططات باستخراج كروكي مساحي لالرض من قبل البلدية الفرعية التابع هلا موقع تبدأ عملية الت
 :األرض ويلزم لذلك ان يتقدم مالك االرض للبلدية مصطحبا معه 

 "للمطابقة والتصديق على الصورة"صورة صك ملكية االرض مع االساس  -١
 صورة بطاقة االحوال املدنية مع االساس -٢
 "تسلم له من قبل البلدية"لب الكروكيتعبئة استمارة ط -٣
 دفع رسوم استخراج الكروكي -٤

 وهذه العملية قد تستغرق من ثالث –بعد ذلك سيتم حتديد موعد للمساح للوقوف على االرض ورفع مقاساا 
 .اىل مخس ايام باغلب االحيان

 كما –م يف عمل املخططات فائدة كروكي االرض انه يوضح ابعاد االرض الفعلية اليت سيتبعها املهندس املصم
ونظام " عدد االدوار"واالرتفاعات " مساحة املبىن مقارنة مع امجايل مساحة االرض"يوضح الكروكي نسبة البناء 

 ).اخل... سكين ، سكين جتاري، جتاري، صناعي(البناء 
 :الربنامج الوظيفي :ثانيا

 ولكن جيب ان يتم ببداية هذه املرحلة حتديد –تلي هذه املرحلة اختيار مكتب هندسي لعمل التصميمات الالزمة 
الفعلية اليت حيتاجها املالك مبرتلة كما جيب حتديد ابعاد هذه الفراغات وموقعها " احلجرات"االحتياجات الفراغية 

 : ومثال لذلك –بالبيت وعالقاا مع الفراغات االخرى 


جيب ان يؤدي هذا البهو اىل جملسني واحد رجال واالخر نساء ومنطقة  ٤×٣ فخم يلية ومدخل رئيسي 
  يكون بالواجهة الرئيسية–مغاسل ومحام 

 مع مراعاة –يكون من جهة جانبية ويؤدي اىل الصالة وجملس النساء  ٢ عرض مدخل عائلة
 احلفاض على خصوصية الصالة وقت وجود ضيوف نساء

 جيب ان يتصل جملس الرجال بغرفة الطعام بشكل الجيرح خصوصية املرتل ٦×٤ جملس رجال 

 واحد من و املدخل الرئيسي –مهم ان يكون للمجلس العريب مدخلني  ٦×٥ جملس عريب
 واآلخر قريب من مدخل العائلة

 يكون قريب من مدخل العائلة وجياورة منطقة مغاسل ومحام ٥×٤ جملس نساء

 ون قريبة من وجملس الرجال واملطبختك ٥×٤ غرفة طعام

 يكون قريب من مدخل العائلة وغرفة الطعام والسلم املؤدي للطابق االول ٥×٤ مطبخ رئيسي

 ا سلم فخم يؤدي للطابق االول والسطح ٥×٥ صالة 










 احدهم قرب جملس الرجال للضيوف واالخر قرب مدخل العائلة  متوسطة محامني مبغاسل خارجية
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 ملحق ا حجرة مالبس ومحام كبري ٦×٥ حجرة نوم رئيسية

 حبمام مشترك ٥×٤  غرفة نوم اوالد٢عدد 

 حبمام خاص ٦×٤ غرفة نوم بنات 

 يكون بكونتر مفتوح على الصالة ٤×٣ مطبخ خدمة










 تشرف على الواجهة الرئيسية ٧×٥ صالة معيشة

 


 ملحق ا محام متوسط ٦×٤ حجرة نوم خادمة

  ٦×٤ حجرة غسيل مالبس







 كما يرتفع –مهم ان يكون ملحق السطح بظهر املبىن وان تكون فتحات مالحق السطح تطل على السطح وال تشرف على الواجهة 
 ختل مياة االمطار للمرتلامللحق عن منسوب السطح اخلارجي بدرجة واحده حىت ال

 


  ومهم ان تكون بعيدة عن مدخل العائلة–ملحق ا مطبخ ومحام صغري  ٤×٣ حجرة حارس

 قرب غرفة احلارس ٣×٢ خمزن

  وتكون مسقوفه مبظلة خشبية–قرب مدخل العائلة  ٦×٤ موقف سيارة 

  ويتم من خالهلا الدخول للمدخل الرئيسي–ة الرئيسية تكون بالواجه --- حديقة 

  ٣م٤٠ خزان مياة







  ٣م٤٠ بيارة

 :هذا الربنامج متغري من أسرة اىل اخرى ومن موقع اىل اخر ويعتمد ذلك على عدة متغريات هي
 .مساحة االرض ونسبة ونظام البناء -١
 .عدد افراد االسرة -٢
 .الوضع االقتصادي واالجتماعي لالسرة -٣
 دات والتقاليدالعا -٤

 .وهنالك عوامل اخرى كما ذكرت مبوضوع جودة خمططات البناء
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من املهم اشراك كافة افراد االسرة بوضع الربنامج الوظيفي ملرتل العمر واخص بذلك الزوجه ألنه األحق واألكفأ 
 :بذلك نظرا لالسباب التالية

 .ة او نائم حيث يقضي الزوج جل وقته خارج–الزوجة هي أكثر مستخدم للمرتل  -١
 .الزوجة اقدر على تلمس احتياجات االسرة اكثر من الزوج -٢
من الناحية السيكلوجية تتميز املرأه بقدرا على التخيل بشكل مشويل وتلمس اجلمال بالتصميم اكثر  -٣

 . بينما يتميز الرجل بقدرته على ختيل البعد الثالث والتركيز على التفاصيل–من الرجل 
 –م سويا بوضع هذا الربنامج ومرحلة التصميم املعماري ألم مكملني لبعضهم لذا من املهم مشاركته

ومشاركتهم بوضع الربنامج الوظيفي والتصميم املعماري ستؤدي لنتائج ممتازة حتقق احتياجات االسرة الفعلية 
 .بشكل صحيح ويرضي اجلميع

 فهو يستطيق تلمس –ربنامج الوظيفي باعداد ال" املعماري"كما اليفوتين التنويه لضرورة مشاركة املصمم 
 .نقاط الضعف فيه ومساعدة االسرة على التعرف عليها وتصحيحها

بعد اعتماد الربنامج الوظيفي وموافقة اجلميع عليه تبدأ مرحلة التصميم من قبل املعماري لترمجة الربنامج 
عماري قبل البدأ بالتصميم  ولكن هنالك ايضا امر مهم جيب عمله من قبل املصمم امل–الوظيفي اىل رسم 
 .وهو استطالع املوقع

 

 : البيئية واملكانية واجلولوجيةدراسة وحتليل مقومات املوقع: ثالثا
 : الوقوف على املوقع ومجع املعلومات اخلاصة به من خالل معرفة االمور التالية - يقصد باستطالع املوقع 

 – واقصد باملؤثرات تلك املؤثرات البيئية واملكانية –قع معرفة املؤثرات االجيابية والسلبية احمليطة باملو -١
وجود مبىن جماور يكشف املوقع بشكل كبري، وجود مصدر ازعاج " ومثال للمؤثرات السلبية 

بصري او صويت بالقرب من احد جهات املوقع، وجود مباين مالصقة حتجب الرياح املرغوب بيها 
عدم وجود كشف بصري مباشر من قبل اجلوار، عدم "ية ومن املؤثرات االجياب" اخل...عن املوقع، 

وجود حواجز للرياح السائدة املرغوب بيها، اشراف بصري على منظر مجيل من احد واجهات 
 ".اخل...املوقع، 

من املهم على املصمم االستفادة من هذه املعلومات اثناء التصميم وذلك من خالل االستفادة قدر 
 .ابية والتقليل من تأثري املؤثرات السلبية بالتصميم الذي سيقوم بأعدادةاملستطاع من املؤثرات االجي

عمل دراسات التربة ويقصد ا الفحص اجلولوجي للتربة وحتديد اخلواص الطبيعية وامليكانيكية  -٢
 وتفيد هذه الدراسات املعماري بالدرجة االوىل على –لطبقات التربة ، وحتديد منسوب املياه اجلوفية 

 كما ان البعض يقوم –" املدين"عتقاد السائد بأا من االمور اليت حيتاجها املهندس االنشائيعكس اال
 حيث ان مهمة املعماري – وهذا خطأ يقع به الكثري من املهندسني –ذه املرحلة وقت بداية التنفيذ 
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لتنفيذ مع ليست عمل تصميم مجيل يليب احتياجات املالك فقط مع عدم االكتراث لدراسة امكانية ا
 ومثال –مقومات املوقع واليت تستدعي باحيان كثرية تعديل باملخططات او زيادة تكلفة املشروع 

 اذا متكن املعماري من معرفة قوة حتمل التربة وتصور حجمها التقرييب وعرف –على ما ذكرت 
ه منسوب  فرمبا امكنة عمل تصميم معماري يرفع ب–منسوب املياة اجلوفية املرتفع بعض الشيء 

التأسيس اىل مافوق منسوب املياه اجلوفية مما سيقلل من التكلفة والفترة الزمنية للتنفيذ وحيافض على 
 .االساسات بعيدة عن منسوب املياه اجلوفية اليت حيتمل ان تؤثر سلبا على املبىن ككل

ير دراسة التربة عداد تقرإ و)حتت املبىن فقط (قع االرض املراد التاسيس عليهاعمل جسات ملوويتم 
، اما  ٢ م٣٠٠ اذا كانت مساحة االرض اكرب من ٢ م٣٠٠مبعدل جسة واحدة كل  ساتجعدد ب هلا
دد طبقا و العمق حي فيجب تنفيذ جستان علي االقل ٢م ٣٠٠ كانت مساحة االرض اقل من ذاا

  .التربة عدد االدوار و طبقا لتوصيات استشاري  وأةلطبيعة املنش
 

 :يم املعماري االبتدائيعمل التصم: رابعا
بعد االنتهاء من املراحل التحضريية السابقة يبدأ املعماري بعمل خمططات معمارية ابتدائية للمرتل ويعرضها 

 ولكن قبل ان نستعرض كيفية سري هذه املرحلة ساشرح لكم ما هي –على املالك الخذ موافقته عليها 
 .املخططات املعمارية

ومات هندسية قابلة للتنفيذ وهي تنقسم لعدة انواع مكملة لبعضها البعض ، املخططات املعمارية هي رس
 :وسأذكرها مبا يلي بطرقة تفاعلية لنتعرف عليها ونتعرف بنفس الوقت على اهم االخطاء اليت ترتكب بيها

" االرتفاع"وال يظهر به البعد الثالث " طول بعرض"هو رسم ثنائي االبعاد : "Plan" االفقي املسقط/ ١-٤
ويوضح املسقط االفقي توزيع فراغات املرتل من خالل احلوائط الفاصلة بني هذه الفراغات كما يوضح 

 ختيل انه –اماكن االبواب والشبابيك وبعض االحيان االثاث ايضا، وملعرفة وفهم كيفية رسم املسقط االفقي 
متر من منسوب البالط قمنا ١,٥مت عمل منوذج من الورق املقوى للمرتل واتينا بالة حادة وعند ارتفاع 

 عندما ننظر للمتبقي من املرتل من االعلى وبشكل رأسي سنرى –بالقص بشكل افقي وازلنا اجلزأ العلوي 
 .احلوائط كخط دون ان نرى ارتفاعها كما نرى فراغات اماكن االبواب والنوافذ اليت مر القطع من خالهلا

ملبىن مقصوص منه اجلزأ االعلى وقت التصميم والرسم ، وهذا ما حيدث فعال مع املعماري حيث يتخيل ا
وبالصفحات التالية ستجدون منوذج ملساقط افقية لفيال توضح الطابق االرضي واالول والسطح واملوقع 

 . سنقوم بشرحها وتوضيح رموزها واالخطاء اليت وقع ا املصمم–العام 
 مت تصميمها من قبل مكتب -ة العربية السعودية وللعلم ان هذا املخطط هو لفيال مبدينة جده ، باململك

 وبعد اكتمال التصميم طلب مين صاحب الفيال اعادة دراسة وتقييم للتصاميم وعمل التعديالت –هندسي 
 وانا طرحتها هنا حبالتها االوىل كمثال لتصميم به بعض – وقد متت دراستها واعادة تصميمها –اللزمة 
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 لنتعرف على النقاط السلبية بالتصميم وطرق –تها ووضع احللول هلا العيوب اليت سنستفيد من مناقش
 وذلك لنتعرف على مواطن الضعف بالتصميم املعماري اىل جانب التعرف على رموز الرسم ، –معاجلتها 

 ".حيث جيب ان يكون بأحد اركان اللوحة"وحيث ان رمز الشمال غري واضح ودت ان اشري اليه بدايتا 

 
 قد جيد –السابقة مسقط افقي لطابق أرضي به خطوط بالوان خمتلفة ورموز ودوائر ومثلثات جند باللوحة 

 لذا ساقوم بشرح مكونات هذه الرمسة لنتمكن من فهم هذا النوع من –الكثري صعوبة لفهمها وحل رموزها 
 .الرسومات اهلندسية املعمارية

ال ذا املخطط رمز املصمم باللون األسود إن الدالالت اللونية للخطوط قد ختتلف من مهندس الخر فمث
 لذا من املهم ان نفهم داللة –للحوائط وقد يستخدم مهندس آخر لون ازرق او رمادي او أي لون آخر 

 .اخلط من استخدامة وليس من لونة
متر من منسوب بالط ١,٥وعندما نرسم مسقط افقي نتخيل اننا نقطع باحلوائط بشكل افقي على ارتفاع 

 اذا لو نظرنا للرمسة السابقة – وعندما نقطع من هذه االرتفاع سيمر القطع باألبواب والنوافذ –األرض 
هذه اخلطوط السوداء متثل احلوائط وتكون ) وهي بكل مكان خطني متجاورين(سنجد ا خطوط سوداء 

ستخدم  وهذه السماكة ختتلف حسب مقاس الطوب او البلك امل–خطني متجاورين بسبب مساكة احلائط 

 مسقط أفقي للطابق األرضي
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سم، ولو امعنا النظر ذه اخلطوط السوداء جندها تقطع ببعض األماكن وتستبدل ٢٠وهي بالرمسة السابقة 
 ففي حاىل الباب جند –خبطوط بالوان اخرى وهي بسبب وجود فتحات باحلائط اما باب او نافذة او عمود 

 :ذا التصميم عدة اشكال لرموز االبواب 
  مثل باب احلمام ومعضم الغرف)ضلفة واحده(منها املفرد

  
 

  ومنها املزدوج مثل ملدخل الرئيسي 
 
 

 وهنالك ايضا باب الضلفة والنصف مثل باب مدخل العائلة
 
 

 )ضلف صغرية تنطبق على بعضها باالجتاهني(واخريا هنالك الباب األكارديون 
 .جرة الطعامومثال ذلك االبواب املستخدمة باملمر الفاصل بني جملس الرجال وح

 

 وسأتطرق للمقاسات وتصاميم –ويعتمد اختيار الشكل واملقاس املناسب للباب على مكان وجود هذا الباب 
 ).األعمال اخلشبية"األبواب بشكل أكثر تفصيالً مبوضوع 

قة  فمثال عندما تكون ضي–ان اختيار نوع االبواب ومقاساا ومكاا له تأثري كبري يف جناح او فشل التصميم 
فهي تعيق احلركة ، وعندما تكرب اكثر من الالزم تكون مكلفة كما ميكن ان تصطدم بقطع األثاث عند الفتح 

 كما ان كثرة االبواب بالفراغ قد تعيق التأثيت حيث يصعب تنظيم ووضع االثاث بشكل ناجح ومثال –
 .بقذلك وضع الصالة وو املدخل الرئيسي باملسقط األفقي للطابق األرضي السا

 

وجند باحلوائط اخلارجية للمبىن ايضا انقطاع للخطوط البيضاء واستبداهلا خبطوط زرقاء فاحته وغامقة 
 :ومبقاسات خمتلفة وهذه هي النوافذ

 
 

 
 
 
 

 نوافذجند هنا 
 متر١عرض 

 نوافذجند هنا 
 متر٠،٦عرض 
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توفري اإلضائة والتهوية الطبيعية الكافية للفراغ ، ( ويعتمد مقاس النافذة وشكلها ومكاا على عدة متغريات هي 
 ).ت ، مالئمتها للتصميم الداخلي للفراغتصميم الواجها

 

 هذه هي االعمدة –)مثل الصورة السابقة(جند ايضا مستطيالت ودوائر مهشرة بلون ازرق داكن تقطع احلوائط 
مثل األرجل لالنسان (اخلرسانية املسلحة واليت حتمل املبىن ، وهذه األعمدة هي اليت تعمل على محل املبىن 

 ).واحليوان
 

 :ا خطوط زرقاء امام املدخل الرئيسي ومدخل العائلة من اخلارج نرى ايض
 

                
 ويفصل هذه اخلطوط – هذه هي السالمل او الدرج اليت تنقلنا من منسوب احلديقة اىل منسوب الطابق االرضي 

ى املبىن من االعلى  السبب اننا كما ذكرنا سابقا نر-سم؟؟؟ ٣٠سم ، ملاذا نرمسها على مسافة ٣٠مسافة قدرها 
 وهنالك ايضا قائم – ونائمة الدرج هي ما ندوس علية باقدامنا –وبشكل رأسي اذا حنن نرى نائمة الدرج 
 : وفيما يلي رمسة توضح لذلك–الدرج وهي املسافة الرأسية بني كل نائمتني 
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انقطاع خلطوط السلم الزرقاء واكمال ولكن ملاذا جند بالسلم الرئيسي الواصل بني الطابق األرضي واالول 
 استمرارية السلم خبطوط محراء متقطعه؟؟؟

 

 
 

 
متر من ١,٥ فقد علمنا اننا قطعنا املبىن بشكل افقي على ارتفاع –السبب يرجع لطريقة رسم املسقط األفقي 

كان فوق ذلك متر وما ١,٥ لذا حنن نرى جزء من السلم وهو اجلزء الواقع حتت ارتفاع –منسوب البالط 
متر ١,٥نرمز له خبطوط محراء متقطعه للداللة على وجود خطوط علوية مل نستطيع ان نراها وحنن على ارتفاع 

متر نرمز هلا باخلط االمحر املتقطع ، ومثال ذلك العقود او ١,٥ وبالتايل جند ان أي خطوط اعلى من –
 االقواس فوق الفتحات
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 : وفيما يلي شرح هلذه الرموز–ز اليت يصعب فهمها وجند ايضا بعض الرمو
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وتكمن امهيتها يف توضيح -ارقام حماور االعمدة توضح باملخطط بغرض حتديد احملور االنشائي لألعمدة 
 وهي مفيدة جدا وقت تفيذ اهليكل –احملاور االنشائية للمبىن واملسافة اليت تفصل كل حمور عن اآلخر 

 .النشائي للمبىن كما اا الرابط االساسي بني املخططات املعمارية وبقية املخططاتا
وذلك ليمكن املالك من معرفة ابعاد كل ) داخلية وخارجية(مهم جدا وضع كل املقاسات على املخطط 

 . اضافة للمساعدة وقت التنفيذ-فراغ  
 

 وسنأيت على –فية لرسم املسقط الرأسي للمبىن رمز القطاع الرأسي مفيد يف حتديد املكان الذي مت القطع 
 .طريقة رمسة الحقا

 

 .متر اليت اشرنا هلا سابقا١,٥ًرمز قطع السلم يدل على ان مابعد هذا الرمز اعلى من منسوب القطع 
ال جند اخلطوط " واملوجود مبسقط الطابق االول"ولكن بنفس السلم الواصل بني الطابق األول والسطح 

 ويرجع ذلك اىل ان الرمز قطع السلم فعال –تقطعه بعد هذا الرمز كما رأيناه بالطابق األرضي احلمراء امل
 وبالتايل أي خط صريح –ولكن بعد حد القطع اصبحنا نرى السلم الصاعد من الطابق االرضي اىل االول 

 .تكون له االولوية بالرسم عن اخلط املتقطع
 

 ملسقط األفقي حول املبىن وهو واخريا هنالك رمز نراه باألربع جهات با
 وهذا الرمز يدل على رقم الواجههة واليت سنأيت على طريقة رمسها الحقاً  

رمز يوضح 
ارقام حماور 
 االعمدة

رمز يوضح 
 البعد

 يوضحرمز 
 القطاع
 الرأسي

 يوضحرمز 
مكان 
القطع 
 بالسلم
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 فهو حيتوي على غرف النوم –جند باللوحة السابقة مسقط افقي لطابق أول ونالحظ انه خمصص للعائلة فقط 
هي ترمجة لرغبة املالك اليت رأيناها سابقا  بينما جند الطابق األرضي خمصص اغلبة للضيافة و–وصالة املعيشة 

 .بالربنامج الوظيفي
 وهنا ساتطرق لبعض الرموز واخلطوت اليت مل منر –معظم الرموز واخلطوط مت التطرق هلا مبسقط الطابق األرضي 

 .عليها بعد
ث انواع من  حيث جند ذا املسقط ثال–وطريقة توزيع فرش احلمام " احلمامات"ونبدأ برموز دورات املياة 

 :احلمامات سنقوم بدراستها فيما يلي
كرسي "حبمام غرفة النوم الرئيسية جند انه مت توزيعة بالعناصر االساسية كاملة 

ولكن دعونا ندرس طريقة "  والبانيو– املغسلة – الشطاف او البوديه –احلمام 
 .توزيع فرش احلمام ملعرفة االخطاء اليت وقع ا املصمم

 

األولمسقط أفقي للطابق   
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 مبعىن ان ال يشرف احد من اخلارج عليهم فور بدأ –سي احلمام والبودية متجاورين خلف الباب يفضل وضع كر
حيدث ذلك من قبل بعض االطفال الذين خيشون اغالق باب "فتح الباب او يف حالة عدم قفل الباب بشكل جيد 

 .جح املصمم بذلك  وباحلالة السابقه مل ين– من املهم ان تكون حمجوبة عن النظر –عليهم وهم وحيدين 
  انظر الشكل التايل–كما ان هنالك خطأ اخر يف تعارض خطوط صرف احلمام 
 

 
 
 
 
 

 وكان االفضل ان يتم توزيع فرش احلمام بالطريقة التالية لتجنب هذه االخطاء
 

 
 
 
 
 
 
 
 

باحلمام املشترك بني غرف االوالد جند املصمم قد استخدم عناصر 
استبدل البانيو حبوض قدم بسبب ان الفرش االساسي كاملة ولكن 

 ولو كان مهما ان يكون به بانيو فذلك –شكل احلمام مل يساعده 
ممكن بالتبديل بني مكان كرسي احلمام والبودية مكان بانيو القدم 

 وانا ارى ان ذلك افضل حيث انه سيحقق –ووضع بانيو مبكام 
 .خصوصية اكرب لكرسي احلمام وابعادة عن الباب

 حيث الحيبذ مبجتمعنا احملافظ –امر اخر احببت التطرق اليه اال وهو العالقة بني شباك احلمام واألجهزة هنالك 
 . بينما يفضل ان يعلوا كرسي احلمام لتسهيل جتديد هواء احلمام–ان يكون الشباك يكشف منطقة االستحمام 
 .وبالنموذجني السابقني مل ينجح املصمم بذلك

يوجد تعارض بني ماسورة صرف 
 مما قد –البانيو وكرسي احلمام 

يضطر لتكسري ببالطة االرضية 
او رفع منسوب ارض احلمام عن 

 بقية البيت

كما يوجد تعارض 
بصرف البالعة مع 
 العمود اخلرساين
 وهو امر الحيبذ
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صمم مل يضع مروش او بانيو كما ان عرض احلمام وحبمام البنات جند امل
سم من غرفة النوم ويوسع احلمام ٤٠-٢٠ضيق وكان ميكنة ان يأخذ 

 .بالشكل الذي يساعده على وضع بانيو 
 

 هناك فتاوي : يتعلق بتوجيه كرسي احلمام من الناحية الشرعيةمبااما 
 اجتاه القبلة او دبرها مبوجب شرعية تنهي عن توجيه كرسي احلمام اىل

احاديث نبوية باسناد صحيح، اال ان هناك فتاوي اخرى جتيز توجيه الكرسي يف أي اجتاه كان طاملا ان هناك 
 .  أو احنراف بسيطحوائط حاجزة عن القبلة

لة شرعي عن مسألة استقبال القب الباحث فضيلة الشيخ خالد السعيد وهو باحثافاد وبهذا الخصوص 
اشترى أو بنى بيتا واتجاه دورات المياه فيها إلى  وكيف يتصرف من، واستدبارها في داخل البنيان وخارجه

 .. القبلة 
 

جاء أحدكم الغائط  إذا( من حديث أبي أيوب األنصاري رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
مشهور وقد جاء في آخره أنه قدم على الشام  هذا الحديث)  تستدبروها فال تستقبلوا القبلة بغائط وال بول وال

إذا أبو أيوب . واالستدبار فقال فكنا ننحرف فنستغفر اهللا عز وجل فوجد مراحيض على هذا الوصف االستقبال
ابة الصح الحديث وكيف نتعامل معه إذا وجد بنيانا فيه هذا النوع من المخالفة ولم يرد عن له ممارسة لهذا

على ما هي عليه وحاولوا أن  رضي اهللا عنهم أنهم قاموا بتغيير هذه الكنُف أو بيوت الخالء إنما أبقوها
عن القبلة ثم االستغفار بعد قضاء الحاجة وهذا  يعالجوا الموضوع على قدر االستطاعة وهو االنحراف البسيط

، ا في حال يظنون أنها ال ترضي اهللا عز وجليتعلق بقلوبهم أو يكونو من اجتهادهم رضي اهللا عنهم لحبهم آال
 رقيت يوما على بيت حفصة فوجدت(عمر رضي اهللا تعالى عنه الوارد في الصحيح يقول  وهناك حديث ابن

العلماء أن هناك تفريق  وهذا الحديث أخذ منه). الرسول صلى اهللا عليه وسلم مستقبال الشام مستدبر الكعبة
المسألة هي موطن خالف بين أهل العلم وال ينبني   البنيان وغير البنيان ولكنبين االستقبال واالستدبار في

خاللها أن يقوم اإلنسان بتغيير هذا األمر إذا وجد في بيته لكن إذا كان  عليها مسألة كبيرة أصلية يمكن من
قد  كأن يكونلكن من طرأ عليه هذا األمر ، أن يبني بيته فاألولى له أن يراعي هذه القضية اإلنسان يريد

مطالبا بتغييرها ألن في  استأجر بيتا أو أنه اشترى بيتا على صورة المخالفة التي وردت في الحديث فهو ليس
عالجاً آخر باالنحراف اليسير عن الوضع  هذا األمر مشقة على الناس وإلزام الناس بأمور يمكن أن تعالج

جب أن نراعيها وهي اعتبار أقوال العلماء الذين أخرى ي وهناك مسألة، الذي يخالف إلى الوضع الذي يوفق
 البنيان في االستقبال واالستدبار وقد فهم هذا من فعل ابن عمر رضي اهللا عنهما وإن قالوا بالجواز المطلق في

إنه يجوز أن  كان بعض العلماء يشكك في صحة ذلك لكن الشاهد أن هناك ضوابط عند العلماء فيمن قال
التغيير فان اإلنسان ال يلزم بأن يقوم بإزالته  تدبر في البنيان وهذا كله البد أن يعتبر أثناءتستقبل القبلة أو تس

العلم من قال بالجواز في مثل هذه المسألة فينبغي أن ترعى وأن يلتفت  أو تغييره من باب أن هناك من أهل
كانت  التغيير لما هو منكر إذاالجانب ولذلك من العلماء رحمهم اهللا تعالى ذكروا أن مسائل  إليها في هذا

فإنها تبقى على أصلها  المسألة هذه المنكرة ليست ذريعة إلى محرم وقد ورد فيها الخالف بالجواز وعدمه
المنكرإذا كانت المسألة فيها خالف بين  ويتساهل فيها ووجودها ليس مقصودا التساهل في وجودها وبقاء

هو غير جائز عند بعض العلماء إذا لم يتذرع به إلى أمر  لذيجوازها وتحريمها الذي استخدم هذا الوجه ا
بتغييره وال ينكر عليه في هذه المسألة كما ذكر القاضي أبي يعلى في كتابه  محرم فاألصل أنه ال يلزم

السنة وغيره  األحكام السلطانية وقد أشار إلى ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية كما أشار في كتابه منهاج المعروف
بقضية وهي أن هذا الواقع من  وأريد أن اختم. به فينبغي على اإلنسان أن يالحظ مثل هذه المسألةمن كت

ال وإنما هي صفه من الصفات ... الغلو في التصرفات  األحاديث هل المقصود منها هو التعنت في التغيير أو
دبر هذا من تمام احترام هذه الجهة وسلم أن تكون عليها في أال نستقبل أو نست التي أمرنا النبي صلى اهللا عليه
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، القبلة وجل قد ارتضاها لعباده عندما يتوجهون في عبادته وهي من شعائر اهللا عز وجل استقبال ألنه عز
األمر على االستحباب ويحمل  وهذا األمر ـ في نظري القاصرة ـ يعد من األمور التحسينية التي يحمل فيها

الدالة على الجواز والتفريق بين البنيان وغيره ولكن  ع ورود بعض األدلةفيها النهي على الكراهة ال سيما م
األمر دائما و أن يحرص على الكمال في تصرفاته وفي أقواله وأفعاله وأن  ينبغي على اإلنسان أن يراعي هذا

 )٢( بحث عن الكمال وفق لما هو أكمل منه اإلنسان كلما
 .درجة١٥اجتاه القبلة حبوايل وذا التصميم جند أن  وضع الكرسي ينحرف عن 

 
 جند ايضا بالطابق االول بغرفة النوم الرئيسية غرفة مالبس 

 ويعترب موقعها –وهذا الرمز يشري اىل اخلزانات اليت ستركب ا 
 –بالتصميم جيد نظرا لقرا من مدخل الغرفة واحلمام بنفس الوقت 

لى ويتها كما ان هذه الغرفة ميكن ان تنفذ بدون شباك يساعد ع
وانارا طبيعيا ، الا غرفة ذات خصوصية عالية جدا ويفضل 

 .الكثريين انارا وويتها صناعيا
 وباغلب االحيان اليستخدم –كما جند ذا الطابق التراس او البلكونة وهو عنصر معماري دخيل على جمتمعنا 

 وهو ما دعى املصمم – لغرض ديكور بالواجهة  ويلجأ الكثريون منا الستخدامة–ائيا من قبل اصحاب املرتل 
 .لوضعة ذا التصميم

 

 
انا اجدها تكلفة مادية صرفت بغري مكاا وكان ميكن معاجلة الواجهات بعناصر وتصاميم معمارية اخرى متكننا 

 .من االستفاده منها وظيفيا
 
 
 
 االقتصادية جريدة – فضيلة الشيخ خالد السعيد) ٢( 
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رمست ) غرفة الغسيل واخلادمة والدرج واحلمام(ة باملسقط االفقي مللحق السطح ان حوائط امللحقظاهم ما نالح

  فما السبب؟؟؟–حوائطها باللون االسود بينما رسم صور السطح باللون االزرق 
متر وبالتايل خط القص ال مير فية بينما مير حبوائط امللحق الا ١,٢٠السبب يكمن بأن سور السطح ارتفاعة 

 اسفل خط القطع باللون االزرق ما عدا االبواب والشبيابيك  اذن حنن رمسنا كل خط نراه–بارتفاع طابق كامل 
 .اعطيناها الوان اخرى كي منيزها

 –ولكن جند خطوط اخرى بالوان غري االبيض واالزرق مبضلة البوابة 
 وذه املضلة اليت –يرجع ذلك اىل الرغبة للتنويه بوجود عنصر زخريف 

يد االمحر الذي سيثبت تعلو املدخل الرئيسي رمز للخط االمحر بالقرم
 .عليها

 والسبب –كما جند ان رمز موقع املسقط الرأسي تكرر لدينا هنا ايضا 
بذلك هو توضيح مكان اية خط القطع للمسقط الرأسي الذي سأقوم 

 .بشرحة الحقا
 
 

لسطحمسقط أفقي ل  
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 احلمام على ايضا جند ان املصمم استخدم محام صغري بدون مروش او بانيو بغرفة اخلادمة وكان االوىل له تكبري
 .حساب غرفة نوم اخلادمة

كما نالحظ عدم وجود رمز القطع بالسلم النه مل يعد مستمرا  
 .لالعلى وما نشاهدة منه يقع كلة باالسفل

كما ان اخلط األزرق الذي مير بالدرج وينتهي بسهم يوضح 
اجتاه الصعود بالسلم وهو رمز مهم ويتكرر بكل السالمل لو 

 .الحضنا
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 بينما – يتضح ان املبىن الرئيسي للفيال يرى من ارتفاع اكرب منه –جند باملوقع العام بعض األمور االستثنائية 

 –ملحق احلوش الذي هو مبثابة ارتفاع الطابق األرضي تتضح حوائطة وكأا اعلى من ارتفاع ملحق سطح املبىن 
م توضيحه مللحق احلوش مبخطط الطابق األرضي جلأ السلوب اخر من هنا اود ان اشري اىل ان املصمم ونظرا لعد

 – حيث جعل تفاصيل تصميم ملحق احلوش او احلديقة مع املسقط االفقي للسطح –التوضيح بالرسم اهلندسي 
 ويفهمة – وهو اسلوب جتاوزي الكنة مقبول –) خزان املياة والبيارة(كما جعل ما حتت االرض ايضا يتضح به 

 ولكي تتمكن من فهمة افصل املبىن عن ملحق احلوش واعترب كل –ني بشكل سريع ألم تعودو عليه املهندس

 املوقع العام
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متر ١,٥ وللحديقة على ارتفاع – املبىن الرئيسي باعلى من منسوب دروة ملحق السطح –منهم مبنسوب خمتلف 
 .ل ان تتخيلها هي معقدة بعض الشيء ولكن ام- وأعلى من سقف قراش السيارة مبتر –مللحق احلارس 

ويقصد باملناسيب الفرق  "–من االخطاء اليت ارتكبها املهندس مبسقط املوقع العام عدم توضيح املناسيب 
اليوجد سلم ولو "وبالتايل جنده قد اخطأ جبعل ملحق احلديقة بنفس منسوب احلوش " باالرتفاع بني أي نقتطني

 املوقع اىل الواجهة لصرف مياة االمطار والغسيل كما يفترض ان يكون هنالك ميول للحوش من ظهر" درجتني
سم على االقل حلماية احلديقة من ٣٠باجتاه البوابة الرئيسية اليت يفترض ان ترتفع عن منسوب الشارع بـ 

أي كلما ابتعدنا عن الباب الرئيسي باجتاه الداخل % ١تسرب مياه الشارع اليها ، ويكون امليول باحلديقة بنسبة 
 وقد يؤثر هذا امليول بعدد الدرجات لكل مدخل فقد يكون لبباب الضيوف ثالث –سم ١ البالط يرتفع منسوب

 .درجات بينما حنتاج اىل درجتني فقط ملدخل العائلة ، ولو قام املهندس بدراسة املناسيب ملا وقع ذه االخطاء
ذلك بتمديدات الري وكذلك كما كان يفترض تصميم احلديقة بشكل كامل وحيدد اماكن الزراعة ليتم مراعاة 

 .مبناسيب املنشاءات املدفونة مثل اخلزان والبيارة وغرف التفتيش والتمديدات الكهربائية والصحية
وبعد انتها شرح بقية خمططات هذا املشروع ساطرح منوذج ملسقط افقي لفيال اخرى لندرس علية موضوع 

 .املناسيب
العمق "وال يظهر به البعد الثالث " طول بارتفاع"ائي االبعاد هو رسم ثن: "Elevation "واجهة املشروع/ ٢-٤

 .وتوضح الواجهات تفاصيل الشكل اخلارجي للمرتل والذي يرى من اجلهات االربعة" او الدخول والربوز
ولكل مشروع على االقل اربع واجهات اذا كان مربع او مستطيل وميكن ان يكون لدية اكثر من اربعة واجهات 

 .او اكثر او اقل... بىن مخاسي مثل مبىن البنتقون او سداسي اذا كان امل
 ومبشروعنا الذي حنن بصدده والذي عرضت –م املشاريع للمساكن اخلاصة تكون هنالك اربع واجهات ظمبع

 :مساقطة االفقية سابقا هنالك اربع واجهات سنستعرضها مبا يلي
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لي االرتفاعات املوضح على ميني الرسومات وقد مت تكبرية  هو دلي–جند بالواجهات االربع عنصر مشترك 
 .بالصورة التالية

م بالطابق ٣,٣٠جند ان االرتفاع بني منسوب البالط والسقف هو 
 .سم٢,٨٠االراضي واالول ومبلحق السطح 

وذلك بسبب اتاحة مساحة كافية بسقف االرضي واالول لعمل 
ذا املبىن هو سبليت ام التكييف ظن نا حيث –متديدات التكييف 

 .ولكن من خالل دكت واجهزة ضخ مثبتة باسقف احلمامات
ام اقتصادي جيمع بني السبليت واملركزي ، كما ان هذا ظوهو ن

االرتفاع هو املناسب لعمل ديكورات االسقف اجلبسية الساقطة 
 " االضائة املخفية"
 

 وهي نقطة اجيابة حتسب –سم للبالط ١٠كما روعي باالرتفاعات 
للمصمم ، ألن حساب االرتفاعات مهم جدا لتقدير عدد الدرجات 

 ومراعاة مثل هذا االمر ال ينبع اىل من خربة –بالسلم وارتفاعاا 
 وبقسمة امجايل االرتفاع للطابق ٢٢جيدة حيث تبلغ عدد الدرجات 

االرضي او االول على االرتفاع بعدد الدرجات جند ان قائمة الدرج 
 سم١٥ستكون 

 لقائم الدرجة.. سم ١٥= درجة ٢٢÷٣,٣٠
 . سم٣٠وهو املقاس االأكثر مناسبة لدرجة نائمتها 

 

 – جلأ املصمم لعمل متديدات التكييف مدجمة باحلوائط ومتر من سقف ألخر –ولكن تنبع لدينا مشكلة اخرى 
 صغرية ذا  كان االفضل ان يتم توفري ثالث مناور–وقد رأينا سابقا ان متديدات الصحي كانت بالواجهات 
 لكان افضل لتحسني مظهر الواجهة وسهولة الصيانة –املبىن ليتم جتميع مواسري الصرف والتغذية والتكييف ا 

 .مستقبال
 لقد جتاهلها املصمم الا واجهة غربية – اال نشعر بأا فقرية –نعة ق م٣ هل الواجهة رقم –وهنالك سؤال آخر 

  سنجد هنالك غرفيت –ب بالواجهات سيعكس عيب بالتصميم الداخلي  ان أي عي–وجانبية وتشرف على جار 
 ملاذا مل نفتح هلم شبابيك على الواجهة لنسمح –  تشرف على هذه الواجهةنوم واحده مشالية واالخرى جنوبية

 ولكنها ستسمح بدخول الشمس هلذه – انا اعلم اا غربية –للشمس ان تدخل هذه الغرف بوقت الغروب 
 . ومن املهم صحيا ان يتم تشميس غرف النوم–اكثر من الشمالية واجلنوبية الغرفتني 
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وال يظهر به البعد الثالث " طول بارتفاع"هو رسم ثنائي االبعاد : "Sectionٍ ")القطاع(املسقط الرأسي / ٣-٤
يكون رأسي  وهو بفكرة رمسة يشبة املسقط االفقي وخيتلف عنه بان القطع به –وتوضح جزء من املبىن " العمق"

 . نقطة بداية ونقطة اية–بني نقتطني 
جندة ميتد من الشرق للغرب قاطعا كل املبىن مارا بالسلم وكاا الة حادة قطعت  A-Aفلو نضرنا اىل رمز اقطع 

 : ونتيجة القطع سينتج الشكل او الرمسة التالية–املبىن رأسيا بني تلك النقتطني 

 
 . باملساقط األفقية ونظرنا باجتاه سهم رمز القطع الذي ميتد بطول املبىنوجند اننا قطعنا مبكان خط القطع

 
 :اكمال املخططات: خامسا

وموافقة املالك هلا يتم ) مساقط افقية وواجهات وقطاع ( بعد اكتمال املخططات االبتدائية اليت ذكرت سابقا 
 اخذ موافقة البلدية يشرع باكمال املخططات  وبعد–تقدميها للبلدية من قبل املكتب املصمم ألخذ املوافقة عليها 

 .االنشائية والكهربائية والصحية وامليكانيكية 
ويف حالة رغبة املالك عمل تصميم ديكورات املرتل فافضل فترة لذلك هي فترة عمل املشروع االبتدأي ليتسىن 

ا بعد اعتماد املشروع االبتدأي  واليت ميكن ان يبدأ –للمصمم مراعات تصميم الديكورات باملشروع االبتدائي 
 . وقبل البدأ باملشروع النهائي ليتم مراعاا ببقية املخططات االنشائية والصحية والكهربائية

 :اذا املشروع االبتدائي حيتوي على املخططات التالية
يارة مساقط افقية لكافة طوابق املرتل اضافه للوحة املوقع العام موضح عليها املالحق واخلزان والب -١

 .وقراش السيارة
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 .عدد اربع وجاهات -٢
 .قطاع راسي واحد على االقل مير من منطقة السلم -٣
  يشبه صورة -وهو رسم ثالثي االبعاد ( ميكن للمالك ان يطلب من املصمم عمل منظور  -٤

 )فوتوغرافية للواجاهات ليفهما املالك بشكل افضل 
 

 :ةوحيتوي املشروع النهائي للمرتل على املخططات التالي
جيب توضيح مجيع األبعاد واملناسيب واجتاه الشمال على مجيع املخططات  -املخططات املعمارية  -١

 : وهي تشمل-املعمارية 
مخطط الموقع العام موضحًا علیھ حدود األرض وموقع البناء ونسبتھ والمجاورین ، ومواقف السیارات  •

   . المختلفة لألرضیات المحیطة بالمبنى والمداخل والمخارج ، وعروض الشوارع واالرتدادات والمناسیب
المساقط األفقیة لألدوار المختلفة موضحًا علیھا جمیع األبعاد والمناسیب ومقیاس الرسم وجداول التشطیبات  •

   .الالزمة
   .كامل واجھات المبنى موضحًا علیھا االرتفاعات وأنواع مواد النھو الخارجي  •
میة على أن یكون أحدھا مارًا بالدرج ، وتوضح على ھذه القطاعات قطاعات معماریة توضح األفكار التصمی •

 . المواد المستخدمة لتشطیب األرضیات واألسقف والحوائط وكذلك األبعاد والمناسیب 
   ) .الخ …… مثل تفاصیل الساللم واألرضیات والحمامات ( التفاصیل المعماریة الالزمة  •
 .ب البلدیة عمل منظور للواجھة الرئیسیةببعض المشاریع والواقعھ بشوارع مھمة تطل •

 : وتشمل–املخططات االنشائية  -٢
المخططات اإلنشائیة لألساسات والمید والجدران االستنادیة واألعمدة موضحًا علیھا المحاور واألبعاد  •

   .والتفاصیل الالزمة 
ي تشمل القطاعات المختلفة مخططات تسلیح أسقف األدوار المختلفة والساللم مع جداول التسلیح والتفاصیل الت •

   .واألبعاد وتسلیحھا وكیفیة توزیع الحدید 
   .مخططات الخزان األرضي والخزان العلوي شاملة تفاصیل تفرید حدید التسلیح وكذلك العزل المائي  •
   .شاملة تفاصیل تفرید حدید التسلیح وكذلك العزل المائي ) البیارة ( مخططات خزان الصرف الصحي  •
   .األسوار شاملة تفاصیل حدید التسلیح مخططات  •
   .التفاصیل اإلنشائیة الالزمة على أن تكون شاملة األبعاد وتفاصیل التسلیح •
  .المذكرة الحسابیة وتقریر دراسات التربة للمباني التي یزید عدد أدوارھا عن أربعة والمبانى التجاریة  •

 :  وتشمل–املخططات الكهربائية  -٣
   .إلضاءة مستقل لكل دور من أدوار المبنى مخطط توزیع وحدات ا •
   ).برایز عادیة ، مكیفات ، مراوح ، سخانات ( مخطط توزیع القوى  •
   .والساعات) داخلي / خارجي ( مخطط الھاتف وھوائي التلفزیون وشبكة االستدعاء  •
    ) .ان وجد( مخطط لشبكة إنذار الحریق  •
 . مخطط شبكة تأریض المبنى  •
   ) .حسب الحاجة ( لصواعق مخطط لمانعة ا •
   .مخطط لوحات التوزیع  •
   .مخطط مسار الكابالت  •
   .لكل نظام من األنظمة المستخدمة في المبنى  ) RISER DIAGRAM( المخططات األحادیة  •
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 : وتشمل–املخططات الصحية  -٤
وربطھا بالمبنى مع مخطط عام موضحًا علیھ مناسیب الشوارع والمواسیر الخاصة بالتمدیدات وغرف التفتیش  •

   .التصریف العمومي 
المساقط األفقیة لخطوط المواسیر وأقطارھا وجمیع الوصالت وزاویة انفراجھا من وإلى خزانات المیاه العلویة  •

   .والسفلیة 
مخطط األعمال الصحیة موضحًا علیھ مختلف أنواع التركیبات والمواسیر المستخدمة وأقطارھا إلى خزان  •

   .الصرف الصحي 
   .مخطط تفصیلي لغرف تفتیش ملحقات المواسیر والغطاءات  •
مخطط للسطح موضحًا علیھ میول تصریف األمطار وأماكن التصریف وأقطار األنابیب المستعملة بھا واتجاه  •

   .الصرف 
 .التفاصیل الالزمة لألعمال الصحیة   •

 : وتشمل–املخططات امليكانيكية  -٥
   .أجھزة میكانیكیة مستقلة لكل دور من أدوار المبنى مخطط توزیع وحدات التكییف أو أي  •
   .مخطط لمسارات وأحجام مجاري التكییف المركزي  •
   ).برایز عادیة ، مكیفات ، مراوح ، سخانات ( مخطط توزیع القوى  •
    ) .ان وجد( مخطط لشبكة ونظام إطفاء الحریق  •

 البلدیة عند تقدیم مخططات المشروع یطلب تعبأتھا من قبلالتي  نموذج استمارة طلب رخصة بناءوللحصول على 
 doc.0001form/forms/Specs/sa.gov.momra.www://http:  او الرابط التالي– اضغط ھنا للتحمیل -لالعتماد 

 

 وهي عبارة عن –ميكن ان تلي مرحلة اعتماد املشروع النهائي البدأ بعمل جداول الكميات واملوصفات 
ا وكمياا  باألوىل جدول يوضح كافة بنود تنفيذ املشروع مع حتديد نوع مواد التنفيذ وطريقة تركيبه-كراستان 

جمموعة املواصفات الفنية جبميع بنود األعمال ؛ وهى عبارة عن شروط ا ) كراسة املواصفات(، والثانية 
جمموعة   جبداول الكميات كما حتتوي على مجيع بنود األعمال السابق ذكرها ومواصفاتاملشروع وشروط تنفيذ

 – هندس وهى دستور العمل والفيصل بني األطرافالشروط املنظمة للعمل والعالقة بني املالك واملقاول وامل
وهذه الكراستان مفيده بالتعاقد مع مقاول التنفيذ واملهندس املشرف حيث حتدد كل عناصر تنفيذ املشروع 
وكمياا مما يسهم يف حتديد التكلفة الفعلية للمشروع وتسهل على املهندس املشرف واملقاول واملالك تنفيذ 

دقيق يضمن تنفيذه بالتكلفة والوقت احملددة واجلودة املطلوبة ، كما اا ميكن ان حتكم املشروع بشكل سلس و
 وضمان اجلودة بعدم ترك جمال للمشرف او املقاول –مسار املشروع وميكن ان تغطي تكلفتهم بالوقت واجلهد 

 .لالختيار وامنا يكون ادوارهم حمصور بتنفيذ االشتراطات الواردة وتفاصيل التنفيذ
 

 :)امليزانية الشبكية(دراسة املناسيب / سادسا
 ونقصد بكلمة مناسيب تلك االرتفاعات –امليزانية الشبكية تدرس مناسيب املوقع الداخلية والشوارع احمليطة ا 

واليت ميكن ان تكون بسيطة ) داخل املوقع واملنطقة احمليطة به مثل الشوارع(واالخنفاضات بسطح االرض 
 .ة وكبرية باملناطق اجلبلية والوعرةباملناطق املنبسط

 :وتفيدنا دراسة املناسيب باملناطق الوعرة مبا يلي 
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 . وبالتايل نستطيع حتديد التكلفة لذلك–حتديد كمية احلفر او التكسري بالصخر لتسوية املوقع  -١
 .حتديد منسوب التأسيس والعالقة بني املدخل والشارع  -٢
الة ارغبة يف تكييف املبىن حسب شكل األرض وعدم الرغبة يف  يف ح–مراعاة ذلك بالتصميم املعماري  -٣

 .تسوية املوقع
 فتفيدنا يف حتديد مناسيب الشوارع احمليطة وبالتايل يراعى ذلك –اما باملناطق املنبسطة مثل اغلب املواقع 

 ربط بقية املبىن ومن مث) رفعة بالقدر الكايف والغري مزعج(بالتصميم املعماري من حيث ربط املدخل الرئيسي ا 
 .مثل احلديقة ومداخل املرتل الداخلية باملدخل الرئيسي من خالل سالمل وميول مطري صحيح 

 

ويتم عمل امليزانية الشبكية من خالل تقصيم املوقع اىل مربعات صغرية ويتم حتديد ارتفاع او اخنفاض كل نقطة 
واليت ) نقطة الصفر(د حتديد نقطة مرجعية  وذلك بع–بواسطة مهندس مساحة باستخدام اجهزة مساحة خاصة 

 وإن كان الشارع غري معبد يتم –يفضل ان تكون على سطح االسفلت بالشارع امام املدخل الرئيسي للفيل 
 .وضعها على اقرب سطح صلب مثل قاعدة عمود انارة او رصيف فيال مقابلة

 .راعاة ذلك بالتصميم املعماريوهذه املرحلة من املهم تنفيذها قبل البدأ بالتصميم املعماري مل
 

فيال ب  للطابق األرضيسوف اطرح هنا مسقطلعدم متكننا من فهم موضوع املناسيب بتصميم الفيال السابقة نظرا 
مت عمل دراسة امليزانية الشبكية للموقع العام كما مت تصميم الفيال مبناسيب ذات عالقة ناجحة مبعطيات اخرى 

 .وقع العامنتائج دراسة املناسيب بامل
 – مبدينة جدة وهيواجهتان واجتاه الشمال لألعلى فلهذه الفيال  – فكرة عامة عن هذه الفيال بداية اعطيكم

 .، ويتكون املبىن من بدروم وطابق ارضي واول وملحق سطح ٢م٨٣٠ومساحة االرض 
طح اسفلت الشارع فيما يلي سنجد مسقط افقي للطابق األرضي ويتضح به انه مت حتديد نقطة الصفر على س

كم نتعرف على كيفية وضع رموز املناسيب وكيف اا ) مدخل الضيوف(بنقطة مقابلة متاما للمدخل الرئيسي 
 وجند ان مسقط الطابق االرضي قد وضح به تصميم –مهمة لربط كامل املبىن باحلديقة ومن مث بالشوارع احمليطة 

يث اا اسهل للمالك ان يفهم املخطط كما اا تساعد  ح– وهي الطريقة األفضل –احلديقة ومالحق احلوش 
 .بربط مناسيب كامل املوقع مع بعضها البعض
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ويتضح ايضا ذا املسقط االفقي أنه مت اخفاء بعض الرموز مثل احملاور واماكن القطع وارقام الواجهات لغرض 

خالية من اخلطوط الرمزية ليسهل  وأنا افضل أن تكون املخططات اليت تعرض على املالك –تبسيط اللمخطط 
 .علية فهم التصميم بشكل سريع وواضح

ولتوضيح كيف يتم وضع رموز املناسيب سنأخذ مثال لذلك منطقة مدخل العائلة وهي اليت تعلو مكان قراش 
 :السيارات وواليت سنكربها بالرمسة التالية

 
سم وهي منسوبة ١٦ ارتفاع النقطة الواقعة مبركز الدائرة مبقدار ذه الرمسة جند الرمز             وهو داللة على

) املدخل الشمايل(صفر املوقع واليت حددت بالشارع امام مدخل الضيوفمرجعية يطلق عليها بارتفاعها ىل نقطة 
ل ألنه حيتم( ويتم حتديد نقطة الصفر من خالل دراسة وحتديد منسوب الشوارع احمليطة باملوقع بواسطة مساح –

واختيار احد النقاط تكون امام املدخل لتكون ) وجود ميول بالشوارع احمليطة وهذا ما حدث ذا املشروع 

١ 

٣ 

٢ 
٦ ٥ ٤ 

٨ ٧ 



 

50 

 
محمد حلواني. م: اعداد    التحدیث الثالث–المرشد المتاك  وبناء المسكن   

، وكل منسوب اخفض منها "+"  وكل منسوب اعلى منها نكتب رقم مقدار االرتفاع وامامة عالمة –الصفر 
 ".-"نكتب رقم مقدار االخنفاض وامامة 
 مناسيب كامل املشروع وبالتايل يتم حتديد ارتفاع وعدد الدرج اليت تنقل بني وتكمن امهية دراسة املناسيب بربط

 ولتوضيح –لتصريف مياه االمطار والغسيل للحديقة %)١(املستويات اضافة للمساعدة يف عمل امليول الالزم 
 :٨-١ذلك سأقوم بشرح للمناسيب املوضحة بالصورة السابقة واليت رقمتها من 

وهي تعين ان هذة النقطة  )- 0.15(بالشارع وحتت خط الرصيف مباشرة وداللة املسوب جندة ) ١(منسوب رقم 
 وهذا يدل على وجود ميول –والواقعة بالشارع امام مدخل الضيوف ) الصفر(اخفض من النقطة املرجعية 

لة فهو يشري اىل نقطة تقع بطرف الرصيف من جهة الشارع ودال) ٢(بالشوارع احمليطة ، اما منسوب رقم 
سم وهو ارتفاع الرصيف ، وهذه ١٥ بـ )١( اعلى من النقطة )٢(يعين ان النقطة وهذا  )±  0.00(املنسوب 

 فهي منسوب )٣( ليست بالنقطة املرجعية والكنها صادفت ان تكون هلا نفس املنسوب ، اما النقطة )٢(النقطة 
ان طرف الرصيف من ناحية ذا يعين وه )+ ٠٫٠٢( ا وداللة املنسوبطرف الرصيف املالصق لسور املرتل 

حيث ان عرض الرصيف % ١سم وهذا امليول نسبته ٢بـ )٢(السور اعلى من طرفة جهة الشارع عند النقطة 
 وهذا امليول مفيد بتصريف املياة باجتاه الشارع وبالتايل سنحمي السور –سم ١  فلكل متر طول ارتفعنا–متر ٢

 والواقة امام الباب من اخلارج )٤(ب باضرار مستقبلية له ، اما املنسوب من ركود املياة جبوارة واليت قد تتسب
سم والسبب بذلك وجود درجة ١٥ مبقدار )٣(وهذا يعين اا اعلى من النقطة  )+ ٠٫١٧(فنجد قرائة داللتها 

عود سم وهي مرسومة خبط لونة اصفر وأمامة سهم على شكل مثلث يشري اىل اجتاه الص١٥واحدة ارتفاع قائمها 
 الواقعة داخل احلديقة وامام السلم املؤدي اىل باب مدخل العائلة الداخلي جند قرائة داللتها )٥(، وبالنقطة 

سم وذلك لتحقيق ميول ببالط احلديقة باجتاة باب السور بنسبة ٨ مبقدار )٤(اي اا اعلى من النقطة  )+ ٠٫٢٥(
 والواقعة بالبسطة )٦( متر ، اما النقطة ٧,٦٥نقطتني  فاملسافة بني ال–لتصريف املياه كما ذكرت سابقا % ١

 متر وهذا يدلنا ان ١,٠٥ مبقدار )٥(  النقطةجندها اعلى من )+ ١٫٣٠(املواجهة لباب العائلي واليت قرائة داللتها 
وبقسمة الفرق باالرتفاع  ٧سم لكل درجة حيث ان عدد الدرج ١٥ارتفاع قائم الدرج بني هاذين املنسوبني هو 

 على اا اعلى من منسوب الشارع عند )٦( كما تدل قرائة النقطة – سم ١٥= ٧÷١,٠٥ عدد الدرج على
وهو منسوب كامل الطابق االرضي ) واحد متر وثالثون سنتيمتر (  متر ١,٣٠مبقدار " الصفر"النقطة املرجعية 

اخلية بني الطوابق وكذلك  وسنستفيد من هذا املنسوب لدراسة ارتفاعات وعدد درجات السالمل الد–باملرتل 
 والواقعه بارضية قراش السيارة من الداخل فنجد قرائة )٧(لدراسة عالقته مع بقية مداخل املرتل ، اما النقطة 

 املوازية لطرف الرصيف الذي يليها من الداخل مبقدار )٥(  اخفض من النقطةوبالتايل هي )+ ٠٫١٠(داللتها 
 )٨( اعلى من النقطة )٧( كما جند ان النقطة –ة عن ارضية القراش سم وهي مقدار ارتفاع رصيف احلديق١٥

وهذا الفرق بني  )+ ٠٫٠٣( اا )٨(سم حيث تشري قرائة داللة النقطة ٧الواقعة عند مدخل القراش مبقدار 
ان  )٨( كما نعلم من قرائة النقطة – متر تقريبا ٧حيث ان املسافة بينهم % ١النقطتني مسح بوجود ميول مبقدار 
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 وحيث ان )١(سم عند مقارنة قرائتها مع قرائة النقطة ١٨بداية مدخل القراش اعلى من ارضية الشارع مبقدار 
مت توضيح وجود منحدر بني القراش والشارع خبطوط محراء تشري اىل اجتاه % ٩هذا امليول كبري حيث يعادل 

 . ونسبة امليولالصعود ، وقد مت ربط كل املوقع العام هلذه الفيال بنفس الطريقة
رمبا يستغرب البعض من مقدار ارتفاع ارضية الطابق االرضي هلذه الفيال وال حيبذ ان تكون امامة هذا العدد 

 السبب ذا االرتفاع هو لوجود بدروم هلذه الفيال والبدروم هو طابق حتت –" السلم"الكبري من الدرجات 
د على عمل فتحات للحجرات بطابق البدروم وتساعد الطابق االرضي وزيادة ارتفاع الطابق االرضي تساع

كذلك برفع منسوب ارضية البدروم فوق منسوب املياه اجلوفية مما يقلل بتكلفة التنفيذ ويسهل العمل وحيمي 
 .املبىن بشكل اكرب من امكانية فشل العزل املائي للبدروم وتسرب املياة اجلوفية اليه مستقبال
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 : وتحلیل للمقومات التصمیم المعماريدراسة
 – الصحي –االجتماعي ( وبعد ان امتمنا مناقشة التصميم دعونا ننظر اىل املسكن من ابعاد اخرى مثل االن

 وكذلك الرغبة يف –وحيث أن دواعي الدراسة والتحليل مترابطة بني التصميم وعناصرة والتنفيذ ) االقتصادي
 سأقوم مبناقشة هذا -مات السلبية واالجيابية للتصميم املعماري على املشروع توضيح كافة نتائج تأثري املقو

 :املوضوع ببعض اجلزئيات بشكل اكثر مشولية حبيث يتعدى ضروف تصميم املشروع السابق
 : البعد االجتماعي/اوال 

قات االنسانية بني افراد يعترب علم االجتماع من الركائز االساسية لفن العمارة لكونة العلم املفسر واحملدد للعال
 مما يساعد املعماري على تلمس احتياجات الفرد واتمع –وبني هذه النواة واتمع ككل ) نواة اتمع(االسرة 

 .بالتصميم املعماري للوحدة السكنية او احلي او املدينة ككل
تمع وهذا الضعف ناتج عن عدة ومن املالحظ بعصرنا احلايل ضعف العالقات االجتماعية بني افراد االسرة وا

 :عوامل امهها 
 .التقدم احلاصل مبجال االتصاالت الذي زاد من ظاهرة االنعزال االجتماعي -١
عدم مراعاة موروثنا الديين والثقايف والعمراين الذين اهتمو كثريا بدعم الروابط االجتماعية بني افراد  -٢

دننا وتصميم بيوتنا الذان افتقرا لتلك الدعائم األسرة واتمع ، واللجوء ملواكبة الغرب بتخطيط م
 :اإلجتماعية اليت حتكم عالقتنا مع

 مسؤول عن رعيته، اإلمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في راع، وكلكم كلكم(: افراد االسرة + 
مال بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في  راعية في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة

والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، : وحسبت أن قد قال  : قال. سيده ومسؤول عن رعيته
-  البخاري :المحدث  -  صحیح حديث  -  سالم بن عبداهللا بن عمر :الراوي )راع ومسؤول عن رعيته وكلكم

 893 الصفحة أو الرقم  -  الجامع الصحیح :المصدر  

 صحیح حديث  -  عبداهللا بن عمر :الراوي  )بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه يوصيني ما زال جبريل(: اجلار + 

  6015 الصفحة أو الرقم  -  الجامع الصحیح :المصدر  -  البخاري :المحدث  -  

 )من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته: الرحمن، فقال اهللا  شجنة من الرحم إن(  :األقارب واألرحام + 

  5988 الصفحة أو الرقم  -  الجامع الصحیح :المصدر  -  البخاري :المحدث  - صحیح حديث  -  أبو ھريرة :الراوي

صلى اهللا عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إن اهللا قد  أن رسول اهللا( :اتمع + 

على اهللا   وفاجر شقي هينعبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها فالناس رجالن بر تقي كريم على اهللا أذهب عنكم

 شعوبا من ذكر وأنثى وجعلناكم خلقناكم يا أيها الناس إنا{والناس بنو آدم وخلق اهللا آدم من التراب قال اهللا 
- صحیح حديث  -  عبداهللا بن عمر :الراوي  }أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم خبري لتعارفوا إن وقبائل

  3270 الصفحة أو الرقم  -  صحیح الترمذي :المصدر  -  األلباني :المحدث  
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ما سبق ذكرة من عوامل قد تؤدي اىل ضعف العالقات االجتماعية ، ولكن هنالك عوامل اخرى بالبعد 
االجتماعي بالتصميم قد يكون تأثريها سليب ايضا على افراد االسرة واتمع ويكون السبب ورائها قوة العالقة 

بأحنراف االبناء بسبب نشوئهم ببيئة اجتماعية سيئة سواء داخل االسرة او ااورات  واليت تتمثل –االجتماعية 
 ومهمة رب االسرة هي توفري البيئة االجتماعية الصاحلة لتربية ابنائة –السكنية او حىت حميط الزمالء واالصدقاء 

سكن بأسلوب ميكنة من زيادة حبسن اختيار موقع املسكن ذو اورات الصاحلة واملترابطة اجتماعيا وتصميم امل
 .الترابط االجتماعي بني افراد االسرة ويسهل على رب االسرة مراقبة ابنائة بالشكل املناسب

وقد خطر ببايل ان اختيل افراد األسرة واملرتل كمنظومة اقتصادية صغرية يديرها رب االسرة ، ولكي يديرها 
ولكن بتفسري لغوي ، ) لتنظيم، التوظيف، التوجيه، الرقابةالتخطيط، ا(بنجاح علية تطبيق اسس االدارة اخلمس 

 :خمتلف عن معناها بعلم االدارة ، واحببت ان اطرح تلك الفكرة هنا
رب األسرة دوما خيطط ويسعى لالرتقاء مبستوى افراد االسرة دينيا ، اقتصاديا ، ثقافيا ، ... التخطيط + 

البناء ليكونو عناصرين فاعلني باتمع وبناء اسر مستقرة  واقصد باجتماعيا يئة ا–علميا ، واجتماعيا 
 –اجتماعيا مستقبال، ويتم ذلك من خالل تربية األبناء على ما أمرنا به ديننا احلنيف من تعاليم تربوية 

ونقطة البداية تبدأ من التخطيط السليم لذلك ، ومن اهم مقومات جناح ذلك املخطط تصميم املسكن 
اح خمطط رب االسرة من خالل تسهيل مراقبته واتصالة باألبناء لفترات كافية الذي يساعد على جن

 .لتوجيههم ومعرفة مشاكلهم
من املهم لرب األسرة ضبت سلوكيات وتصرفات افراد االسرة مبا خيدم املقاصد الدينية اليت ... التنظيم + 

 : ذلكتدعمها عاداتنا وتقاليدنا واملتعلقة بسلوكيات االبناء ، ومن أمثلة
 . وباألخص ضيوف األبناء–معرفة ومراقبة دخول وخروج الزوار  .أ 
 ).بشكل مباشر وشخصي(مراقبة دخول وخروج األبناء بأي وقت  .ب 
 واهم ما بيه عدم السماح هلم بكشف خلوة االبوين ، ويسهم -االستأذان للدخول على االبوين  .ج 

 .التصميم املعماري بذلك كثريا
 ويتبعه اخلدمات مثل فصل محام البنات عن محام االبناء ، عدم التفرقة -املساواة والتفريق باملضاجع  .د 

اخل ، كل ....  عدم متيز البنات عن االبناء حبجم وملحقات الغرف وموقعها باملبىن، –بني االبناء 
 .ذلك ميكن ان حيقق بالتصميم املعماري

 :مل عدة عناصر وتش–توظيف املسكن لتحقيق رغبات واحتياجات األسرة ... التوظيف + 
 .توظيف موقع املسكن لتسهيل حركة افراد األسرة من واىل املرتل وضيوفهم وزوارهم - أ

 )حسن اختيار اجلريان(توظيف موقع املسكن لتربية االبناء بسلوكيات اجتماعية صحية  - ب
 .توظيف التصميم لزيادة العالقة االجتماعية بني افراد االسرة - ت
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 وجتنيبهم –خلدمة اهداف حسن تربية االبناء ) ميمبالتص(توظيف تكنولوجيا االتصاالت  - ث
 .مساوئها

ويقصد به أفعال وتصرفات رب االسرة العملية واليت ترسخ مبادي دينية وتربوية لدى ....... التوجيه + 
احترام اجلار وعدم كشف (  ويتحقق ذلك بالتصميم املعماري للمسكن من خالل عدة امثلة مثل –االبناء 

... عتداء على حدود جماورة سكنية او شارع ، حماولة االقتراب من املسجد مبوقع االرض مرتلة ، عدم اال
 .اخل

وهي املساعد على أفراز عناصر اجيابية للمجتمع من ابناء مت يتهم اجتماعيا بشكل سليم ....... الرقابة + 
 افضل ، ولكن مبوضوع  ويستطيعون ان يربو اجيال قادمة بنفس الكفائة ان مل يكن–تربويا واجتماعيا 

كلكم راعي وكلكم "  قال رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم -الرقابة اود ان اقترح بعض العناصر واملهمة 
والثقة الزائدة تولد االحنراف، وميكننا التحكم بذلك جبعل جناح النوم لالباء مع االبناء " مسئول عن رعيته

 –ح اىل مبعرفته ، وكذلك بتمديدات التلفون والتلفاز جبناح خاص له باب يقفل قبل نوم االب وال يفت
 –حيث جننب غرف االبناء من التلفاز والتلفون ، وهو توفري بالتكلفة خيدم هدف تربوي كلنا نسعى اليه 

 .اضافة حلمايتهم من تأثريها الضار الذي يتضح مبوضوع الكهرومغناطيسية بالفقرة التالية
 

 :البعد الصحي/ ثانيا 
 :هرومغناطيسيةالك/ ١-٢

ثة ياإلنسان التقنية ، وعرضة لطغيان طرز البناء احلد) إبداعات ( و ) املدينة ( عتداءات  بيوتنا عرضة الأصبحت
الكهربائية   واألخطر من هذا وذاك ، تلك األسالك،اليت تم باجلماليات أكثرمن االتساق البيئي لفن العمارة 

 ااورة ملساكننا اليت ال تفتأ تلوث أجواءنا باملوجات سال اهلاتف احملمول وتقوية اروأبراج كهرباء اجلهد العايل
طيسية ، بل إن التيار الكهربائي املرتيل يساهم بدوره يف تلويث أجواء منازلنا من الداخل مبا يبثه من ومغنالكهر

تالل الصحة وتبد موجات كهربائية ومغناطيسية ، فال عجب إذاً إذا ما رأينا أنفسنا نعاين من األرق واع
طيسية خيل بالتوازن البيولوجي لكل خلية من خاليا أجسامنا ، ويعيق ومغنالتصرفات ، ذلك أن التلوث الكهر

، ولتجنب التأثريات قدرتنا املناعية ، ومتتد آثاره مع الزمن لينال حىت من شحنتنا الوراثية اليت خنلفها ألنسالنا
 :الضاره للكهرومغناطيسية ننصح مبا يلي

اختيار موقع املسكن بعيدا عن حمطات األذاعة والتلفزيون وابراج تقوية اهلاتف النقال ومسارات خطوط + 
 . وغرف الكهرباء املنتشرة بكل شوارعنا–كهرباء الضغط العايل 

 .جتنيب غرف النوم من التمديدات الكهربائية اليت ميكن االستغناء عنها وباألخص بالقرب من سرير النوم+ 
يب حوائط غرف النوم واملعيشة من وضع علب الكهرباء او استعمال اسقفها لوضع اطباق االستقبال جتن+ 
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 .الفضائي واجهزة التكييف
استخدام عوازل حرارية املغلفة برقائق األمنيوم باحلوائط تساعد على احلد من مرور املوجات + 

 .الكهرومغناطيسية من اخلارج
 فإن للخشب تأثري جيد للتخفيف من ضرر )متخصص بعلم البيوجيومتري( حسب دراسة للدكتور ابراهيم كرمي+ 

 ورغم عدم اقتناعي الكامل بنتائج دراسات –املوجات الكهرومغناطيسية بل وحتويلها اىل موجات مفيدة 
 لكن من باب االخذ باالسباب ارشح استخدام اخلشب خبزانات املطبخ اليت تكثر به االجهزة –الدكتور كرمي 

 . وكذلك ملكتبة التلفاز واحلاسب اآليل–بائية الكهر
 .فصل التيار الكهريب قبل النوم عن مجيع األجهزة الكهربائية غري املستخدمة وخاصة يف حجرات النوم* 

 .ية وجمففات الشعرائية اليت تقترب كثريا من اجلسم مثل البطانيات الكهربائجتنب األجهزة الكهرب* 

 . ذراع علي األقل عن التليفزيون أو شاشة احلاسباالبتعاد مسافة مبقدار * 

 . سم من أي جهاز الكتروين يف املطبخ١٢٠ االبتعاد علي األقل* 

 .لالبناء حىت مرحلة الرشدمنع استخدام احملمول * 

 .مكاملات اجلوال بدال من  او اهلاتف الثابت)SMS( علي استخدام الرسائل القصرية االبناء واالسرةتشجيع * 
 

 : املبىنموقع وتوجية/ ٢-٢
 وهنالك –تبدأ عملية بناء املسكن بشراء االرض وحسن اختيار املوقع له تأثري بالغ على صحة وسالمة ساكنيه 

 :عدة امور ينبغي مراعاا عند اختيار موقع املسكن
 .البعد عن جمرى السيول واطراف املنحدرات والطرق السريعة -١
 : واليت تكون قريبة من البعد عن املواقع امللوثة بيئياً -٢

حمطات األذاعة والتلفزيون وابراج تقوية اهلاتف النقال ومسارات خطوط كهرباء الضغط + 
 . وغرف الكهرباء املنتشرة بكل شوارعنا–العايل 

 .املواين اجلوية والبحرية+ 
 .حمطات البرتين+ 
 .مقالب التخلص من النفايات وحمطات معاجلة مياة الصرف+ 
 .ع او تربية احليواناتامكان بي+ 
 .مصانع او معامل تنفث اي نوع من الغازات او االتربة+ 
 .مستنقعات+ 



 

56 

 
محمد حلواني. م: اعداد    التحدیث الثالث–المرشد المتاك  وبناء المسكن   

 .خمازن او معامل او ورش ا مواد قابلة لالشتعال+ 
 .البعد عن املواقع احملجوب عنها اشعة الشمس او الرياح السائدة املرغوب بيها -٣
) الكتل(عماري من خالل التوجية والشكل استغالل مقومات املوقع البيئية اجليده بالتصميم امل -٤

واماكن وحجم الفتحات واالوان اضافة لبعض العناصر املعمارية التراثية اليت تساعد باالستفادة من 
 )اخل...ملقف اهلواء ، الشخشيخة ، الفناء الداخلي( العوامل البيئية اجليدة ومن امثلة هذه العناصر 

 وهي تتم كما –ية السلبية على املسكن من خالل التصميم املعماري تاليف التأثري الضار للعوامل البيئ -٥
 .ذكرت بالفقرة السابقة

حماولة اختيار موقع بضواحي املدينة والبعد عن منتصفها وتفضل اجلهة اليت يكون اجتاه الرياح  -٦
بية  ومثال ذلك مبدينة جدة بالسعودية تفضل الضواحي الشمالية والشمالية الغر–السائدة من جهتها 

 .بسبب ان الرياح السائده ا مشالية غربية
مفيدة لتحقيق انارة ووية طبيعية نظيفة وهي من اهم العناصر اليت تلزم لتحقيق ) ٦-٥-٤-٣(الفقرات األربعة 

 . اضافة السهامها بالتوفري بالطاقة الكهربائية بقدر كبري جدا–صحة املسكن 
 

 :املؤثرات النفسية/ ٣-٢
 : ونبدأ باملؤثرات السلبية–الة النفسية لدى سكان املرتل  ميكن ان تسيء او حتسن احلتمؤثراهنالك عدة 

خط غري ( فصعوبة الوصول للموقع – من هذه العوامل ما يتعلق باملوقع واجلوار من الناحية التخطيطية -١
 ( عدم قربة من اخلدمات االساسية اليومية)  عنوان صعب يتسبب باحراجكم مع ضيوفكم –معبد 

مثل السوبرماركت ، املسجد ، مدارس االبناء ، مكان العمل ، اماكن امنة للعب االطفال مثل احلدائق 
هذه األمور لو مل تتوفر ستزيد من قدر العىبء النفسي لسكان املرتل ، ومن املؤثرات السلبية ) العامة 

رت اليها بالفقرات االخرى على احلالة النفسية للسكان عدم توفر بعض ما ورد بأحد االخطاء اليت اش
 .ذا املوضوع 

 : عناصر االزعاج االخرى احمليطة مبوقع السكن ومن امثلتها -٢
 .جار السوء+ 
 . تليها مجيع املدارس–مدارس ابناء للمرحلة املتوسطة والثانوية بشكل رئيسي + 
 .اي جهة حكومية او خاصة تتسبب بأزدحام قرب املسكن+ 
 . تصدر روائح او اصوات مزعجة-اخل .... نع او مستقنعات ورش او معامل او مصا+ 
 .بشكل عام) الغري متزوجني(مساكن العمالة الوافدة او العزوبية + 
 .كشف بصري من اجلوار للمسكن+ 

 : من العوامل السلبية على احلالة النفسية واليت تتعلق بالتصميم املعماري -٣
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 مما –ية لالستفادة من اجليد منها وجتنب السليب منها عدم مراعاة تصميم املسكن للعوامل البيئ+ 
 .يشكل عبأ نفسي ومادي على السكان

 وهذا –عدم مراعاة العادات االجتماعية والضروف االقتصادية واخللفية الثقافية اخلاصة باالسرة + 
 حنن بالسعودية والعامل العريب شعب – والكن سأحاول ان اوجز شرحه –موضوع به مبحث كبري 

مضياف جدا ونتميز بالسعودية خبصوصيتنا الكبرية جدا والنابعة من شريعة االسالم مبوضوع 
 واي خلل ذا الفصل سيشكل –مما يدفعنا لفصل قسم الضيافة عن القسم االسري .. احلجاب 

املشكلة تكمن بأننا افرطنا ذا الفصل ببعض التصاميم مما تسبب در .. ضغط نفسي على السكان 
  وملعرفة املزيد عن هذا اهلدر اقرأ موضوع–دي كبري اقتصا

 (ازدواجية العناصر والفراغات  يف البيت السعودي املعاصر)
 html.mistake/rokoon_est/com.geocities.www://ttph: على الرابط التالياو 

 
ميكن للتصميم املعماري ان يضعف من قدر االتصال بني االبوين واالبناء مما قد يتسبب باحنرافات + 

 مما قد يتسبب هلم ولالبوين بضغوط نفسية كبرية بفترة اجتماعية او سلوكية وخصوصا بفترة املراهقة
ن توفر قدر اكرب من الالزم من اخلصوصية بغرف االبناء مما جيعلهم فنجد ببعض املساك – الحقة

يقضون كل وقتهم باملرتل بداخلها وال يقابلون االباء اىل نادرا كما ميكنهم الدخول او اخلروج من 
 وهنا مكمن اخلطر ، يعتقد البعض ان تلك –احلجرات او االجنحة املخصصة هلم دون علم االبوين 

 ولكنها على العكس وميكن ان –ناء برفاهية اكثر مما سيتسبب براحتهم واسعادهم امليزة ستشعر االب
تكون السبب باحنرافهم ، بكثري من االحيان انصح رب االسرة عند اعداد الربنامج الوظيفي بتجنب 
هذه احلرية جبعل قسم النوم لالبناء خايل من متديدات التلفاز والتلفون وتكون جبناح جيمع معه غرفة 

م رب االسرة ويكون للجناح باب خاص ميكن قفلة وقت النوم ، وللمزيد حول هذا املوضوع ارجو نو
 htm.myhome/rokoon_est/com.geocities.www://httpl: او على الرابط" مسكن يريب"االطالع على هذا املوضوع 

 حيث ان الضيق مبساحة احلجرات يشعر –حجم والوان احلجرات هلا دور كبري باحلالة النفسية + 
 وحيث ان هذا مسكن العمر فستطول به االقامة واستعمال تلك احجرات مما قد –بعدم الراحة 

فهي تلعب دور مهم ايضا ) دهان واثاث ( ة الوان احلجرات يسبب بعض الضغط النفسي، اما من ناحي
 : سأوردها تالياً– فكل لون له خصائص تساعد على حالة مزاجية معينة –باحلالة النفسية 

من أجزاء  تأثري األلوان يف املكان يكاد ال يضاهيه تأثري آخر، حيث نلمس ذلك يف كل زاوية وركن
إىل أخرى، وتتعدد األلوان يف  ثري يف مزاج اإلنسان وحتويله من حالةاملرتل، فاأللوان هي الكفيلة بالتأ

... الذي ينفرد به يف التأثري سلبا أو إجيابا تأثرياا بتنوع مناذجها، فلكل لون فعله وسحره اخلاص
األلوان املقتبسة من الطبيعة اليت حتيط بنا من كل جانب، كلون  وتتميز األلوان الطبيعية، ونعين ا
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فهي أعظم قدرا ومكانة يف عامل الديكورات ... خبصوصية متيزها عن غريها ب واحلجر والتراباخلش
  .هلا من تأثري مستمد قوا من الطبيعة نفسها احلديثة، ملا

هلذه األلوان املنتشرة والكثرية بكثرة ألوان الطبيعة، مثل األلوان  ويف ظل إمكانية االختيار الواسع
 لرمادي لون القش واحلجر واأللوان الغامقة تصبح الديكورات املكسوة ا يفالبيج وا الساطعة كلون

جوهرها، وكذلك إىل الوحدة  وجتسد ألوان الطبيعية األبعاد احلية ملدلوالا وتستند إليها يف.. تألق دائم
  .والتجانس، وجتلب الراحة والطمأنينة

عض يف كثري من املواضع إال إذا امتزجت مع هذه األلوان ال تتناغم مع بعضها الب وعلى الرغم من أن
الديكورات،  حية أخرى، كاأللوان املساعدة، لكنها تتمتع مبيزة االنتعاش واحليوية اليت تبعثها يف ألوان

  .املكونة من مفرداا
يكور، عترب أبرز العناصر األساسية للداملرتل، وت وهكذا تتناسب األلوان الطبيعية مع خمتلف أجزاء

 .الالزمة ليتمتع ا الصالون وغرفة النوم واملطبخ، وبقية أجزاء املرتل الراحة واحليوية والبساطةوجتلب 
  :البعد االقتصادي/ ثالثا 

، فهل تعين بالضرورة املسكن "اقتصادي"واملطورين حول كلمة   ونقاش بني املهندسني واملعمارينيهنالك جدل
  املتدنية وبعيد عن الزخرفة والفخامة أم ماذا؟ أو ذي اجلودة! التكلفة أو قليل" املتواضع"

هو املسكن اآلمن واملريح : "حماضرة للمعماري عبداهللا الثروة  نعرف أوالً املسكن االقتصادي وكما جاء يف
جودة  االحتياجات مث الرغبات احلالية واملستقبلية لساكنيه ويتم امتالكه بأقل تكلفة وبأفضل والذي يليب مجيع

 ."تخدامه بأفضل تكلفةوميكن اس
، فاألمر فعالً "مجيع االحتياجات والرغبات احلالية واملستقبلية" وحيث أن حمور النقاش واجلدل حيوم حول كلمة

تتكون يف  استراتيجية واضحة لإلقناع، وقد يتناىف هذا مع التخطيط االستراتيجي بعيد املدى ألسرة حيتاج إىل
مستقبالً إلجناب طفلني آخرين  يهدف صاحبها أو صاحبتها) ة وطفلزوج وزوج( أفراد ٣الوقت احلاضر من 

تعمل فهل هناك جمال إلسكان السائق واخلادمة يف  وإن كانت الزوجة. ومن مث تزويج أحدهم يف نفس السكن
 .ملحق بالسكن نفسه

دراسة اجلدوى  وهيجيب التركيز على املفاهيم االقتصادية للبناء والتشييد بداً باملراحل األوىل  ومن هنا كان
متربع أو هو نفسه الذي سيبين  ملشروع السكن وسواء كان صاحب املشروع هو فاعل خري أو" االقتصادية"

بتجزئة عناصر ومراحل املشروع وتبيان تكلفته  ومن مث مروراً. ويسكن عن طريق مدخراته أو إىل االقتراض
 :كالتايل واليت أظهرته بعض الدراسات

 % ٤٠= االرض 
 % ٥٠= ذ املشروع تنفي

 % ٨= اهلندسية  التصميم واالعمال
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 % ٢= خدمات 
كاهلندسة  املفهوم االقتصادي لبناء املساكن والوحدات السكنية بالتقنيات احلديثة املستخدمة وعادة ما يصطدم

فاملفهوم األول،  ،"Cost Cutting / Reduction" وختفيض التكاليف "Value Engineering" القيمية
 Elements تركز على العناصر اليت تليب حاجات املستخدم بينما األخرى Functions لى الوظائفيركز ع

ورغبات املستفيد كما جاء يف التعريف السابق  ومن هنا تظهر اخلالفات واجلدل يف كيفية تلبية حاجات
 .للمسكن االقتصادي

ون بأمس احلاجة بالتوفري من كافة بنود  ومبرحلة البناء نك–ومن الواقع جند أن كل منا يسعى اىل التوفري 
 ومن هذا –" حيتمل ان يكون اكرب استثمار لالسرة بطول حياا " املشروع نظرا للتكلفة الكبرية جدا له 

املنطلق جند الكثري منا يلجأ ببداية املشروع اىل ارخص مكتب هندسي لعمل التصميمات واملخططات ، ويفعل 
 واخريا يقوم باالشراف بنفسة على العمل –املواد اليت ستستخدم ببناء املرتل مثل ذلك مع مقاول التنفيذ وب

هل تعتقدون ان هذه املمارسة ستوفر حقا بتكلفة ....  والنتيجة –بدال من املهندس املشرف ليوفر تكلفته
 املشروع؟؟؟

 اضف اىل –ة  بل على العكس فتكلفة املشروع زادت كثريا دون علم صاحب–اجلواب بالتأيكد سيكون ال 
 .ذلك ان هذا املبىن سيكون غري اقتصادي مبرحلة التشغيل ايضا

 :وفيما يلي سأعرض بعض االمثلة لعدم اقتصاديات تلك املمارسات
اختيار ارخص خمططات للمبىن وببند واحد فقط هو اخلرسانات املسلحة قد تزيد بتكلفة اخلرسانات  -١

 –فة عمل التصاميم بافضل املكاتب وبأفضل وضع ممكن واحلديد املستخدم ا مبا ميكنه ان يغطي تكل
 ٢٥٠٠٠ اىل ١٠٠٠٠مرت علي عدة خمططات لفلل صغرية ومتوسطة مت اعادة دراستها ومت توفري من 

 .ريال فقط ببند اخلرسانات املسلحة
 حيث ان رخص املقاول قد يكون –اما اختيار ارخص مقاول قد يتسبب خبسائر كبرية باملشروع  -٢

 مثل رغبة املقاول باملشروع نظرا لرغبته تغطية مصاريف املؤسسة – تضر مبصلحة املشروع السباب قد
 او لرغبته بالتالعب ببعض البنود – او عدم خربته ومعرفته بالتكلفة الفعلية –بسبب ضائقة مالية 

بب بوقف وهنالك الكثري من االسباب الناجته عن سوء اختيار املقاول واليت قد تتس.... للتوفري منها 
 .املشروع مبرحلة من املراحل ويضل املالك يركض وراء املقاول حىت يصلو للمحاكم 

ان   -اما موضوع مواد التنفيذ واقصد التجاري منها اليت اصبح لفض جتاري ا يعادل لفض مغشوش  -٣
نفسها كما انه االعمال اليت تتم بتلك املواد تكون تكلفة مصنعية تثبيتها مساوية او تزيد عن قيمة املادة 

وا عيوب اذا ما ظهرت ) اا جتارية(يضطر يف كثري من االحيان العادة عملها اكثر من مرة بسبب 
اعملها بطريقة صحيحة، اعملها (يقول  مثل ياباينجند   ،خالل التركيب ستظهر خالل فترة قصرية جدا

 الف مرة ، - اعملها- جتارية-ةبطريق ولكن لسان حال جتار صناعة البناء يقول اعملها -) مرة واحدة
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وهي األعمال اليت ختتفي ) جتارية(اذا مامتت مبواد ) السباكة(وعلى سبيل املثال جند ان االعمال الصحية 
معظمها خلف ارضيات وحوائط املبىن يصبح اثرها بالغ اخلطورة على املبىن بعد استخدامه لفترة زمنية 

 .المجايل للمبىن ككلقصرية، حىت انه سيتسبب يف تقصري العمر ا
) عظم وتشطيب(ان االستغناء الكامل او اجلزئي عن اشراف مهندس متخصص مبتابعة اعمال التنفيذ  -٤

 ويتم استالم املبىن –قد يتسبب خبسائر كثرية من ابسطها وجود عيوب ببنود تنفيذ مل يلحظها املالك 
 –اول باعادة تنفيذها على حسابة وهذه العيوب ا بينما لوتوفر مهندس مشرف ألكتشفها وكلف املق

 .وبالتايل سيضمن املالك انه قد حصل على مبىن مبواصفات جيده وبالتكلفة والوقت احملددة
وبالبعد االقتصادي جند ان التصميم املعماري للمبىن قد يكون له اثر بالغ جدا وذلك من عدة اوجه غري تلك 

نامج الوظيفي الذي يسمح بتعدد الفراغات ذات االستعمال املتشابة املباشرة ، فمثال جند هلا تأثري كبري جدا بالرب
 : وسأكرر الطلب بإعادة قرائتة ملناسبة املوضوع– وهو موضوع اشرت له سابقا –او النادر 

 (ازدواجية العناصر والفراغات  يف البيت السعودي املعاصر)
 html.mistake/rokoon_est/com.geocities.www://http: على الرابط التالياو 
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 :نماذج لمخططات معماریة
 ولكن المهية املوضوع علمنا من موضوع جودة خمططات البناء كيف ميكن لنا االستفادة من املخططات اجلاهزة ،

 . كيف ميكن ان نستفيد من هذه املخططات قبل ان نستعرضها–اكرر باجياز 
 من –يصعب على الكثري تكوين تصور عام للربنامج الوظيفي الذي حيتاجة وكذلك بعض العناصر التصميمية 

تصاميم بغرض اقتباس افكار هذا املنطلق اقدم لكم بعض الروابط اليت متكنكم من االطالع على العديد من هذه ال
 .جزئية وحتديد برنامج وظيفي يتالئم مع احتياجاتكم اخلاصة وضروف موقع املسكن البيئية واملكانية

 

 اخترت –وحيث ان هنالك طلب متزايد من قبل املقدمني على بناء مرتل العمر باالطالع على تصاميم جاهزة 
فة من حيث املساحة والتصميم ، ارجو ان تكون ا الفائدة لكم بعض اهم املواقع اليت وجدت ا مناذج خمتل

 .املرجوة
 

 الرابط اسم املوقع رقم
 php?t.showthread/forum/org.almuhands.www://http=57804 منتدى املهندس ١

 html.villa/sa36mohammed/com.geocities.www://http رابط خاص بقروب ركون  ٢

 html.mas/mas/1gurayat/com.geocities.www://http موقع بلدية القريات ٣

 asp?projects.perv_work/asp/com.alteraz.www://http=2 الطراز الشرقي ٤

 asp.moh_dynamicIndex/store/ndesalmoha/com.almohandes.www://http موقع املهندس مروان عاشور ٥
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 :الدعم الفني المجاني
 وهم ثالث – بالدعم الفين ذلك الدعم الذي يساعدكم على جتنب اخلطأ بأي مرحلة من مراحل املشروع اقصد
 :اقسام
 الدعم العقاري -١
 الدعم اهلندسي -٢
 الدعم القانوين -٣

من خالل منتديات عربية متخصصة يتم " االنترنت"كة العنكبوتية من املفرح حقا ان جند مثل هذا الدعم عرب الشب
 .من خالهلا تبادل اخلربات وتقدمي النصح واالرشاد بقصد وجه اهللا تعاىل

 
 انا مل اجد سوى منتدى - يقصد به تقدمي النصح واملشورة الفورية الي استفسار عقاري – الدعم العقاري-١

 /vb/com.tmleek.www://http:  وموجود على الرابط التايل–دى متليك وهو منت واحد مبدينة جده بالسعودية،
 
 : وارشح– يقصد به تقدمي النصح واملشورة الفورية الي استفسار بالتصميم او التنفيذ – الدعم اهلندسي -٢
 php?f.forumdisplay/forum/org.almuhands.www://http=147:  على الرابط–) السعودية(منتدى املهندس + 

 php.index/bet/com.homekw.www://http:  على الرابط–) الكويت(منتدى شبكة البناء+ 

 php.index/vb/net.tkne.www://http:  على الرابط–منتدى التقنية + 
 
 واخلاص مبراجعة العقود او تقدمي املشورة باملشاكل القانونية اليت قد حتدث بني املالك من – الدعم القانوين -٣

 فيمكن جتدون ا بعض املساندة اذين –ى جهة وبني واملهندس املشرف او املصمم او املقاول من جهة اخر
 :املنتديني

 php?f.forumdisplay/forum/org.almuhands.www://http=147:  على الرابط–) السعودية(منتدى املهندس + 

    php?f.forumdisplay/bet/com.homekw.www://http=4:        على الرابط –) الكويت(منتدى شبكة البناء+ 

 /37ibrahim_khalil/group/mco.yahoo.groups.finance://http       :م خليلقروب املستشار القانوين ابراهي+ 
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 : على التنفیذشرافاال
لرياقب مقـاول التنفيـذ     يتم االشراف على التنفيذ من خالل مكتب هندسي مشرف يتعاقد مع مالك املشروع              

 االشراف ضمانه املالك يف حصولة على افضل تنفيذ للمشروعيعتربوبذلك  –يتابع اعمال تنفيذ املشروع باملوقع      و
خالل الفتـرة الزمنيـة احملـددة      املشروع بأعلى مستوى من اجلودةمواصفات القياسية اليت تضمن تنفيذ    طبقا لل 

 ةاملصـنعي التكلفـة الزائـدة الناجتـة عـن أخطـاء وسـوء       باإلشراف اهلندسي يـوفر  للمشروع ، كما أن 

    
نظراً لعدم معرفتهم ملهندس املشرف ومن االخطاء الشائعة ذا اال استهانة الكثري من اصحاب املشاريع بدور ا

، حيث اصبحنا جند ان دور االشراف اهلندسي اصبح ينحصر باصدار  وفوائدة ولتوفري قيمة االشراف بأمهيته
اخلرسانات واحلديد العمال (بافضل احلاالت يتم االشراف على االعمال االنشائية واو فقط شهادة االشراف 

 )العظم
 :الشراف اهلندسي وفوائدةمل ل الكادوراللذا اوضح تاليا 

قبل البدأ بالتفيذ للتأكد من   وجداول الكميات واملواصفاتاهلندسيةاملعمارية و مراجعة املخططات -١
 .صحتها وعدم وجدود أي اخطاء او تعارض او نقص ا

 . املساعدة يف اعداد ومراجعة عقود التنفيذ مع املقاولني-٢
 .التنفيذ ورسومات الورشة املقدمة من مقاولني التنفيذ مراجعة وتدقيق واعتماد رسومات -٣
 . اعتماد املواد املستخدمة بالتنفيذ-٤
 )ديكور، تشطيب ، كهرباء ، صحي ، ميكانيكي ، عظم  (التخصصات متابعة اعمال التنفيذ بكافة -٥
 . متابعة خطة التنفيذ للتأكد من انتهاء املشروع باملوعد احملدد-٦
 .ات للمقاولني اعتماد املستخلص-٧
 ).اليت قد يطلبها املالك اثناء تنفيذ املشروع( اعتماد قيمة وفترة االعمال االضافية وأوامر التغيري للمقولني -٨
 . استالم االعمال من املقاولني خالل مراحل التنفيذ-٩

 . عمل االختبارات والفحوصات الالزمة للتأكد من جودة املواد واملصنعيات-١٠
من مصلحة املالك يف تكلفة بالشكل الذي يضجراءات الالزمة يف حالة تقصري مقاول التنفيذ  اختاذ اال-١١

 .فترة تنفيذهاملشروع و
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وأشري هنا اىل ان دور االشراف اهلندسي يهتم كثريا باجلودة ويأيت بعد ذلك فترة التنفيذ وال يهتم بتكلفة التنفيذ 
فيمكنه ) اجلودة ، الزمن ، التكلفة  ( ادارة املشروع كاملة، وباملشاريع اليت يرغب مالكها بالتحكم بعناصر

 Project Management of Constructionالتعاقد مع احد املكاتب اهلندسية املتخصصه بادارة املشاريع 
 

  " :Project Management of Construction"المشروع   تنفیذ إدارة 
من االشراف لكوا تم بعناصر   أكثر مشوليةولكنهاملشروع تعترب بديل لالشراف على النتفيذ تنفيذ اأدارة 

 .)اجلودة ، الزمن ، التكلفة (ادارة املشروع 

 
روع  من يت سخرت لتحقيق اهداف مالك  املشية الة اهلندس مناهج وأساليب االدارىتعتمد إدارة املشاريع عل

 .يذ املشروعترة تنفزام بفكلفة وزيادة اجلودة وااللتحيث ختفيض الت
سئولياته والتزاماته لتنفيذ املشروع ، من افة ميعمل مدير املشروع على متثيل املالك بك    وذا التخصص 

ذ ، اضافة راف ومتابعة وإعداد وتنفيذ خطط التنفيشروع من إش الالزم إلدارة املاز اهلندسيخالل توفري اجله
ه على املقاولني وتوفري الدعم والتنسيق الالزم بني التخصصات املختلفة إلمتام اعماهلم لتجزأة املشروع وترسيت

 .ةبكل مرونة ويسر وبأقل األسعار املمكنة ، وإطالع املالك بكافة مراحل التنفيذ من خالل التقارير الدوري
 :ملهام ادارة املشروعخمتصر وفيما يلي شرح 

 :اعداد كافة مستندات التعاقد لتنفيذ املشروع مع مقاويل التنفيذ  -١
ات ومستندات املشروع ومن مث ن قبل البلدية يتم مراجعة املخططائية ماء واعتماد خمططات املشروع النه  بعد انته 

داد عة املشروع ويلي ذلك ا    ئتعتمد على خطة تنفيذ وجتز    فيـذ املشروع اليت     مناقصات ختصصات تن   يتم تصنيف 
 .كتيبات طرح تلك املناقصات مرفقة مع املخططات ومواصفات وكميات املشروع
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  :Value Engineering  -اهلندسة القيمية  -٢
                         اهلندسة القيمية هي جهد مجاعي منظم ألجل حتليل وظائف املشروع ومطابقتها األهداف ومتطلبـات املالـك                 ” 

واملستفيد ومن مث ابتكار بدائل تؤدي تلك الوظائف وحتقق األهداف بأقل تكاليف ممكنة دون اإلخالل بـاجلودة                                    
 “والوظائف األساسية

سـتندات  ويبدأ تطبيق نظم اهلندسة القيمية بدورة حياة املشروع مبرحلة التنفيذ مبراجعة وتنقيح الرسـومات وامل        
الالزمة لطرح مناقصات مقاولة تنفيذ املشروع على مقاولني التنفيذ ، واليت يفضل أن تتم من قبل فريق هندسـي   

ومن مث يتم وضع توصيات نتائج الدراسة القيمية اخلاصة بتحسني اداء  ، خصص خمتلف متاما عن فريق التصميم  مت
 .يات الالزمة للمالكاملشروع وإمكانية ختفيض التكلفة العمومية ورفع التوص

 :)Works .)D.I -التنسيق مع مصمم الديكور الداخلي  -٣

بالعديد من املشاريع تظهر بعض التعارضات واملشـاكل التقنية نتيجة عدم التنسيق بني التصاميم اهلنـــدسية               
 جودة التنفيذ من    ة مما قد يؤدي لزيادة التكلفة باملعاجلة او نقصان بدرج         –للمشروع وتصاميم الديكور الداخلي     

 .حيث الوظيفة او الشكل
 التنسيق مع مصمم الديكور للتوفيق بني خمططات الديكور وباقي املخططات اهلندسية للمشـروع              جيبولذلك  

 .لتحقيق اهداف املالك باحلصول على افضل جودة ممكنة وبأقل تكلفة
 :تقييم مقاولني التنفيذ  -٤

للعمل   جزئية باملشروع ، ومن مث عمل التقييم الالزم للتأكد من كفاءم             اعداد قائمة باملقاولني املتخصصني لكل    
 .من خالل االجتماع مع ممثليهم ومناقشتهم واإلطالع وزيارة املشاريع السابقة هلم باملشروع

 :طرح مناقصات التنفيذ بكافة اجزاء املشروع   -٥
ع ارفاق مستندات وخمططات املشـروع       اعداد وطرح كتيبات مناقصات املشروع لكل جزئية حسب احلاجة م         

 .الالزمة 
 :توضيح كافة استفسارات املقاولني اخلاصة باملناقصة  -٦

اإلجابة على كافة استفسارات املقاولني وتوضيح كافـة احتياجـات العمـل             يتم –اثناء مرحلة طرح املناقصة     
 .تستدعي ذلكارات اليت ف حمدد لالستفسالزمة او توصيمبستندات املناقصة ، وإذا لزم األمر إعداد التفاصيل ال

 :تقييم عروض التنفيذ   -٧
مقارنـة  ام  ظق ن ف تقييم تلك العروض و    روع ؛ يتم  فيذ حسب املناقصات املطروحة للمش    د استالم عروض التن   بع

 . ومن مث يتم تقدميها للمالك مرفقة بتقرير التقييم–د من بنود املشروع جمدول حسب قيمة العرض لكل بن
 :قشة وترسية املناقصات منا -٨
اسـبني  املقـاولني املن  ذ على   م عروض املقاولني وبالتنسيق مع املالك يتم ترسية عروض التنفي         اء على نتائج تقيي   بن

 .باملناقصة
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 :تسليم املوقع   -٩
 د مسبق عط م ديد مواقع مكاتب مقاويل التنفيذ وفق خمط       اضافة لتح  –تسليم موقع املشروع رمسيا ملقاويل التنفيذ       

 .لذلك مبوقع املشروع ال يتعارض مع اعمال املوقع
 :ختطيط وإدارة فترة تنفيذ املشروع  -١٠

      :يتم ختطيط الربامج الزمنية لكافة انشطة املشروع وفق التايل
 .اعداد الربنامج الزمين العام لكافة مراحل وبنود املشروع 
 .مل باملوقعمراجعة وحتديث الربنامج الزمين مرحلياً وفق فعاليات الع 
 .مراجعة ومطابقة جداول مقاولني التنفيذ مع الربنامج الزمين العام للمشروع 
 .اعداد تقرير مرحلي لتقدم العمل باملوقع 
 وذلك لتقليل مـن     –حتديد مواد التنفيذ الالزمة قبل البدأ بتنفيذ البند لتوفريها بالوقت املناسب للعمل              

 . املواد ، وجتنب تأخرهاحجم ختزين املواد باملوقع ، وتوفري هدر
  التخطيط وحتديد االنظمة الكفيلة بتخفيض فترة التنفيذ دون املساس باجلودة املطلوبة والتكلفة احملددة 
املتابعة الدورية مع مقاولني التنفيذ للتأكد من صحة مسار اعماهلم ومتاشيها مع الربنامج الـزمين العـام                  

 .للمشروع
 :ذ ختطيط وإدارة تكلفة التنفي -١١

     :يتم ختطيط تكلفة التنفيذ لكافة انشطة املشروع وفق البنود التالية
 .اعداد ميزانية املشروع 
 .حتليل ميزانية املشروع 
 .ولكامل املشروع/ تقدير تكلفة املشروع لكل بند  
 .دراسة املشروع والتوصية بامليزانية العامة للمشروع 
 تقدير التكلفة الالزمة ألوامر التغيري 
 . التكلفة لالضافات احملتملة للمشروعتقدير 
 .حتليل قيمة املناقصات وتقيمها 
 .مناقشة وحتديد التكلفة لكل أمر تغريي 
 .امتام واعتماد التكلفة لكل أمر تغريي 
 .حتديد وتقييم جداول التدفقات النقدية ملراحل تنفيذ املشروع 
 .م العمل وتكلفة التنفيذ وإعداد تقرير دوري لتقد–مراجعة واعتماد مستخلصات املقاولني  
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 :تقارير ادارة املشروع  -١٢
اعداد نظـام    (  للمالك  تقدمي التقارير التالية   واحلرص على نقل الصورة احلقيقية عن تقدم العمل مبوقع املشروع           

     ) :تقارير لكافة اجراءات التنفيذ 
 .اعداد تقرير اسبوعي باملوقع 
 .اعداد تقرير مايل شهري 
 . خالل كافة مراحل التنفيذ-حلي يوضح تقدم العمل باملوقع اعداد تقرير مر 
 .اعداد تقرير مرحلي للتكلفة وتقدم العمل باملشروع 
 .اعداد تقرير مرحلي  باملستخلصات ملقاولني املشروع 
 ).ان وجدت( اعداد تقرير بتكلفة األوامر التغريية  

 :أعمال اإلشراف باملوقع  -١٣
 واليت مت شرحها مبوضوع االشـراف علـى         –سية ألعمال االشراف باملوقع     يتم تقدمي كافة اخلدمات االسا    

 .التنفيذ
 :اخلدمات اإلدارية مبوقع املشروع  -١٤

      : مثل-توفري كافة االحتياجات االدارية الالزمة مبوقع املشروع 
 .السكرتارية ، نظام امللفات واألرشيف  
 .تنظيم وإدارة اجتماعات املوقع 
 .وحماضر االجتماعات وتوزيعها على املشاركنياعداد التقارير  
 .تطبيق نظام العمل والعمال باملوقع 
 .تطبيق انظمة األمن والسالمة باملوقع 

 :اخلدمات اهلندسية للمراجعة واالعتماد  -١٥
      : مثل-مراجعة وتدقيق واعتماد كافة تسليمات املقاولني 

 .تدقيق واعتماد املخططات التنفيذية 
 .اد املوادتدقيق واعتم 
 .تدقيق واعتماد العينات 
 .تدقيق واعتماد نتائج الفحص واملواصفات 
 .تدقيق واعتماد اجلداول الزمنية 
 ....).اإلنشائية ، امليكانيكية ، الصحية (تدقيق واعتماد احلسابات اهلندسية  
 .تدقيق واعتماد خمططات املقاولني واجلداول الالزمة  
 التأكد من اجلودة 



 

68 

 
محمد حلواني. م: اعداد    التحدیث الثالث–المرشد المتاك  وبناء المسكن   

  ):Final Handover( الستالم املشروع هلندسية اخلدمات ا -١٦
  :القيام بالتايل إلجراءات التسليم االبتدائي لبنود املشروع يتم 

 .اجراء الفحص واالختبارات االولية الالزمة وإعداد كشف باملالحظات الالزم تنفيذها او معاجلتها  
 :كد من جودة االعمال املنجزةاستالم التقدميات التالية من مقاولني التنفيذ ومراجعتها للتأ 

 .امتام تنفيذ العمل حسب املخططات       * 
 .استالم شهادة ضمان جودة التنفيذ       * 
 .اجراء اختبارات التشغيل واستالم كتلوجات التشغيل       * 

قبـل  اجراء الفحوصات النهائية وإعالم املالك باملالحظات اليت ال تزال موجودة ومل تتم معاجلتها مـن                 
 .املقاول

 والعمل على امتام اجراءات التسليم النهائي بعد عام من تاريخ االستالم  –اصدار شهادات امتام االستالم      
 .االبتدائي

 .اصدار امر صرف الدفعة األخرية ملقاولني التنفيذ 
 . اذا نص العقد على ذلك– حلني التسليم النهائي% ٥حجز قيمة  
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 : وعقد اشراف–نموذج عقد تصمیم 
 

 صیغـةعقــد تصمیم مشروع
 

 و بعونه تعالى ، تم / . / . ..... هـ ، الموافق . / . / .... الواقع فى  ....... إنه فى يوم 
 : األتفاق بين كل من 

 طرف أول ........................................................                المكرم -١
 طرف ثانى ...................................              ..................... مكتب  -٢

 : و ذلك على ما يلى 
 
 :  موضوع التعاقد -١

يقوم الطرف الثانى بأعمال التصميم الالزمة لمشروع الطرف األول ، و الذى يشمل المكونات الموضحة فيما                
(             ) عى الخاص به رقـم  بعد  و على األرض المملوكة من قبل الطرف األول بموجب الصك الشر 

و تشمل أعمال التصـميم األمـور   ........... بمدينة ............... و الكائنة فى حى /    /      و تاريخ       
 . المذكورة فى البيان الموضح فى هذا العقد فقط 

 
 :  مكونات المشروع -٢

 : يتكون المشروع من المنشآت التالية 
 :   الفيال -أ

فيال مكونة من دورين فقط ، حسب التصميم المرفق و المقدم للبلدية كتصميم مبدئى ، مـع المحافظـة                و هى   
 . على األرتدادات المطلوبة من قبل البلدية 

 
 :  الملحقات –ب 

 : تتكون الملحقات من األعمال التالية 
  م ٢,٠٠ × ٦,٠٠ × ٤,٠٠ خزان مياه سفلى مقاس -١-ب
  م ٢,٠٠ × ٦,٠٠×  ٢,٠٠ خزان صرف مقاس -٢-ب
 .  غرفة الكهرباء إذا طلبت البلدية ذلك -٣-ب
 .  غرفة الحارس و حمامه -٤-ب
 .  السور الخارجى -٥-ب
 .  موقف سيارة داخلى -٦-ب
 .  ملحق بالسطح حسب نظام البلدية -٧-ب
 
 :  نطاق األعمال -٣

 : تشمل األعمال المتعاقد عليها البنود التالية فقط 
 : هندسية  الرسومات ال-أ
  يقدم الطرف الثانى للطرف األول نسخة من المقترح األولى مع توقيع العقد ، و نسخة من-١

  يوما من تاريخ توقيع الطرف األول بقبول المقترح ١٥    التصميم المعمارى اإلبتدائى خالل 
 ول أنو ال يحق للطرف األ.    األولى للحصول على موافقة البلدية على المشروع األبتدائى 

 .  قترح األولىضمن   قيمة هذا العقد   يطلب القيام بأى تعديل على هذا المشروع ألى سبب كان بعد قبول الم
 .    و على الطرفين األلتزام بطلبات البلدية 
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حسـب   (A2  A1 A0ات الورق التاليـة  مقاس على احد يقدم الطرف الثانى نسختين من التصميم النهائى-٢
الرسومات التنفيذيـة   وكذلك  ) رسومات البلدية   (   طلبات البلدية  ي يجب ان تلبي كافة    والت  )حجم المشروع 

   :تشمل وهي –

جيب توضيح مجيع األبعاد واملناسيب واجتاه الشمال على مجيع املخططات  -املخططات املعمارية  /١-٢
 : وهي تشمل-املعمارية 

مخطط الموقع العام موضحًا علیھ حدود األرض وموقع البناء ونسبتھ والمجاورین ، ومواقف السیارات  •
   . المختلفة لألرضیات المحیطة بالمبنى والمداخل والمخارج ، وعروض الشوارع واالرتدادات والمناسیب

المساقط األفقیة لألدوار المختلفة موضحًا علیھا جمیع األبعاد والمناسیب ومقیاس الرسم وجداول التشطیبات  •
   .الالزمة

   .كامل واجھات المبنى موضحًا علیھا االرتفاعات وأنواع مواد النھو الخارجي  •
میة على أن یكون أحدھا مارًا بالدرج ، وتوضح على ھذه القطاعات قطاعات معماریة توضح األفكار التصمی •

 . المواد المستخدمة لتشطیب األرضیات واألسقف والحوائط وكذلك األبعاد والمناسیب 
   ) .الخ …… مثل تفاصیل الساللم واألرضیات والحمامات ( التفاصیل المعماریة الالزمة  •
 )اذا طلب ذلك (منظور للواجھة الرئیسیة •
 الكمیات والمواصفاتجدول  •

 : وتشمل–املخططات االنشائية  /٢-٢
المخططات اإلنشائیة لألساسات والمید والجدران االستنادیة واألعمدة موضحًا علیھا المحاور واألبعاد  •

   .والتفاصیل الالزمة 
ي تشمل القطاعات المختلفة مخططات تسلیح أسقف األدوار المختلفة والساللم مع جداول التسلیح والتفاصیل الت •

   .واألبعاد وتسلیحھا وكیفیة توزیع الحدید 
   .مخططات الخزان األرضي والخزان العلوي شاملة تفاصیل تفرید حدید التسلیح وكذلك العزل المائي  •
   .شاملة تفاصیل تفرید حدید التسلیح وكذلك العزل المائي ) البیارة ( مخططات خزان الصرف الصحي  •
   .األسوار شاملة تفاصیل حدید التسلیح مخططات  •
   .التفاصیل اإلنشائیة الالزمة على أن تكون شاملة األبعاد وتفاصیل التسلیح •
  .المذكرة الحسابیة وتقریر دراسات التربة للمباني التي یزید عدد أدوارھا عن أربعة والمبانى التجاریة  •
 الكمیات والمواصفاتجدول  •

 :  وتشمل–املخططات الكهربائية  /٣-٢
   .إلضاءة مستقل لكل دور من أدوار المبنى مخطط توزیع وحدات ا •
   ).برایز عادیة ، مكیفات ، مراوح ، سخانات ( مخطط توزیع القوى  •
   .والساعات) داخلي / خارجي ( مخطط الھاتف وھوائي التلفزیون وشبكة االستدعاء  •
    ) .ان وجد( مخطط لشبكة إنذار الحریق  •
 . مخطط شبكة تأریض المبنى  •
   ) .حسب الحاجة ( لصواعق مخطط لمانعة ا •
   .مخطط لوحات التوزیع  •
   .مخطط مسار الكابالت  •
   .لكل نظام من األنظمة المستخدمة في المبنى  ) RISER DIAGRAM( المخططات األحادیة  •
 الكمیات والمواصفاتجدول  •

 : وتشمل–املخططات الصحية  /٤-٢
وربطھا بالمبنى مع مخطط عام موضحًا علیھ مناسیب الشوارع والمواسیر الخاصة بالتمدیدات وغرف التفتیش  •

   .التصریف العمومي 
المساقط األفقیة لخطوط المواسیر وأقطارھا وجمیع الوصالت وزاویة انفراجھا من وإلى خزانات المیاه العلویة  •

   .والسفلیة 
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مخطط األعمال الصحیة موضحًا علیھ مختلف أنواع التركیبات والمواسیر المستخدمة وأقطارھا إلى خزان  •
   .الصرف الصحي 

   .مخطط تفصیلي لغرف تفتیش ملحقات المواسیر والغطاءات  •
مخطط للسطح موضحًا علیھ میول تصریف األمطار وأماكن التصریف وأقطار األنابیب المستعملة بھا واتجاه  •

   .الصرف 
 .التفاصیل الالزمة لألعمال الصحیة   •
 الكمیات والمواصفاتجدول  •

 : وتشمل–املخططات امليكانيكية  /٥-٢
   .أجھزة میكانیكیة مستقلة لكل دور من أدوار المبنى مخطط توزیع وحدات التكییف أو أي  •
   .مخطط لمسارات وأحجام مجاري التكییف المركزي  •
   ).برایز عادیة ، مكیفات ، مراوح ، سخانات ( مخطط توزیع القوى  •
    ) .ان وجد( مخطط لشبكة ونظام إطفاء الحریق  •
  الكمیات والمواصفاتجدول  •

 :  األتعاب -٤
فقـط      ) ٠٠٠٠,٠٠(    و البالغــــة   يدفع الطرف األول للطرف الثـانى أتعابـه عـن هـذا العقـد     

 : رياالً الغير ، و بموجب الدفعات التالية ...................................  .....
 توقيع العقدمن إجمالى قيمة العقد لدى % ٢٥ الدفعة األولى و مقدارها -أ
 . من إجمالى قيمة العقد لدى قبول البلدية بالتصميم اإلبتدائى المعمارى % ٢٥ الدفعة الثانية و مقدارها -ب
 .كافة رسومات المشروع من نتهاء اإل عندمن إجمالى قيمة العقد % ٢٥رها اقدمة الثالثة و  الدفع-ج
من اعتماد المشـروع النهـائي مـن        نتهاء  اإل عندمن إجمالى قيمة العقد     % ٢٥رها  اقدم و   الرابعةالدفعة   -د

 البلدية وتسليم كافة مخططات للطرف االول
أستحقاقها ، و ال يحق للطرف األول أسترداد أية مبالغ دفعها ، و ال              و يلتزم الطرف األول بتسديد الدفعة فور        

يحق له إلغاء هذا العقد ، فإذا أوقف العمل بالمشروع وجب علية أن يدفع للطرف الثانى المبلغ المستحق الذى                   
ى الطرف األول كامل أتعاب الطرف الثـانى لـد        كما و يجب أن يسدد      . ها التوقيف   يشمل الدفعة التى تم عند    

 . أنتهاء الرسومات 
 :  شروط إضافية -٥

يدفع الطرف األول للطرف الثانى األتعاب اإلضافية التالية ، إذا رغب الطرف األول أو أمـرت البلديـة أن                   
 . يقوم الطرف الثانى بأعمالها 

 . رياالً ، و ال يشمل العمل أية أعمال مساحية .............  مقابل متابع المشروع بالبلدية -١
 .رياالً عن كل منظور..................  مقابل عمل مناظير ملونة -٢
 .  أى عمل إضافى لم يذكر فى هذا العقد صراحة ، يتم األتفاق علية فى حينه -٣

و يشمل عمل الطرف الثانى الحصول على موافقة البلدية على المشروع اإلبتدائى ، و يقـوم الطـرف األول                   
 . ت البلدية و تصريح البناء عن طريقة الخاص بالحصول على كروكى و طلبا

و ال يشمل هذا العقد أية تجاوزات على نظم البلدية أو التخطيط أو الدفاع المدنى ، و ال تحتوى وعدا بـذلك ،          
 . و قد تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها 

 . و اهللا خير الشاهدين 
 

 الثانى                                               الطرف األول الطرف                
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   عقد إشراف على تنفیذ مشروع
 
 

 : م ، و بعونھ تعالى تم اإلتفاق بین كل من / . / . الواقع فى   ........ إنھ فى یوم 
 
 . ى ھذا العقد بالطرف األول المالك و یشار إلیة ف/ ........................................  المكرم -١
 
المستش   ار ، و یش   ار إلی   ھ ف   ى ھ   ذا العق   د ب   الطرف الث   انى  أو       .....................................  مكت   ب -٢

 .المھندس 
 

 :  و ذلك على التالى 
 
 :  موضوع العقد -١

 ...............مدینة ب................... فى موقع ............. حیث أن الطرف األول یرغب فى إقامة 
و حی ث أن  ھ ق  د أس  ند أعم  ال اإلنش  اء إل  ى مق  اول ع  ام ، و ق  د رأى الط  رف األول أن یس  ند أعم  ال اإلش  راف إل  ى    
الطرف الثانى ، فقد قبل الطرف الث انى أن یق وم بأعم ال اإلش راف الالزم ة إلنش اء ھ ذا المش روع ، و المتض منة           

 .  حدوده فى مجال األعمال ، و ضمن شروط ھذا العقد و
 
 :  مجال العمال -٢ 
  أعمال اإلشراف ١-٢

یق  وم الط  رف الث  انى بأعم  ال اإلش  راف الالزم  ة عل  ى مراح  ل العم  ل للمش  روع ، حت  ى إص  دار ش  ھادة األس  تالم      
اإلبتدائى للمقاول ، و تمك ین الط رف األول م ن األس تفادة م ن المش روع ، كم ا و یلت زم المق اول بإع داد و تثبی ت                    

إلعالنی  ة حس  ب تعلیم  ات الط  رف الث  انى ، و تھیئ  ة مكت  ب غرف  ة و حم  ام و ص  الة إجتماع  ات     لوح  ة المش  روع ا
و ی  تم عم  ل المق  اول  . لإلش  راف ، و ل  وازم المش  رف الكتابی  ة و الفنی  ة و مطبوع  ات نظ  م المش  رف الخاص  ة ب  ھ    

الت ى تتك ون م ن    بموجب النظم الكتابیة الخاصة بمكتب الط رف الث انى ، و ال ذى یج ب أن یلت زم بھ ا المق اول ، و         
 : التالى 

 . دفتر الزیارات الذى یعده المھندس   -١
 . تقاریر الیومیة التى یعدھا المقاول بموجب نموذج المھندس  -٢
 . أذون صب الخرسانات و تعلیماتھا التى یصدرھا المھندس  -٣
 . أذون تقدیم و أعتماد المواد  -٤
 . تعویض للمقاول أذون أعتماد التعدیالت الطارئة على األعمال بتعویض و بغیر  -٥
 . أذون البدء بالقیام باألعمال لضبط النوعیة و متابعة البرنامج الزمنى للمشروع  -٦
 . التقاریر الشھریة التى یعدھا المھندس  -٧

 :  جھاز اإلشراف ٢-٢
یتم اإلشراف بزیارات من قبل الطرف الثانى و بواسطة مكتبة ، حسب مقتض یات العم ل ب الموقع ، دون مھن دس         

نب  ھ الط  رف األول عل  ى المق  اول بض  رورة أتب  اع تعلیم  ات المھن  دس و نظم  ھ أوال ب  أول و إال یق  وم ب  أى   مق  یم و ی
 .عمل دون الحصول على تلك التعلیمات و النظم كتابیا 

 
 :  األتعاب و مدة العمل -٣
یة ع ن ك ل   یدفع الطرف األول للطرف الثانى أتعاب ھ لق اء ھ ذا العق د بواق ع دفع ات ش ھر           : األعمال األساسیة  ١-٣

شھر عربى أو جزئھ ، بدءًا م ن ت اریخ ھ ذا العق د ، ش امًال األج ازات و األعی اد و العط الت الرس میة و س واھا ،             
ری   اًال ش   ھریا ی   دفعھا ك   ل ش   ھر عرب   ى ، و یك   ون عم   ل        ...................... فق   ط  ................... بواق   ع 

 . اإلستشارى ضمن الدوام الرسمى و النھارى فقط 
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ش ھر ألى س بب ،   ........... ش ھرا ، ف إذا زادت م دة المش روع ع ن      ............ ر زم ن تنفی ذ المش روع بم دة         یقد
یدفع الطرف األول حسما من حساب المقاول لدیة ، و بدون الرج وع إلی ة ، خص ما م ن مس تحقاتة ، نف س المبل غ           

 . بتدائى عن كل شھر أو جزئھ إلى الطرف الثانى ، حتى صدور شھادة اإلستالم اإل
 
 :   أتعاب األعمال األخرى ٢-٣

كل من لم یرد ذك ره ف ى ھ ذا الع رض ، أو خ رج ع ن مجال ھ أو ح دوده ، یخض ع ألتف اق آخ ر ب ین الط رفین ف ى                     
 . حینھ 

 
 :  حدود العقد -٤

یخض  ع مض  مون ھ  ذا العق  د للتص  ریح و الرس  ومات الص  ادرة م  ن مكت  ب المص  مم ، أس  اس التص  ریح ، و عق  د       
 . واصفات العقد ، و لتعلیمات البلدیة و الدفاع المدنى ، و ھو محكوم بحدودھا فقط المقاول ، و م

 
 :  القوانین المرعیة -٥

 . یخضع ھذا العقد ، فیما لم یرد فیھ نص ، لقوانین المملكة العربیة السعودیة 
 
 :  موافقة المقاول -٦

 . ط التى تمس المقاول بموجب ھذا العقد یجب على المالك أن یأخذ موافقة المقاول كتابة على جمیع الشرو
 
 :  نسخ العقد -٧

 . تم عمل نسختین من ھذا العقد ، و تم توقیعة من قبل الطرفین ، و أحتفظ كل طرف بنسخة لدیھ للعمل بموجبھا 
 

 و اهللا الموفق ،،،، 
 

          الطرف الثانى  الطرف األول                                                                  
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  الثالثالباب 
 
 
 
 
 

 بناء املسكن
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 :كیفیة اختیار مقاول التنفیذ
اختيار املقاول اجليد هو الفيصل يف إخراج مشروعك أو حلمك إىل الوجود ، ويف حاله االختيار اخلطأ فسوف 

رى مشروعك النور أبدا لذلك البد من األخذ يف االعتبار يصادفك الكثري من العقبات بل ميكن أن ال ي
  -:اخلطوات التالية 

حتدث إىل أصدقائك ومعارفك الذين قاموا ببناء منازل أو مشاريع خالل اخلمسة سنوات املاضية واسأل عن  -أ 
 : التايل 
 .  مدى رضائهم عن نوعيه العمل الذي قام به املقاول      -١
 .م بامليزانية املرصودة للبناء  مدى االلتزا     -٢
 .  مدى االلتزام باملواعيد سواء البدء أو التسليم      -٣
         . مدى تواجد املقاول باملوقع خالل فتره البناء      -٤

 . خذ سيارتك وتفقد املباين اليت حتت اإلنشاء  -ب 
 : وسجل املالحظات التالية ، ذها  إن كان يف ذهنك مقاول معني قم بزيارة أحد املنشآت اليت ينف -ج

  هل العمل جيرى يف املسار الطبيعي ؟؟    -١
  هل هناك فترات انقطاع عن العمل باملبىن ؟؟    -٢
  ما نوعيه املواد املستخدمة ؟؟    -٣
     هل املوقع نظيف ومنظم ؟؟   -٤

 لذلك فان   نتيجة طن لتنفيذ املشروعات والحظ التايل أن العديد من املقاولني يقوم باستخدام مقاولون من البا 
 .املقاول يقوم بعمل املدير العام للمشروع لذلك ال غىن عن تواجده باملوقع ومن احلكمة التأكد من ذلك 

ابدأ بتسجيل أمساء املقاولون الذين حصلوا علي نقاط عالية مع مالحظه إعطاء أولوية للمقاول الذي تتأكد من 
 .علي على تنفيذ مشروعاته أنه يقوم باإلشراف الف

 قم بزيارة مشاريع مت – أطلب مشاهده صور مشاريع – تعرف عن خربام السابقة – قابلهم  -اتصل م 
 اسأل يف كل األمور اليت مك وبعد االجتماع اسأل نفسك إن كان من السهل التفاهم مع هذا –تنفيذها فعال 

 املقاول ؟؟ 

  -:الحظ التايل  
 .سعار ليس بالضرورة أفضلها  أقل األ   -١
 . راجع تفاصيل كل عرض بدقه حيث ميكن أن تكون بعض البنود غري مذكورة   -٢
 . ركز على طريقه إعداد العرض وشروطه    -٣
 .  أكرر ال تندفع إىل أقل العروض و ادرس باقي العروض    -٤
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 .  قدم صور من املواصفات واخلرائط إىل كل املقاولني    -٥
 .  ال تدع املقاول يكتب العقد ويفضل اللجوء إىل املكتب اهلندسي هلذا الغرض   -٦

  : بعض النقاط املهمة بالعقد
 .تأكد من وضوح العقد      -١
 .تأكد من كتابه موقع املرتل و املساحة      -٢
 . أرفق جدول مفصل لألعمال املطلوب إجنازها      -٣
 .ذ قم بإعداد جدول زمين للتنفي     -٤
ضع يف اعتبارك أن هناك بنود بالعقد خاصة بتأخري التسليم نتيجة لسوء األحوال اجلوية أو ظروف      -٥

 .خارجه عن االراده 
 .أذكر القيمة وجدول السداد      -٦
 .ال تسدد آخر دفعه إال بعد مطابقة املواصفات      -٧
 .صاريف األخرى املتعلقة بذلك حدد املسئوليات من حيث احلصول على التراخيص وامل     -٨
 .ال تنسى إدراج بند التعديالت      -٩

 .حدد من سيتابع التنفيذ كمشرف    -١٠
 .حدد على من تقع مسئوليه سداد فواتري اخلدمات أثناء عمليه التنفيذ    -١١
ملصروفات ال تنسى إدراج حدود مسئوليه املقاول عند إجراء أي تعديالت نتيجة خلطأ املقاول وا   -١٢

 .املتعلقة بذلك 
 .أذكر بند بالعقد خيص املنازعات القانونية وعنوان املراسلة   -١٣
 .حدد إجراءات الشكاوى والوقت احملدد لذلك    -١٤
 .حدد شروط إاء العقد    -١٥
 . أطلب من املقاول إصدار بوالص تأمني ضد املخاطر وتعويضات العمال - باملشاريع الكبرية -١٦
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  :األعمال التمھیدیة
 والتعاقد مع )الذي جيب ان تعلق صورة منه مبوقع املشروع(بعد اعتماد املخططات النهائية واستالم تصريح البناء 

  :تبدأ مرحلة التنفيذ واليت جيب ان يسبقها بعض الألعمال التمهيدية وهيقاول امل
 .استالم املوقع -١
 .ختطيط املوقع -٢
 .املواداإلنشاءات املؤقتة وختزين  -٣

 : تسليم املوقع–اوال 
حيدد التاريخ الفعلي لبدأ ) وثيقة(من الناحية التعاقدية وتتم من خالل حمضر تسليم تعترب هذه اخلطوة مهمة 

العقد مع املقاول والذي يتم على اساسة احتساب فترة العقد كما يوضح به حتديد موقع االرض موضوع 
تها الكلية ، مع االشارة اىل معاينة املقاول للموقع معاينة نافية ومساح) اطوال وجماورات( العقد وحدودها 

للجهالة وتبني له خلو املوقع من اي مانع ظاهر لبدأ العمل ، وحيرر حمضر التسليم من ثالث نسخ  وحبضور 
 . وحيتفض كل طرف بنسختهكل من املالك واملهندس املشرف واملقاول

 : ختطيط املوقع–ثانياً 
، وهي غالبا ما تكون حمددة بأشاير حديدية يتم وضعها من قبل ) السور(ود االرض اخلارجية يبدأ بتحديد حد

مساح البلدية ، وان مل تكن حمددة يتم حتديد حود االرض بناء على االبعاد الفاصلة بني املوقع واملباين 
 .والشوراع احمليطة واطوال اضالع األرض حسب كروكي البلدية

ل اضالع املوقع واملسافة الفاصلة بني حدود املوقع واجلوار جيب التأكد من زوايا اضافة للتأكد من اطوا
 يف االغلب تكون االرض مستطيلة او مربعة وبالتايل تكون الزوايا بني األضالع كلها قائمة –حدود املوقع 

درجة ، واليت ميكن التأكد منها بشكل بسيط من خالل ٩٠
 ٥-٤-٣ املثلث طريقةاستخدام 
 –ملثلث يستخدم للتأكد من عامودية زاوية اي ضلعني وهذا ا

-أ(متر ونسمي الضلع  ٣حبيث حندد بأحد االضالع مسافة 
) ب-أ(، ونأخذ باجتاه الضلع املفروض انه قائم على ) ب

ومن مث نقيس ) جـ-ب(متر ونسمي هذا الضلع ٤مسافة 
 متر فمعىن ٥فاذا كانت " جـ"والنقطة " أ"املسافة بني النقطة 

يكون ) اكرب او اصغر (  متر ٥ وان مل تكن –زاوية قائمة ) جـ-ب(و ) ب-أ( ان الزاوية بني الضلعني ذلك
 .ذلك دليل على عدم تعامد الزاوية مما سيخلق احنراف الحد او كال الضلعني للداخل او اخلارج

 السنتيمتر لالضالع  ، او حىت حتويلها اىل١٥-١٢-٩ او ١٠-٨-٦كما ميكننا مضاعفة ابعاد هذا املثلث لتكون 
 .سم٥٠-٤٠-٣٠الصغرية 

أ

 جـ ب

٣

٤

٥
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كما نرى ان هذه الطريقة مفيدة باملواقع املربعة او املستطيلة اما املواقع املنحرف بعض 
اضالعها فيجب االستعانة مبهندس مساح يستخدم اجهزة مساحية مثل كاتيودوليت او 

 .توتل ستيشن
 : وختزين املواد اإلنشاءات املؤقتة–ثالثاً 
 النوع من املشاريع جيب حتديد أماكن اقامة احلارس واماكن ختزين مواد البناء وكذلك اماكن وضع ناتج ذا

 .احلفر واخزانات املياه املؤقتة واماكن تشوين وجتهيز اخلشب واحلديد
لغرفة احلارس ميكن اختيار موقع بأحد اركان املبىن ويعمل به مبىن كبينة او كشك احلارس ويفضل  -١

 وجيب –عيد عن موقع احلفر للقواعد واخلزان والبيارة حىت ال يشكل عائق بأعمال احلفر ان يكون ب
ان يكون موقعه يشرف على موقع ختزين مواد البناء ، وبعد االنتهاء من الطابق األرضي ميكن نقل 

 .احلارس الحد احلجرات بالطابق األرضي واليت تكشف مواقع ختزين املواد
واالستأذان من صاحب ) ان كان صاحلا العادة الدفن(تخزين ناتج احلفر جيب اختيار موقع قريب ل -٢

 .املوقع الستغالل ارضة لفترة مؤقتة
 –اختيار موقع مرتفع وقريب لتخزين وتشكيل حديد التسليح ويكون مكشوف من غرفة احلارس  -٣

هم ان يرفع احلديد غالبا يستغل الشارع املقابل للمبىن لذلك ان مل تكن األرض ااورة خالية ، من امل
متر ويغطى حلمايته من مياه املطر او  ٢-١,٥عن منسوب الشارع بوضعة على مرابيع خشب كل 

 .الرطوبة
 .اختيار موقع قريب لتخزين خشب النجارة وجتهيز القوالب -٤
وحجارة اخلرسانة واألمسنت وخزانات ) الرمل(يفضل ان خيتار موقع متقارب لوضع وختزين البطحا  -٥

 ومن املهم االسراع لتنفيذ – وأيضا جيب ان تكون مكشوفة من قبل غرفة احلارس –ؤقتة املياة امل
اخلزان األرضي لالستغناء عن اخلزانات املؤقتة ، كم جيب بتخزين االمسنت رفعة عن األرض بقواعد 

 .خشبية وتغطيتة بغطاء حيميه من مياه املطر او الرطوبة
 .وقع بسور مؤقت للحماية املارة من اخطار موقع العمللغرض السالمة العامة من املهم تسوير امل -٦

جند ان العناصر السابقة حتتل مساحات كبرية وإن كانت املواقع ااورة مشغولة وال يوجد سوى الشارع 
 حيث ينبغي احلرص على ان تكون الكميات املخزنة بالشارع على –لتخزينها فينبغي مراعاة ذلك بالكميات 

 .لي للمرحلة القادمة لتجنب اقفال الطريق او مضايقة املارةقدر االحتياج الفع
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 " :Substructure"مرحلة التأسیس
مرحلة التأسيس بتحديد حدود األرض بشكل عام ومن مث حتديد اماكن احلفر سواء لقواعد املبىن او املالحق تبدأ 

سم حدود احلفر باجلري ويراعى ان  ويتم ذلك بر–وكذلك املنشاءات املدفونة مثل اخلزان والبيارة واملسبح 
تكون حدود احلفر اكرب من حجم القاعدة النه يصعب احلفر جبدار قائم اىل بالصخر اضافة التاحة جمال لعمل 

 ومن املهم باحلفر الوصول اىل منسوب التأسيس احملدد باملخطط –القواعد من قبل احلدادين والنجارين 
 .االنشائي

 :احلفراعمال / اوال
وما ) احلفر اليدوي ، وامليكانيكي ، والتفجري ، واخريا احلفر النفقي ( عدة انواع للحفر االنشائي هي هنالك 

فيال او (يهمنا من هذه الطرق هم الطريقتني االوىل حيث متثل الطرق اليت تستخدم ذا النوع من املشاريع 
 ).عمارة صغرية 

 :احلفر اليدوي  -١
حالة القواعد املنفصلة الصغرية وغرف التفتيش ومسارات خطوط املياة او هذا النوع من احلفر يستخدم يف 

 .الكابالت الكهربائية وباالماكن الضيقة اليت يصعب وصول املعدات هلا
 :احلفر امليكانيكي -٢

اخل من ... وهو احلفر الذي يتم باستخدام املعدات امليكانيكية كالشيول والبوبكات والبوكلني والكسارات
 .فر ، وميتاز هذا النوع بالسرعة يف االجنازمعدات احل

 :كما ان هنالك نضامني للحفر
 عمل حفر صغرية اكرب من القاعدة بقليل وتصل حىت منسوب -١

 وذا النوع تكون –التأسيس املشار له باملخطط االنشائي 
لكل قاعدة احلفرة اخلاصة ا ، وهو يستخدم حبالة القواعد 

 صلبة او ان يكون احلفر يدوي ،  وتكون األرض–املنفصلة 
حبالة استخدام حفر القواعد املنفصلة يتم ببداية هذه املرحة و

وهو نقل لوحة القواعد واألساسيات ) القد ( ختطيط املبىن 
  .التنفيذية من الرسم إىل الطبيعة وذلك بعمل حماور ىف اإلجتاهني من خالل اخلرتيرة

املشار  حىت الوصول اىل منسوب التأسيس) حفر ميكانيكي(ر  حفر كامل االرض بواسطة معدات احلف-٢
 واغلب الفلل والعمائر تستخدم هذا النظام اذا كانت طبيعة االرض تساعد –له باملخطط االنشائي 

وذلك نظرا لسرعة االجناز باحلفر وسهولة بالعمل باملوقع ، وحبالة حفر كامل ) غري صلبة (على ذلك 
التأسيس املطلوب تتم تسوية االرض ودكها بواسطة دكاكه ذات وزن االرض والوصول اىل منسوب 
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نقل تلي هذه املرحلة عملية شد اخلرتيرة  مناسب مع رش االرض بالكثري من املاء قبل البدأ بالدك ،
 .لوحة القواعد واألساسيات التنفيذية من الرسم إىل الطبيعة 

                        
 

 :والرقاب وامليدات تنفيذ القواعد/ ثانيا 
بعد االنتهاء من احلفر والوصول اىل منسوب التأسيس ومل تظهر 

 يتم حتديد اماكن فرشة النظافة وصبها بعد -مياه جوفية باحلفرة 
  وفرشة النظافة هي خرسانة غري -رش االرض حتتها باملاء 

 سم ١٥-١٠وهي غالبا ماتكون ) بدون حديد التسليح (مسلحة 
بارزة عن (سم على االقل ٥٠لقاعدة بـ واكرب من حجم ا

، يكون عيار اخلرسانة ) سم٥٠القاعدة من كل االجتاهات 
 وهذا املعيار حيدد كمية – ٣م/كجم٢٥٠املستخدمة بالفرشة 

  .امسنت باملتر املكعب من اخلرسانة اكياس ٥  تعين وجود ٣م/كجم٢٥٠االمسنت باخللطة وبالتالية حيكم قوا ، و
كون االمسنت املستخدم بكافة اخلرسانات املدفونة حتت االرض من النوع املقاوم لالمالح ، ومن املهم ان ي

 .وكذلك حديد التسليح يفضل ان يكون جملفن وياحبذا لو كان مدهون مبادة عازلة مثل اإلبوكسي
وبعد االنتهاء من  –وبعد االنتهاء من فرشة النظافة يتم عمل صناديق القواعد اخلشبية وانزال حديد التسليح ا 

اعمال النجارة واحلدادة للقواعد يلزم ان يتم استالمها من قبل 
املهندس املشرف للتأكد من صحة حماور اخلرتيرة ومطابقة حجم 

 وبعد استالم –واماكن القواعد وتسليحها باملخطط االنشائي 
املهندس املشرف يتم صب خرسانة القواعد خبرسانة من عيار 

  ٣م/ سبع كيس امسنت   او - ٣م/كجم٣٥٠
 على االقل اسبوعبعد صب خرسانة القواعد يتم رشها باملاء لفترة 

االعمدة ( وميكن فك خشبها باليوم الثاين او الثالث من الصب كما ميكن البدأ بالتجهيز لصب الرقاب –
 - ٣٥٠واليت ميكن صبها بعد مرور اسبوع على صبة القواعد خبرسانة من عيار ) اخلارجة من القواعد
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على صبة الرقاب يتم دهان القواعد والرقاب مبادة ) مع الرش باملاء يوميا (اسبوع وبعد مرور –٣م/كجم٤٠٠
 املهم اا –عازلة للماء تدعى بيتومني وهي مادة زفتية ويتوفر منها بالسوق نوعان حار وبارد وكالمها جيد 

 .االويلتغطي اخلرسانات بشكل كايف وشامل ، وبعد العزل يتم الدفن 
يفضل البعض عزل اخلرسانات املدفونة بشكل مضاعف حيث يتم دهاا بالبيتومني وبعد ذلك تلبس بالرول 

 وهي لفة تشبة املوكيت البالستيك والكنها ذات شكل اسود ومصنوعه -روالت او لفات البيتومني (املقطرن 
 ويكون عرض –اهليدروكربونات الطبيعيةتكون من مزيج من من الياف زجاجية مع مادة شبيهه بالزفت السائل ي
أي ان توضع على احلائط وتركب كل ( سم ١٠بتراكب ) اللفة واحد متر وطوهلا خيتلف من شركة اىل اخرى

 ).دافور النار(وتلحم مع بعضها بالنار ) سم ١٠لفة على ما جياورها بـ 
 : بطريقة لفات البيتومنيتنفيذ العزل 

 املسلحة وعدم وجود نتؤات ة االرضية اسفل القواعدبعد التاكد من نظاف :القواعد -١
الطبقة   مبادة االساس اخلاص بالعزل وذلك لضمان متاسكدهان فرشة النظافة اسفل القاعدةيتم 

  العزلميتديفضل ان  ، العازلة مع اخلرسانة العادية
 سم حيت ٥٠اليقل عن  ا مبالقاعدة خارج حدود بالرول

 اعدة مع جدار القاعدةاسفل القميكن الربط بني عزل 
 من صب القاعدة واسبوع على صب اسبوعنيوبعد 

 مع الربطالرقاب ميكن تلبيسها بروالت البتومني و
باالخر على  لنحصلالفرشة السفلية لروالت العزل 
  .القاعدة والرقبةشكل صندوق من العازل حيوي 

 "بيتومني "بعد دهاا مباة االساسالنتؤات والشروخ و  ومعاجلةة اخلرسانةبعد نظاف: الرقاب وامليدة -٢
 .دفنتمث  بالروللضمان التماسك يتم العزل 

 اما ان ظهرت باحلفرة مياه جوفية وكانت فوق منسوب التأسيس فسنضطر لتركيب مواطري سحب تقوم 
 ويتم التخلص من هذه –بسحب املياه اجلوفية وقت الرغبة بصب القواعد او فرشة النظافة وحىت جتف وتعزل 

ياه اما بصرفها على خطوط الصرف املطري بعد اخذ األذن من البلدية ودفع الرسوم او بترحيلها فورا بواسطة امل
متر ٤٠-٢٠وإن كانت كثرية يتم عمل حفرة بارض تبعد على ) ان كانت كمية املياه بسيطة(وايتات ماء ااري 

قوم الويتات بالشفط وترحيل املاء ملواقع سم ومبساحة كافية ويتم الضخ هلا ومنها ت٦٠من موقع السحب بعمق 
 .آخرى
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من حتت اساسات العقارات ااورة   علي حنر التربة سحب هذه املياهيعملسايارية و  التربة ضعيفةواذا كانت
من منسوب قاع هذه  أعمقيسبب ايارات جزئية او كلية هلذه العقارات وذلك اذا كان منسوب احلفر  مما قد
ملنسوب املياه اجلوفية من حتت  بطيء حبيث ال نسبب اخنفاض فجائي جيب سحب املياه مبعدل، و اساتاالس

متفاوت و هو االغلب و  يف هبوطها سواء هبوط منتظم او هبوط اساسات اجلار او العقارات القريبة مما يتسبب
 االقل و اليت تعمل كمصفاةعلي  سم٣٠جيب عمل طبقة تربة زلطية بسمك  ، وقبل أي اعمال خرسانية االخطر

و  علي تنفيذ القواعد او اللبشة املسلح جيب االسراع بالعملكما  .ملرور املياه اجلوفية من حتت االساسات
 سم و جيب ٧للخرسانة العادية او املسلحة و زياد الغطاء اخلرساين ايل  استخدام امسنت مقاوم للكربيتات سواء

  .السحب االمنة امجنا فهذا شيء وارد لوختلينا عن معدالتنتوقع ان املياه اجلوفية لن  اال
 

 :الدفن / ثالثا
 املرحلة االوىل تكون بعد صب وعزل القواعد والرقاب ، واملرحلة الثانية بعد –عملية الدفن تتم على مرحلتني 

 : وجيب ان يراعى بالدفن ما يلي-صب وعزل امليدة 
 – من املخلفات واملواد العضوية واحلجارة كبرية احلجم جيب ان تكون التربة من نوعية جيدة خالية -١

 .واذا توفرت هذه الشروط بناتج احلفر ميكن استخدمة بالدفن
 .سم يتبعها رش جيد باملاء والدك لكل طبقة٥٠ -٣٠يفضل ان يتم الدفن على طبقات كل طبقة -٢
اعد والذي ميكن ان يفضل ان يتم الدفن مبعدة خفيفة مثل البوبكات لعدم الضرر باالعمدة والقو -٣

 .حيدث حبالة استخدام معدة كبرية وثقيلة مثل الشيول
امليدة هي جسر افقي من اخلرسانة املسلحه وظيفتها ربط ( بعد اكتمال الدفن والوصول اىل منسوب امليدة 
ومن مث  يبدأ العمل بشد جنارة امليدة ووضع حديد التسليح –) االعمدة ومحل احلوائط املوجودة بالطابق االرضي

 . متثل امليدة خمطط املرتل بالطابق االرضي –صبها 
 .وبعد صب امليدة وعزهلا كما فعلنا مع القواعد يتم الدفن الثاين ويدك ويرش باملاء واملبيد احلشري

فرق بني منسوب اسفل امليدة واالرض ( غالبا ما يوجد فراغ اسفل امليدة 
املصمت ليحمي الدفنية الثانية يتم اغالقة بنائة حبائط من الطوب ) احمليطة

 ومن االفضل ان يتم عمل امليدة احمليطة باملبىن –من اهلروب اىل اخلارج 
اكرب من امليدات الداخلية بالشكل الذي يغطي كامل ) اسفل الواجهات (

تكون ( الفراغ الناتج من فرق منسوب ارض املبىن عن احمليط اخلارجي 
  ).امليدة كجدار ساند

متديدات املياة والصرف والكهرباء ا قبل و  فتحات شبابيك البدروماملهمة بامليدة عدم نسيان عملومن االمور 
 .صب خرسانتها
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سم حتت ارضية مجيع الغرف بالطابق األرضي ما عدا املطبخ ١٠يفضل ان يعمل فرشة خرسانة مسلحة بسمك 
رف من اهلبوط نتيجة ترييح التربة ان وذلك حلماية ارض الغ) بسبب التمديدات الصحية االرضية(واحلمامات 

اهليكل االنشائي واملباين "حدث ذلك ال مسح اهللا، ويفضل تأجيل ذلك اىل حني االنتهاء من كامل اعمال العظم 
حلمايتها من الضرر الذي ميكن أن ينشأ من شد سقف الطابق األرضي أو التصاق خملفات " لكامل األدوار

 .سقف او تلك اليت نتجت من بناء احلوائط اضافة حلركة العاملني والعرباتاخلرسانات اليت تسربت من صب ال
 والكن اثنا العمل ذه االساسات جيب ان نكون قد انتهينا ايضا من –ذا نكون قد انتهينا من اساس املبىن 

اه ألعمال املبىن عمل خزان املاء والبيارة ، ومهم جدا ان ننتهي من اخلزان ذه املرحلة الستخدامة بتخزين املي
 .وجتربته قبل التسليم بفترة طويلة

 

  :خزان املاء / رابعا
هنالك عدة طرق لعمل اخلزان وقد اخترت لكم الطريقة الشائعه ذا النوع من 

كما عملنا حتت ( مع الرش وتصب فرشة النظافة  املشاريع حيث يتم احلفر والدك 
يضا تكون اكرب من حجم اخلزان بـ وأ ) ٣م/كجم٢٥٠خبرسانة من عيار  القواعد

ومهم ان ( بعدها يتم بناء حائط من البلك بارتفاع اخلزان –سم من كل اجتاه ٥٠
 واذا وجد ذلك يفضل ان –يكون سطحه الداخلي بدون أي نتوئات او فجوات 

من الداخل مع االرض بسائل بيتومني بارد وبعد  ومن مث يتم دهانة ) يتم لياستة 

وهي لفة تشبة املوكيت ( داخل مع االرض بروالت بيتومني ذلك يلبس من ال
ومصنوعه من الياف أو ازرق او امحر البالستيك والكنها ذات شكل اسود 

) واحد متر وطولة خيتلف من شركة اىل اخرى  ويكون عرض الرول – زجاجية

أي ان توضع على احلائط وتركب كل فردة على ما جياورها ب ( سم ١٠بتراكب 
  ).دافور النار(تلحم مع بعضها بالنار و) سم ١٠

بعد اكتمال العزل يتم عمل حديد التسليح لالرض واحلوائط ومن مث يتم صب 
خرسانتها صب شد جنارة احلوائط وخرسانة االرض اوال وبعد يومني او ثالثة ميكن 

 ومن املهم ان يراعى وقت صب ارضية -٣م/كجم٤٠٠خبرسانة من عيار وكالمها 
الزاوية اليت تعلوها فتحة اخلزان وذلك لتسهيل  لحة عمل ميول اىل اخلزان املس

 وقبل صب حوائط اخلزان يوضع باسفلها مانع تسرب – شفط املياه وقت الغسل
وهي قطع تشبة البالستيك تفيد مبنع تسرب املاء بني ) Water stopper(ماء 
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يتم )  باملاء مع الرش( سبوعاحلائط وارضية اخلزان ، وبعد صب حوائط اخلزان با
خبرسانة من عيار شد جنارة سقف اخلزان وعمل التسليح وصب خرسانته 

  .٣م/كجم٤٠٠
بعض املقاولني ينسون عمل فتحات متديد مواسري التغذية والسحب  بسقف اخلزان 

 . انتبه لذلك–
ستخدام وبعد صب السقف بأسبوعني ميكن فك النجارة و ميكن ان تتم لياسة اخلزان من الداخل ويفضل ا

 وهنالك من يقوم بدهان اخلزان بالكامل –حمسنات خللطة اخلرسانة واللياسة تزيد من مقومتها للماء مثل السيكا 
 .بعد لياسته من الداخل مبادة االيبوكسي ملنع تسرب او رشح اي مياه

ال لو كان يعلوه تبليط  فمث–من االمور املهم مراعاا بتنفيذ اخلزان والبيارة هو حتديد املنسوب الالزم لسقفهم 
سم فقط اما اذا ١٥-١٠من رخام او تريازو يكون منسوب سقف اخلزان اوالبيارة اقل من منسوب التبليط ب 

كان التبليط بنوعيات ذات مساكات اكثر او وجود زراعة اعلى اخلزان اوالبيارة من املهم ان يراعا ذلك قبل 
 .سانية لفتحة اخلزان اوالبيارة حىت منسوب التشطيب وعمل رقبة خر–تنفيذهم لتخفيض منسوم مسبقا 

 او –يفضل لياسة سقف اخلزان لعدم ترك فراغات او نتوئات ميكن ان تكون مأوى حلشرات او جراثيم 
 .استخدام الواح بليوود جديده يفرش عليها نايلون بتخشيبة سقف اخلزان

اخلزان لنسمح مبرور خرطوم شفط البيارة او تزويد كما ينبغي ان ال ننسى عمل فتحات بالسور ااور للبيارة و
 . وهنالك اكسسورات بالسوق لقفل هذه الفتحات–اخلزان باملاء 

 

  :البيارة / خامسا
هنالك عدة مناذج للبيارة والكنين ساتطرق للبيارة العادية اليت شاع استخدامها ذا النوع من املشاريع ، وهي 

احلفر يتم عمل ميدة حتت حوائط البيارة وخيرج من هذه امليدة اعمدة يكون  بعد –ابسط من عمل اخلزان بكثري 
حجمها وعددها مناسب للوزن الساقط عليها وبعد صب امليدة واالعمدة يتم بناء احلوائط بالطوب االمسنيت 
 املصمت ويراعى باحلائط املواجه للشارع ان تترك فتحات بني الطوب وقت البناء للسماح للمياه بالتسرب

 بعد البناء يتم شد جنارة سقف البيارة ومن مث عمل التسليح وصب السقف –بذلك االجتاه وارض البيارة فقط 
 وال ننسى ايضا الرش باملاء للخرسانات – وبعد اسبوعني ميكن فك جنارة السقف ولياسة البيارة من الداخل –

 .٣م/كجم٤٠٠من عيار  ومجيع اخلرسانات –لفتر اسبوع 
 

 :رالسو/ سادسا
 ويعتمد حجم امليدة واالعمدة واملسافة الفاصلة بينها على ارتفاع السور ،  –تشبة ميدة السور ميدات املبىن 

وقد حنتاج لعمل قواعد ألعمدة السور ويعتمد ذلك على ارتفاع السور او املسافة بني االعمدة او وجود تصميم 
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الها بكمرة من اخلرسانة املسلحة يتم تنفيذها بعد  كما جيب ان تربط االعمدة من اع-للسور به بروز او دخول 
 واذا كان للسور حلية بأعالة فتنفذ بالكمرة العلوية من خالل عمل فورمة من خشب او يب –بناء حائط السور 

 ومهم – ويستخدم امست مقاوم للميدة ٣م/كجم٣٥٠من عيار " كمرة واعمدة وميدة" وخرسانة السور–يف سي 
 ويراعى كذلك بامليدة واالعمدة متديدات املياه ان نارة بالسور قبل صب الكمرة العلويةان يراعى متديدات اال

 .)اخلاصة بالري او غسل احلديقة(وجدت 
مقاومة للعوامل ) افياش ومفاتيح، وحدات اضائة (ادوات كهربائية ) خارج املبىن(من املهم ان تستخدم باحلديقة 

 .ملياه  اجلوية مثل الشمس واحلرارة العالية وا
 . تفصيالت او توضيح من قبل املصمم لكامل اعمال السورهم ان تكون امل ومن

ويف حالة الرغبة بعمل حاجز معدين او خشيب فوق السور من جهة احد اجلريان لتوفري خصوصية اكرب جيب ان 
 حيث ان وزن –يراعى ذلك بتصميم الصور االنشائي وجيب ان يبلغ به املصمم ليتم عمل االحتياطات الالزمة 

 وللعلم ان احتياجك هلذا احلاجز مل ينشأ –السور املعدين وقوة ضغط الرياح علية ميكن ان تتسبب بإيار السور 
اال بسبب عيب بالتصميم املعماري الذي مل يستطيع توفري اخلصوصية الالزمة لك دون احلاجة اىل تشويه مظهر 

جانب التشويه حيجب الرياح والشمس ، وقد يكون السبب عدم املرتل ذا الصور املعدين الذي سيتسبب اىل 
 وللعلم فان البلدية متنع –مراعة اجلار خلصوصية موقع ارضك بعمل نوافذ مبلحق سطحة تشرف على موقعك 

من فتح نوافذ مبالحق السطح تشرف على الواجهات ، فإذا واجهتك هذه املشكلة ومل يقتنع جارك بقفل هذه 
 .كنك االستعانة بالبلدية إلجبارة على قفلهاالنوافذ ودياً مي
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 :الھیكل االنشائي والمباني
 ويطلق –اهليكل اإلنشائي ميثل اعمال اخلرسانة املسلحة من اعمدة واسطح وكمرات وسالمل بكافة طوابق املبىن 

 –) اعمال العظم ( البلك او الطوب على االعمال اخلرسانية الظاهرة فوق االرض واملدفونة اضافة للمباين ب
 :وفيما يلي شرح لعناصر اهليكل االنشائي واملباين

 : االعمدة اخلرسانية /  اوال

املبىن ونقل ) أوزان(االعمدة باملباين تقوم مبهمة شبيهة مبهمة اهليكل العظمي باجسادنا فهي تقوم حبمل األمحال 
ماعدا (اجسادنا ، فكل عامود باملبىن جيب ان ينتهي بقاعدة هذه األمحال للقواعد اليت تشبة وظيفة القدم ب

االعمدة اليت اليوجد عليها امحال كبرية مثل اعمدة السور وملحق احلديقة ميكن ان ترتكز االعمدة على ميدة 
عند تصميم االعمدة لتحديد حجمها االمحال الساقطة على هذا " املدين" ويراعي املهندس االنشائي–) فقط

هذه االمحال تتكون من وزن املبىن وما به من اثاث واشخاص وباملباين العالية يدرس تأثري الزالزل العمود و
 .والرياح ايضاً

فمثال اعمدة الطابق االرضي حتمل االول ( وحيث ان االعمدة بكل طابق ختتلف بالوزن او احلمل الساقط عليها 
سم ٢٠ول العمود بينما جند العرض ثابت وهو  وهذا االختالف يكون بط–جند اختالف باحجامها ) والسطح

 والكن ميكن ان يتغري العرض –سم لبناء احلوائط ٢٠بالسعودية بسبب انه من الشائع استخدام بلك بسماكة 
سم ٢٠ كما انه يصعب ان يكون عرض العمود اقل من –سم ٢٠حبالة استخدام نظام بناء للحوائط اكثر من 

 .ال كايف حلديد التسليح الذي بداخلةحيث انه سيكون ضعيف وال يوجد جم
 واعمدة االول اكرب –لذا جند ان اعمدة الطابق االرضي حجمها اكرب من االعمدة اليت تعلوها بالطابق االول 

 .من السطح
من األمور املهمة اليت يراعيها املعماري ان ال تأيت هذه االعمدة وسط الغرف او يربز جزء منها من احد احلوائط 

 وعندما يكون مضطر يقوم مبعاجلتها بديكور احلجرة حبيث تظهر وكانه عنصر –شوة شكل احلجرة حىت ال ت
 .مجايل مقصود وضعه 

 الھیكل االنشائي
اعمدة واسقف "

"خرسانیة  

المیدة ویخرج 
منھا اشایر 

الحدید العمدة 
 الطابق األرضي

 تربة جیدة للدفن
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من خشب جديد " صندوق الصب اخلشيب"بتفيذ هذا االعمدة جيب ان يكون اخلشب املستخدم بتقفيل الفورمة 
 األعمدة بتقفيل اخلشب حوهلا من ثالث  كما جيب ان جتهز– ومن املهم ان تكون استقامتها الرأسية صحيحة –

 وبعد استالم –دون قفل وتعمل حدادا ليستلمها املهندس املشرف " ضلع كبري"جوانب ويترك الضلع الرابع 
، وباليوم التايل من  ٣م/كلج٤٠٠املشرف يتم اقفال الضلع االخري بالنجارة وتصب خرسانتها وهي من عيار 

 ولكن ميكن البدأ بشد جنارة السقف باليوم الثالث وال –اسبوع شها باملاء الصب ميكن فك جنارا ويستمر ر
 . على صبة االعمدة يوم١٤يصب قبل مضي 

 .تلك اخلطوات وكذلك االستالم بكافة مراحل اهليكل االنشائي لكل االدواركرر وت
حلوائط واالسقف يفضل بناء احلوائط بعد فك جنارة االعمدة وقبل شد السقف وذلك ليكون االتصال بني ا

 . وهذا الوضع متعب للمقاول والكنة هو االفضل وانصح به–ناجح بشكل اكرب وال يوجد اي فراغ بينهم 
 ونظرا لصعوبة لياسة االعمدة الدائرية واليت ال يتقنها اىل القليل –ببعض االحيان جند اعمدة دائرية بالتصميم 

 –ورة من مادة يب يف سي يكون قطرها مماثل لقطر العمود  انصح بأن يتم صبها داخل ماس–من معلمني اللياسة 
 .وبالتايل ستكون نتيجة الصب ممتازة جدا وناعمة متاما وال حتتاج اىل لياسة

بعض املهندسني واملقاولني ينسون عمل قواعد العمدة احلليات املوجودة بالواجهة وغالبا تكون قرب املدخل 
حىت وان كان عمود ديكور من رخام (ة قبل انتهاء مرحلة القواعد  تأكد من ان حتت كل عمود قاعد–الرئيسي

 ).او جي ار سي او اي مادة اخرى
 

  : االسقف/  ثانيا

 ذا النوع من املباينهنالك نوعني لالسقف: 
وهذا النوع كان يستخدم قدميا بالسعودية وهو موفر :  سقف عادي مع كمرات خرسانية حاملة -١

 كما يقيد –نة احيانا يشوة التصميم بظهور الكمرات بسقف احلجرات قليال بكمية اخلرسانة والك
 .باماكن بناء احلوائط نظرا ألن كل حائط سيبىن جيب ان تكون حتتة كمرة

 ويوجد –اطلق عليه اسم سقف هوردي بسبب استخدام بلك امحر خاص به : السقف اهلوردي   -٢
 وهو نظام اكثر تكلفة من -كن استخدامه به  مي او الفلنياالن بلك من االمسنت او الصخر الربكاين

سابقة والكنة مفيد جدا بأن يترك للمالك احلرية مستقبال بالغاء أي حائط وبناء حوائط باي مكان 
عزل الصويت واحلراري بني وبأي اجتاه وهو مفيد ايضا بال

الطوابق ، رغم انه وببعض احلاالت حيتاج املهندس االنشائي 
 –الساقطة ذا النوع من االسقف اىل استخدام الكمرات 

ويفضل معاجلة ذلك باستبدالة بكمرات مدفونة بالسقف 
  .لتجنب اعاقة حرية التغيري بالتصميم املعماري مستقبالً
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 ، ويفضل ان يستخدم الواح البلي وود ا اذا كانت حتتها اسقف ٣م/كجم٣٥٠اخلرسانة باالسقف تكون 
 ويف حالة الرغبة بلياستها يفضل استخدام خشب عادي دون لياسة وذلك جلعلها نظيفة ب–جبسية ساقطة 

 .يكون جيد
 بالشكل الصحيح لتجنب تعارضها الكهرباء والتكييفو  املياةكما يراعى وقت صب االسقف متديد مواسري

  .مع املباين او التصميم املعماري الحقا
 

 
 
 
 
 

رضيتها بالسقف جند ان ارضية احلمامات واملطابخ وغرف الغسيل تنفذ ا
سم وذلك للمساعدة يف عزل ارضيتها واتاحة جمال ١٥- ١٠بوط قدرة 

 او  بعض املقاولني يضعون بعض العلب–لعمل التمديدات الصحية ا 
 كوع صرف كرسي احلمام واالفضل ان الصناديق اماكن البالعة او

  .تركب كل التمديدات االرضية قبل الصب 
 يتم تسليمها –واحلدادة والتمديدات الكهربائية والصحية وامليكانيكية عند اكتمال اعمال النجارة 

 .للمهندس املشرف للتأكد من جودا ومطابقتها للمخططات
 إستخدام ألي خرسانة باهليكل االنشائي والقواعد من املهم الصب وقت

 تأخذ مكاا الطبيعي  اخلرسانة عند صبها حىت اهلزاز وهو جهاز صغري يهز
 ، ويراقب املقاول اعمال الصبه "أي الفراغات يف الصبه"شيش ع التومينع

 عند حدوث أي اسريعبالتصرف املناسب ويقف عليها حىت يقوم بإي عمل 
 .خلل اثناء الصب

بعد صب خرسانة السقف يفضل تغطيته فرد لفات من اخليش ورشها بالكثري 
رش ان يكون  ويراعى بال–من املاء بشكل يومي لفترة اسبوع على االقل 

بالصباح الباكر او اخر املساء لتجنب الرش باجلو احلار أو حتت اشعة 
  .الشمس واليت تساعد على تبخر املاء سريعا

ينبغي أن نراعي بعض األمور اليت حتدد الفترة الالزمة لبقاء الشدة منصوبة ) الشدة( ولفك ختشيبة السقف 
 الضغوط واألمحال  ومقدارطبيعةترة بقاء الشدة على وعدم التحميل الزائد على السقف ، حيث تعتمد ف
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وحبالة من املنظور العلمي   املستخدم ،اجلو ونوع األمسنت  وطول البحر ودرجةالسقفتعرض هلا ياليت 
للبالطات ) طول أكرب حبر باألمتار : ل( يوم ) ل٢,٥ +٣( فك الشدة بعد االمسنت البوتالندي ميكن 

يزد عن  مبا ال) طول الربوز أو الكابويل : ل ( يوم )  ل٥ + ٣( ل تكون املدة حالة الكوابي واجلسور ، ويف
والسائد اتباعة بني املقاولني ومبثل هذا النوع من املنشاءات ان ال تفك ختشيبة السقف قبل مرور ،   يوما٢٨ً
 .يوم بالشتاء٢١ –يوم على صبها بفصل الصيف ١٥

سم ٢٠سم وعرض ٢٠هي كمرة مقلوبة اىل االعلى بارتفاع و(بالسقف األخري جيب ان يتم صب الطبانة 
ويكون تسليحها مربوط بتسليح السقف وهي حتيط بالسطح من 

وتكمن فائدة الطبانة يف تثبيت عزل السطح ) كل األطراف اخلارجية
عليها بدال من املباين اليت تعترب ضعيفة واليت قد حيدث بينها وبني 

ا مياه االمطار والغسل واليت بالطة السطح شروخ تتسرب من خالهل
تتسبب يف تشويه مظهر واجهات املرتل، وبعد ذلك يعزل السطح 

ملقاومة احلرارة وتسرب املياه وهنالك عدة طرق والكن ساتناول الطريقة األسهل واالقل تكلفة وسأشري 
 .بعد ذلك لطريقة افضل والكنها مكلفة بعض الشيء

متر ١,٥ – ١بالسواتر احلائط احمليط بالسطح والذي يتراوح ارتفاعة بني فبعد بناء الدروة او السواتر ويقصد 
سم تربط بني ٢٠×٢٠والذي يبىن على الطبانة ، يتم صب كمرة 

اعمدة الساتر من األعلى وذه الكمرة ميكن ان تشكل احلليات 
وتثبت ا كما اشرنا ) كورنيشة دروة السطح بالواجهات(اخلرسانية 

 .مبوضوع السور
 :رفة بعض املعلومات االضافية عن العزل احلراري والصويت واملائي ادعوكم لقرائة املواضيع التاليةوملع
 على الرابط الموضوع رقم
 php?t.showthread/forum/org.almuhands.www://http=60890  الحرارى فى المبانى العزل ١
 php?t.showthread/forum/org.almuhands.www://http=59268 نظام العزل الحراري للمباني ٢
 php?t.showthread/forum/org.almuhands.www://http=60845 الطبقات العازلة ٣

 

 والطريقة اليت اراها اكثر مناسبة من حيث الفاعلية والتكلفة تبدأ بعد مضي – احلراري واملائي يتم عمل العزل
 : اسبوعني على األقل من صبة السقف والرش اجليد باملاء ، ونقوم مبا يلي

النظام االول للعزل احلراري والصويت واملائي الذي اجدة فعال جدا واقل تكلفة هو استخدام نظام  -١
هي خرسانة غري مسلحة باحلديد وهلا خاصية العزل (وردية يعلوها خرسانة رغوية االسقف اهل

 يلي طبقة اخلرسانة –وتفيد ايضا بتحقيق ميول للسطح بإجتاه مصارف املياه ) الصويت واحلراري
كما شرحنا (سم على االقل ١٠الرغوية دهان بيتومني بارد ويلية تركيب لفات البيتومني بتراكب 

 سم يليها ١٠-٥ ويلي ذلك فرد طبقة من الرمل بسماكة –ومها للعازل املائي ) زانبالقواعد واخل
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تركيب بالط السطح الذي يثبت خبلطة امسنتية ويروب مبادة مقاومة للماء وانصح مبنتج شركة 
 .فيتونايت للترويب

 :من االمور املهم مراعاا بعزل السطح 
 سم على االقل ٥تر العلى من منسوب البالط بـ ترتفع لفات البيتومني مستمرة بقاعدة السوا+ 

 .وتثبت باحلائط بقطع معدنية من االمنيوم
 للوصل بني ارضية السطح وتشطيب – على دائر حميط الساتر ˚٤٥يتم تركيب بالطة بزاوية + 

 .الساتر، ويتم تعبئة خلفها باخلرسانة جيدا
 ستايروفوم مقوى ويتم فوقها الدفن والتبليط  ان تعلو لفات البيتومني الواح فلني او–النظام الثاين  -٢

 والكن انا اجدها أكثر من احتياج هذا النوع من املباين –وهي ستحقق عزل حراري وصويت اكرب 
 .وميكن االستغناء عنها واالكتفاء مبا حيققة النظام االول

ته حبجارة صغرية ببعض االسطح اليت ال حيتاج اىل تبليطها ميكن استبدال البالط والدفنية اليت حت -٣
 ومثال لذلك سطح غرف ملحق السطح وملحق احلوش، وذلك –)مثل املستخدمة خبلطة اخلرسانة(

على االقل  سم وتربز روالت العزل على طبانة الساتر١٠-٥بشرط ان تكون مساكة طبقة احلجارة 
وال ينسى  وروالت العزل تثبت بالساتر بواسطة شرائح االملنيوم ، –سم فوق فرشة احلجارة ٥بـ

 .عمل تصريف للمياه األمطار من اسفل طبقة احلجارة ويراعى ميول السطح حنو املصرف
 وحبالة – ساعه ٤٨من املهم بعد ااء العزل املائي ان يتم اختبارة بتعبأته باملاء لفترة ال تقل عن  -٤

 .فشل اي جزء  يتم اصالحة واعادة االختبار
 

  : السالمل/  ثالثا

 وكي نتعرف علية سأطرح تاليا عناصر – سى يؤدى لعناصر املبىن االفقيه صعودا وهبوطامنشأ رأهو  السلم
 .السلم وانواعة

  :عناصر السلم/ ١-٣
 .هو املكان املطلوب ىف القطاع االفقى ليشغله السلم  : بئر السلم .أ 
  هى جمموعه مستمره من الدرج توصل من مستوى اىل اخر:القلبه .ب 
الستداره ىف قلبتني متعامدتني او ني للراحه ىف الصعود او عند اهى سطح بني قلبت :البسطه .ج 

 .متوازيتني
 . هىالبسطه الواقعه مبستوى الدور نفسه وتوصل اىل ابواب الشقق:الصدفه .د 
 هو احلاجز احمليط بالقلبات والبسطات ملنع السقوط اثناء االستعمال ويكون مباىن او :الدرابزين .ه 

 .ه جيدا لتحمل الضغوط اجلانبيهحديد او خشب او غريهاوجيب تثبيت



 

91 

 
محمد حلواني. م: اعداد    التحدیث الثالث–المرشد المتاك  وبناء المسكن   

 . مجع برمق وهى جمموعه قوائم راسيه حتمل الكوبسته :الربامق .و 
هى مقبض لليد مستمر باعلى الدرابزين وجيب ان تكون خاليه من اى مسببات :الكوبسته .ز 

 .ملساء مرحيه تتناسب مع قبضة اليدللجروح مثل املسامري فيجب ان تكون 
 )٣( :انواع السالمل/ ٢-٣

 :وهلا عدة انواع منها -التقليدية السالمل / ١-٢-٣
وترتفع من دور اىل اخر ىف اجتاه واحد سواء هلا صدفه وسطيه  :سالمل اجتاه واحد  -أ

 .او بدوا
 

ترتفع من دور اىل اخر حيث تأخذ نوائم الدرجات  :  سالمل تلف ربع اجتاه-ب
درجه بعد ٩٠ السالمل على زاويهخمتلفني على ان يكون تغيري اجتاه املتوازيه اجتاهني 

وتسمى ىف هذه احلاله سالمل قائمة الزاويه  )البسطه(الوصول اىل صدفته الوسطى
 . وتستعمل هذه السالمل كثريا ىف املساكن الىت يوجد ا بئر سلم صغري

 

يرتفع السلم من دور اىل اخر حيث تاخذ نوائم  : سالمل تلف نصف اجتاه -ج
 اهني خمتلفني على ان يكون تغري اجتاه السلم على زاويهالدرجات املتوازيه اجت

حيث  بار مفتوحهبسطه وهذه السالمل قد حتتوى على أدرجه بعد الوصول اىل ال١٨٠
 .تعطى هذه االبار اضاءه كافيه هلا  او تستغل اذا كانت كبرية املساحه ىف عمل املصاعد الكهربيه

 
درجه تستعمل ٢٧٠مل تغري اجتاهها كل وهى سال :سالمل تلف ثالثة ارباع اجتاه  -د

 . كثريا ىف املباىن نظرا القتصاديتها ىف املساحه االفقيه املأخوذه
 

وهى سالمل تستعمل ىف القصور وخالفه ومن امهها  :السالمل ذات الطابع اخلاص -ه
ذات االجتاه املزدوج فهى تبدأ بقلبة سلم عريض وبعد ذلك ينقسم اىل قلبتني عند 

 . يث يكون كل منهم اصغر من قلبة بداية السلمالبسطه ح
 

  : السالمل اهلندسيه/٢-٢-٣
منها الدائريه والبيضاويه والنصف دائريه واحللزوىن وجند ان اكثر السالمل اقتصادا ىف املساحه 

 . التنفيذولكنهاصعبة

 مصر - جامعة الزقازیق –سھیلة ثروت الدماسي ) ٣(



 

92 

 
محمد حلواني. م: اعداد    التحدیث الثالث–المرشد المتاك  وبناء المسكن   

    
 احللزونيه اما السالمل البيضاويه وتعترب السالمل اهلندسيه ذات البئر املفتوح مرحية االستعمال عن السالمل

 .فهى تاخذ مساحه كبريه ىف املسقط االفقى جبانب اا تعطى شكل رشيق للمباىن الكبريه
  .نظرا خلطورا)درج املروحه( الدرجات املسلوبه احللزونيه ذاتوعموما ال يستحب استعمال السالمل 

 املعدنيه املوجوده ىف املساكن للصعود اىل اسطح سالمل نقاىل ومن امثلتها السالمل اخلشبيه اووهنالك 
بوصه تركب بني فخذين من خوص او تركب ىف ٥/٨املساكن لصيانتها وتعمل اما من اسياخ حديد قطر

 .احلائط مباشرة 
 :تنفيذ السالمل/ ٣-٣

 دادة السقف الذي ـارة وحـدادة السلم مع جنـد جنارة وحـتش يفضل ان
  ويقوم املهندس املشرف باستالم –قت واحد تؤدي اليه وتصب خرسانتهم بو

  .حديدها وجنارا مع استالم اعمال السقف قبل الصب
 :ومن املهم بالسلم مراعاة ما يلي 

  جيب ان يكون مطابق للمخططات-عدد الدرجات+ 
  جيب ان يطابق املخططات وهو بالغالب–لكل درجة ) قائم ونائم(ابعاد الدرج + 
 واي اختالف مبقاسات الدرج يكون عيب كبري جيب تصحيحة – م للنائمةس٣٠سم للقائمة و١٥   

  .بالنجارة قبل الصب
 . جيب ان تكون حسب املخططات ويراعا ترك جمال للتشطيب–نقطة بداية واية السلم + 
 . وبالطابق االرضي يربط حديد بدايتها بامليدة–ان يربط حديد تسليحها حبديد السقف بالبداية والنهاية + 
السالمل الرابطة بني الطابق االرضي واحلوش يربط حديد اعالها بامليدة ويتم عمل قاعدة صغرية حتت + 

مع دك االرض جيدا حتتها ورشها باملاء قبل الصب واستخدام امسنت ) من جهة احلديقة(بداية الدرج 
 .مقاوم لالمالح خبلطة خرسانتها

 مع دك االرض جيدا حتتها ورشها باملاء قبل –ية والنهاية سالمل احلديقة يتم عمل قاعدة صغرية بالبدا+ 
 .واستخدام امسنت مقاوم لالمالح خبلطة خرسانتها الصب

 يتم عمل التمديدات الالزمة وزرع علبة وحدة االنارة بالدرجة –يف حالة وجود انارة بدرجات السلم + 
 . قبل الصب

حالة بفيال جديدة مل تسكن بعد 
 نسي ا املقاول عمل السلم
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صبة السقف من حيث نوع اخلرسانة وفترة رشها يراعى بصب خرسانة السلم كل ما مت االشارة الية ب+ 
 .باملاء واستخدام اهلزاز

 .جيب ان تتوفر باملخططات املعمارية واالنشائية تفصيالت لكل السالم باملشروع+ 
 

  : اعمال املباين/  رابعاً

ستخدام عدة املباين هي القواطع اليت تفصل بني حجرات املرتل واحلجرات االخرى او خارج املبىن ، وهي تتم با
 والكن الشائع مبعظم املساكن بالسعودية استخدام البلك االمحر او البلك االمسنيت –انواع من الطوب او البلك 

 .سم ايضا٢٠سم وبالتايل اصبح املهندس االنشائي يراعي ذلك جبعل مساكة االعمدة ٢٠الذين تبلغ مساكتهم 
سأتناول تاليا بعض انواع املباين ومميزات كل منهم ومىت  –ونظرا لوجود مميزات لبعض مواد احلوائط عن غريها 

 :واين يفضل استخدامة
 

 :حائط مزدوج مع عازل حراري/ ١-٤
 –اليت تفصل احلجرات عن خارج املبىن ( يفضل استخدام هذا النوع من نظام البناء باحلوائط اخلارجية 

 ) .الواجهات 
سم ٦  ويف الوسطمسنيت مصمت اطوب سم ١٠ي مقاس  سم اجلدار اخلارج٢٦ بسماكةبناء جدارين  -اوال 

وقد يكون ملتصق بوجهها اخلارجي كون فلني او صوف صخري ت سم ٥  به الواح عازلة مساكةيثبتفراغ 
 سم من الداخل ، ويالحظ ان هذا ١٠ املصمت احلائط الداخلي من الطوب االمسنيت وبناءشرائح من االمنيوم 

 سم واألعمدة ، ولكنه ممتاز من حيث العزل ملن ميلك القدرة على ٢٦يده من حيث كرب املبعض الشيء مكلف 
 .ذلك

 

 :بناء ببلك امحر مع حشوة/ ٢-٤
 –اليت تفصل احلجرات عن خارج املبىن ( ايضا يستخدم هذا النوع من نظام البناء باحلوائط اخلارجية 

 .الواجهات
االمحر اوف هو عازل حراري بسبب التجويفات  حيث ان البلك –وهذا النظام األكثر شيوعا واالقل تكلفة 

 .اليت بيه ويزيد من قدرته على العزل قليال وجود الفلني به
 فلو استرخصت بشراء البلك ستتكلف اكثر بسبب اهلالك –والكن االهم هو اختيار منتج من شركة هلا مسعتها 

 .الذي يتكسر قبل استخامة
 

 :القواطع الداخلية /٣-٤
ن استخدام البلك االمحر غري احملشو بالفلني او البلك االمسنيت املفرغ الم االخف وزنا على لكل الغرف ميك

 .املبىن وهلم خاصية العزل الصويت واحلراري بني احلجرات
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اما باحلمامات وجدار املطبخ الذي به متديدات صحية فانصح ان تكون النصف متر التالية ألرضية من الطوب 
) مواسري التغذية احلار والبارد(ه الطبقة سيتم ا التكسري لعمل التمديدات الصحية املصمت وذلك لكون هذ

 والتكسري بالبلك سيضعفه النة سيشمل طبقتني بالبلك األمحر الذي يتكون من ثالث –داخل احلمام واملطبخ 
ني جدار احلمام طبقات وطبقة تعادل النصف بالبلك االمسنيت ولن تبقى سوى طبقه واحدة من فراغات البلك ب

 وميكن الي فجوة بترويبة احلمام او املطبخ ان تتسبب بتسريب مياه للغرف –او املطبخ واحلجرات ااورة 
 .ااورة بسببها

كما ان العزل االرضي سيثبت عليها ومن املهم ان يعلو العزل منسوب تشطيب ارضية احلمام واملطبخ على 
كون سرياميك او بالط االرضيات راكب على سرياميك احلوائط لدعم  ولذلك انا انصح ان ي–سم ٥االقل بـ 

 واخر بالطة للحائط يدعم تثبيتها – حيث ان العازل املائي غري متجانس مع خرسانة او غراء التثبيت –تثبيتة 
 .فوق العازل بالط ارضية احلمام او املطبخ

 

 :باملباين معلومات مهمة/٤-٤
 : وهي– باملباين ان تراعى بعض االمورمن املهم 
 وعمل اعتاب من جسر –حتديد اماكن الشبابيك + 

على )ارتفاعه(خرساين مسلح يعلوها وتعتمد مساكتة 
 ولكن بالفتحات العادية توجد جسور –حجم الفتحة 

سم ميكن تركيبها اثناء فترة البناء ومنها نوع ١٠-٥جاهزة بسماكة 
 .مصنوع بنفس شركات البلك االمحر

 ولكن يزيد عنها –ا ايضا اعتاب خرسانية مثل الشبابيك االبواب هل+ 
حباجته ملواقع تثبيت قوية للربواز اخلشيب اليت سيثبت ا مفصالت 

 لذا يتم عمل مباين بالبلك املصمت بأماكن تثبيت برواز الباب –الباب
 .اخلشيب بواسطة مسامري حديدية

ثبت به سم على االقل لي١٥مهم ان يكون لكل باب كتف بسماكة + 
 .برواز الباب الظاهر 

بعد انتهاء املباين يدخل السباك والكهربائي للتكسري لعمل جماري + 
 ويف حالة وجود فتحات متديد –متديدات الكهرباء والصحي وامليكنيكل 

دكتات تكييف مركزي يراعى ذلك باملباين بترك فتحات به اكرب من 
  . برواز خشيبويثبت به) سم من كل اجتاه١(حجم الدكت بقليل 

ان استقامة بناء احلوائط باالجتاهني العمودي واالفقي ستوفر كثريا + 
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 . لذا ينبغي ان ال يسترخص بالعمالة اليت تقوم ا لعدم تشويه مضهر املبىن–باللياسة 
 . وباملباين يكتفى برشها يومني او ثالث-كالعادة اي اعمال خرسانية جيب ان ترش باملاء+ 
 .تخدام مياه عذبة قليلة االمالح بكل اخلرسانات والرشمن املهم اس+ 
 اي عدم ترك فراغات بني مداميك –من املهم باملباين ان يتم التعبئة جيدا بني كل مدماك والذي يلية + 

  .البلك او الطوب
ميكن للبناء استخدام البلك املصمت بني البلك جلعل فواصل + 

 ألن –وهو االفضل املداميك مبسارات رأسية غري منتظمة ، 
استمرار الفواصل الرأسية بني املداميك يضعف من قوة احلائط 

 .ويزيد من احتمالية ظهور الشروخ بتلك األماكن
 يفضل ان يفرد رول شبك –جلعل احلائط أكثر متاسكا ولتقليل احتمالية حدوث شروخ باحلائط + 

سم ويشبة الشبك ٢٠وهو بعرض ) املدماك هو صف واحد من البلك(حديدي بني كل ثالث مداميك 
 .الذي يستخدم بالربط باللياسة الكنة اقسى منه قليال وهو متوفر باالسواق
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 :األعمال الصحیة
 .تشمل االعمال الصحية كل متديدات تغذية املياه ومتديدات وجتهيزات الصرف وادوات احلمامات واملطابخ

 اهم املؤثرات على تقليل العمر االفتراضي للمبىن حبالة سوء املواد التمديدات الصحية باملبىن منتعترب و
 وذلك بسبب تسرب املياه منها اىل خرسانات املبىن ، لذا من املهم عدم التسرع –املستخدمة او طريقة تنفيذها 

 .بشراء مواد جتارية رخيصة الثمن وعدم االستعانة بسباك رخيص ليس لدية اخلربة الكافية
 :دات التغذيةمتدي/ اوال

اليت تزود اخلزان األرضي باملاء واليت متر من خالل عداد ) املواسري(وتشمل متديدات التغذية تلك التمديدات 
املاء، وكذلك التمديدات اليت تنقل املاء من اخلزان االرضي اىل خزان السطح ، والتمديدات اليت تنقل املاء من 

 ومالحق –باحلديقة (ام للماء سواء كان داخل املبىن او خارجه خزان السطح اىل كل مكان باملرتل به استخد
 ).احلديقة

يفضل مبوقع خزان املاء ان يكون قريبا من السور املواجه للشارع ليسهل تزويدة باملاء يف حالة انقطاعها من قبل 
خدامها يف  ويراعى بصب سقفة عمل فتحتني متجاورتني باحد االركان قرب فتحة اخلزان الست–شركة املياه 

 ومن املهم ان تقفل هذه الفتحات جيدا خبلطة خرساين –متديد ماسورة تزويد اخلزان باملاء وماسورة سحب املاء 
 حدوث اي تسرب للماء  عدمبعد متديد املواسري ا وبعد ذلك تدهن مبادة عازلة مثل البيتومني البارد لضمان

يسية يفضل ان تعمل رقبتها من خرسانة مسلحة تصب وقت من خالهلا اىل داخل اخلزان ، وبفتحة اخلزان الرئ
صب سقف اخلزان وباالرتفاع املناسب حيث جيب ان تكون الرقبة اعلى من منسوب تشطيب ارضية احلديقة 

سم على االقل لضمان عدم تسرب مياه من خالهلا اىل داخل اخلزان وقت غسيل احلديقة او مياة ١٠مبقدار 
سم يتم عمل ٣٠ ويف حالة طول رقبة فتحة اخلزان اكثر من –سم ٦٠×٦٠ة اخلزان األمطار ، ويبلغ صايف فتح

سم ويكمل الباقي ببنائة بطوب امسنيت مصمت ويليس من الداخل ١٠رقبة من اخلرسانة املسلحة بارتفاع 
 والعزل مهم سواء كان خرسانة او طوب ، ووقت تشطيب –واخلارج ويعزل بالبيتومني من اخلارج فقط 

 يتم اختيار الغطاء املناسب له ويتوفر لذلك عدة انواع مثل الزهر او االمنيوم او من الرخام او اجلرانيت احلديقة
 . املهم بالغطاء انه يكون حمكم وال يسمح بدخول اتربة او حشرات اىل اخلزان–

ى املسافة لسحب املاء من اخلزان االرضي وايصالة اىل خزان السطح سنحتاج اىل ماطور سحب تعتمد قوته عل
 لذا من املهم حتديد قوتة من قبل –االفقية واملسافة الرأسية وكمية املاء املطلوب ضخها خالل فترة معينة 

املصمم ، او استشارة السباك بذلك اذا كانت لديه اخلربة الكافية ، ومن االمور املهم مراعاا هو اختيار مكان 
قة فيشوه املنظر كما يفضل ان يثبت على قاعدة خرسانية وضع املاطور حيث يفضل ان اليكون ظاهرا باحلدي

 مثل –ميكن ان يكون كعنصر من عناصر احلديقة (ترفعة عن منسوب االرض وعمل صندوق صغري من املباين 
 .حتمية من العوامل اجلوية وحتجبة عن املشاهدة املباشرة) استمرارية حلوض زراعة 



 

97 

 
محمد حلواني. م: اعداد    التحدیث الثالث–المرشد المتاك  وبناء المسكن   

ل متديد مواسري متر حتت ارضية احلديقة اىل ان تصل املبىن واذا كانت يتم ربط ماطور املاء خبزان السطح من خال
املواسري الرأسية باحد مناور املبىن الداخلية فستخترق هذه املواسري امليدات اىل ان تصل اىل مكان حتول اجتاهها 

 . وبالتايل جيب ان نراعي ترك فتحات لتلك املاسورة بامليدات–االفقي اىل االجتاه الرأسي 
 . بوصة١,٥ مقاس والعلوي عن السفلي التغذية الرئيسية بني اخلزان اسورة م يقل قطرب ان الجي

 وتكون على األقل بعمق   –من املهم ان ال متر التمديدات بني اخلزان االرضي والعلوي حتت موقف السيارات 
 وحيرص –اكثر  او ٤٠ وتستخدم ا مواسري يب يف سي ضغط –سم من منسوب تشطيب ارضية احلوش ٣٠

 . وجيب اخبارها قبل الدفن والتبليط–على ان يكون اللحام بني املواسري ممتاز لتفادي التسريب مستقبال 
الن اغلب عيوب التسريب ( ومن اخلزان العلوي لبقية املرتل يفضل استخدام مواسري اليب يف سي مع حلام ممتاز 

 والعيب – اضعاف الضغط الفعلي للمياه ٤القل بـ  اكرب على ا٤٠ فقوة حتمل املواسري ضغط –تكون ا 
 هو ٨٠وبالتايل جند ان استخدام مواسري ضغط ) بالرشح والتسريب ال يأيت اىل من الوصالت واماكن اللحام

 مع ٤٠ املهم ان نستخدم مواسري البارد للبارد واحلار للحار وكامل املبىن ضغط –هدر ليس من ورائه فائده 
 .لحام والوصل الصحيحتشديد على امهية ال

يتم حتقيق الضغط الالزم للمياة من خالل استخدام مواسري خارجة من اخلزان العلوي اوسع بقطرها عن تلك 
بوصة خارجة من اخلزان وننتهي مباسورة ٢ فممكن ان نبدأ مباسورة –اليت تصل اىل طرف االستفادة من املياه 

 ).دة من املياهاجهزة االستفا(نصف لدى احلنفيات او اخلالطات 
 ومبنتقطنا –من االمور املهمة باخلزان العلوي ان يكون كافيا لقدر حاجة االسرة اليومية حىت ال جيهد املاطور 

 -يفضل ان نستخدم خزانات الفايربجالس مع محايتها من اشعة الشمس لتجنب تسخني املاء به بفصل الصيف
 كما ان -عابية خلزانات السطح مع وصلهما مباسورة سفلية وميكن وضع خزانني متجاورين لزيادة القدرة االستي

ماسورة السحب من اخلزان العلوي جيب ان تكون مرتفعة قليال عن قاع اخلزان لتجنب سحب وساخة اخلزان 
 ومن املهم ان يكون للخزان العلوي غطاء حمكم لتجنب دخول االتربة والغبار –اليت تتاركم بقاعدته مع الزمن 

 .ور واحلشرات للخزان كما جيب القفل حول ماسورة تغذية اخلزان العلوي جيدا او حىت الطي
 ذه احلالة سنكون –يلجأ البعض لعمل سخان مركزي بالسطح ومن املمكن ان يكون بالطاقة الشمسية 

مضطرين لعمل عزل حراري للتمديدات اخلارجة من السخان واملوصلة لكافة اماكن االستفادة من املياه 
ور واالنتظار طويال اىل ان  وعدم عمل العزل احلراري سيتسبب در كبري للمياه بسبب فتح الصنب–نة الساخ
وهنالك حل بديل وهو تركيب نظام مياه ثالث خوط حبيث يكون خط للبارد وخط للحار  ، املياه الساخنةتأيت

قيت فترة دون استخدام مما جعلها والثالث يقوم بارجاع املياه من متديدات احلار اليت وصلت حىت الصنابري وب
 حيث يتم االرجاع للسخان بواسطه ماطور مياه صغري موصول بترومستات السخان ويعمل معه بشكل –تربد 

 كما ميكن استخدام سخان بكل محام او مطبخ او عمل سخان واحد لكل فراغني متجاورين افقني –اتوماتيكي
بق االرضي وكان يعلوة مطبخ او محام ميكن عمل متديد من  فمثال لو كان محام الضيوف بالطا–او رأسيا 
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العلوي للسفلي لتجنب تشويه مظهر محام الضيوف بالسخان وكذلك احلال 
 - ويراعا حبجم السخان الكمية الالزمة لتسخينها –بلحمامات املتجاورة 

اكثر من شخص بشكل متتايل فمثال باحلمام املشترك والذي حيتمل استحمام 
 اما محام خاص لشخص واحد –لتر او مطبخ مع محام ١٠٠يكون يفضل ان 

 وهنالك انواع من السخانات تقوم بالتسخني الفوري –لتر  ٥٠ميكن استخدام 
 .وهي اصغر حجما وعملية جدا

من امهم ان يكون لكل سخان حمبس من ماسورة التغذية ليسهل قفل املياه عنه 
مينع ارتداد املاء احلار من  كما جيب ان يزود كل سخان بصمام –وصيانته 

السخان اىل مواسري البارد وهو يثبت مبدخل تغذية السخان باملاء وبعض 
 وعدم تركيب هذا الصمام سيتسبب بوصول املياه احلارة اىل املواسري –السخانات يكون هذا الصمام مدمج ا 

 .الباردة وقت انقطاع املياه او اخنفاض الضغط باملواسري
هم مراعاا ايضا ان يكون لكل مكان به مصدر مياه حمبس عمومي يقفل املياه عن ذلك احليز وقت من االمور امل

 .احلاجة لعمل صيانة
جيب ان تكون كافة املواسري بسطحها اخلارجي وقت تثبيتها مبستوى سطح املباين وتثبت بشكل جيد بالقفايز 

حيتويها كلها بدون ان تربز عن سطح املباين لكي تكون  اي ان يعمل هلا جتويف باملباين مبقاس –املثبته باجلدار 
 بعض السباكني يقومون بتغطيس –متر طويل ٢-١,٥اللياسة عليها بنفس قوة لياسة احلائط وتثبت بالقفايز كل 

عند الطرق علية يسمع ( نصفها او ربعها وهذا خطا سيتسبب بضعف الليساسة وبالتايل تؤدي اىل تطبيل احلاط 
 كما جيب ان يعبأ حول املواسري –والذي ميكن ان يتسبب بانفصال اللياسة وحدوث الشروخ ) صدا للطرق 

 .جيدا باخللطة قبل البدأ باللياسة
يفضل بكل الوصالت بني املواسري واالكسسورات جتنب احلديد واستبدالة بالنحاس او اليب يف سي او الكروم 

 .اهرةلظيت واحملابس واملواسري املرنة ا مثل االكواع وال–
واالخرية  مثل النحاس ومتديدات تلحم حراريا –هنالك انظمة متديد جيدة غري اليب يف سي 

عملية جدا بسبب عدم وجود مواد ضارة مبكوناا وتتحمل ضغط وحرارة اكثر من اليب 
واليت تشكل (يف سي العادي وا ميزة عدم توقع حدوث عيوب باماكن اللحام والوصل 

 )ب الذي حيث بالتمديدات الصحيةمن عيب التسري%٩٠
بعد انتها متديدات التغذية جيب عمل اختبار هلا بضغط مياه ا بواسطة ماطور مياه مع عداد 

 الختبار اي تسريب ا قبل -بار لفترة ساعتني وذلك بعد قفل ايات املواسري بالطبات ٩على االقل باستطاعة 
 .اللياسة
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 :متديدات واجهزة الصرف/ ثانيا
الالزمة للتخلص من املياة املستخدمة سواء كان باملطابخ او احلمامات او ) املواسري(يقصد ا تلك التمديدات و

 كما تشمل متديدات –واحلديقة ) البكونات(غرف الغسيل وحىت تصريف مياه االمطار باالسطح والتراسات
 الصرف الرئيسية املوجوده خارج املبىن الصرف تلك التجهيزات الالزمة لصرف هذه املياة اىل البيارة او شبكة

 ).الشبكة العامة(
 :وملعرفة كيفية تصميم متديدات الصرف علينا ان نعرف أن هنالك نوعني من نواتج مياه الصرف 

املياه الناجتة من كراسي احلمامات العربية واالفرجنية واليت حتتوي على اجزاء صلبة ناجتة من خملفات  -١
 .( Soil )ى هذا النوع من املياة نواتج عمل  وسوف نطلق عل–االنسان 

 وسوف نطلق عليها –النوع الثاين يشمل كل نواتج التصريف االخرى باملرتل ما عدا مياة نواتج العمل  -٢
اليت ) الصفايةاالرضية( اذا نواتج الغسيل تتكون من مياه مصدرها البالعات – ( Waste )نواتج غسيل

لة ومغسلة املطبخ وغساالت املالبس واالطباق ومياه غسيل يصرف هلا البانيو والشطاف واملغس
 .االرضيات اضافة ملياه تصريف االمطار

 وال جيتمع نواتج الصرف اومن املهم جدا فصل تصريف كل نوع من النوعني السابقني مبواسري صرف خاصة 
عات االرضية عند انسداد  وذلك لتجنب ظهور نواتج مياه العمل بالبال–ما اىل بغرف التفتيش او البيارة 

او وجود روائح كريهه تنبعث من اماكن ) ان مت استخدام ماسورة صرف واحده للنوعني( ماسورة الصرف 
 .صرف مياه الغسيل مثل البالعات واملغاسل والبانيو

من االفضل ان يتم وصل تصريف الطابق االرضي مباشرة اىل غرف التفتيش دون الربط مبواسري الصرف اليت 
 وذلك لتجنب ظهور طفح حبمامات ومطابخ االرضي بسبب –نقل صرف االدوار العلوية اىل غرف التفتيش ت

انسداد املاسورة الواصلة لغرفة التفتيش فيتحول صرف الطوابق العليا اىل داخل الطابق االرضي من خالل 
 .او كراسي احلمامات) الصفاية االرضية(البالعات

 

الصرف املزدوج باستخدام غرف التفتيش ألنه النظام األكثر شيوعا مبثل هذا النوع سأتطرق بالشرح تاليا لنظام 
وهو نظام متبع للتغلب عـلى الروائح بدون  وللعلم هنالك نظام أخر يطلق عليه النظام االحادي –من املباين 

املساحات  وتؤثر يف شكل املشاكل اإلنشائية واملعمارية استخدام غـرف تفتيش اليت يسبب وجودها بعض
التفتيش  ويتم فيه اإلستعاضة عن غرف   وتشكل مسكن للصراصري ،الروائح منها باإلضافة إىل انبعاث املكشوفة

طبات التسليلك على  بطبات لتسليك يزود به اخلط عـند تغـري اإلجتاهات واملناسيب وخالفه وتركيب
أن يزود هذا النظام بنظام وية جيد  جيبو)  متر ١٥( اخلطوط املستقيمة حبيث ال تزيد املسافة بينها عن 

 واذا رغبتم ذا النظام فاطلب من املصمم ان يراعي ذلك عند عمل تصميم صرف املرتل ويزودك – للوحدات
 .بالتفاصيل الالزمة



 

100 

 
محمد حلواني. م: اعداد    التحدیث الثالث–المرشد المتاك  وبناء المسكن   

 :قسمني إىل  الصحيةينقسم تنفيذ التمديدات
 . نفسهاملرتلالتمديدات داخل   تنفيذ   -١
 .  يف الساحة اخلارجية أي يف حدود سور البيت والبيارةرف التفتيشالتمديدات وغ  تنفيذ   -٢

 :املرتلالتمديدات داخل  تنفيذ -١
، مياه ) مياه عمل ومياه غسيل( كما ذكرنا ان باحلمامات نوعني من نواتج الصرف : احلمامات/ ١-١

نه اىل ماسورة وم) Uوهو كوع على شكل حرف ( العمل متتد من حتت كرسي احلمام بواسطة كوع رحية 
 اىل ماسورة خارجية متتد رأسياً مثبته باحلائط اخلارجي او احد املناور الداخلية ويطلق %٥متتد افقيا مبيل 

عليها ماسورة العمل وهي تصل مياه صرف الكرسي اىل غرفة التفتيش بارض احلوش وتستمر ومتتد اىل 
 سم ويركب عليها طربوش يسمح بدخول ٥٠السطح وتزيد ايتها العلوية عن ارتفاع السور مبسافة 

 وجيب ان تبتعد ايات املواسري العلوية عن –وخروج اهلواء منها وحيميها من دخول االوساخ الكبرية 
 من املهم مراعاته بتوصيل كرسي –اجهزة التكيف لكي ال تسحب الروائح املنبعثة منها اىل داخل املرتل 

 بينهم قصرية قدر املستطاع وتكون الوصلة بينهم مباسورة مبيل احلمام مباسورة العمل ان تكون املسافة
 .كايف لتجنب انسدادها

وهذه االجهزة الثالث يتصل ) البيدي(والشطاف ) البانيو(جند باحلمام ايضا املغسلة وحوض االستحمام 
ي له ويكون اليت جيب تثبيتها بصبة ارضية احلمام قبل العزل املائ) البالعة(تصريفها بالصفاية االرضية 

 وخيرج من البالعة ماسورة تصريف مبيول كايف وتتصل مباسورة –العزل مقفل عليها جيدا من جوانبها 
 وتكون جماورة ملاسورة العمل اخلاصة بكرسي احلمام وتنقل –اخرى خارج احلمام امسها ماسورة التشغيل 

 . مثل اية ماسورة العملناتج صرف البالعة اىل غرفة التفتيش بارض احلديقة وايتها بالسطح
او الغسالة ائط لعمل فراغ متديد أنبوب صرف الى احليتم التكسري يف : املطابخ وغرف الغسيل / ٢-١

البالعه ، ومنها اىل ماسورة التشغيل كما ذكرنا بالفقرة السابقة بصرف األرضية حىت  مث ميتد بعد ذلك يف
 .البالعة

من خالل ) البلكونات(ف مياه االمطار باالسطح والتراسات يتم تصري: صرف مياه االمطار / ٣-١
يفضل ان تسري مالصقة )  غري مواسري العمل او التشغيل(بالوعات ارضية تتصل مبواسري خارجية خاصة 

   -او على احلائط اخلارجي بالواجهات ) منور مالصق للحائط اخلارجي( للحائط اخلارجي من الداخل 
 سم وتفرغ ٥٠تيش وامنا تتوقف قبل منسوب تشطيب ارضية احلديقة مبقدار وهي ال تصل اىل غرف التف

 ويتم تغطية خمرجها باكسسوار مجيل من اجلي ار سي او االمنيوم او اي –مياهها بارضية احلوش مباشرة 
 كما يفضل ان يكون املتر االول من اسفل تشطيب –مادة اخرى لتحسني مظهر مصدر تصريفها باحلوش 

 .ل من اجلرانيت او اي مادة ضعيفة التأثر باملياه لتجنب تشويه الواجهات بسبب املياهواجهات املرت
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البعض يقوم بصرف مياة السطح والتراسات مبرازيب منها مباشرة مما يشوه تشطيب الواجهه على املدى 
قد تتسبب  او يوصلها بغرف التفتيش واليت –البعيد بسبب ترك اثر ناتج من جريان املياه على الواجهات 

 .بامتالء وطفح البيارة 
 : طريقة تدقيق أعمال ومتديدات الصرف الصحي

) املنسوب ( تنفيذ متديدات الصرف الصحي باالستعانة بامليزان املائي   يتم تدقيق مجيع خطوات-أ    
 . لتحديد امليول

 باخلرسانة قبل عزهلا املائي حيث جيب عدم تغليف هذه التمديدات وكذلك األمر بالنسبة لالختبار       
 . وجناح االختبار

هذه التمديدات بعد جناحها يف االختبار املائي ويف حالة مرور أكثر   عدم تأخري تغليفمن املهم –ب      
 . اعادة الفحص  ساعة فيجب٤٨من 

 .  مع أية متديدات متديداالضمان عدم تعارضألجهزة الصحية ا  يتم التدقيق على أماكن-ج      
وصالت تصريف األجهزة الصحية مع القوائم الرأسية والتأكد من   يتم التدقيق على أماكن-د     

 . إن وجدت وجود فتحة تسليك عندها
على أن )  سم ٥٠السطح حبوايل دروة عن ( قوائم الصرف والتهوية   يدقق يف منسوب أعلى-هـ     

 .يفأماكن التكي تكون بعيدة عن
 قائم صرف األمطار ويفضل تدقيقها مع البالوعة يف أعلى منسوب ب منسو يتم التدقيق على-و     

 .تدقيق عازل الرطوبة
 

 :من االمور املهم مراعاا بتمديدات الصرف ما يلي
ة إال بعد جناحها يف ا باخلرسانة أو البالط أو األتربستتم تغطيته ال تتم تغطية التمديدات اليت •

  . وعزهلا اإلختبار املائي
بسدادات ملنع تساقط بقايا مواد البناء فيها وتظل مسدودة حىت   مجيع فتحات األنابيبيتم قفل •

الصحية ويراعى أن تكون السدادات واحملابس بارزة عن مستوى  تبدأ أعمال التركيبات
  . التشطيب

 وحسب املناسيب احملددة مناسبة على مسافات باحلوائط يتم تثبيت التمديدات جيدا •
 .. باملخططات

 . مناسيب حمددة لوضع األنابيب عليه بامليول املطلوبة  وضع كراسي خرسانية ذاتيتم •
هلذه التمديدات حسب نوع كل منها يتم تغليفها باخلرسانة العادية  بعد جناح االختبار املائي •

 . بعد إمتام عزهلا
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 :التمديدات وغرف التفتيش يف الساحة اخلارجية تنفيذ -٢
 باملرتل اما ملاسورة العمل او ماسورة التشغيل واملطابخ وغرف الغسيل اىل تنتهي متديدات صرف اي محام

  ومجيعها جيب ان تصب بغرف تفتيش حتت منسوب ارضية احلوش او احلديقة فور -مواسري تشغيل فقط 
 ومن املهم تقصري املسافة بني غرف التفتيش واملواسري الساقطة واليت –وصوهلا ملنسوب ارضية احلوش

 ويراعى عمل ميول مناسب –الل وصالت من املواسري االفقية بغرف التفتيش لتجنب السدد تصب من خ
 .هلذه الوصالت

وحيث ان باملرتل عدة مواسري ساقطة للتصريف قد تكون على واجهتان او ثالث او االربع واجهات لذا 
ارة من خالل وصل جند غرف التفتيش قد حتاصر املرتل وجيب ان يتم التصريف بني غرف التفتيش والبي

 ويراعى بوصل غرف –الغرفة االبعد من البيارة بالغرفة االقرب ويستمر ذلك اىل ان نصل للبيارة 
 .باجتاه البيارة% ١التفتيش ان تكون املواسري بينها اكرب من اليت تصب ا وتكون مبعدل ميول على االقل 

 قاعدة املواسري اليت تصرف املياه اىل عند وصل مواسري التشغيل والعمل بغرف التفتيش جيب ان تكون
 .غرفة التفتيش اعلى من سقف املاسورة اليت تنقل املياة من غرفة اىل اخرى او اىل البيارة

مع عمل امليول  بوصة ٦تكون مجيع مواسري الصرف الصحي باألرضيات ال تقل عن كما جيب ان 
املسلحة حيث تصب اما خارجا وتسقط ويفضل بغرف التفتيش ان تكون كاملة من اخلرسانة  ،املناسب

سم ١٠ ولكن ميكن ايضا عمل قاعده من اخلرسانة املسلحه بسماكة –مبواقعها او تصب مبوقعها يدويا 
 ويتم بناء احلوائط من الطوب االمسنيت –سم بالطول والعرض ٢٤تكون اكرب من حجم الغرفة مبقدار 

 ويراعى بتفصيلة ارض –سم ٢لداخل بسماكة سم على اطرافها االربعة وتليس من ا١٠املسمط بعرض 
غرفة التفتيش عمل تصميم من الطوب واللياسة االنسيابية جلعل حركة انسياب املياة باجتاه الصرف اكثر 

بدهاا ) حىت سقفها(سهولة وجتعل كل الزوايا ا غري حادة وامنا اقواس او ربع دائرة وتعزل من الداخل 
 ويعمل هلا غطاء حمكم يكون –زل ضد تسرب املياه مثل البيتومني البارد بعا) وجهني على االقل( جيدا 

 .مبنسوب تشطيب ارضية احلوش وتتماشى مادتة مع تشطيب احلوش حوهلا
يتم وصل اخر غرفة تفتيش باجتاه البيارة بنفس طريقة الوصل بني غرف التفتيش من حيث ميول املاسورة 

 .ها وتصب املاسورة بالبيارة باعال–الواصلة 
 .يتم التجميع بغرفة تفتيش رئيسية ومنها للشبكة) الشبكة الرئيسية( ويف حالة الوصل بالشبكة اخلارجية 

قد ال يفضل البعض استخدام غرف التفتيش بسبب تكون احلشرات ا 
 وجلعل سطح غرفة التفيش ناعما جدا وال ميكن للحشرات التمسك –

بوصة ٢٠واصري الصرف  ميكن استخدام م–به والتعشيش بفراغاته 
  .لعمل جسم غرفة التفتيش
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 :اجهزة الصرف/ ثالثا
 :من املهم ان نتعرف على االسلوب الصحيح الختيار اجهزة الصرف وطرق واماكن تثبيتها

 :اجهزة احلمام / ١-٣
 وقد يزيد جباكوزي –مغسلة ، حوض استحمام ، كرسي محام ، شطاف او ابيدي ( ويشمل طقم احلمام 

 : من املهم عند اختيارنا هلذه االجهزة ان نراعي ما يلي–) قدماو مروش 
 .تناسب حجمها وحجم احلمام+ 
 . واالوان الفاحتة تكون اقتصادية اكثر بالسعر–تناسب لوا مع لون السرياميك + 
 والنوعيات اجلديده او الغري –االختيار من شركات عريقة يضمن حصولك على قطع غيار باملستقبل + 

 . فلن تستطيع استبدال قطعه تلفت بعد فترة من الزمن–ة قد ختتفي من السوق بعد فترة معروف
 انسيابية السطح وذلك يعين عدم وجود تعرجات بسيطة بسطح –من اهم املعايري الفنية جلودة التصنيع + 

ساوية  طالء اجلهاز بنسب مت–اجلهاز ويتضح ذلك بصريا من خالل مراقبة ملعة اجلهاز من عدة زوايا 
 بكرسي احلمام مهم ان يكون – مناسبة مكان وحجم تصريفة ملا مت تنفيذه بالطبيعه –من كل اجلهات 

 .تصريفة باقل قدر من املياه
 : جيب ان نراعي–من حيث التركيب 

 .ان يكون بني االجهزة مساحة كافية للحركة+ 
 .جدا مبجتمعنا  والشطاف اليدوي مهم –ان يكون الشطاف اليدوي اىل ميني الكرسي + 
يتم توزيع األجهزة بشكل مينع تعارض التمديدات االرضية مع بعضها البعض او ومينع متريرها من + 

 .خالل عمود خرساين
 حبيث حىت لو كان الباب –خلف باب احلمام ) البيدي(يفضل ان يكون كرسي احلمام والشطاف + 

 .موارب ال يكشفا من اخلارج
 :اجهزة املطبخ وغرف الغسيل/ ٢-٣

 ومن املهم ان يكون م تصميم وتفاصيل خاصة قبل –يعتمد مكام على تصميم التوزيع الداخلي هلم 
 . وتعتمد موادهم واماكنهم على تصميم املكان واملواد املستخدمة به والوانه–التنفيذ 
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 :األعمال الكھرباء
التمديدات اخلارجية والداخلية واالجهزة الالزمة هلا كما تشمل االضائة واملفاتيح األعمال الكهربائية كافة تشمل 

 .واالفياش اضافة لتمديدات شبكة مانع السواعق
 : التمديدات الكهربائية -١

  :)M S B (Main switch Board((لوحات التوزيع الرئيسي /١-١
ما  و عادة ، شركة الكهرباءل كيبل اللوحة الرئيسية اليت يصل هلا التيار الكهربائي من خال و هي

واليت يصل هلا  لوحة على الوجه اخلارجي لسور املرتل( تكون موجودة أو مركبة على سور املرتل 
الداخلي لسور املرتل واليت  كيبل الوزارة اخلاص بالتغذية و ا العداد ولوحة أخرى على الوجه

 )٤( .)تغذي لوحات التوزيع الفرعية املوجودة داخل املرتل
 كما –من املهم بعمل هذه اللوحات ان يتم معاجلتها معماريا حبيث ال تتسبب بتشويه منظر السور 

 .جيب ان تكون بعيدة عن اي مصدر مياه باحلديقة
من اللوحة الرئيسية خترج كيبالت تغذي لوحات التوزيع الفرعية داخل املرتل وهي بالغالب تكون 

واألخرية مبلحق احلديقة واليت ختدم )  ، األول ، ملحق السطح االرضي(  واحدة بكل طابق –أربعة 
 .امللحق واحلديقة والسور

ومن املهم مراعاة متديد الكابالت بني اللوحة الرئيسية واللوحات الفرعية عند صب امليدات بترك 
ل  وحيث ان التمديد يتم حتت ارضية احلديقة حىت تصل للمرت–فتحات ا لتمر ا هذه الكابالت 

 -الصلبة .P.V.C وتكون داخل مواسري من ) سم٥٠-٣٠( من االفضل ان تكون بعمق كايف –
 وإذا كنا مضطرين –ويفضل ان المتر من حتت ارضية قراش السيارة او اسفل احواض الزراعة 

لذلك جيب ان يتم عمل محاية للمواسري اليت مير ا الكابالت بتغطيتها من اجلوانب والسطح بطوب 
رص الطوب بدون مونة بشكل طويل على اجلانبني مع تعبئة الفراغ الداخلي حول (مصمت امسنيت 

 ).املاسورة بالرمل ومن مث وضع طوب بشكل عرضي ليشكل سقف يستند على الطوبتني اجلانبية
 : ))  B.D( Distribution Board( (لوحات التوزيع الفرعية/ ٢-١

 و  بالطابق او اجلناحو اليت تغذي مجيع األمحالاليت تكون موجودة داخل البيت  وهي اللوحات
 ومبكان يسهل الوصول الية الرئيسية و يفضل أن تكون يف وسط املبىن تغذى من لوحة التوزيعت

 على قاعدة العلبة( مناسب  و على ارتفاع) مثال جبانب الدرج  (سريعا من كافة اطراف املبىن 
يكون للوحة اضاءة طوارئ خاصة  ا يفضل أنكم)   األرضيةمنسوب تشطيب سم من ١٤٠ارتفاع 

 )٤( . ا
 
 

 . جمعیة المھندسین الكویتیة، رئیس رابطة مھندسي الكھرباء و االلكترونیات و الكمبیوتر -  علي العیدي/ م) ٤(
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وبداخل كل لوحة فرعية عدة مفاتيح جزئية باستطاعات خمتلفة ومفتاح رئيسي لكامل خطوط 
  وفائدة اختالف استطاعات– وتعتمد استطاعة كل مفتاح جزئي على احلمل الواقع علية –اللوحة 

 –اس او احتراق لالجهزة الكهربية املتصلة ا  هذه املفاتيح هو جتنب حدوث حريق ناتج عن مت
واملفتاح الرئيسي باللوحة هو درع االمان الثاين الذي يعمل عند فشل اي من املفاتيح اجلزئية يف 

 .قطع التيار الكهريب حبالة التماس او زيادة احلمل
 :من األمور املهم مراعاا باللوحات الكهربية الفرعية

 ).امحال الطابق او اجلناح (لكلية اكرب بقليل من احلمل الفعلي عليها ان تكون استطاعتها ا+ 
 .عدم استخدام مفاتيح جزئية باستطاعات اكثر او اقل من احلمل الواقع علية+ 
ان تكون اللوحة مبكان يتوسط الطابق ويسهل الوصول اليه من حجرات الطابق والطوابق + 

 لتجنب كمية االشعاع الكهرومغناطيسي املنبعث االخرى وبعيدة عن غرف النوم وغرفة املعيشة
منها وبعيدة عن املطبخ ألحتمال حدوث حريق المسح اهللا باملطبخ ويصعب وقتها قفل التيار من 

 . لذا يكون افضل مكان هلا جوار السلم–اللوحة 
  وميكن–اليفضل تغطيتها بلوحة او منظر لتغطية شكلها الغري مناسب مع الدهان او الديكور + 

 وجلعل دهاا ثابت –التخفيف من سوء مظهرها بدهان واجهتها بلون يتماشى مع لون احلائط 
 Polyester Powder   بودرة البوليستراستخدام بأن يتم بشكل آيل وغري قابل للتفسخ ميكن 

  Coating بودرة البوليستر أوتوماتيكياً مبرشات إليكتروستاتيكيةويكون رش   Electrostatic 

Guns . 
غطاء (عدم حماولة اي شخص ليس لدية دراية كافية باعمال الكهرباء بفتح غطاء كامل العلبة + 

 وفتح او –والكن ميكن ان نفتح باا القابل للفتح لرؤية وجه املفاتيح ) الصندوق املثبت بالرباغي
 .قفل اي منها

اح جزئي مع عدم استجابته يف حالة حدوث قفل اتوماتيكي ملفتاح اللوحة الرئيسية ، او قفل مفت+ 
 يطلب كهربائي خمتص لفحصها –العادة الفتح ، او تكرار قفل مفتاح جزئي بشكل مستمر 

 .وعمل الصيانة الالزمة
 :التمديدات داخل املرتل/ ٣-١

يتم التوصيل بني اللوحة الفرعية ومصادر االستفادة من الكهرباء مثل وحدات االضائة واالفياش 
سالك تسري داخل انبوب خاص وتتجمع االسالك بكل غرفة بعلبة صغرية تكون واملفاتيح بواسطة ا
وتكون هذه العلبة بكل ) يؤسس هلا قبل اللياسة بتسقيط وتثبيت قاعدا باملباين (قريبة من السقف 

ويتم الوصل من هذه العلبة اىل كل ) مثل حجرتني ، او حجرة وممر (حجرة او فراغني متجاورين 
 وتكمن فائدة هذه العلبة يف عمل الوصل بني –هريب داخل احلجرة او الفراغني مصدر استفادة ك
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 حيث انه من احملظور عمل اي حلام باي –االسالك لتوزيع التيار الكهريب على نقاط االستفادة منها 
سلك بني اللوحة الفرعية وعلب التوزيع ليسهل صيانة السلك مستقبال من خالل سحبة وتغيرية 

ي حلام بني سلكني بني اللوحة الفرعية وعلب الكهرباء قد تتسبب يف قطع السلك بسلك اخر وا
 .عند السحب او ان يتسبب اللحام حبشر الوصلة باالنبوب احلاوي هلذا السلك ويصعب سحبة

 او ان يتم –ميكن دهان غطاء هذه العلب بنفس دهان احلوائط وتكون غري مرئية بشكل واضح 
 .جلبسي املستعار مع مراعاة عمل فتحة صيانة قرا بالسقف املستعارعملها فوق منسوب السقف ا

 )٤( :قطر االسالك املستخدمة بالتمديدات الداخلية
 مالحظة االستخدام ملم/القطر
 ٢٫٥یمكن زیادة حجم السلك للدوائر الكبیرة أو الطویلة لتكون  االضائة ١٫٥
 ٤بیرة أو الطویلة لتكون و یمكن زیادة حجم السلك للدوائر الك لألفیاش  ٢٫٥

  للسخانات و المكیفات ٤
 .  فیكون السلك حسب حجم المكینة و حسب مواصفاتھا المركزیة او االسبلیتأما بالنسبة لمكائن التكییف

 تمدیداتبأي ملم ٢٫٥وبشكل شخصي ال افضل ان یقل حجم السلك عن 
 

ق بني أغلب املواصفات الدولية املنظمة قد مت األتفاوان املستخدمة بتوصيل الكهرباء فاما عن األل
 )٤( :اختيار ألوان حمددة لتميز األسالك وهي كما يلي للتمديدات الكهربائية على

 . موجودة مجيعها يف لوحة التوزيع وتكون - أزرق و أصفر و أمحر ( PHASE ) اخلط أو احلار
 و األخضر أو األخضر رضياأل  ،إلكمال الدائرة وهو خاص -أسود  ( Neutral ) احملايدواخلط 
التيار  ولقد مت توزيع هذه األلوان لتمييزها حيث أن اخلط أو احلار هو الذي يوصل ، معا األصفر

فهو خيتص بتأريض الدوائر  كوهو أهم سل الكهربائي و احملايد هو الذي يكمل الدائرة أما األرضي
 . ئيوذلك للحماية من حوادث الصعق الكهربا و األجهزة الكهربائية

 . و ألواا قطعيا ومما سبق فإنه ال جيوز اخللط باألسالك
 :االفياش واملفاتيح/ ٤-١

يتم التأسيس للفياش واملفاتيح قبل اللياسة بتسقيط وتثبيت قاعدا 
ومن املهم ان يكون ) منها بالستيك ومنها معدين ( وهي علب 

 فمثال –عددها كايف ويتماشى مع ديكور واستخدام احلجرة 
املمرات واحلجرات يراعا مبفتيح االضائة ان تكون قريبة من مكان ب

سم ١٢٠احلاجة اىل اشعال االضائة فتكون باحلجرات على ارتفاع 
من منسوب تشطيب االرضية وتكون بالتجاه املعاكس الجتاه فتح 

سم لندع جمال ٢٠الباب وتبعد عن فتحة الباب على االقل مبقدار 
وتكون املسافة الفاصلة بني مركز اي بني برواز الباب واول فيش 
 –سم لتجنب تالصق اغطية العلب ١٥علبتني متجاورتني على االقل 
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ليسهل ) مفتاح بأولة ومفتاح بأخرة( وباملمرات الطويلة ميكن عمل افياش مزدوجه إلضائة املمر 
 .اضائة املمر من اي من طرفية ويكون ارتفاعها كما ذكرنا باحلجرات

من منسوب تشطيب االرضية ليتم ) سم٥٠-٤٠(ضل ان يكون ارتفاعها منخفض اما األفياش فيف
 كما انصح ان يستخدم افياش تؤمن –الوصل ا دون ان تكون مرأية وميكن تغطيتها بقطع األثاث 

 مثل استخدام االفياش اليت تتطلب مدخل ثالث علوي قبل –االطفال من خطورة العبث ا 
تزويد بالكهرباء ويفيد املدخل العلوي ايضا بكونة موصل أرضي السماح بدخول اي من مدخلي ال

 فولت هلا مفتاح يقطع التيار ائيا عن الفيش ٢٢٠ وتكون افياش الطاقة –حيمي من الصعق الكهريب 
 .مع استخدام املأخذ الثالث ايضاً

 مينع االطفال  من املهم استخدام الغطاء احلامي الذي–وحبالة استخدام مأخذ الفياش بفتحتني فقط 
 .من ادخال اي جسم او اصابعهم بفتحات هذه االفياش

 –اما عن اغطية االفياش واملفاتيح فهنالك انواع واشكل عديده 
وارشح لكم الشركات العريقة اليت تظمن احلصول على قطع 

  .غيار مستقبلية وتكون منتجاا ذات مسعة جيدة
سبب جتميعها اما عن االفياش االرضية فأنا ال انصح ا ب

 وميكن استخدامها حبالة الفراغات –لالوساخ وامكانية عرقلة املار فوقها وخطورة عبث الطفال ا 
 .الواسعة وحتت طاوالت املكاتب

من منسوب ) سم٥٠-٤٠( املنسوب األول على –باملطبخ يفضل وضع األفياش على منسوبني 
سم ١٢٠-١١٠ وعلى ارتفاع –لة الصحون تشطيب االرضية لالجهزة الثابته مثل البوجتاز او غسا

 ويراعى باماكنهم تصميم –فوق كونتر املطبخ لالجهزة املتحركة مثل اخلالط ومفاتيح فصل التيار 
املطبخ واماكن احلاجة هلم ، اما مفاتيح االضائة فتعامل مثل اي حجرة من حيث املوقع واالرتفاع مع 

 حيث ال جيب ان يكون املفتاح يقطع اكثر من –ك فارق بسيط هو مراعاة املكان لتركيب السريامي
 .سرياميكة واحده ويفضل ان يكون مبنتصفها

سم لتجنيبها املياه ويكون توزيعها متماشيا ١٢٠وباحلمامات تكون كل االفياش واملفاتيح على ارتفاع 
 وهنالك مفتاح اخر جيب مراعاته خاص بالشفاط والذي –مع مكان الباب واملغسلة والسخان 

 .فضل ان يكون جبانب مفاتيح اضائة احلمام مع استخدام رمز على املفتاح يوضح انه للشفاطي
 ويراعى مبكاا –اما عن افياش اهلاتف والتلفاز فيفضل ان يكون ارتفاعها بنفس ارتفاع االفياش 

 .متاشيها مع توزيع اثاث الفراغ الذي توضع بيه
 . افياش ومفاتيح مقاومة للمياة استخدام مع مراعاةسم ١٥٠-١٤٠فيكون من اما باحلديقة 
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 : اإلضائة -٢
 :يعتمد قدر وشكل االضائة اليت حنتاجها بكل فراغ باملرتل على عدة متغريات هي

 .استخدام الفراغ من حيث الوظيفة وفترة االستخدام ومقدار االضائة الطبيعية املتوفرة به + 
 .مساحة وشكل الفراغ + 
 .لتركيز او االنتشار اوالنوع املطلوب باالضائةديكورات الفراغ ومقدار ا+ 

وبالتايل جند ان تصميم االضائة ليس باألمر االرجتايل الذي يستطيع الكهربائي او صاحب املرتل 
بتحديدهم  أو حىت بعض املكاتب اهلندسية اليت تقوم بتصميم خمطط الكهرباء لالضائة بشكل ارجتايل 

 حيث انين مل – هذه املوضوع لتصميم خمطط الكهرباء غري مدروس ، واعتذر ان خصصت جزء من
اتطرق هلا سابقا بالتصميم وما يهمين باملوضوع هو ان يكون خمطط الكهرباء الذي سينفذ صحيحا 

 .وجينبكم األخطاء االكثر شيوعا بالتنفيذ 
ل كل فاالضائة الناجحة هي اليت تراعي املتغريات السابقة لكل فراغ على حدى وبالشكل الذي جيع

 .اركان الفراغ مرأئية بشكل واضح مع التأثري اجيابيا على استخدام الفراغ
 :ونظرا لوجود بعض الصعوبة يف تعريفي لالضائة الناجحة سأبدء بشرح التعريف

والتوزيع اجليد  , تعد اإلضاءة أحد العناصر األساسية لتهيئة اإلطار الصحي والنفسي الالزم للعمل
  .الشخص على العطاء  اإلجهاد ومينع وقوع احلوادث ويزيد من قدرةلإلضاءة حيمي العني من

  : التالية وغالبا ما تكون وظيفة اإلضاءة حتت التصنيفات
 . هي اليت تضيء املكان و حتقق الضوء العام للغرفة: إضاءة عامة  -١
  العمل وهي اليت تعطي دعم و مزيد من الضوء املباشر ملراكز :  او اضائة عملإضاءة مركزة -٢

  .النشاط يف الغرفة
املرتل و تلفت النظر إليها كالتحف  هي اليت تستخدم لتربز النقاط اجلمالية يف:إضاءة موجهة  -٣

 . أو اللوحات أو الديكورات اإلنشائية
خالل املرحلة اإلنشائية  لذلك يراعى التوزيع اجليد ملنابع الضوء الطبيعية والصناعية يف املسكن

أو  ، خالل النوافذ والفتحات ضاءة إما أن تكون طبيعية مصدرها ضوء الشمس منفاإل،  للمسكن
 .صناعية و وحدات اإلضاءة املرتلية الصناعية

فشكل ومساحة وديكور الفراغ تفرض علينا ان نصمم االضائة من حيث الكم والقدرة بالشكل 
 فمثال بغرف الطعام –زمة  ويفرض استخدام املكان نوع االضائة الال–الذي حيقق الرؤيا اجليدة 

 فلو –واملطبخ حنتاج اضائة منتشرة وكافية تتمتع بكوا اضائة بألوان طبيعية التشوه الوان الطعام 
استخدمنا اضائة الفلوروسنت املزرقة سيؤدي ذلك اىل تغري مظهر الطعام االمحر اىل االخضرار 
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خدام االضائة الصفراء بغرف اجللوس  كما ان است–وبالتايل ميكن ان نشعر مثال بأن اللحم فاسد 
 .سيبعث بالفراغ شعور باحلرارة واحليوية ويساعد على االتصال وتبادل احلديث

 .اضف اىل ذلك  امكانية استخدام االضائة البراز ديكورات املرتل او الزيادة يف مجاهلا
كرنا تعتمد الشدة  وكما ذ–  واط للمتر املربع٣٠-١٥تكون بني  بشكل عام حنن حنتاج اىل اضائة 

 ومن انواع االضائة املفضلة –والنوع على استخدام الفراغ 
 : ما يلي–باالستخدام حسب استخدام الفراغ 

 : الصوالني واالس-١
تعترب من أرقى وحدات اإلضاءة والثريات يفضل استخدام 

استخداماا  وأفخمها و حتقق إضاءة عامة للمكان وأبرز
يشة وتصنع من خامات متعددة يف غرف االستقبال واملع

احلديد املشغول أو املطلي وتتدىل ، الربونز  , أمهها النحاس
و قد ،احلديث  غالبا من سقف الغرفة ومنها الكالسيكي و

 ، كما ميكن االجتاهات حتلى بقطع الكريستال املختلف األشكال لكسر الضوء وتشتيته يف كافة
 . الضوء او ابراز عناصر الديكور باملكانوضع عناصر اضائة اخرى ا لتحقيق انتشار

ويتم ) عند انتهاء النجارة واحلدادة( لتأسيس مكان الثريا يتم حتديد موقعها بدقة قبل صب السقف 
من خالل ) ملم حسب مقدار محل الثريا من الكهرباء٤-٢بقطر (متديد اسالك الكهرباء اخلاصة ا 
) معالق معدين(، ويفضل ان يتم تركيب حامل الثريا )الربتقالية(مواسري متديد اسالك الكهرباء 

سم حتت جنارة السقف مبكان تثبيت الثريا بالضبط ٧بربطة بتسليح حديد السقف وتسقيطة بعمق 
 .ملم ٨-٦ ويستخدم البعض لذلك سيخ حديد مساكة – ويراعا حبجم املعالق وزن الثريا –
 

 : غرف النوم -٢
 ومن افضل ما –عني وتتمتع بانتشار واسع يفضل ا اضائة خافتة ال جتهر ال

 مع – اضائة مركزية من خالل اضائة بيضاء او صفراء وسطية –حيقق ذلك 
اضائة مساندة من خالل االجبورات املفردة واضائة خاصة لتسرحية غرفة 

 .النوم
وبابعد من املهم حتديد موقع االجبورات وحتديد افياش قريبة منها ميكن ان ختتفي خلف الكوميدينو 

نقطة عن مكان السرير ويتم وصل التيار الفياش االجبورات ااورة للسرير كل على حدا حبيث 
 وذلك لتخفيف تأثري الطيف -يكون احلائط خلف السرير ليس به اي متديد كهربائي 

 .الكهرومغناطيسي على اجسادنا وقت النوم
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ديد الكهرباء هلا كما اشرت سابقا اما خبصوص وحدات السقف فمن املهم حتديد اماكنها لعمل مت
مبوضوع الثريا والكن اذا كان وزا خفيف وقابلة للتثبيت ذاتيا بالسقف فال يتم عمل معالق هلا 

) ملم١,٥(وغالبا يكون سلك الكهرباء لالجبورات ووحدات االضائة االخرى ذه الغرفة بسماكة 
ئة على مكان حمدد مثل التسرحية وكان ، اما إذا مت استخدام الكشافات الغاطسة لتسليط االضا

تركيب هذه الكشافات بالسقف اخلرساين فيتم حتديد اماكنها قبل الصب وزرع العلب اخلاصة ا 
سقف ( اما اذا كانت الكشافات مثبتة بسقف مستعار –وتوصيل انابيب اسالك الكهرباء هلا 

 بنفس مكان هذه الكشافات فيتم عمل متديدات الكهرباء فقط بالسقف قبل الصب) جبسي ساقط
 . وكذلك هو احلال بأي اضائة مثبتة بالسقف املستعار–اسفل منها 

وهنالك نوع اضائة اخر ميكن ان يستخدم ذه احلجرة وهي الوحدات اجلدارية مثل االبليكات 
 واليت جيب ان حيدد مكاا على املباين قبل اللياسة ومن مث تكسري جمرى لوضع –قرب التسرحية 

يستخدم انبوب اكثر مرونة من انابيب االسقف ( بوب متديد اسالك كهرباء هذه االبليكات ان
وجيب ان يكون االنبوب غاطسا عن سطح اجلدار )  مثل االنبوب احلنجوري االسود–اخلرسانية 

 ومبكان االبليكة يتم تسقيط علبة كهربية ان كانت –سم على االقل ويعبئ علية باخللطة ١مبقدار 
 .االبليكة تغطيهاقاعدة 

 

 ) :االسياب(  املمرات -٣
 –كغرف النوم يفضل ا اضائة خافتة ال جتهر العني وتتمتع بانتشار واسع 

وحيقق ذلك اضائه سقفية مع اضائة مساندة حائطية للتجميل او الظهار 
 .لوحة او شجرة صناعية ان وجدت

 .وطرق التمديد الكهريب مت تناوهلا باضائة غرفة النوم
 

 : بغرف املعيشة -٤
 حيث ميكن ان تستخدم –نظرا الستتخدامها املزدوج ببعض املساكن 

 فيفضل ا –كصالون استقبال النساء او الضيوف العائليني ومعيشة عائلية 
وحيقق ذلك من خالل ) الكاشف واهلاديء(استخدام النضامني معا 

 .ة للكشافاتخمفية مع ثريا اضاف استخدام االجبورات مع اضائة فلوروسنت
 .وطرق التمديد الكهريب مت تناوهلا سابقا
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 : باملطبخ-٥
اقترح ان ) الشاملة واملسلطة( حيث ان املطبخ حيتاج نوعني من االضائة 

يستخدم به اضائة عامة من الفلوروسنت باللون الطبيعي موزعة على حميط 
يضا ، املطبخ مع تركيز على الى وطاولة التجهيز باضائة طبيعية ا

ويستخدم البعض اضائة مسلطة وخمفية حتت اخلزائن العلوية تسلط اضائتها 
 كما ميكن ان يتم تزويد اخلزانات من الداخل –) سطح اخلزائن السفلية(على الكونتر حتتها 

) تكون اخلزانات ذات ابواب زجاجية شفافة تظهر ما بداخلها(باضائة مسلطة كنوع من الديكور 
الضائة جيب ان نراعي محاية التمديدات من املاء وعزهلا جيدا عن جسم خزائن ذه االنواع من ا

 كما جيب ان نأخذ يف االعتبار احلرارة الناجتة من وحدات االضائة واليت ميكن ان تتسبب –املطبخ 
 .بأضرار كبرية

 

 : حبجرة الطعام-٦
ن يفضل به االضائة املنتشرة بقدر كايف وبالوان طبيعية للحفاض على لو

الطعام دون تغيري وكشف حمتويات واجزاء الغرفة بلون كايف لذا يفضل 
 . مع تركيز على طاولة الطعام–ذه الغرفة القدر الكايف من االضائة بلون طبيعي ومنتشر 

 

 : باحلمامات-٧
 اضائة احلمام بشكل عام واليت ينبغي ان –هنالك نوعني من االضائة 

 جيب ان تكون مركزة للمساعده يف تكون منتشرة واضائة املغسلة اليت
 ومن املهم ان تكون بزاوية متعامدة تقريبا مع املرائيا –وضوح التفاصيل 

االفضل من االجتاهني االعلى واجلانبني لتفادي الظالل الناجتة من اما من االعلى او اجلانبني و
 .جتاويف الوجه واالنف

 

 : االضائة اخلارجية-٨
سوار احلديقة وسور السطح وما هو مثبت وهي االضائة اليت تعلو ا

 وينبغي ا ان تكون كافية الظهار كل جزئية –خارج املرتل باحلديقة 
من ممرات وديكورات السطح واحلديقة اخلارجية وجيب ان تكون مقاومة 

 .للماء
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بل البدأ يف اخلتام أوصي بأن يكون لدى املالك واسرته تصور عام لالضائة املرغوبة ويبلغ ا املصمم ق
 .بالتصميم ليتم اخذ تلك االفكار مبخطط الكهرباء جبزئية االضائة

 

 : شبكة منع الصواعق -٣
حناسي باعلى نقطة بسطح املرتل ويتفرع منه اشرطة حناسية ) اريل(وتتم من خالل وضع عمود 

سم مكشوفة متر على كل حواف حوائط السطح من االعلى ويتجمع ويرتل من نقطة ٢بعرض 
اىل االرض بأحد واجهات املرتل اىل ان يالمس قضيب تفريغ الشحنة املثبت ) طة التجميعنق(واحدة 

 ).مع مراعاة ان تكون االشرطة مكشوفة وال تدهن بأي دهان (بارض احلديقة 
 حيث يصعب تنفيذها من قبل الكهربائية –ويفضل لتنفيذها االستعانة مبؤسسة او شركة متخصصة 

 .العاملني بالسوق
اصبح ضرورة بعد ان مرت على  ةكن ول–احتياط مبالغ به شبكة منع الصواعق د ان البعض جي

 .منطقتنا جتارب ذا الشأن
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 :األعمال المیكانیكیة
 ووئة الفراغات  التكييف ومتديداااجهزة  االعمال امليكانيكيةتشملذا النوع من املشاريع غالبا ما و

وشبكة الري للزراعة ومتديدات واجهزة النوافري ونظم تسخني  واملصاعد )مات واملطابخ مثل احلما( ميكانيكيا 
 وهنالك العديد من اعمال تتطلب تصميم ميكانيكي ولكن يندر استخدامها ذا النوع من املباين –املياة املركزية 

 :ولذى ستقتصر دراستنا على األعمال امليكانيكية االساسية
 : اعمال التكييف-١

قصد بالتكييف امليكانيكي جعل درجة حرارة داخل املرتل مالئمة الجسادنا بالشكل الذي يشعرنا ي
 وحيدث ذلك من خالل اجهزة تقوم بتربيد او تسخني اهلواء داخل املرتل ، كما اصبح التكييف –بالراحة 

 .والبكتريا ايضاامليكانيكي بوقتنا احلاضر يساعدنا على تنقية اهلواء من الغبار والروائح الكريهة 
 وهنالك سؤال يراود الكثريين عن كيفية اختيار جهاز التكييف املناسب للحجرة من حيث القوة والنوع؟

 :استطاعة اجهزة التكييف/ ١-١
لتحديد قوة او استطاعة جهاز التكييف الالزم لتربيد او تسخني فراغ معني جيب االخذ يف االعتبار عدة 

 : وهذه املتغريات هي–متغريات حتكم ذلك االختيار 
 ).الطول بالعرض باألرتفاع( حجم الفراغ + 
 والذي قد يكون من اجهزة واضائة – لتحديد مقدار االنبعاث احلراري الداخلي –استخدام الفراغ + 

 .ومستخدمني الفراغ من اصحاب املرتل او الضيوف
ويقصد بدراسة معامل االنتقال  –دراسة معامل االنتقال احلراري للحوائط والسقف وارضية الفراغ + 

من اخلارج ) للحائط وما به من شبابيك واالسطح واالرضيات(احلراري مقدار احلرارة املالمسة 
انتقال بشكل موجات حرارية ناجتة ( ومعدل نفاذيتها اىل داخل الفراغ من خالل عمليتني 

Conduction  وانتقال بشكل اشعة ناجتة عن ،Radiation(  
 وبعض –ليل ودراسة املتغريات السابقة ميكن حتديد قوة اجهزة التكييف الالزمة للفراغ وبناء على حت

 Hap 2.40, Block) منها علي سبيل املثالشركات بيع اجهزة التكييف لديها برامج على احلاسب االيل 

load) ان (تستطيع حساب ذلك بشكل دقيق وسريع جدا ، وانصح املقدمني على بناء بيت العمر  واليت
باللجوء اىل هذه الشركات لشراء انظمة التكييف مع ) مل تكن خمططات التكييف االساسية كاملة ودقيقة

 . وغالبا ما تكون هذه الدراسة جمانا إذا مت شراء األجهزة من قبلهم –الطلب منهم دراسة القدرة الالزمة 
 

استطاعة جهاز التكييف الالزم وهنالك طريقة غري دقيقه والكنها بسيطة وتساعدنا يف حساب قوة او 
 – وتعتمد هذه الطريقه على حتديد عدد احلوائط او السطح الفاصل عن خارج املرتل –لغرفة ما باملرتل 
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 – لكل سطح او حائط يفصل احلجرة عن الفضاء اخلارجي ١٠٠حيث يتم الضرب بعدد يزيد مبقدار 
 :ومثال لذلك انظر باجلدول التايل

 
 معامل الضرب السطح املعرض للفضاء اخلارجيعدد احلوائط او  رقم
 ٧٥٠ حجرة بالطابق االرضي ولھا حائط واحد یشرف على الخارج ١
 ٨٥٠ شرفان على الخارج یحائطان حجرة بالطابق االرضي ولھا  ٢
 ٨٥٠ ولھا حائط واحد یشرف على الخارج) فوقھا السطح(حجرة بالطابق االول  ٣
 ٩٥٠  على الخارجانشرفی ولھا حائطان ) السطحفوقھا (حجرة بالطابق االول  ٤

 ملعامل الضرب ، ١٠٠ فأي حجرة ا حائط جنويب يتم اضافة –وهنالك استثناء باحلائط اجلويب والغريب 
-٥٠وإذا كان جدار الغرفة غريب ومكشوف لفترة طويلة الشعة الشمس بعد الزوال يتم اضافة مقدار 

رضة الشعة الشمس اليت ميكن ان تقل بسبب ظالل مبىن جماور حسب طول فترة تع( ملعامل الضرب ١٠٠
 ).او شجرة 

-٢,٨٠ اذا كان ارتفاع السقف حبدود طابق واحد –طول بعرض فقط (يف البدأ حيدد مقاس احلجرة 
 متر مربع ، نضرب ٢٤ متر فتكون مساحتها ٤ متر وعرضها ٦، والنفرض اا غرفة طوهلا ) م٣,٣٠

حجرة بالطابق االرضي وهلا حائط (خلاص بالغرفة ، ونفرض اا من النوع االول املساحة مبعامل الضرب ا
 ١٨٠٠٠= ٧٥٠×٢٤: واحلائط ليس جنويب ) واحد يشرف على اخلارج
 وحدة١٥= ١٢٠٠ ÷ ١٨٠٠٠ : ١٢٠٠نقسم الناتج السابق على 

بالسعودية وبأجهزة  وحنن –وحدة ١٥وبالتايل يكون جهاز التكييف الالزم للغرفة بقوة او استطاعة قدرها 
 ١٦ وهنا عند اختيار مكيف –وحدة ٢٤ – ٢٠ – ١٨ - ١٦التكييف نوع الشباك ينتشر لدينا مقاسات

 .وحدة سيكون كافيا هلذه احلجرة
 وهذا وهلا حائط واحد يشرف على اخلارج) فوقها السطح(جرة بالطابق االول ونأخذ مثال آخر حل

 وحيث ان احلائط ٨٥٠ الثالث باجلدول السابق وقدرة  معامل ضرب هذه احلجرة هو–احلائط جنويب 
، وبأعتبار ان الغرفة مقاساا مثل السابقة ٩٥٠ ملعامل الضرب فيصبح معامل الضرب ١٠٠جنويب سنضيف 

 ٢٢٨٠٠= ٩٥٠×٢٤: متر مربع ٢٤وتكون مساحتها 
يكون كافيا  وحدة س٢٠ وهنا عند اختيار مكيف – وحدة ١٩ = ١٢٠٠ ÷ ٢٢٨٠٠ : ١٢٠٠وبالقسمة على 

 .هلذه احلجرة
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 :انواع انظمة التكييف/ ٢-١
 : هي–ذا النوع من املباين ميكن استخدام ثالثة انظمة بالتكييف 

 :   ypeTWindow)الوحدة املدجمة(نظام وحدات الشباك / أ
 وهو اجلهاز الشائع –وهي وحدات التكييف املدمج بداخلها ماطور التربيد ومروحة الضخ 

مها والذي يثبت بفتحة جبدار احلجرة ويكون كامل جسم اجلهاز خارج احلجرة وال يظهر استخدا
 ويوجد منه العديد من االنواع من حيث الشركة املصنعة واالستطاعة –منه بالداخل سوى وجهه 

 ويعتمد اختيارنا الصائب على االختيار األفضل من هذه –او القوة ومكان خروج اهلواء البارد 
 :لى ما يلي االنواع ع

 .تقدير قوة اجلهاز املطلوب كما وضحت بالفقرة السابقة+ 
مسعة الشركة املصنعة ومقدار كفائة وكيل تسويق جهاز التكييف من حيث سعر اجلهاز مقارنة + 

مبثيله بالشركات األخرى ، توفر قطع الغيار بسعر مناسب ، الصيانة اجليدة بالسعر والوقت 
 . وماذا تشمل–املناسب ، وفترة الضمان 

 –شكل واجهة اجلهاز ومناسبتة للمكان  والديكور من حيث موقع فتحة خروج اهلواء البارد + 
فمثال لو كان اجلهاز سيثبت بركن احلائط االمين فيفضل استخدام جهاز تكون فتحة خروج 

واء البارد اهلواء البارد جبهتة اليسرا ليبتعد عن احلائط ااور مما يساعد اكثر على انتشار اهل
 .باحلجرة ، اضافة الختيار واجهة اجلهاز بشكل ولون مجيل ويتناسب مع الوان وديكور احلجرة

 .واخريا حنرص على اختيار االجهزة ذات الصوت املنخفض قدر االمكان+ 
 

استهالك (يتميز هذا النوع من انظمة التكييف كونه اكثر اقتصادا بسعرة وبتكلفة التشغيل 
، ومن عيوبة مظهرة السيء بالواجهات وصعوبة استخدامة بالفراغات اليت ) انةالكهرباء والصي

 .ليس هلا حائط يشرف على اخلارج او منور وصوتة املرتفع مقارنة باألنظمة اآلخرى
 

 :من االمور املهم مراعاا بتثبيت هذا النوع من اجهزة التكييف
ثبت برواز خشيب على كامل حميط الفتحة عمل الفتحة املناسبة حلجم اجلهاز مبرحلة البناء وي+ 

سم للربواز اخلشيب عن ٢وهذا الربوز الذي قدرة ) سم٢٠اذا كان عرض احلائط (سم ٢٤بعرض 
 حيث ان اللياسة ال تلتصق –يفيد بتقفيل اللياسة عليها )الداخل واخلارج ( املباين باالجتاهني 

 .ف من الداخل باخلشب كما سنستفيد من هذا الربواز لتثبيت اطار املكي
ليمنع دخول مياه التكثيف الناجتة (بعد التشطيب يتم تركيب جرم اجلهاز مبيول بسيط للخارج +  

ويتم اقفال كامل الفراغات بني الربواز اخلشيب وجرم ) من تشغيل اجلهاز اىل داخل احلجرة
 تنفش وتعيب اجلهاز من خالل فوم يأيت بعلب شبيهه بعلب املبيد احلشري وعند بخ املادة منها
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) الفوم( وهذه املادة –الفراغ ويتم مسحها من الداخل واخلارج لتكون بنفس مستوى اللياسة 
تساعد حبماية الغرفة من دخول اهلواء احلار من اخلارج والغبار واحلشرات وكذلك مياة 

 .االمطار
هاز ويتم يتم عمل قواعد من الصاج حتت كل جهاز من اخلارج تكون جممعة ملياه تكثيف اجل+ 

اىل ماسورة اخرى متتد رأسيا  PVCوصل فتحة تصريف القاعدة الصاج مباسورة افقية من 
وترتل اىل ان تصب ببالعة خاصة ) ويفضل ان تكون مدفونة باجلدار ( ومثبته باجلدار اخلارجي 

بارضية احلديقة تصرف ميائها اىل اقرب غرفة تفتيش او ان توصل بأحواض الزراعة لالستفادة 
 .ها بالري وعدم اتساخ تبليط احلديقةمن

 

 ): Split Unitٍ  (املفصلةحدات نظام الو/ ب
على (وهو نظام يفصل بني جهاز التربيد ومروحة الضخ حيث تثبت وحدة التربيد خارج املرتل 

وتثبت مروحة الضخ داخل احلجرة ويتم الربط بينهم بانابيب تنقل اهلواء ) السطح او الواجهات
 .از التربيد اىل مروحة الضخالبارد من جه

يتميز هذا النظام بكفائة اعلى قليال من نظام الشباك من حيث اهلدوء وتعدد اشكال واماكن تثبيت 
الوحدات الداخلية اليت تساعد اكثر بديكور احلجرة كما ميكن تثبيتة بأي حجرة حىت وإن مل يكن 

بالسعر وتكلفة التشغيل عن وحدات  والكنه اغلى قليال –هلا حائط يشرف على اخلارج او منور 
 .الشباك

 :لالستعانة ذا النظام جيب حتيد ما يلي
 .تقدير قوة اجلهاز املطلوب كما وضحت سابقا+ 
مسعة الشركة املصنعة ومقدار كفائة وكيل تسويق جهاز التكييف من حيث سعر اجلهاز مقارنة + 

 ، الصيانة اجليدة بالسعر والوقت مبثيله بالشركات األخرى ، توفر قطع الغيار بسعر مناسب
 . وماذا تشمل–املناسب ، وفترة الضمان 

 .شكل ولون ومكان تثبيت اجلهاز الداخلي ومناسبتة للمكان والديكور+ 
 وهنالك انواع تساعد ايضا -واخريا حنرص على اختيار االجهزة ذات الصوت املنخفض أكثر + 

 .هه والبكترياعلى تنقية اهلواء من الغبار والروائح الكري
 

 :من االمور املهم مراعاا بتثبيت هذا النوع من اجهزة التكييف
عمل التمديدات الالزمة لوصل وحدة التربيد اخلارجية بالوحدة الداخلية قبل صب خرسانة + 

 .االسقف 
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عمل متديدات صرف مياة التكثيف من الوحدات الداخلية اىل اقرب بالعة داخل املرتل واليت + 
ل مرحلة اللياسة والتبليط ، ومن املهم ان يتم حتديد مكان تثبيت اجلهاز على احلائط بكل تتم قب

 وحبالة الوحدات اليت تثبت –دقة ليتم اخفاء فتحات التمديدات والصرف خلف اجلهاز متاما 
بسقف الغرفة وحبالة استمرارية كورنيشة اجلبس جيب ان تكون املسافة بني مركز فتحات 

 .سم حىت ال تتسبب بقطع كورنيشة اجلبس٤٠-٣٥صرف وسقف احلجرة التمديدات وال
 وتكون معاكسة هلا باجتاه –ابعاد وحدات التربيد اخلارجية عن فتحات وية مواصري الصرف + 

الريح لتجنب وصول الروائح املنبعثة من املواسري اىل وحدات التكييف وبالتايل تصل اىل داخل 
 .ليةاملرتل من خالل الوحدات الداخ

سم على االقل ١٠عمل قواعد لتثبيت الوحدات اخلارجية ترفعها عن منسوب البالط مبقدار + 
حلمايتها من مياه االمطار والغسيل ويتم عزل هذه القواعد مع عزل السطح وميكن ان يترك 

 ويف حالة تثبيت الرباغي –اجلزء البارز منها بالعزل بشرط ان يكون مقاوم للعوامل اجلوية 
 .ب اجلهاز مما يضطر خلرق العزل يتم دهان مكان اخلرق بعازل سائل ومعاجلته جيدا لتركي

التقفيل والعزل جيدا حول متديدات الوحدات اخلارجية واملارة من خالل بالطة السطح + 
 .  اخلرسانية

 وهي جلدة متنع وصول –يتم تثبيت الوحدات اخلارجية بالقاعدة باستخدام مانع اهتزاز + 
 وجيب ان تكون من نوعية جيدة تتحمل –ناجم عن اهتزاز اجلهاز اىل قاعدة اجلهاز الصوت ال

 .العوامل اجلوية
 

 :أنظمة التكييف املركزية / ج
 : نظامني اخرين تعتمد على تكييف املرتل بشكل كامل او بتقطيعه اىل اجزاء هنالك
ه ان خيدم اجنحه حمددة باملرتل نظام جيمع بني نظام الوحدات املنفصلة ونظام املركزي وميكن: االول

 ويتكون من جهازين احدهم بالسطح واآلخر –اخل ....مثل جناح غرف النوم وجناح الضيوف 
يوضع بسقف احد احلمامات او املطبخ وخيرج منه اهلواء البارد بواسطت دكتات من املعدن يتم 

ء البارد بكافة احلجرات عزهلا حراريا بتغليفها بالصوف الصخري اىل ان تصل لفتحة خروج اهلوا
اليت خيدمها ، ذا النظام جيب مراعاة حجم اجلهاز ومدى مالئمته للفراغ الذي سيثبت بسقفة 
حيث ميكن ان يكون حجمة مع التوصيالت اللزمة له اكرب من حجم احلمام او ان يكون ارتفاعة 

سم فوق اجلهاز ٥ال يتناسب وارتفاع سقف احلمام حيث أننا حنتاج على االقل لفراغ قدرة 
سم لتثبيت السقف املستعار ١٠تستخدم لتثبيت اجلهاز بالسقف وحنتاج اسفل اجلهاز على االقل 

 وللتأكد من عدم تعارض منسوب ارتفاع السقف اجلبسي املستعار حتت اجلهاز –اسفل اجلهاز 
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م وطرح واطار الباب وكورنيشة اجلبس علينا حتديد املسافة بني سقف فتحة الباب وسقف احلما
) سم فاصل بني الكورنيشة واطار الباب٢٠+سم كورنيشة جبس١٥+ سم الطار الباب١٠(سم ٤٥

وتكون املسافة املتبقية هي املتاحة للجهاز مع السقف اجلبسي وفراغ التثبيت ، وحبالة الرغبة 
باستخدام هذا النظام جيب ان ال تقل املسافة بني سطح خرسانة االرض واسفل السقف اخلرساين 

 : وحنن حنتاج هلذا االرتفاع بسبب االحتياجات التالية–متر ٣,٣٠بالطابق عن 
 .سم تشطيب ارضية احلجرة١٠

 .سم ارتفاع الباب واالطار٢١٠
 .سم فاصل بني الكورنيشة واطار الباب٢٠
 .سم كورنيشة جبسية١٥
 .سم سقف جبسي مستعار١٠
 .سم جهاز التكييف مع فراغ التثبيت٦٥

رات دكتات التكييف ومسارات اهلواء الراجع للجهاز مبرحلة املباين ليتم عمل كما يلزم حتديد مسا
 .الفتحات الالزمة هلا وتثبيت االطارات اخلشبية ا قبل اللياسة

لتحديد ارتفاع الطابق الالزم ) مرحلة التصميم(لذا من املهم حتديد نوع اجلهاز من مرحلة مبكرة 
 .مسارات الدكتات واماكن فتحاا باحلوائطهلذا النوع من انظمة التكييف وحتديد 

نظام مركزي شامل يقوم بتكييف كامل املبىن بوقت واحد وطريقة عملة شبيها بالنظام : والثاين
 .السابق

وهذين النظامني اكثر تكلفة من سابقام من حيث السعر وتكلفة التشغيل ، وحيتاج اىل تنفيذهم 
 .وجود رسومات تفصيلية ومواصفات دقيقه
 )٥( مراحل تركيب نظام التكيـيف املركزي

 : مرحلة التصميم -١
التكييف  للمشروع املراد تكييفة يتم البدء يف تصميم بعد االنتهاء من التصميم املعماري واإلنشائي

مراحل التصميم هي حساب األمحال احلرارية للمشروع  وتكون أول مرحلة واهم مرحلة من
 ,Hap 2.40) برامج الكمبيوتر منها علي سبيل املثال دامويفضل حساب تلك األمحال يف استخ

Block load)  األمحال احلرارية يتم حتديد حجم املكائن املطلوبة للمبين وبعد أن يتم حساب. 
األمحال احلرارية وحتديد حجم املكائن املطلوبة للمبين يتم البدء يف  وعند االنتهاء من حساب

يعتمد حجم تلك ااري علي كمية املساحة املراد تربيدها حيث  ( Duct) اهلواء تصميم جماري
  ويالحظ وجود مباين تعاين من مشكلة ،التأكد من تصميم جماري اهلواء بالشكل املناسب وجيب

 
 . مشرف بمنتدى ملتقى المھندسین -المھندس الكویتي) ٥(
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 وكذلك سوء يف توزيع التربيد حيث جتد اختالفا يف ( Duct) صوت مرتفع يف جماري اهلواء 
اهلواء يف  ع السبب يف ذلك إىل سوء التصميم وعدم توزيعدرجات احلرارة يف املبين الواحد ويرج

اريا (Duct ) بالشكل املناسب. 
ى كمخططات جيب مطابقتها مع املخططات األخر وبعد االنتهاء من تصميم خمططات التكييف

  .املخططات وحىت يتم إجناز املشروع يف احسن صورة  عدم تعارض هذهناملدين والكهرباء لضما
 

 : التنفيذمرحلة  -٢
 : مرحلة اعتماد املواد-أ

خطوه يف مراحل التنفيذ هي مرحلة اعتماد املواد فيجب معرفة مواصفات املواد  أول خطوه واهم
يف التركيبات قبل االتفاق مع أي شركة لتنفيذ التركيبات الن أسعار هذه الشركات  املستخدمة

 كون رخيصة نسبية لشركات التكييفعلي مواصفات هذه املواد فكثريا ما جند إعالنات ت تعتمد
نسبيا  رخيصا كن عند السؤال يف مواصفات املواد جتدها أسوء املواد وبالتايل جند أن أسعارهاول

رخيصة نسبيا ام   ويعتقد كثري من الناس عند تنفيذ أعمال التكييف مبواد ،مقارنة مع السوق
بصرف أضعاف املبالغ  قة سوف يقومونكنهم جيهلون أن ذه الطري املال ول بعضيقومون بتوفري

قد للصرف احلاد للكهرباء و اليت مت توفريها عن طريق الصيانة املستمرة للتكييف وكذلك نتيجة
وبالتايل مببالغ اكرب من استخدام  تكييف باستخدام مواصفات عاليةنظام  لو مت تركيب ه أنثبت

 سيوفر أعمال الصيانة روع ألنهاملش املواصفات العادية سيكون املستفيد األول هو صاحب
  .(Operating Cost) والكلفة التشغيليه

 :سنتطرق ملواصفات بعض املواد املستخدمه يف اعمال التكييففيما يلي و
العازل الداخلي والعازل (أنواع من العوازل املستخدمة يف أعمال التكييف  3  هناك:العوازل+ 

زل الداخلي املستخدم لتغطية الدكت يف األماكن فيجب أن يكون العا). وعازل الصوت اخلارجي
  كجم ويكون العازل اخلارجي٢٤ أنش وبكثافة ١املكيفة وغري املعرضة للشمس بسماكة  غري

  كجم ويكون عازل٤٨ أنش وبكثافة ٢املستخدم يف تغطية املناطق املعرضة للشمس بسماكة 
 ميتد من وهذا العازلكجم  ٢٤ أنش وبكثافة ١الصوت املستخدم يف داخل الدكت بسماكة 

 . متر٦ايل ٣التكييف إىل داخل املبين مبسافة  ماكينة
كثرية تستخدم يف صناعة جماري اهلواء والكن افضل نوع  هناك مواد : ( Duct) جماري اهلواء+ 

 .الياباين هو النيبون استيل
ء هو وجود اهلوا ما جيب احلرص عليه يف موزعات :( Grill Diffusers ) موزعات اهلواء+ 

 .الدابر وهو مفتاح للتحكم يف كمية اهلواء
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الذي سيتم تغطية األجزاء اخلارجة من املكينه والداخلة يف املبين   وهو املعدن:الكالدينج + 
 . مم٦. إىل ٤.بسمك  ويستحسن أن يكون

جماري اهلواء كما هي مصممة  التأكد من جودة نوعية صناديق اخلشب املستخدمة بفتحات
 .باملخطط

املاكينة والدكت الداخل للمبين حيث يتم وضع هذا  التأكد من نوعية القماش املستخدم بني
 .بني املاكينة والدكت لقماش ليقلل من انتقال االهتزازاتا

 : مرحلة التركيبات-ب
تصنيع جماري اهلواء طبقا لألبعاد املوجودة باملخططات التنفيذية  بعد أن يتم االنتهاء من -١

يتم ) احلريق ، الصحي ، الكهرباء ، واملعماري ، اإلنشائي ( األعمال األخرى  معوبالتنسيق 
. باملخططات صناديق اإلطارات اخلشبية بعد دهنها مبادة عازلة للرطوبة يف األماكن احملددة تثبيت

بتركيب وفك  وجيب أن تكون اإلطارات اخلشبية من خشب جيد ونظيف ومن النوع الذي يسمح
اخلرسانة يكون  وعند االنتهاء من صب اخلرسانة املسلحة وبعد فك خشب ، هولهالرباغي به بس

 .( Duct ) املشروع جاهزاً لتركيب جماري اهلواء
القطع املصنعة اري اهلواء علي محاالت مصنوعة من زوايا حديدية مدهونة مبادة  يتم تعليق -٢

 .بينية بني احلماالتللصدأ ويراعي فيها السماكة والنوعية واملسافات ال مانعة
االنتهاء من حتميل جماري اهلواء علي احلمالت يتم ربط بينهما عن طريق رابط وتسمي  بعد -٣

 : وهناك طريقتني يف للجمع مها. الطريقة بعملية اجلمع هذه
 (POCKET JOINT).جوينت طريقة البوكت +
 (U S JOINT).طريقة اليو اس +

ألحجام املستخدمة يف عملية مجع جماري اهلواء أحجام كبريه إذا كانت ا وتستخدم الطريقة األوىل
 .الثانية إذا كانت األحجام املستخدمة صغرية والطريقة

اهلواء يتم احكام قطع الصاج مع بعضها بوضع معجون حديد  بعد االنتهاء من مجع جماري -٤
 .ءلكي ال يكون هناك تسرب للهواء من جماري اهلوا علي اماكن الربط بني العلب

املراحل السابقة يتم وضع العازل احلراري حول جماري اهلواء وذلك  وبعد االنتهاء من مجيع -٥
اهلواء مبادة الصقه مث يلف العازل احلراري حول جماري اهلواء ويتم وضع  بتثبيته بدهان جماري

 لفن وختتلفيف أركان جماري اهلواء فوق العازل احلراري حلمايته عند لفه بالسلك ا زوايا الصاج
 .مساكة هذا العازل وكثافته باختالف طبيعة استخدام املبين

 املبين بنوعية خمتلفة من العازل حيت تكون الكثافة اهلواء اخلارجة من يتم تغطية جماري -٦
من نوعية العازل املستخدمة يف داخل املبين نظرا لتعرضة إىل أشعة الشمس  والسماكة اكرب
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 . أنش٢ كجم وبسمك ٤٨ باستخدام عازل بكثافة وينصح. املناخية والظروف
 وبعد ذلك يتم املعلق تترك أماكن ملداخل وخمارج اهلواء بالسقف املعلقةالسقف  عند تركيب -٧

مداخل   وتثبت مع فتحاتاملعلقمداخل وخمارج اهلواء باألماكن اليت مت تركها بالسقف  تركيب
تركيب مداخل   يتممستعار اليت ال يوجد ا سقف وبالنسبة لالماكن. وخمارج اهلواء اري الصاج

 .هلذا الغرض وخمارج اهلواء علي احلوائط عن طريق تثبيتها باإلطارات اخلشبية املخصصة
من املبين واملتصلة مباكينة التكييف  بعد أن يتم االنتهاء من أعمال العازل اري اهلواء اخلارجة -٨

 :للتغطية وهناك طريقتني. يتم تغطيتها للحماية
 .التغطية بواسطة األمسنت ·
 .األملنيوم التغطية بواسطة ألواح ·
ييف تكماكينة ال وعند وضع املاكينات علي القواعد علي األسطح يتم وضع عازل بني -٩

املتصل بالقاعدة وينصح باستخدام  والقاعدة احملمولة عليها ملنع انتقال االهتزازات إىل األرضيات
 . أنش٢عازل بسماكة 

 
اهلواء اخلارجة من املبين مباكينة التكييف بواسطة نوعية خاصة من القماش  وبعد ربط جماري -١٠

 االهتزازات اخلارجة من مباكينة وعدم انتقاهلا إىل جماري اهلواء ويتم تركيب مرشح لكي يتم عزل
 .املاكينة  سواء كان يف جماري اهلواء أو يفهيف مكان (FILTER) يقاهلواء الن

داخل  (DUCT HEATERS) م يف بعض جماري اهلواء تركيب السخان الكهربائي للهواءيت -١١
 .جماري اهلواء علي السطح للتدفئة يف فصل الشتاء

يتم توصيل الكهرباء الداخلة إىل ماكينة التكييف بوصالت خاصة تكون علي  جيب أن -١٢
 وصيل بايبات تصريف املاء إىلويتم ت. لكي ميتص االهتزازات الصادرة مع املاكينة شكل بايب مرن

  .البايب املاكينة عن طريق هوز بني املاكينة وبايب الصرف ملنع انتقال اهتزازات املاكينة إىل
 مفتاح تشغل التكييف  االنتهاء من مجيع أعمال تركيب التكييف يتم تركيب وبعد-١٣

(THERMOSTAT) التكيـيف هو أن فاعلية  إن املوضع الصحيح ملنظم احلرارة الذي يزيد من
ويراعي ضبط  (Return Air Diffuser ) يكون بعيداً عن خمارج اهلواء وقريبا من فتحات الراجع

هواء من املاكينة أن أمكن وان يكون  التكييف علي الدرجة املطلوبة ويكون عند ابعد مدخل
  ).مكان النظر( سم عن األرض ١٥٠ارتفاعها 

ويكون فحص التربيد  يف بعد تشغيلها الختبارات الفحصوأخريا يتم جتهيز ماكينات التكي -١٤
 . فرباير١٥أول ديسمرب حىت   سبتمرب وفحص التسخني يف الفترة من١٥ مايو إىل ٣٠يف الفترة من 
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 :شفط اهلواء اعمال -٢
حنتاج ببعض الفراغات باملرتل مثل احلمامات واملطابخ وغرف الغسيل لعمل شفط ميكانيكي للهواء ليتم 

 واء اخر يأيت من فراغات املرتل ااورة لذا من املهم باالماكن اليت يثبت ا مراوح شفط جتديدة
مراعاة مصدر تعويض اهلواء املسحوب وباحلمامات مثال نقوم بترك فتحة بباب احلمام تقفل بشبك 

واء املسحوب  واذا مل تكن الفراغات اليت يعوض منها اهل–اليسمح بالرؤيا لداخل احلمام او فتح الشباك 
 -كافية حلجم اهلواء املسحوب سنسمع صفري للهوء وهذا الصفري رمبا يكون مزعجا الصحاب املرتل

 :ويتم ذلك الشفط من خالل طريقتني
الشفط من خالل مراوح شفط تثبت بنفس الفراغ باحلائط اخلارجي او اىل احد املناور داخل / ١-٢

 ومن هذه –ا كافية حلجم اهلواء املرغوب بتجديدة  ويهم ذه املراوح ان تكون قدر–املرتل 
 ومنها املخفي فوق سقف مستعار وهو ايضا -املراوح ما هو ظاهر باحلائط من داخل الفراغ 

مروحة تسحب اهلواء من الفراغ احملصور بني السقف املستعار والسقف اخلرساين ويكون 
ول اهلواء اىل الفراغ بني السقف بالسقف املستعار فتحة ا غطاء شبكي يتم من خالهلا دخ

 –املستعار والسقف بسبب اخنفاض الضغط به والناتج عن شفط املروحة للهواء املوجود به 
 ) .جمرى هواء معدين(ويقوم البعض بوصل املروحة بفتحة السقف املستعار بدكت 

 وترتل من شفط اهلواء من خالل دكتات معدنية تنتهي مبراوح شفط مثبتة على سطح املبىن/ ٢-٢
 .خالل مناور اىل ان تتصل بفتحات باالسقف املستعارة باحلمامات واملطابخ وغرف الغسيل

) شيمين( حيث ميكن ان توضع مروحة الشفط فوق البوجتاز –باملطابخ قد خيتلف النظام قليال / ٣-٢
املطبخ جدار (ومن مث تتصل هذه املروحة بدكت او انبوب واسع قليال اىل ان يصل اىل الواجهه 

 وميكن وضع صفاية عن فتحة خروج اهلواء بالواجهة متنع من –وينفذ اىل اخلارج ) اخلارجي
دخول احلشرات اليها وحتسن من مظهر الفتحة بالواجهه ولكن هذا النظام قد يشوه الواجهة 

 والطريقة الثانية ان تتصل –بعد فترة من الزمن بسبب تغري لون الواجهة حول فتحة الشفاط 
 وافضل باملطابخ ان يزود اعلى البوجتاز بفتحه جممعه للروائح –رة بدكت اىل السطح مباش

وعمل فتحة شفط اخرى بالسقف املستعار بوسط املطبخ يتصالن بدكتات اىل دكت جممع يتجه 
 .اىل مروحة شفط بالسطح

 

 :املصاعد اعمال -٣
 ومن املهم ان تراعى – رفاهية حيتاج البعض لعمل مصعد باملرتل بسبب وجود مريض او عاجز او حىت

 :بعض االمور عند الرغبة بذلك
 .اختيار الشركة املصنعة واملوديل والسعة وطريقة التثبيت قبل البدأ بالتصميم املعماري+ 
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 .يتم االخذ باشتراطات الشركة املصنعة لعمل التصميم املعماري واالنشائي وامليكانيكي+ 
 املصعد العلوية مراعاة العمق واملقاسات واملواصفات احملددة من من املهم بتنفيذ حفرة وبيت وغرفة+ 

 .قبل الشركة املصنعه
 .من املهم مراعاة حفرة بيت املصعد عند عمل القواعد وصبات االسقف وعمل العزل املائي املناسب+ 

 

 :متديدات ري احلديقة اعمال -٤
 والكن هنالك نظام افضل –رطوم املياه مبثل هذا النوع من املباين يتم ري احلديقة يدويا بواصطة خ

 مدفونة PVC وهو نظام يعتمد على متديد مواسري –واكثر اقتصادية يف استهالط املياه وهو نظام التقطري 
ومتر على طول حوض الزراعة مبسار او مسارين او اكثر حسب عرض حوض ) سم١٠(بعمق بسيط 

خروج املاء حتت كل شتلة وتقوم حببس املاء الزراعة واصفف الشتالت واالشجار به وتتصل بصممات 
 .وخروجة بشكل نقط بسيطة يضبط الصمام على مقدارها 

ولري املساحات الواسعة مثل النجيلة ميكن وصل رشاشات مياه مبواسري التزويد باملياه املدفونة ويتم 
 .التحكم مبدى تغطيتها ملساحة الري من خالل قوة الضخ ومكاا وزاوية الرش
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  :اعمال اللیاسة 
وتبلغ مساكتها املباين من الداخل واخلارج و  اخلرسانات اخلرسانة اليت تغطي اعمال الطبقة منيقصد باللياسة تلك

 حيث ان أي سوء بتنفيذها – وتعتمد فخامة املرتل بالدرجة االوىل على حسن تنفيذ هذه املرحلة –سم٢,٥-٢
 . الميكن اخفائة داخل او خارج املرتل مما قد يتسبب بتشوية الفراغ او املرتلسيتسبب بعيب ظاهر

جتهيز احلوائط واخلرسانات ، الطرطشة ، البطانة ( ولتفيذ اللياسة بالشكل السليم جيب ان متر بأربع مراحل هي 
 :وفيما يلي تفصيل كل مرحلة) ، الظهار او الطبقة اخلارجية

 :ت جتهيز احلوائط واخلرسانا-١
ويقصد ا ازالة أي جسم بارز يلتصق باملباين او اخلرسانات مثل الواح من اخلشب او : النظافة / ١-١

االبلكاش ما زالت ملتصقة باخلرسانات ، او اسياخ حديد بارزة ، وازالة أي خرسانات بارزة 
 .سم سواء باخلرسانات او خبلطة تثبيت املباين١بشكل يزيد عن 

 اخلرسانات الناعمة جيب تنقريها جلعل السطح اكثر خشونة ببعض: التنقري / ٢-١
للسماح للياسة باالتصاق ا ، وحتدث اخلرسانات الناعمة بسبب استخدام 

 ومن –الواح البيوود بنجارة صب خرسانة االعمدة والكمرات واألسقف 
 الحقا لكي املهم ان نراعي عدم استخدام الواح البليوود بصب اخلرسانات اليت سنقوم بلياستها

 .ال تزيد علينا تكلفة التنقري
ويقصد بالتعشيش تلك الفراغات اليت تظهر باخلرسانات املسلحة باالعمدة : معاجلة التعشيش / ٣-١

 وتتم معاجلتها على –) بعد ان جتف اخلرسانة(واالسقف والكمرات واليت تظهر بعد فك جنارا 
جلة احلديد بدهانة مبادة خاصة حتمية من شركة  فلو كان احلديد ظاهراً تتم معا–حسب احلالة 

فوسام ويلي ذلك دهان مادة الصقة للخرسانة من شركة فوسام وعلى كامل مساحة التعشيش 
 اما ان كان التعشيش مل –وتليها تعبئة مكان التعشيش خبلطة امسنتية خاص من شركة فوسام ايضا 

 –طة االمسنت اخلاصة وكالمها من فوسام يصل للحديد فيتم دهان املادة الالصقة يليها فرد خل
هنالك عدة شركات متخصصة مبواد املعاجلة والكنين هنا ارشح شركة فوسام ألنين سبق وأن 

 .تعاملت معهم وكانت منتجام جيدة
ويقصد به تثبيت شبك معدين بني أي فاصل : تدعيم الفواصل واالركان / ٤-١

قاط االتصال ومقاومة حدوث لتدعيم ن(يوجد بني اخلرسانات واملباين 
ا
ل
ش
ر
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لضبط زاوية احلائط الرأسية واالفقية (، وكذلك وضع الزوايا املعدنية بالزوايا ) وخ مستقبالشر
 ).وزيادة قوة حتملها للصدمات مستقبال ومنع حدوث الشروخ ا

 
 
 

       
 
 
 :الطرطشة -٢

تبدأ مرحلة الطرطشة بعد االنتهاء من مرحلة 
ئدا تكمن خبلق رابط بني طبقة  وفا–التجهيز 

البطانة واالسطح اليت ستتم لياستها لدعم قوة 
  .االتصاق بينهم

سم باستخدام خلطة ٠,٥وتتم الطرطشة بسماكة 
 امسنت ، ١: مكونة من امسنت ورملة خشنة مبقدار

 وبعد تنفيذها – رمل خشن ، وماء عذب ٣ومقدار 
ن نضع طبقة البطانة  وبعد ذلك ميكن ا-ترش لثالث ايام باملاء 

 .عليها
 :البطانة -٣

 :قبل البدأ بعمل البطانة يتم عمل البقج واألوتار 
هي عنصر بارز تعمل بأركان احلائط املراد لياستة : البقج 

باجلبس  ( وتفيد بوزن استقامة اللياسة وتنفذ بطريقتني 
 او خبلطة امسنتية يثبت بقمتها قطعة من املوزاييك او -

بقج اجلبس املعجون تنفذ بأبعاد و) ) سم٢×٢(اخلردة 
سم باركان احلائط ، واذا كان ١,٥سم ومساكة ٨×٥

متر ونبدأ بالبقج ٣احلائط طويل يتم عملها كل 
السفلية ويتم الوزن بني البقج بواسطة ميزان املاء 
للتأكد من استقامة احلائط ويتم وضع امليزان بالشكل 

 .االفقي والرأسي
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يتم تنفيذها بشد اخليط بشكل يالمس اسطح البقج دون وجود ألي ميول او بروز وبسماكة  : االوتار
  -سم ، ويفضل حتديد مسارات اخليط بعمل دليل من اخللطة ١,٥

 .وسأتناول تاليا كيفية حتديد األوتار بواسطة اخللطة
 :يتم تفيذ االوتار باخللطة باستخدام نفس مونة البطانة وهي كما يلي 

 ويكون شكلها كما هو بالصور على –رمل، وماء ٦ –جري ٣ –نت امس١
 .يسارك

 

 وهي اخللطة اليت تعبئ الفراغ بني االوتار ويكون سطحها مستوي بكل اإلجتاهات –وأخريا نأيت للبطانة 
 : وسأتناول االمسنتية منها وهي بالنسب التالية – وهي اما ان تكون امسنتية او جبسية –مع األوتار 

 .رمل، وماء عذب٦ –جري ٣ –ت امسن١
  فرشاملليسملونة االمسنتية ليستطيع ا على لدونة ةساعدتكمن فائدة اجلري خبلطة البطانة والظهار بامل

 . السريع الطبقة بيسر وكذلك ملنع التشريخ الذي حيدث نتيجة للشكوتسوية
 .والظهارالبطانة الن الطرطشة يفضل ان تكون اقسى من وال نستخدم اجلري بالطرطشة 

وبأثناء تنفيذ البطانة بني األوتار يتم ختشينها وعمل شروخ متعرجة ا لرتيد من قوة  
 .ملم٣ وهذه اخلدوش تكون بعمق متوسط –التصاقها بطبقة الظهار االخرية 

 ايام حسب درجة احلرارة ٥-٣بعد تنفيذ طبقة البطانة ترش باملاء العذب لفترة 
 .ومعدل ارطوبة

 

 ::او الطبقة اخلارجية –الظهار  -٤
 –سم ويتم تنفيذها فوق البطانة واألوتار ٠,٥هي خلطة خرسانية بنفس مقادير البطانة والكن بسماكة 

 اما باحلمامات واملطابخ واليت سريكب عليها سرياميك فال يتم –ويراعى بسطحها التنعيم قدر املستطاع 
 .سرياميك عليها بواسطة الغراءتنفيذ هذه املرحلة ويتم اإلكتفاء بالبطانة وتثبيت ال

 .ايام ٣بعد تنفيذ طبقة الظهار ترش باملاء العذب لفترة 
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-١,٥ وقد يكون ذلك ممكن بشرط ان تكون مساكة اللياسة –يلجأ الكثري لالستغناء عن طبقة البطانة باللياسة 
 وان –متماشية معهم سم على أن يتم العمل بالبقج واالوتار للحوائط واالسقف وان تتم كل اللياسات ٢,٥

 ايام ٥-٣ وفترة رش اللياسة باملاء ذه الطريقة –تتم معاجلة أي شروخ او تطبيل قبل البدأ مبرحلة الدهان 
 .حسب درجة احلرارة ومعدل ارطوبة

 وذه –وعند وجود عيب تنفيذ باملباين قد يتسبب بزيادة طبقة اللياسة بسبب الرغبة يف تربيع الغرفة او املمر 
سم وتترك يوم واحد على االقل لتجف ٣-٢بعمل بطانة على طبقات كل طبقة يف حدود الة تتم اللياسة احل

 .قبل وضع الطبقة التالية
 

  كيف يتم استالم اعمال اللياسة؟-٥
 :استالم مرحلة التأسيس / ١-٥

ري  التأكد من تنضيف اخلرسانات من أي شوائب ا مثل قطع االبلكاش او النايلون او مسام-أ
واسياخ بارزة وكذلك تنضيف ارضية الغرفة وازالة أي خملفات باسفل احلائط او العمود الذي 

سم سواء ١سيليس ، ومعاجلة تعشيش اخلرسانات وكذلك تكسري اخلرسانات البارزة اكثر من 
من اخلرسانات املسلحة او مونة تثبيت املباين ، وتعبئة كل فجوات متديد االعمال الكهربائية 

 .ية باخلرسانة بشكل جيد بنفس منسوب سطح املباينوالصح
على كل مناطق االتصال بني أي خرسانة ) سم٢٠_١٥بعرض ( التأكد من فرد وتثبيت الشبك -ب

بعرض ( وكذلك فرد وتثبيت شبك –مسلحة واملباين سواء كانت اعمدة او كمرات 
الشبك بارزا عن خلطة على اماكن التمديدات الكهربائية والصحية بشكل يكون به ) سم٢٠_١٥

 حيث تعترب اماكن هذه التمديدات ضعيفة بسبب –سم من كل اجتاه ٥تعبئة الفجوة مبقدار 
عند وجود فقعات اهلواء داخل املواسري ومبجرد فتح (احلركة اليت يسببها ضغط املاء باملواسري 

 عند الرغبة بسحب وكذلك هو احلال) احلنفية نشعر ذا االهتزاز الذي يؤثر على املواسري ايضا
 .سلك كهربائي وتغرية قد يتسبب حبركة قد تؤثر باللياسة

مثل زوايا اطراف الشبابيك ) زاوية بارزة(التأكد من تثبيت الزوايا املعدنية بالزوايا االجيابية _ ج
لضبط ( مثل اركان احلوائط من الداخل ) زوايا غاطسة(والفتحات االخرى والزوايا السلبية 

 ).ط الرأسية واالفقية وزيادة قوة حتملها للصدمات مستقبال ومنع حدوث الشروخ ازاوية احلائ
بواسطة القدة وميزان ( استالم البقج واالوتار بكافة حوائط احلجرة مع السقف للتأكد من اتزاا -د

ان تكون كل (  وكذلك للتأكد من صحة تربيع الغرفة –بالشكل الرأسي واالفقي )  والزاويةاملاء
 .وتكون اطوال حوائط الغرفة املتوازيه متساوية) درجة٩٠ -ايا حوائط احلجرة قائمةزو
 :التأكد من جودة املواد اليت ستستخدم باللياسة _ هـ
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جيب ان يكون املاء نظيفا وعذبا وال حيتوي على امالح او امحاض او كائنات :   اختبار املاء -١
 :د من ذلك يتم اختبار املاء بثالث طرق وللتأك-عضوية دقيقة او زيوت او مواد دهنية 

 حيث يوضع املاء باناء شفاف ويترك لفترة وبعد ذلك يتم النظر اىل –من خالل الترسيب  +  
 .قاع االناء عما اذا كان يوجد أي ترسيب او ال

 . من خالل وضع كمية باناء شفاف للتأكد من نقائة–اختبار اللون + 
 .ن عدم وجود رائحة او امالح او امحاضاختبار الشم والتذوق للتأكد م+ 
تضعف التماسك بني ) التراب الناعم(حيث ان مادة الطفل ) : البطحا( اختبار الرمل -٢

 ويتم التأكد من -% ١٠االمسنت والرمل جيب ان نتأكد من ان نسبة الطفل بالرمل ال تتعدى 
ذلك بوضع كمية من الرمل باناء 

 –شفاف بداخلة ماء نظيف 
يطفو على السطح كمية عندها س

الطفل املوجودة بالرمل ويتم 
ر نسبة حجمها اىل نسبة تقدي

 وافضل انواع –حجم الرمل 
البطحا هي املوردة من منطقة 

 .الرياض
 املهم ا ان – اما خبصوص املواد املصنعة مثل االمسنت واجلري واجلبس والشبوك املعدنية -٣

ة موثوق ا رغم وجود تفاوت بسيط بالسعر بني  فكل املنتجات السعودي-تكون مواد جديدة 
 .مصنع واخر

 

 : والذي يتم بعد اسبوع من تفيذها–استالم املرحلة اائية / ٢-٥
 خالية من  أية احنناءات أو لطشات أو تفاوت املظهر العام السطح اللياسة جيب ان تكون -أ

 . وخلوها كذلك من البقع الدهنية–مبستويات اسطحها 
 وان وجدت جيب اطالع املهندس املشرف عليها للحكم – من عدم وجود شروخ  التأكد-ب

 .بامكانية قبوهلا او ضرورة معاجلتها اما بالتكسري واعادة التنفيذ او مبواد خاصة من شركة فوسام
 ويعرف –وهو فراغ هواء يكون خلف مكان معني باللياسة (  التأكد من عدم وجود تطبيل -ج

 وعند مساع صوت صدى للطرقة يكون – على كل اجزاء احلائط املليس مكانة بالطرق اخلفيف
وهذا الطبيل ينتج اما بسبب عدم وجود طبقة طرطشة جيدة اسفل منها او خطأ ) خلفها تطبيل
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 وجيب عند ظهور التطبيل تكسري املكان املطبل –بنسب اخللط او وجود طفل زائد برمل اخللطة 
 . وضع شبك سلك على احلواف ان كانت املساحة واسعةواعادة تنفيذ اللياسة من جديد مع

وذلك ) تربيع احلجرة( يتم التأكد من زوايا اركان احلجرة من اا زاوية قائمة -د
بواسطة اداه قياس الزوايا وميكن االستعاضة عنها باستخدام أي جسم له 

  ووضعها بكل زاوية من زوايا الغرفةسم٥٠×٥٠زوايا قائمة مثل بالطة رخام 
والتأكد من مطابقة ضلعاها املالمسان للحائطان بشكل صحيح وعدم وجود فراغ بني احد 

 .اطرافها واي حائط منهم
 التأكد من استواء اسطح اللياسات باستخدام القدة وذلك من خالل -هـ 

وضعها بالعديد من االماكن واالجتاهات على احلائط والنظر للخط املالصق 
 ود أي فراغ  خلف القدد لدى حتريكها بأي اجتاهمن عدم وجللياسة للتأكد 

 .استخدام الكشاف او االضاءة مفيد يف هذا االختبار و-
 التأكد من وصول طبقة اللياسة اىل اسفل احلائط ومالمستها خلرسانة ارضية احلجرة وان تكون -و

 . وهلاخبط مستقيم ال يشوهها أي بروز او دخول او وجود خملفات خرسانية سابقة اعاقت وص
 .  التأكد من تنضيف ارضية احلجرة من كل خملفات اللياسة واعادا اىل حالتها األوىل-ز
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 :اعمال الدھان
اجلدران ، األسقف ، االرضيات ، اخلشب ( الدهانات هي تلك الطبقة األخرية اليت تكسى أو تطلى ا األسطح 

لف تارة أخرى ، وهي  خاصاً على األبنية تارة و لتحمي األسطح من التلتضفي طابعاً مجالياً و زخرفياً) ، املعادن
 لذا من املهم –ميكن اخفائة اىل باعادة الدهان   وأي عيب ا ال–الطبقة النهائية للتشطيب واليت تراها العني 

 .جدا حسن اختيار مواد الدهان والصنايعية الذين يقومون بعملية الدهان
تعرف على كيفية احلصول على افضل النتائج بدهان احلوائط واألسطح اخلرسانية وسأخصص هذا املوضوع لل

 .من خالل  حسن اختيار املواد والصنايعية وطريقة التنفيذ
 : مواد الدهان-١

 تتكون الدهانات من مركبات كيماوية سائلة قابلة للدهن على املسطحات ميكن ان نتحكم بالواا وملمسها 
بالشكل الذي يناسب اذواقنا وخيدم ديكور ووظيفة ومكان الفراغ ، وتنقسم الدهانات ) املعته(ودرجة سطوعها 

 :اىل نوعني
وهي اليت يدخل عنصر املاء بتصنيعها ويتم ختفيفها وقت الرغبة ) : دهانات البالستيك(دهانات مائية / ١-١

م هذا النوع من الدهانات باستعماهلا باملاء ايضا ، ومن امثلة هذة الدهانات االملشن ، ويتم استخدا
لطالء كافة احلوائط واالسقف الداخلية واخلرجية ويتجنب استخدامة حبوائط احلمامات واملطابخ وغرف 

 وبسبب العوامل اجلوية واالمطار اليت ميكن ان تؤثر بالدهانات –الغسيل بسبب ضعف مقاومتة للماء 
دهانات البالستيك املستخدمة بالواجهات املائية على واجهات املباين قامت بعض الشركات بتحسني 

فالداخلي ) داخلي وخارجي( ومن هنا اتت تسمية الدهانات -لزيادة مقومتها للعوامل اجلوية اخلارجية 
 .يستخدم داخل املرتل واخلارجي للواجهات

 .كما ان هنالك بعض الشركات طورت منتجات من الدهانات املائية مقاومة للماء
 وذه –وهي دهانات يدخل الزيت بتصنيعها ويتم ختفيفها وقت الرغبة باستعماهلا بالتنر  : دهانات زيتية/ ٢-١ 

فمنها املطفي والنصف ملعة والالمع ، ويتم ) اللمعة(الدهانات ثالث انواع تعتمد على درجة السطوع 
 واماكن وجود استخدام هذا النوع من الدهانات لطالء كافة احلوائط الداخلية مبا فيها حوائط احلمامات

 وال يفضل استخدامها بالواجهات –املاء بسبب أن مقاومتها للماء اكرب من مقاومة الدهانات املائية 
لضعف مقاومتها للعوامل اجلوية اخلارجية ، من عيوب هذا النوع من الدهان وباالخص الالمع والنصف 

 .ائط بسبب اللمعةملعه هو اظهار أي عيب بلياسة ومعجون احلائط حيث تظهر متوجات احل
ولتنفيذ الدهانات سواء املائي او الزييت جيب ان نقوم باستخدام مواد اخرى للمساعده 

، اضافة الستخدام مواد " املعجون"يف حتقيق سطح ناعم قابل للدهان ويطلق عليها 
  ".الربامير او السيلر"اخرى تساعد الطالء على االلتصاق باحلائط ويطلق عليها 
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 :يد من انواع الدهانات اتبع اخلطوات التاليةوملعرفة اجل
 تأكد من أن منتج الشركة حاصل على شهادة مطابقة املواصفات واملقاييس ووجود عالمة اجلودة على كل -أ

 .عبوة او برميل دهان
 تأكد من أن لدى الشركة الوان الدهان املطلوبة وان مل يوجد فتأكد من توفر نظام خلط الكتروين -ب

 يتم من خاللة خلط اللون املطلوب مبوجب رقم تسلسلي ميكنك من خاللة احلصول على نفس – لاللوان
 .اللون مستقبال

 يفضل ان ال يكون قد مر على – تأكد من ان عبوات الدهان جديدة من خالل النظر لتاريخ التصنيع -ج
ن ختزينها حممي من احلرارة  كما يفضل ان تتفقد مكان ختزين العبوات للتأكد من ان مكا- اشهر ٦تصنيعها 

 .الشديدة ومن اشعة الشمس املباشرة
 انظر اىل حجم العبوة باللتر واطلب سعرها باللون املطلوب ومن مث انظر اىل مواصفات الطالء للتأكد من  - د

ل وهذه املعلومة جيب ان تكون موثقة بكتيب مواصفات املصنع وال تقب) = اللتر/٢؟؟م(معدل الفرد او االنتشار
 حيث تستطيع من هذه املعلومات مقارنة تكلفة املتر املسطح من الدهان مع تكلفة شركة –ا اجابة شفوية 

 . فالسعر املطلق للعبوة ال يعترب مقياس لتحديد تكلفة املتر املنتج من هذا الطالء–اخرى 
ماء والقلويات  اذا كان الدهان باحلمامات او املطابخ او غرف الغسيل جيب ان يكون مقاوم لل-هـ

 . فانظر اىل هذه املعلومات بكتيب مواصفات املصنع وقارا مبواصفات الشركات األخرى–واالمالح 
اضافة ملعامل االستقرار " هـ" تأكد من املعلومات الواردة بالفقرة السابقة– بدهانات الواجهات اخلرجية -و

 .ا مبواصفات الشركات األخرى وقار-درجة مئوية٥٠عند التجمد ومقدار الصمود عند حرارة 
اليت حتدد قدرة الطالء على " قوة االلتصاق" هنالك معايري اخرى تساعد يف حتديد قوة سطح الدهان وهي -ز

 وهذه –للتعرف على مدى صالبة سطح الدهان ومقاومته لالحتكاك " مقاومة احلك"و االتصاق بالسطح ،
 .كنك مقارنتها مع منتجات الشركات األخرى ومي–املعلومات موجودة بكتيب مواصفات املصنع 

 . وقارا مع الشركات األخرى– تأكد من فترة الضمان اليت ستحصل عليها -ح
 

 :اختيار الصنايعية -٢
البداية الصحيحة يف حسن اختيار مواد التنفيذ واليت هلا تأثري كبري جداً يف اجناح عملية التنفيذ اضافة حلسن 

 :جيب أن تتوفر م املواصفات التاليةاختيار الصنايعية الذين 
 . من خالل تطبيق انظمة السالمة اثناء العمل–اتباع اجرائات السالمة الشخصية  .أ 
 واهم ما ا نسبة –معرفتهم وأمانتهم يف تنفيذ الدهان وفق اشتراطات املصنع احملددة بكتيب املواصفات  .ب 

 .يتالتخفيف باملاء للدهانات املائية والتنر لدهانات الزي
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 من خالل مراعاة درجة حرارة اجلو واحلائط الذي سيدهن –معرفتهم للضروف اجلوية املناسبة للطالء  .ج 
 عدم وجود تيار هواء - %٧٠  درجة الرطوبة ال تتعدى–درجة مئوية ٣٥-١٠واليت جيب ان تكون بني 

 .قوي
الل تغطيتها بشكل جيد  من خ–احلرص على النظافة العامة ومحاية اجزاء الفراغ من الطالء املتناثر  .د 

 .بالنايلون والورق وتثبتهم بالشريط الورقي الالصق
 .توفر وحسن استخدام معدات الطالء مع احلرص على ترتيبها ونظافتها .ه 
 . يضمن حقك وحيميك يف حالة حدوث أي خمالفة للنظام او العقد–لديهم اقامة وتعاقد نظامي  .و 
 .معة مبوقع العملتتم املخاطبة " فورمال"وجود رئيس للصنايعية  .ز 

 وبكال –بعد اختيار الصنايعية والتعاقد معهم فسيكون العقد اما عقد مصنعيات فقط او مصنعيات ومواد 
 جيب عليك او على املهندس املشرف متابعة كميات املواد املستخدمة بالطالء من خالل تقدير -احلالتني 

رها من خالل حتديد االمتار املربعة اليت ستدهن االحتياج الفعلي لكميات الدهان واليت ميكن حتديدها وحص
 وميكنك احلصول على هذه املعلومة من نتيجة متتري كميات اللياسة اليت جيب ان تكون قد انتهت –باملرتل 

) اللتر/٢؟؟م( وبعد ذلك انظر اىل معدل فرد او انتشار الدهان  احملدد بكتيب مواصفات مصنع الدهان –األن 
لى عدد االوجة اليت ستدهن وغالبا ستكون وجهان وبالتايل سنضاعف نتيجة التمتري حيث حتسب الكمية ع

 .وبعدها حتدد كمية الدهان املطلوبة 
 .ميكن للصنايعية حبالة عقد مصنعيات فقط ان يقومو بزيادة نسب التخفيفي الختالس بعض الدهان

 . لصاحلهم ايضا التخفيف الزائد سيوفر بالكميات-وحبالة عقد مصنعيات ومواد 
 .انتبه لذلك

 

 :طريقة التنفيذ -٣
تبدأ مرحلة الدهان االوىل بعد اكتمال اللياسة ومرور اسبوعني عليها بفترة الصيف وثالث اسابيع بالشتاء و

وتركيب البالط وحلوق االبواب ، واملرحلة الثانية تتمثل بالوجه االخري للطالء والذي جيب ان يكون بعد 
 حيث جيب ان يكتمل البالط والشبابيك وال يبقى سوى تركيب اغطية –رتل املعمارية اكتمال معظم اعمال امل

 .مفاتيح الكهرباء ووحدات االنارة والتكييف 
وحيث ان حسن تنفيذ طبقة اللياسة تساعد كثري يف التوفري مبرحلة الدهان ، ولكون الدهان على لياسة سيئة 

 سأبدأ بشرح كيفية التحضري لتنفيذ الدهانات على اللياسة –جليدة خيتلف بطريقة التنفيذ وباملواد عن اللياسة ا
 :ويليها الدهان على لياسة جيدة) عدم استواء سطحها وجود تشققات ا ،(السيئة ويقصد بالسيئة 
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 :التحضري للدهان على لياسة سيئة/ ١-٣
 :وجود التشققات  .أ 

 :ميكن ان نصنف التشققات باللياسة اىل ثالث انواع
يتم توسيع ) ويعتمد قبولة على مقدار انتشارها(إذا قبلها املهندس املشرف : ملم ١وية او اقل من  مسا-١

 ومن مث تعبئتها مبعجون تعبئة الشقوق ومنه انواع كثرية –ملم ٤-٣الشقوق بالعرض والعمق اىل 
 ) .معجون تعبئة الشقوق(وارشح منتج سفونايت 

توسع بالعرض ) ويعتمد قبولة على مقدار عمقها وانتشارها(ف إذا قبلها املهندس املشر: ملم ٣-١ من -٢
 ومن مث تعبئتها مبعجون تعبئة الشقوق ومنه انواع كثرية وارشح منتج -ملم ٧-٥والعمق اىل 

 ) .معجون تعبئة الشقوق(سفونايت 
 . ويتم تكسريها واعادة تنفيذها–ملم جيب ان ترفض اللياسة ٣ اكثر من -٣

  :سةعدم استواء سطح الليا .ب 
، ملم ١اذا كان عدم االستواء باحلدود املقبول وهو يساوي او اقل من  املشرف قبوهلا سميكن للمهند

  اما -ملم فيجب على املهندس املشرف ان خيصم تكلفة املعاجلة من قيمة عقد اللياسة ٢-١وإذا كان بني 
 .اذا زاد عن ذلك حيق له رفضها

 :ملم بالطريقة التالية٢حىت تعاجل الياسات الغري مستوية بفارق يصل 
 .صنفرة اللياسة باحلجر جيدا -١
 .تنضف جيدا من االوساخ والغبار بالغسل باملاء -٢
يبدأ فرد طبقة من معجون فيتونايت ) وقبل ان جيف ماء الغسيل متاما(وبعد الغسل بوقت قصري  -٣

س األمسنت يأيت باكياس شبيهه بأكيا( داخلي ان كان داخل املرتل وخارجي ان كان بالواجهات 
وجيب أن تسوى ذا املعجون استوائية سطح )  يتم مزجة وخلطة باملاء-ومنه داخلي وخارجي 

 وباليوم التايل -ملم ٣ وميكن ان تصل طبقة هذا الوجهة من املعجون حىت – احلائط بوجه واحد
طبقة  وإذل مل تكفي –ميكن صنفرتة بورق صنفرة متوسط وتنظيفة من غبار الصنفرة بفوطة جافة 

 . املعجون السابقة مبعاجلة السطح ميكن تكرارها مرة اخرى
اذا كان باحلائط تشققات جيب ان تعاجل كما اشرت مبوضوع التشققات قبل ان نبدأ ذه املرحلى  -٤

 .بيوم على األقل
 – إذا متت معاجلة احلائط مبعجون فيتونايت سنستغين عن وجة باملعجون العادي –مالحظة مهمة  -٥

 .نفيذه على وجهني بالعادةالذي يتم ت
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 :جيدةالتحضري للدهان على لياسة / ١-٣
 نتبع اخلطوات التالية –على اللياسة اجليدة واليت ليس ا العيوب اليت اشرت اليها باملوضوع السابق 

 :بالدهان
 ومن مث تنضيفها جيدا من غبار الصنفرة – لتنضيفها من أي نتوئات –صنفرة اللياسة باحلجر جيدا  .أ 

 .الغسل باملاءب
وهي مادة ) سيلر(باليوم التايل يتم تنضيفها بفوطة جافة من الغبار ومن مث دهنها وجهة واحد من األساس  .ب 

 . وبعد ساعتني يتم دهن وجه ثاين من السيلر–تزيد من قوة االتصاق 
نه بكتيب  وافضل ان تستخدم ما مت النص ع–به انواع كثرية (باليوم التايل يتم فرد وجهة معجون واحد  .ج 

 ) ومن املؤكد سيكون من منتجاا–مواصفات الشركة اليت تعاقدت معها لتوريد الدهان النهائي 
 تتم الصنفرة جيدا – ان كنت قد عاجلت اللياسة مبعجون فيتونايت فال حتتاج هلذه املرحلة –باليوم التلي  .د 

 .ونبورق صنفرة متوسط والتنضيف بفوطة جافة ويفرد الوجه الثاين من املعج
 ومن مث –باليوم التايل يصنفر املعجون بورق صنفرة رقيق ومن مث ينضف بفوطة جافة من غبار الصنفرة  .ه 

 . وبعد ساعتني يكرر دهان وجه ثاين سيلر–يدهن سيلر 
 وكما اشرنا سابقا جيب ان حتمى أي اجزاء بالفراغ من –باليوم التايل ميكن ان يدهن الوجه االول للطالء  .و 

 .تغطيتها منذ البداية بنايلون وورق مع تثبيت بشريط الصقتناثر الطالء ب
 حيث –ال تتم املرحلة األخرية للطالء اىل بعد اكتمال كل اعمال املرتل الداخلية ويتم تركيب الشبابيك  .ز 

جيب ان يكتمل البالط والشبابيك وال يبقى سوى تركيب اغطية مفاتيح الكهرباء ووحدات االنارة 
 .والتكييف

 

 :هلا طرق تنفيذ ختتلف عن الدهانات العادية من حيث املواد وطرق التنفيذ ومنهانات اخرى هنالك دها
 :دهانات ذات ملمس خشن+ 

هنالك دهانات اخرى بانواع متعددة ميكن ان ختلق اسطح حمببة او خشنة بنسب متفاوتة وهي تستخدم داخل 
 .واردة بكتيب مواصفات املصنع وجيب تنفيذ كل نوع حسب مواصفات التنفيذ ال–او خارج املرتل 

من املهم عند اختيار هذا النوع اخلشن من الدهان ان يكون بأماكن امنة لكي ال يتسبب باصابات لالطفال 
 .اثناء اللعب أو اجلري واالحتكاك ذا السطح

 

 :دهانات التعتيق+ 
فيذ وبعض انواعها له وهي تعتمد على استخدام اكثر من لون مبزجهم بادوات خاصة على احلائط وقت الن

 . ويطلق عليها بشكل عام دهانات التعتيق –بطانة خشنة امللمس او ختلق عدم استوائية للسطح 
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 وهي حتتاج لصنايعية مدربون –ويتم تنفيذ هذا النوع من الدهانات من خالل استخدام مواد طالء خاصة 
 : ومن امثلة هذه الدهانات–على كيفية استخدامها بالشكل الصحيح 

     
كما ميكن تنفيذ بعض انواعها باستخدام الدهانات العادية والكن بأيدي صنايعية لديهم حس فين اضافة ملهارة 

 .خاصة يف التنفيذ
 

 :األعمال الخشبیة
من اعمال تنفيذ املرتل بدءاً من استخدامة لتشكيل اهليكل اخلرساين للمبىن وكدعامات يدخل اخلشب بالعديد 

 . مبرحة التشطيبات وانتهائا باعمال تصنيع اجزاء كثرية من اثاث املرتللالسقف مرورا
االبواب ، الشبابيك ، القواطع ، تلبيس احلوائط  ، (وسأتناول تاليا االعمال اخلشبية املستخدمة بالتشطيب وهي 

كذلك  والكن قبل ذلك سنتعرف على انواع اخلشب من حيث صالبتها ، و–) االرضيات ، األسقف ، السالمل
 .اهم املعايري اليت جيب احلرص عليها للتأكد من جودة اخلشب والتصنيع

 من أشجار ذات أوراق عريضة مثل )Solid(، نوع صلب ميكن ان نقسم اخلشب اىل نوعني من حيث الصالبة 
 )لينة( ونوعية أخرى طرية ،) البلوط – خشب السنديان - خشب املاهوقين - أخشاب اجلوز -خشب الزان (

 والفرق بني خشب الصنوبر السويدي و خشب الشوخ وخشب الواو وخشب األرز ،أشجار نباتية مثل من 
 وهذه األنسجة تساعد  ،النوعني هو أحتواء األول على أنسجة وعائية بينما ال حيتوي اآلخر على تلك األنسجة

 .على صالبة األخشاب وعدم تفككها مما يعطيها القدرة على التحمل واالستمرارية
 :اما درجة جودة عناصر التشطيب املصنعة من اخلشب فتعتمد على املعايري التالية

 .%١٢ - ٨ما بني ب ان تكون نسبة الرطوبة به حيث جي -درجة جتفيف األخشاب  .أ 
 اليت تشكل نقاط ضعف بقوة اخلشب وتسبب تشوية  من العقد االخشاب املستخدمة بالتصنيعخلو .ب 

 .ملظهرة
 . من البكتريا و احلشراتة بالتصنيعاالخشاب املستخدمعاجلة م .ج 
 .لعناصر التشطيب جيب ان تكون دقيقةاملقاسات النهائية  .د 
 .خلو عناصر التشطيب املصنعة من الشروخ ائيا .ه 
 . باستعمال بواقي اخلشب بالتصنيع-خلو عناصر التشطيب املصنعة من الوصالت واللحامات الصغرية  .و 
 .خدم نظام التعشيق مع اللصق بالغراء بل يست–عدم استخدام املسامري بالتجميع  .ز 
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 : األبواب-١
 لذا –تعترب األبواب من اهم عناصر املبىن املصنعة من األخشاب ومعظم تكلفة االعمال اخلشبية تذهب ا 

 وهي غالبا ما يتم –ستكون هي بداية املوضوع وسيتم ا شرح ألهم انواع االخشاب املستخدمة بالتصنيع 
 :ب التاليةتصنيعها من االخشا

 :اخشاب التصنيع/ ١-١
وهو شديد الصالبة ويتميز ) كرميي(وهو خشب فاتح اللون مائل لألصفرار : السنديان  .أ 

 .بقوتة ومجالة وتعترب تكلفتة مرتفعة بسبب صعوبة تشكيلة وجتهيزة
 

وهو اخلشب املستخدم بتسقيف الكعبة املشرفة نظرا لقوتة ومقاومته االمحال : التيك  .ب 
رة بني االخشاب اآلخرى وكذلك بطانة باب الكعبة املشرفة مصنوعة منه ومغلفة الطول فت

 .كلغ من الذهب ٢٨٠مبقدار 
 

شديد الصالبة قوي جدا أمحر اللون مييل لونه للبين املائل للسواد وهو خشب : املاهوجين  .ج 
 . وتتميز ابواب املاهوجين بشدة مقاومتها للرطوبة وقبوهلا للدهانات الشفافة–

 
ويعطي ملعة قوية بعد الدهان بسبب تراص يتميز بلونة البين الفاتح املائل لإلصفرار : لزان ا .د 

، يسهل تشغيله بعد التبخري، تعترب اخشاب الزان من االخشاب الصلبة والذي أليافه 
 .ولصالبته يستخدم باالرضيات مع خشب التيك ، وهو من االخشاب املعمرة

 
ونه ابيض مائل لالصفرار وهو ناعم بسبب الزيوت اليت  ولالصنوبرخشب وهو : السويدي  .ه 

 ونظرا لضعف مقاومتة – وهو ارخص االنواع السابقة مثنا –  وتكثر به العقدحيتوي عليها
 .للرطوبة واحلرارة جندة شائع اكثر باالبواب الداخلية

 
 :هنالك اخشاب اخرى مصنعة تستخدم يف تصنيع احلشوات او التلبيس وهي

وهو املدعو خشب السندويش وهو نوع من األخشاب املصنعة اليت يتم صناعتها  : كساخلشب املتعا
 مم وتضغط مع بعضها ٠٠,٧بوضع قطع رقيقة جدا من اخلشب ال يتجاوز مسكها 

باستخدام املكابس وتلصق باستخدام الغراء وتوضع تلك الصحائف بطريقة تكون 
ا، ويساعد هذا النوع من أليافها متعاكسة يف كل طبقة مع الطبقة اليت أسفله

األخشاب يف استغالل كل قطع األخشاب وعدم رمي أي قطعة من الشجرة إضافة أنه 
 .يتواجد بشكل ألواح كبرية تساعد يف التصنيع
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وهو نوع من اخلشب املصنع الذي يعتمد على بقايا األخشاب املتكونة بعد التشغيل  :اخلشب السبيت
ارة وتقوم املصانع خبلط تلك الربادة مع الغراء واليت تكون على شكل برادة تدعى جن

وضغطها باستخدام املكابس لتتكون ألواح بالسماكة واملساحة املرغوب فيهما، 
 . ولتستخدم بعد ذلك تلك األلواح كبديل لألخشاب الطبيعية بثمن رخيص

لنوع من وهوعبارة عن منوذج حي لربامج إعادة التصنيع وتقوم فكرة تصنيع هذا ا ):MDF(اخلشب 
األخشاب على استغالل قطع الكرتون املستخدم والورق التالف واملستخدم وبقايا 
املناجر من برادة اخلشب وخلطها مجيعا مبواد الصقة وضغطها مبكابس ضخمة لتتكون 

 .ألواح الكرتون املضغوط بالسماكة واملساحة املرغوب فيهما
مم ويتم تصنيعه بنفس طريقة صناعة اخلشب ٦وهو خشب مصنع ال تزيد مساكته عن        :األبلكاش

 .للتلبيساملتعاكس ويستخدم 
ع من أنواع اخلشب املصنع وهو عبارة عن منوذج مقلد لألبلكاج وال تزيد ون       هو  : املوزنيت

  ).M.D.F(مم ويتم صناعته بطريقة أقرب لصناعة خشب ٤مساكته عن 
واد كيميائية يتم تصنيعها للصقها على األخشاب ألواح ناعمة جدا مصنعة من م :     الفورمايكا

وخصوصا األثاث لتعطي شكال مجيال يغين عن دهان األخشاب وميثل محاية أكثر مما 
 .يعطي الدهان ويزيد إمكانيات التصرف باخلشب املخفي خلف تلك األلواح

فورمايكا وهلا ألياف نوع من اخلشب رقيق جدا ويكون عبارة عن قشرة بسماكة ال          هو :الفورنريا
 .مجيلة تستخدم كأسطح لألبواب 

 

 :انواع االبواب من حيث التصميم/٢-١
 : وهي-لألبواب املرتلية العديد من االنواع اليت تعتمد على شكلها وميكانيكية فتح ضلفها 

باب من ضلفة واحدة مبفصالت ، وعادة ما يستخدم بكافة احلجرات اخلاصة  .أ 
 مثل غرف النوم - واحد وقت االستعمال اليت تستخدم من قبل شخص

واملكتب واحلمامات واملطبخ واملخزن وبعض الفراغات االخرى مثل باب 
 .سم١١٠-٨٥ املقاس املناسب للضلفة –العائلة الرئيسي 

 

 ويستخدم –باب من ضلفة واحدة مبفصالت مع ديكور حميط من اجلانبني  .ب 
جرات املهمة مثل الطعام هذا النوع باملدخل الرئيسي والعائلي وبعض احل

 .سم١١٠-٩٠ املقاس املناسب للضلفة –واالستقبال
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 وعدة تكون الضلفة الكبرية متحركة –باب من ضلفة ونصف مبفصالت  .ج 
والصغرية تتحرك وقت الزوم وهذا النوع من االبواب يستخدم عادة 

 .سم١٠٠-٨٥ املقاس املناسب للضلفة الرئيسية – باملدخل العائلي
  

 وغالبا ما يستخدم هذا النوع من االبواب –ضلفتني مبفصالت باب من  .د 
 املقاس املناسب للضلفة الواحدة –باملدخل الرئيسي أو مداخل او العائلي

 .سم١٠٠-٨٥
 

 ويستخدم باملدخل –باب ضلفتني مبفصالت مع انصاف جانبية ثابته  .ه 
-٨٥  املقاس املناسب للضلفة املتحركة–الرئيسي والصوالني وغرفة املكتب 

 .سم١٠٠
  

 وهو باب يتكون من شرائح خشبية طولية –باب اوكارديون بضلفة واحدة  .و 
 –صغرية أو  يكون مغلف ويفتح باجتاه واحد وتتحرك على سكة علوية 

 .سم٢٠٠-١٠٠املقاس املناسب للضلفة 
 

 وهو باب من شرائح خشبية طولية صغرية أو  يكون –باب اوكارديون بضلفتني  .ز 
 ويستخدم –وتتحرك على سكة علوية او مزدوجة اهنيمغلف ويفتح باجت

 .سم٢٥٠-١٠٠ املقاس املناسب للضلفة –بالصوايلن وغرفة الطعام 
 

 –باب سحاب بضلفة أو اثنني غاطسة باحلائط وتتحرك على سكك مزدوجة  .ح 
 املقاس املناسب -ويستخدم بالصوايلن وغرفة الطعام واملكتب واملعيشة 

 املقاس املناسب –وع من ضلفة واحدة سم ، ومنه ن٢٠٠-٨٥للضلفة 
 .سم٢٠٠-٨٥للضلفة 

 

) غري خمفية( سحاب ضلفة واحدة او اثنني تكون الضلف ظاهرة من احد االجتاهني باب .ط 
 ويستخدم بالصوايلن وغرفة الطعام –وتتحرك على سكك مزدوجة

 ويكون الطرفان من اخلشب وبنفس عرض الضلفة وأكرب –واملكتب 
 .سم١٠٠-٨٥اسب للضلفة املتحركة املقاس املن –بقليل
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 وميكن –مقاييس الضلف الواردة سابقا هي مقاييس تقديرية للحصول على افضل اداء ومظهر : مالحظة
 .ان تزيد باملقاس األكرب حسب احلاجة

 :انواع االبواب من حيث التصنيع/٢-١
 :  أنواع  اخلشبية من حيث طريقة التصنيع اربعانواع األبواب

 ميكن ان ينفذ بطريقة -يستخدم بتصنيعة الواح من اخلشب الطبيعي : مصمت باب من خشب  - أ
بسيطة غري مكلفة وميكن ان ينفذ باستخدام الزخرفة باحلفر وهي طريقة مكلفة وخصوصا 

 : وفيما يلي منوذجني هلذه الطريقتني–باخلشب الصلب 
 باب خشب مصمت حفر باب خشب مصمت بسيط

    
 

 وهي –هو شاسية من اخلشب املصمت يغطى بلوحني ابلكاش من الوجهني  و–باب جتليد خشب  .أ 
 .نوعية رخيصة وضعيفة التحمل

 
ويتكون من شاسية خارجي من خشب مصمت بينم الوسط : باب خشب حشو  .ب 

 وهو األكثر انتشارا نظرا لسعرة املعقول مع جودة وحسن –خشب كونتر ) املينا(
 .مظهر

 
شب مصمت يلبس بالواح كونتر من الوجهني  وهو شاسية خ–باب خشب كونتر  .ج 

 .وغالبا يلسق علية امليالمني 
 
 

 :برواز االبواب املخفي/ ٣-١
من االمور املهم مراعاا يف تثبيت أي نوع من االبواب السابقة هو التأسيس لتركيب 

 – ) Sup frame( الباب من خالل عمل برواز االساس من اخلشب اخلفيف املعاجل 
بصرف النظر عن ) وتقاس مبيزان املاء(ص بتنفيذها على استقامة الربواز وجيب ان حير

 وجيب ان تتساوى سعة فتحة الباب من –استقامة احلائط اليت ميكن ان تعاجل باللياسة 
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 ):مصمت ومفرغ(االعلى باألسفل ، والرباويز نوعني 
 فإذا –سم ٢٤و ٢٠م وعرض س٢ الربواز املصمت يتكون من الواح من خشب السويدي املعاجل مساكة -أ

سم حىت ٢٤سم وكانت استقامة مباين احلوائط جيدة، استخدام برواز بعرض ٢٠كان عرض حوائط املباين 
سم من كل اجتاه لتقفل لياسة احلائط على ٢نستغل فرق 

 اما اذا وجد اختالف يف عامودية املباين –خشب الربواز 
بعرض سم نستخدم برواز ٠,٥عند منطقة الباب اكثر من 

 ويراعى باملباين استخدام طوب -سم ونغطية باللياسة ٢٠
 اماكن باكتاف فتحة الباب ليتم تثبيت ٤-٣امسنيت مصمت 

 حيث ان تثبيت املصامري – ")١"انظر الشكل (الربواز باملسامري ا 
 ويتم تثبيت الربواز مبسامري –بالبلك املفرغ ضعيف 

على وذلك بعد الصلب البيضاء بشكل جيد من اجلانبني واأل
انتهاء املباين وقبل البدأ باللياسة، وهذ االطار يكون من 

 .سم ٥ وتغطس قاعدة الطرفني اجلانبني حتت منسوب البالط على االقل مبقدار –األعلى واجلانبني 
) مثل استخدام روبة امسنتية ناعمة (إذا كان التبليط النهائي حتت الباب ال حيتوي على بالط صلب 

سك ٢ملم مساكة ١,٨املهم زايدة دعم الربواز من قاعدته بتركيب دعامة من االمنيوم قطاع سيكون من 
ملم ٢صايف املسافة بني وجهي جانيب الربواز من الداخل مع زيادة (سم وبطول فتحة الباب ٦وعرض 
 حتت البالط تدعم جانيب الربواز من الداخل وتضغطهم باجتاة املباين على ان تكون ملتصقة) للحشر

جبانيب الريواز مع ) براغي(خبرسانة السقف األسفل منها او يعبأ حتتها جيدا باخللطة وتثبت ميكانيكيا 
 البعض يستبدهلا خبشب واخلشب ال يتحمل الدفن مع احتمالية –مراعاة مساحة كافية فوقها للتبليط 

 .وصول املاء له بسبب الغسيل
 خشبية صغرية من خشب السويدي املعاجل  الربواز املفرغ وهو هيكل خشيب مصنوع من قطع-ب
وتكون بكل جانب قطعتني طولية باالطراف وتصل ) سم واطوال حسب احلاجة٢سم ومساكة ٤عرض (

 ذا النوع من الرباويز حنتاج للتثبيت زرع اسالك تثبيت باملباين اثاء –سم ٥٠بينهم قطع افقية صغرية كل 
او اتباع ) ة تفيد يف تثبيت الربواز بشكل جيد باكتاف املباينوهي قطع معدنية خاص( تنفيذ اعمال املباين 

داخل الربواز ) بني القطع العمودية واالفقية(طريقة التثبيت بالربواز املصمت، ومن مث تعبئة التجاويف 
 .جيدا خبلطة لياسة
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 :قطاع كتف الباب/ ٤-١
واالن سنتعرف على منوذج قطاع بأحد اكتاف االبواب 

مكونات كتف الباب وطريقة ومقاسات تثبيتة للتعرف على 
 . )"٢" الشكل انظر(

وهذا القطاع للتعريف بشكل عام وميكن ان ختتلف تفصيلتة 
 .و مقاساتة من باب آلخر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :املفصالت والكوالني/ ٥-١
ثبيت باملقدار باملفصالت ان يكون مكان تثبيتها حمفور بضلفة الباب وبرواز التمن االمور املهم مراعاا 

 ويعتمد عددها بالباب على وزن –الذي يغطس به قاعدة املفصلة بشكل كامل دون زيادة او نقصان 
سم بكل باب ومصنوعه ١٤ ولكن يفضل ان تكون على األقل ثالثة مقاس -الباب وقدرة محل املفصلة 

حناسي وميكن معرفتها من النحاس ، بعض املفصالت يكون مظهرها اخلارجي حناس بينما هي حديد مطلية 
 .  ومن املهم اختيار نوعية جيدة هلا مسعتها بالسوق–باستخدام املغناطيس 

 ولكن بشكل عام اختر شركة ذات مسعة جيدة –وختتلف الكوالني من حيث الشكل وميكانيكية العمل 
يكية  حيث ان اختالف ميكان–بالسوق مع مراعاة نوعية كل كيلون بالباب الذي سيتم التركيب به 

 فمن –وشكل الكوالني قد تستلزم بعض التجهيزات بضلفة وبرواز الباب بالشكل الذي يتماشى معها 
 .املهم حتديد الكوالني واملقابض قبل تصنيع االبواب
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 :االمن والسالمة بألبواب/ ٦-١
 . باألبواب ثقيلة الوزن من املهم تركيب جهاز هايدرولك مينع اغالق االبواب بشكل سريع-أ

باألبواب ذات املفصالت يفضل ان يكون طرف ضلفة الباب وطرف اغالقة بالربواز الضاهر  -ب
 . للتخفيف من اثر اغالق الباب على اليد–سم ٠,٥مشطوف بشكل ربع دائرة نصف قطرها 

سم ٠,٥ باألبواب ذات املفصالت حيرص على عدم وجود فراغ باسفل ضلفة الباب مبقدار اكثر من -ج
 . ويراعا مساكة املوكيت ان وجد بذلك–ر الضلفة فوق القدم لعدم السماح مبرو

 – سنوات يفضل ان تكون الكوالني بدون مفاتيح او جهاز قفل ١٠ بغرف نوم األطفال اقل من -د
وميكن ان تكون كوالني محامام تقفل بزر كبس من الداخل ومفتاح من اخلارج ، وان مت استخدام 

امام يتم وضع شباك زجاجي بالباب يسمح وقت كسرة بدخول كوالني مبفاتيح بغرف نومهم او مح
 .يد البالغ وفتح الباب من الداخل

 

 : الشبابيك-٢
 –بوقتنا الراهن قل استخدام اخلشب بالشبابيك بشكل كبري وأستعيض عنه باالمنيوم او اليب يف سي 

 ولتوضيح ذلك –رى وسأنتهز هذه الفرصة لتوضيح سبب افضلية اخلشب بالشبابيك عن املواد االخ
سأقوم بشرح لعناصر معمارية تراثية اندثر استعماهلا بوقتنا الراهن ولكن كان لوجودها التأثري الكبري يف 

 :حتسني قدرة منازلنا للتكيف مع العوامل اجلوية ، ومن أهم هذه العناصر
هو جسم بارز عن املبىن وحييط بفتحة الشباك ويتكون من : الروشان 

يقة وصغرية مت دجمها مع بعضها بشكل هندسي مجيل قطع اخشاب رق
ومت تدعيم محلها بواسطة كوابيل وهيكل عام من خشب اكرب حجما 

 .وأكثر صالبة 
 االوىل قضية بيئية –كان استخدام الروشان قدميا خيدم قضيتني 

والثانية اجتماعية واليت تتعلق بتوفري اخلصوصية الالزمة للنساء داخل 
 .ل تاليا الغرض البيئي هلا املرتل ، وسأتناو

 كثر انتشار الرواشني باملناطق اجلافة والرطبة على حد سواء ومثال على ذلك منطقة جدة واملدينة املنورة 
 –، والسبب بذلك ان الروشان يسمح بفتح فتحات كبرية باملباين خلفة دون جرح خصوصية املرتل 

ن اجلو وعند مرور اهلواء من خالل الروشان اىل داخل وباملناطق الرطبة يتميز اخلشب بامتصاص الرطوبة م
املرتل يربد بفعل حركة تيار اهلواء اليت جترب الرطوبة باخلشب على التبخر مما يستعي ان تقوم باكتساب 

 النقطة الثانية –احلرارة لذلك من اهلواء املار مما يساعد على ختفيض درجة حرارة اهلواء الداخل للمرتل 
 ال حيتفض باحلرارة مثل احلجر او الطني وتكسية معظم الواجهات به تساعد على ان اخلشب عنصر
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 والنقطة االخرية بكون الرواشني –ختفيض مقدار احلرارة املنتقلة من اخلارج للداخل بواسطة احلوائط 
يت تلقي بضالهلا على حوائط املبىن مما يساعد ايضا من محاية تلك احلوائط من اشعة الشمس املباشرة ال

 .تقوم بتسخني احلوائط
وباملناطق اجلافة مثل املدينة كنا جند الرواشني ايضا وقد مت وضع املشربيات ا لتربيد مياهها وكذلك 

 اضافة للضالل وتغطية الواجهه باخلشب بدل –اهلواء املار عليها كا يربد ويلطف قبل دخولة للمرتل 
 .طة احلوائطاملباين للتقليل من معدل االنتقال احلراري بواس

وهنالك توجه بالعديد من املنازل بوقتنا احلاضر يتضح منها الرغبة الستغالل مميزات الرواشني القدمية 
 .والكن باسلوب عصري 

  
 فيعترب اخلشب – سأوضح عيوا ايضا –وحيث اننا تطرقنا للميزات الستخدام اخلشب بالشبابيك 

تاج ملعاجلة مسمرة باملناطق الرطبه للمحافظة على شكلة ضعيف لتحمل الرطوبة على املدى الطويل وحي
 . اضافة لتكلفته املرتفعة قليال بالتنفيذ والصيانة على املدى الطويل–وقوامة 

وبسبب ذلك جند بعض املشاريع قامت بتصنيع الرواشني من الـ يب يف سي او االمنيوم وبعضهم شكلة 
رضهم من ذلك االستفادة من مجال  وكان غ– لتقليل مصاريف الصيانة -باملباين 

هذا العنصر من الداخل والواجهات وبسبب قدرتة على توفري اخلصوصية العالية 
 .ألهل املرتل

هنالك عنصر اخر يدعى املشربية بالعمارة التراثية وهو مكمل الستخدام من 
الروشان من حيث توفري بروز بسيط بالروشان او أي جدار اخر لعمل فتحة 

 .فخامة من الروشان توضع ا شراب املاءصغرية اقل 

 

  

 
ويستخدم الربواز اخلشب ايضا بفتحة الشباك إذا مت تنفيذ الشباك من اخلشب وذلك بعمل برواز 

 وختتلف الشبابيك عن األبواب بربوازها بضرورة تلييس اكتاف وعتبة وقاعدة –التأسيس مثل األبواب 
لتصاق بشكل ال يتخللة أي فراغ يسمح بدخول املياة من اخلارج الشباك قبل تثبيت الربواز لضمان اال
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املادة اليت تستخدم (ويتم القفل من اخلارج بني الربواز واللياسة بالسيليكون ) مياة االمطار(للداخل 
واذا كان ) لتثبيت زجاج السيارات وخيتار منها الشفافة وبالقدر الالزم فقط ألن الدهان ال يلتصق ا

 –يأيت بعلب شبيهه بعلب املبيد احلشري وينتفخ فور خروجة (ع يستخدم الفوم البخاخ الفراغ واس
 كما خيتلف الربواز اخلشيب بالشباك بوجود قاعدة له وبذلك –) ويسوى مع سطع الربواز ويزال الزائد

 .هو حييط باجلهات االربع للشباك
واالعتماد يف –اء عن الربواز اخلشيب ائيا   فيمكن االستغن– اما الشباك قطاع االمنيوم او الـ يب يف سي

التثبيت على اللياسة اجليدة مع استخدام زوايا املعدن يف اطراف لياسة الشباك من الداخل واخلارج 
 .ويفضل تثبيت بالطة ارضية من الرخام بقاعدة الشباك 

والذي يتم بتسليط  –بعد تثبيت أي نوع من الشبابيك يتم اختبار عدم تسرب مياه من اخلارج للداخل 
مياه بواسطة خرطوم متصل مباطور مياه يضخ مياه على كل اطراف الشباك بعد امتام التثبيت للتأكد انه 

 .مقاوم بشكل جيد ملياه االمطار ومينع نفوذها للداخل
 : األرضيات اخلشبية-٣

طلب األرضيات   تزايداً علىالسعودية خالل اخلمس سنوات املاضية ت السوقشهد
وقد كان ،  على الرغم من حداثتها حملياً)الباركية( وباألخص الصناعية منها يةباخلش

عالية والسعر املناسب، ودة جواصفات وم ذلك نتيجة ما تتمتع به هذه االرضيات من
مالئمته   االرضياتليت شجعت على استخام هذا النوع منومن االسباب االخرى ا

لصدر واليت يف الغالب تثريها األتربة والبكترييا غري املرئية وحساسية ا  يعانون من مرض الربوصحيا ملن
حيتاج إىل شركات متخصصة يف ذلك  سهولة تنظيفه وكونه ال، اضافة ل خبيوط املوكيت والسجاد العالقة

مع الباركية يتماشي  ، وكما هو حاصل باملوكيت  سنوات٤ أو ٣كما أنه ال حيتاج إىل تبديل دوري كل 
املرتل وخصوصاً يف حجرات النوم   الديكورات، وميكن إستخدامه يف معظم أرجاءالكثري من أنواع

 .والصاالت الواسعة والسفرة
خشب السنديان األمحر  و،  الصلب أو من األملس الطبيعي األرضيات اخلشبية من اخلشبتتكون

موعة معينة من  ولكل نوع من أنواع اخلشب جم ،األرضيات واألبيض أكثر األنواع إستخداماً يف تركيب
ابع طحتديد ساهم هذه اخلصائص كلها يف  ، وتعن تركيبته وكثافته األلوان والنقوش احملببة فضالً

 .األرضية
اخلشبية وتعترب القطع  وتتوافر األرضيات اخلشبية الصلبة يف أنواع منها القطع الطويلة الضيقة والكتل

 .اخلشبية الطويلة و الضيقة النوع األكثر شيوعاً 
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  ،، ويفضل استخدام الباركية املصنوع من اخلشب اآلرو ملرونته وزان آرو،: نوعانالطبيعي والباركية 

مسمار ، ولصق وطريقة التركيب يف املسمار أفضل من اللصق : الباركية نوعان أيضاً وطريقة تركيب
عالية فيظل ثابتاً  جات حرارةجتعل الباركية أكثر حتمالً للعوامل اجلوية أو إذا ما تعرض للمياه أو در حيث

 .الشديدة مبكانه عكس اللصق الذي يتلف فوراً إذا ما تعرض للمياه أو للحرارة
 

بالباركية واخلشب املركب من عناصر  واليت تعرف أيضااملصنعة  أما األرضية ذات األلواح اخلشبية 
كن للكتل أن رقائق مصفحة مت  ومي ، او مستطيلةمربعة خمتلفة فهي مبثابة تركيب خشيب يأيت يف أشكال

 : او مواد صناعية تتألف ببعض االحيان منقطع خشبية صغرية مجعها بواسطة
 
 .مرئية شديدة املقاومة و التحمل خارجية غريصقل  طبقة - ١
 . بأشكال متعددة و ألوان خمتلفةLaminate طبقة - ٢
 .معاجلة ضد احلرارة و الرطوبة H.D.F طبقة - ٣
 .ة عازلة للرطوبة طبقة سفلي- ٤

 
 
 

 خيارات جديدة كالنقوش ىة علصقل األرضيات اخلشبيطبقة شتمل ت كما ميكن أن
 .وتقنيات خاصة بالطالء) طبقة رقيقة من املعدن(والتخطيط باإلستنلس  الزخرفيه

     
 

لذي ان يسبق تركيبها ضبط استقامة وميول السطح ا) الباركية(يفضل بتركيب االرضيات اخلشبية 
 وافضل حل لذلك تركيب بالط رخيص الثمن مثل التريازو ، وبعد تركيب االرضية –ستركب علية 

من مادة وشكل تتماشى مع االرضية اخلشبية ولون ) اطار احلائط السفلي(اخلشبية يفضل استخدام سكلو 
 .احلائط
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 :كيفية االعتناء باألرضيات اخلشب
 طبقة احلمايةوهي تعمل مبثابة الصنفرة اليت تزيل ، رضيات اخلشبية األتربة واحلبيبات الرملية أعداء األ+

الكنس اليومي لألرضيات مبكناس ناعمة  لذا ينبغي  ،به وحتدث خدوشاً املوجوده على سطح الباركية
 .استخدام ممسحة قطنية للتنظيف وغري حادة

لية مث تآكل اخلشب وتكون  املياه والسوائل تراكمها على اخلشب يؤدي إىل ختللها للطبقات الداخ+
 .فالبد من جتفيف األرضية سريعاً عند انسكاب أية سوائل عليها، احلشرات به

 .ة العلوية اليت حتمي سطح اخلشب املنظفات املركزة ينبغي االبتعاد عنها ألا تضر بالطبق+
من مكان غي محله عند نقله  األثاث وجره على األرض يؤدي إىل حدوث اخلدوش باخلشب لذا ينب+

 .آلخر
فالستائر هنا تكون باحلل املثايل ملنع دخول األشعة ،  الشمس وأشعتها املباشرة تغري من لون األرضيات+

 .فوق البنفسجية للشمس بشكل مركز
 

 : االسقف اخلشبية-٤
استخدم اخلشب منذ القدم بأعمال التسقيف وتطور استخدامة ليتعدى الغرض 

اىل استغاللة كعنصر ديكور مع وظيفة احلمل ) ليةمحل ثقل السقف وما ع(الوظيفي 
 .او بدوا 

وذلك نظرا ملا يتمتع به اخلشب من خصائص ختدم الفراغ او احلجرة من حيث 
توفري احساس بالدىفء والفخامة وقدرته على توفري الراحة البدنية من خالل خاصيته 

 خالل العقود  اضف اىل ذلك ابداع النجارين املسلمني–بعزل الصوت واحلرارة 
 . قطع األخشاب اىل حتف فنية املاضية الذين استطاعو حتويل

   



 

147 

 
محمد حلواني. م: اعداد    التحدیث الثالث–المرشد المتاك  وبناء المسكن   

كما انتشر مؤخرا استخدام استخدام اسقف خشبية اكثر بساطة من تلك اليت انتشرت بعمارتنا التراثية واليت 
على البساطة قدر كانت تم كثريا بالنقوش والتفاصيل الدقيقة حيث اصبحت تنفذ األن بأشكال وتصاميم تعتمد 

 .االمكان مع وجود بعض التفاصيل والتشكيالت اليت تعتمد على كتل ومساحات كبرية

    
 . بكال الطرازين من املهم بإختيار طراز تصميم السقف اخلشيب مالئمتة للطابع العام وديكورات الفراغ او احلجرة

 :انظمة االسقف اخلشبية/ ١-٤
 حبيث يكون هيكل السقف اخلشيب هو احلامل –ي نظام السقف اخلشيب االنشائ .أ 

للسقف الذي يعلوة ويتم معاجلة اخلشب من الداخل بدجمة مع ديكور الفراغ حبيث 
 .يبدوا وكأنه مت تنفيذه لغرض مجايل

 وهو سقف مستعار بينة وبني السقف اخلرساين فراغ –نظام السقف اخلشيب الساقط  .ب 
يتم استغالل الفراغ الذي يعلوة بتمديدات ويتم استعمالة عادة الغراض الديكور و

 .امليكانيكل مثل التكييف وكذلك الخفاء عيوب السقف اخلرساين
اليوجد فراغ ( وهو املثبت بالسقف اخلرساين مباشرة -نظام التلبيس بسقف خشيب  .ج 

 .، وهو لغرض مجايل فقط ويساعد على اخفاء عيوب السقف اخلرساين) بينهم
) البلكونات( وعادة تنفذ باحلدائق او التراسات –يب نظام مظلة من سقف خش .د 

 ذا النوع هنالك العديد –الضفاء بعض الضالل على الفراغ وكذلك لغرض مجايل 

من انواع التسقيف اخلشيب اليت تعتمد على اخلشب املصمت او استخدام القش 
 .الذي تتعدد انواعة واشكالة

 :معايري مهمة باألسقف اخلشبية/٢-٤
 لذا ال يفضل استخدامة باالماكن الرطبة مثل احلمامات واملطابخ –تضرر من املياه والرطوبة اخلشب ي .أ 

 .وغرف الغسيل
 كما –قابلية اخلشب لالشتعال حتتم عدم استخدامة باالماكن القريبة من مصدر نار مثل املطابخ واملدايفء  .ب 

ات ، ويتم عزل اسالك الكهرباء يفضل ان نتجنب التثبيت علية مصابيح تصدر حرارة عالية مثل الكشاف
 .املارة قربة بشكل جيد من خالل مواسري تتحمل حرارة أي التماس قد يقع

باستعمال دهان البوليوريثني استخدام اخشاب من نوعيات صلبة مت معاجلتها وجتفيفها جيدا ، ودهاا  .ج 
 . وبعد التركيب جيب ان تتم صيانتها دوريا– الشفاف
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بتثبيت االخشاب ويستخدم لذلك نظم ) مسامري او اسالك او جماري تثبيت(جتنب استخدام احلديد  .د 
تثبيت تعتمد على التعشيق والغراء وعند احلاجة ميكن استعمال عناصر معدنية من النحاس او الكروم 

 .اواالمنيوم
هنالك مواد بديلة للخشب ميكن ان تعطينا نفس مظهر اخلشب ولديها ميزات عن اخلشب مبوضوع  .ه 

 ومن امثلتها تلك املصنعة –طوبة ومقاومة احلريق والتكلفة االقل بسعرها ومصاريف الصيانة حتمل الر
 .MDFومادة  UPVCمن مادة 

 
 :جتليد احلوائط باخلشب -٤

جتليد احلوائط باخلشب يضفي جو من الكالسيكية على الفراغ كما يساعد على 
دة يستخدم  لذا جن–امتصاص االصوات بشكل اكرب من الفراغ او احلجرة 

بالفراغات اليت تتطلب مزيد من اهلدؤ والتصميم الكالسيكي مثل حجرة املكتب 
 .، ويستخدمة البعض بالعديد من الفراغات األخرى باملرتل

ميكن للحوائط ان تنفذ بالكامل كقواطع من هيكل خشيب او املنيوم ويتم عمل التجليد اخلشيب عليها بالتصميم 
 .فذ احلوائط من املباين العادية وبعد ذلك جتلد باخلشباملطلوب ، كما ميكن ان تن

 .ينطبق على احلوائط اخلشبية تلك املعايري املذكورة مبوضوع االسقف اخلشبيةو
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 :األعمال المعدنیة
اية وحدات محاالبواب ، النوافذ و( تشمل االعمال املعدنية كافة اعمال املعادن املشكلة الستخدامها باملرتل وهي 

 ):املنيوم وحديد(، وهنالك معدنني رئيسيني لتصنيعهم ) القواطع ، السلم والدرابزين  ، للنوافذ
 : نيوم مل اال-١

اعادة التصنيع، مقاومه الصدأ،  من اهم خصائص االملنيوم اليت جعلته معدنا مثينا هي خفة الوزن، املتانه، قابليه
ونتيجة هلده اخلصائص املتنوعه تعددت جماالت اسنخدام  ،لكهربائيسهوله التعامل، قابليته للتشكيل والتوصيل ا

 .يف حياتنا االملنيوم وصار استخدامه ضروريا
ذا النوع من املباين عادة ما يتم تصنيع بعض االبواب وكامل النوافذ من االملنيوم ، وتعتمد جودة اعمال 

 :االمنيوم على عدة عناصر
ملم ، واملقاس املقبول استخدامة بالنوافذ ٣,٢ اىل ١,٣وهي تتراوح بني  –مساكة االمنيوم املستخدم / ١-١

 .ملم٣,٢-٣ ملم ، اما األبواب ٢ -١,٦يكون بني 
 . حيث اشتهر االملنيوم األوريب ولكن الصناعة اخلليجية بشكل عام جيدة–بلد تصنيع االمنيوم / ٢-١
وأهم ما نراعية بالقطاع قدرته على ) و بابنافذة ا( ويقصد به تفصيلة قطاع إطار الوحده –القطاع / ٣-١

حتقيق ميكانيكية الفتح واالغالق من حيث قوة التحمل وسالسة احلركة مع مراعاة العزل الصويت 
 أن يصمم بشكل يقاوم مياه االمطار والغبار جيبواحلراري ومنع املياه والغبار من الدخول ، لذا 
طعة واحدة اليوجد ا مسامات يستطيع الغبار او والصوت حيث يصبح اطار النافذة  او الباب كق

و زيادة  جزاء املتحركة بالنوافذ واألبوابوإلحكام غلق اإلطارات واأل –املاء النفوذ منها اىل الداخل 
  قطاعات مدعمة مقفلة املسامات متاما باماكن اللحام والوصل مع استخدامفعالية عزهلا تستخدم

 وتوفري جمرى بالقطاع لتصريف املياة اليت تنفذ اىل داخل لية اجلودة وفرشاة عاجيدةجوانات من مادة 
 .القطاع عرب فتحه صغرية اىل اخلارج 

 تتفاوت كثريا من حيث اجلودة والسعر ويصعب على  اليت القطاعات بالسعوديةوهنالك العديد من 
لقطاعات ما مياثلها كما ان لبعض ا الشخص العادي التمييز بينها من حيث مدى مالئمة السعر للمنتج

 -بالشكل ولكنه مقلد بشكل سيء كما ان للعديد من القطاعات اكسسورات مقلدة ورخيصة الثمن 
وهي  - ومدى توفر املقلد منها املتداولة بالسوق السعوديولذلك ساقدم تالياً بعض اهم القطاعات 

 :جودا وسعرها مرتبة حسب
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 من افضل وهي - TECHNAL تكنالات قطاع /١-٣-١
القطاعات الفرنسية واليت تتميز بعدم تقليدها او تقليد 
اكسسوراا بالسوق اخلليجية ، ويتوفر لديهم عدة قطاعات 

 السحاب  سواء للشبابيكصممت البعاد واستعماالت خمتلفة 
، االستركشر قليزينق ،  الكرتن وول ، االبواب ،واملفصلي 

العزل  بوجدود كةتتميز بعض قطاعات هذه الشر و -القباب 
 .احلراري املدمج داخل قطاع االملنيوم

                     
             

 
 ة وهو قطاع جديد مت تطوير– AFAL فالآ قطاع /٢-٣-١

 ويتميز –طموحة بتكنولوجيا ايطالية بواسطة مؤسسة سعودية 
هذه القطاع بقوتة وقدرته املمتازة على العزل املائي واالتربة 

 له توفرتكما  – مال شكلة من اخلارج والداخلاضافة جل
 ،  بعد مل يتم تقليدها بالسوق اخلليجيممتازة اكسسوارات 

 ،  السحاب واملفصلي انه قطاع متكامل من حيث االستعماالت سواء للشبابيكاضافة اىل
 .القباب، االستركشر قليزينق ،  الكرتن وول ،االبواب 

 

و قطاع ليس من وه – WINTEK قطاع ونتيك /٣-٣-١
) مبوضوع القطاعات(االملنيوم والكن جتدر االشارة له هنا 

ومدعم بقضبان  .P.V.Cنظراً جلودته  وهو مصنع من مادة 
من احلديد الفن ، ويتميز هذا القطاع بقدرته العالية على 
العزل احلراري والصويت اضافة لقدرته على عزل الغبار واملياه 

 السحاب  عماالت بالشبابيك االستمتعدد وهو قطاع -
 . ، االستركشر قليزينقواملفصلي ، االبواب ، الكرتن وول
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جيد من حيث  وهو قطاع ايطايل – R50 قطاع /٤-٣-١
والشكل ولكن يعيب هذا القطاع تقليدة من قبل عدة  القوة 

مصانع حملية جبودة متدنية اضافة لتوفر اكسسورات مقلدة 
 .كثرية له

 هذا القطاع وقدرته على العزل املائي والغبار وتعتمد جودة
يف اغلب االحيان على طريقة التصنيع والتركيب 
واالكسسورات املستخدمة لذا جيب احلرص عند شراء هذا 
القطاع ان يتم من خالل مصنع معروف والتأكد من ان 

 . ايطالية الصنع اكسسوراته
 

وزن اشباك واحلركة حتمل ى  علاعتمد يف قدروهي قطاعات تقطاعات السرايا / ٥-٣-١
  فهو قطاع بسيط يتميز –على مساكة االملنيوم وليس تصميم القطاع نفسة امليكانيكية له 

 R50كما انه مع قطاع  .برخص مثنه    
االساس يف االقتباس للعديد من القطاعات 

 ويتوفر –التقليدية املتداولة بالسوق 
لقطاع السرايا العديد من االكسسورات 
اجليدة واملقلده واليت يصعب التمييز بينها 

 وافضل قطاعات السرايا نوعان مها –
 قطاع السـوبر سرايا الذي يتميز مبتانته

 الذي يتميز بأنه  سرايااملونوبلكاالخر هو قطـاع الوعلى تصريف املياه اىل اخلارج    وقدرته 
 .يدمج الشباك مع الرولينج شتر بقطاع واحد 

 
 باختالف مساكة وطبقات الزجاج املستخدم به ، وهنالك عدة اتم وابعاد القطاعتلف تصميكما خت

 :انظمة للزجاج ومن اشهرها 
 .ملم ١٢ - ١٠ – ٨  - ٦زجاج مفرد  قطاع املنيوم بـأ 

 ) ٦+٦+٦=  ملم ١٨  (زجاج مزدوجقطاع املنيوم ب يايت -  احلراري والصويت  العزلرضلغ  ـ ب 
 ري مساكة الزجاج  ـل الرقم االول واالخـحيث ميث) ٦+١٢+٦ ، ٨+٨+٨= م ل م٢٤(         او 

 .الفراغ احملصور بني طبقيت الزجاج          والرقم الوسطي مساكة 
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 وهو فعال اىل حد – ويفيد وجود هذا الفراغ على زيادة  قدرة الزجاج بالعزل احلراري والصويت 
راري مثل لون الزجاج وكلما كان الزجاج  تساعد على العزل احل اخرىعواملكبري ولكن هنالك 

 اكثر فاعلية للعزل  وهنالك طرق اخرى–عاكساً كلما زادت قدرته على عكس احلرارة اىل اخلارج 
 :احلراري وهي تعتمد على مواد حمسنه للزجاج نفسه لزيادة قدرته على العزل احلراري مثل 

خلي له بطبقة رقيقة من مبادة شفافه تدعى مت طالء الوجه الدا  عاديوهو زجاج: زجاج الكي اليت + 
K-LIGHT  هذه املادة اليت تلتصق بالزجاج بسبب  بذرات مليء فرن خاصادخال الزجاج ببواسطة

 . وهو متوفر لدى املصنع السعودي االمريكي للزجاج–فرق الشحنة الكهربية 
بني طبقتني من  وهو عبارة عن شرحية شفافه رقيقه توضع – HEAT MIRORالزجاج احلراري + 

 .الزجاج وهي متوفرة لدى مصنع الزامل للزجاج
 ويقصد ا طريقة فتح الباب او النافذة فمنها ما يعمل مبفصالت ومنها ما يرتلق على –ميكانيكية الفتح / ٤-١

 .مسارات بواسطة عجالت ومنها ميكون به اكثر من طريقة فتح
 :بالنوافذ املرتليةمن امثلة ميكانيكية الفتح  + 

 . الشاقة للخدمةوهي األفضل ـ النوافذ املفصلية أ 
 . ـ النوافذ املرتلقة أفقياًب 
 . )قالب( ـ نوافذ تفتح مائلة للداخل ج 
 .ـ نوافذ تفتح على حمور أفقي باملنتصفد 
 . )مفصلية مع قالب( ـ نوافذ فتح مزدوج ه 
 . )مرتلقة مع قالب ( ـ نوافذ فتح مزدوج و
 ). قليزنقكرتن وول ، االستركشر( الزجاجية الثابته مثل نظام  وهنالك الواجهات-ز 

 :باألبواب املرتليةمن امثلة ميكانيكية الفتح + 
 . )مرتلقة أفقياً( أبواب سحاب  -أ

 .الشاقة للخدمةوهي األفضل فصلية مأبواب  -ب
 

 : لدهان االملنيوم وهي يقتانهنالك طر: دهان االملنيوم / ٥-١
 وهي تعتمد على خلق فرق بالشحنة الكهربية بني – Anodized Colorsدايز طريقة االنو/ ١-٥-١

الطالء واالملنيوم مما جيرب جزيئات الدهان من االتصاق باالملنيوم ، وهذا النوع حمدود به 
 .خيارات االوان

 Polyester Powder Coating  بودرة البوليستراستخدام ب وهو –البودر كوتيد / ٢-٥-١

 Electrostatic Guns  ة البوليستر أوتوماتيكياً مبرشات إليكتروستاتيكية بودرويكون رش
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 ، وتساعد هذه ) لون١٠٠٠أكثر من (خيارات ألوان عديدة جداً  دهان البودرة، ويوجد ب
   مقارنة بألوان األنودايزللون واللمعة على قطاع األملنيومثبات االطريقة من الدهان على 

(Anodized Colors) ،االمنيومية من تآكلاحلماو . 
ملم ويفضل باالبواب وانوافذ ان ال تقل ١٢-٣هنالك عدة مساكات اللواح الزجاج وهي تتراوح بني / ٦-١

 : كما ان للزجاج انواع تعتمد على مظهرة ووظيفته –ملم ٦مساكة الزجاج املستخدم عن 
مواد اوليه مثل ع من وهو زجاج نقي يسمح بالرؤيا من خاللة ومصن:  الزجاج املسطح الشفاف -أ

 يعترب هذا النوع ارخص انواع الزجاج – الصودا،السيليكون، الكالسيوم، اكسيدالصودا واملغنيسيوم
 ويكثر استخدامة باالماكن اليت حتتاج اىل كشف بصري مثل واجهات -املستخدم بقطاعات االملنيوم 

 .احملالت التجارية
مكوناته اصباغ من اجل اكسابه  شفاف يدخل يفهو عباره عن زجاج مسطح :  الزجاج املظلل -ب

 اختراق اشعه  معدليقلل من ا النوع من الزجاجذهو  ،خواص التظليل وامتصاص اشعه الشمس
 .لزجاجلالشمس 

 لتقليل اثر الشمس مغطى بطبقه رقيقه من املعادنهو عباره عن زجاج مسطح  الزجاج العاكس -ج
 يعطي الزجاج خاصيه عدم الشفافيه من جهة دن املع طبقةاستخدامو بعكس بعض من اشعاعاا ،

 . خالل النهار بسبب عكس الزجاج لالشعةحيث الميكن للشخص ان يرى من خالل الزجاج الطبقه
هو زجاج عادي مت ختشني احد سطوحة او كالمها للتغلب على خاصية الشفافية :  الزجاج اخلشن -د

 :للزجاج ويتم ذلك بطريقتني
املبزر أو احملبب واملدعم ( لزجاج خشنة بفعل طريقة التصنيع ومن امثلتها ان تكون اسطح ا+ 

 ).بالسلك
ان يتم ختشني سطح الزجاج باجلك او بالبخ بالرمل مما يتسبب بنحت السطح وجعلة غري + 

غطية االجزاء اليت ت وميكن استغال هذه الطريقة بعمل رسومات على الزجاج من خالل –شفاف 
 .رش الرمل على االجزاء االخرى ه ويتميراد ان تبقى شفاف

ا ذاحدى اوجه ه - الزجاج املسخن او املقوى باحلرار نوع من هو): سيكوريت( الزجاج املقوى -ه
ا ذي يلعبه هذ الاملتانةوباالضافه لدور   ،املعادن النوع من الزجاج يكون مغطى بواسطه احدى انواع

 . ايضا يف العزل احلراريوبالتايل يساعد ارة للداخل ، املاشعه الشمس يقلل منالنوع من الزجاج فانه 
 من اهم  ،لقه باحكامفارغه مغ هو عباره عن طبقتني من الزجاج بينهما منطقه:  الزجاج املزدوج -و

 من خالل عمل الفراغ بني طبقيت الزجاج الفقد احلراري  توفري الشفافيه و تقليلاملزدوجفوائد الزجاج 
ملم واخلارجي ٦ذا النوع من القطاعات ان يكون الزجاج الداخلي شفاف  ويفضل – كعازل حراري

 .ملم٨ملم بينهم فراغ حمكم االغالق ال يقل مساكتة عن ٨سيكوريت او عاكس او مظلل او شفاف 
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الواجهات  ميكن استعماله يف  ،هوعباره عن زجاج عادي مقوس بطريقه خاصه:  الزجاج املقوس -ز
 . وللعلم أن هذا النوع من الزجاج تكون تكلفته مرتفعة– دائريهاخلارجية املقوسة او ال

 تشكيالت  توجدحيث متاما ملساء غري تكون اسطحة  من الزجاجا النوعذه:  الزجاج املعشق -ح
يسمح هدا النوع مبرور الضوء حبجم اقل من الزجاج الشفاف  –سطحة   على نافرة قليال رسوماتمن

 . وبعض النوافذ الثابتة مثل القبابالديكور الدخلي  يف ، وهو يستخدم كثرياالعادي
سبب رئيسي لنجاح القطاع ) النافذة او الباب االملنيوم(يعترب حسن اختيار اكسسوارات الوحدة / ٧-١

 وجيب ان يتم اختيارها بناء على توصية مصنع الوحدة لدرايتة مبيكانيكية الفتح –مبرحلة التشغيل 
 . وبشكل عام أشتهرت الصناعة األوربية بذلك-لقطاع ووزن الوحدة ودرجة اللون با

وهو الستارة املعدنية اليت تثبت بالشباك من اخلارج وميكن قفلها : الرولينج شتر / ٨-١
 وتعتمد جودة الرولينج شتر على –وهنالك عدة انواع منه الضوء الرؤيا وحلجب 

 :عدة عناصر هي
ا يكون املفرغ من الداخل  وهن–مساكة وتصميم شرحية االملنيوم / ١-٨-١
هو االفضل ويوجد مصنعان بالسعودية يصنعان هذا النوع وكالمها ) اكستروتد(

 .جيد وسعرهم متقارب
 –طريقة تثبيت شرائح الشتر بقضيب السحب املتحرك / ٢-٨-١

 ومن االفضل –حيث تستخدم بعض املصانع قطع من البالستيك للثبيت 
 . للصدأ استخدام شناكل معدنية غري قابلة

ومفي الفرنسي هو االشهر  حيث يعترب ماطور شركة س–ماطور السحب الكهربائي / ٣-٨-١
 كما ميكن تركيب الشتر مبحرك يدوي يقوم – الضمانواألفضل من حيث قدرته على التحمل وجودة 

 .برفع الشتر وانزالة من خالل قضيب داخلي
 حيث ميكن قفل الشتر من –اح امان بعض الشركات مثل آفال توفر رولينج شتر مبفت/ ٤-٨-١

 .الداخل بشكل يصعب فتحة من اخلارج مما يوفر قدر عايل من االمان الصحاب املسكن
 

وميكن تركيبه بضلف ثابته او مرتلقة افقياً دخول احلشرات يستخدم سلك الشباك ملنع : سلك الشباك/ ٩-١
ا السلك واليت ميكن ان تزود مبحرك على عجالت او مرتلق رأسياً من خالل بكرة علوية يلتف عليه

 : وهنالك عدة انواع من سلك الشباك –كهربائي ايضاً 
 الرديء منه ميكن التعرف عليه عند فرك السلك بقوة –النوع املعدين ويأيت منه نوعان جيد ورديء / ١-٩-١

 .عدة مرات حيث تظهر صبغة سوداء على االصابع) االام والسبابة(بني االصبعني 
 .وهو افضل من املعدين ويوجد منه عده انواع افضلها االمريكي) شبيه بالبالستيك(الفيرب / ٢-٩-١
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 وهو افضل االنواع ولكنه نادر وغايل الثمن ويعيبه ايضاً عدم توفر مقاسات كبرية –االستانليستيل / ٣-٩-١
 م١,٢للشبابيك اليت يزيد عرضها عن ) عرض(

 

 :من مصنع ألخر لعدة اسباب هي) النافذة او باب(الملنيوم وحدات ايرجع التفاوت بأسعار / ١٠-١
 ).املصنع( وجود اختالف بسماكة االمنيوم املستخدم بالتصنيع او طريقة الدهان او مصدر التوريد -أ

 . اختالف بشكل ونوعية القطاع أوكمالياته من جوانات وفرش وطرق جتميع -ب
 .ماكة ومصدر التوريد اختالف مبواصفات الزجاج من حيث النوع والس-ج
 .ف بنوعية أومواصفات االكسسوارات والكماليات اختال-د
 .ويعترب اآليل افضل وادق) يدوي او آيل (  اختالف بطريقة التجميع -ه
 . اختالف بدرجة اجلودة بالتصنيع والتركيب-و
 .سعر وهو البند الذي جيب ان تسعى ليكون سبب حصولك على افضل – املنافسة على املشروع -ز

لذا انصح بأعمال االمنيوم عدم األنسياق وراء اقل سعر قبل التأكد واإلقتناع بأنك ستحصل على افضل منتج 
وذلك مبقارنة مواصفات هذا العرض مع عروض مصانع آخرى من خالل تطبيق املعايري الواردة بالبند السابق مع 

ع والتأكد من مصداقيتهم بالسؤال عنهم بالسوق مراعاة درجة اخلربة لكل منهم بالسؤال عن سابقة اعمال املصن
 .أو احد العمالء الذين نفذوا له اعمال حبجم مساوي ملشروعك او اكرب منه

 

 : احلديد-٢
األبواب اخلارجية بالسور ، السالمل والدرابزينات ، ( يستخدم احلديد بالعديد من عناصر املرتل واليت من امهها 

 ) بالطابق األرضي ، سلم اخلزان ، وباب السطح وحدات محاية للشبابيك، و) البلكونات(هاندريل التراسات 
وينبغي بأي عمل حديدي باملرتل ان يكون بالدرجة األوىل أمن لالستخدم حبيث تتوفر به مواصفات السالمة 

 :التالية
ات  ومن امثلة ذلك بعض تصاميم الدرابزون–ان ال تكون به اطراف حادة ميكن ان تؤذينا وأطفالنا  .أ 

 .واألبواب ذات االطراف البارزة واحلادة
سم مما يسمح للطفل ٢٠اكثر من ) البلكونات(ان ال تكون املسافة بني القوائم اندريل التراسات  .ب 

 .الصغري البنية من املرور خالهلا
باسوار ذات رئوس قائمة حادة تفصل بني أجزاء ) داخل احلديقة(البعض يلجأ لقواطع داخلية  .ج 

 .يشكل خطر على األطفالاحلديقة مما 
 .من املهم جتنيب أي اعمال حديدية باملرتل ان مير بالقرب منها أي متديدات كهربائية .د 

 :مواصفات اجلودة باالعمال احلديدية
 .استخدام القطاعات احلديدية املسمطة او االنبوبية ذات السماكة املناسبة .أ 
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 .وال يوجد هلا أي أثرالتجميع بالرباغي او اللحامات الكهربية املربودة جيدا  .ب 
 .متاثل جزيئات التصميم بكافة األعمال .ج 
 مع مراعة قدرة حتمل األعمال –استخدام مفصالت او جماري وعجالت تتحمل وزن الباب  .د 

 . وصحة التثبيت ا–اخلرسانية احلاملة هلا 
 .استخدام حليات من نوعية جيدة ال يتغري لوا .ه 
تخدام مادة البويل استر ملقاومة الرطوبة والصدأ واخلدش يستعمل نظام الطالء االلكتروستاتيك باس .و 

 .مئويةدرجة  ٢٠٠ ال تقل عن مع إدخال الباب يف فرن درجة حرارته
 جيب ان تربشم مسامري بلحام كهريب بعد تثبيتها – بالطابق األرضي لشبابيكاوحدات محاية  .ز 

 .وتدهن عازل ومن مث تطلى بنفس لون الشبك
ونظام فتح وقفل االباب اخلارجية قبل التصنيع ليتم مراعاة ذلك بتفصيل من املهم حتديد كوالني  .ح 

 ).ترباس مع كيلون( مثال لذلك االبواب اليت تفتح بالتحكم من بعد أو األقفال املزدوجة –الباب 
 فاحلديد غري مفضل م بسبب امكانية التأثر بالرطوبة وخطورم الناجتة –اما بالسالمل والدرابزين  .ط 

 وميكن استعماهلم بسالمل حمدودة –األطراف وتوصيل الكهرباء من حدة 
االستعمال فقط ، يلجأ البعض لعمل قاعدة للدرابزين من احلديد املؤمون 

 وذه احلالة نتجنب خماطر حدة احلديد –اطرافة وعمل الكوبستة من اخلشب 
 لذا افضل ان –والكن لن نتجنب صدأ احلديد من االسفل بسبب الغسيل 

سم ٢٠-١٠عمل نعلة من املباين او اخلرسانة على طرف السالمل بأرتفاع يتم 
ويثبت عليها الدرابزين وذلك لرفع الدرابزين اخلشيب او احلديدي عن بالطة 

 .السلم مما حيمية من مياه الغسيل
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 : التكسیات اعمال 
 يستخدم ا يقصد بأعمال التكسيات كامل اعمل التكسيات للحوائط واألرضيات اليت
 :البالطات سواء املصنعة او الطبيعية ، ونستعرض تاليا اشهر أنوع التكسيات 

 
 
 : انواع البالط-١

 الشكل االستخدام الوصف النوع 
النوع األكثر شهرة يأيت بلون االمسنت  بالط امسنيت أ

وهو متعدد املقاسات ويصنع من خليط 
 .امسنت ورمل

دة  برباكما يوجد منه انواع مدعمة
ادة سائلة مب  أو او تسليح حديداحلديد

 . ملقاومة الربىتزيد من صالبته 

 –خارجي وارضي 
باألرصفة واملمرات 

 .وارضية احلديقة
 

 

 

سم وتأيت اطواله  ٣-٢بالط مربع مساكتة  بالط املوزايكو ب
 ، وهو يتكون ٣٠+٢٥+٢٠مبقاسات  

 :من وجهة وظهر
بودرة رخام = ون منيتكو:  الوجه -أ

+ حصوات الرخام +  أمسنت أبيض +
 .  أكسيد باللون املطلوب

 =وتتكون من : ظهر ال طبقة -ب
 .رمل + اسودأمسنت 

 -داخلي وارضي 
 بالغرف واملمرات 

 

 
 

 

سم وتأيت اطواله  ٣-٢بالط مربع مساكتة  بالط املوزاييك ج
 ، وهو يتكون ٣٠+٢٥+٢٠مبقاسات  

+ أمسنت أبيض + بودرة رخام من 
 رمل ابيض + الرخامحصوات 

 -داخلي وارضي 
  بالغرف واملمرات 

 
 -خارجي وارضي  وهو بالط امسنيت مقوى بربادة احلديد بالط األستيل كريت د

باألرصفة واملمرات 
 .وارضية احلديقة
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يتكون وجهة البالط من امسنت وبودرة  بالط اسكاليوال ه
الرخام على شكل عروق بالوان زاهية 

 . الطبيعيويشبه الرخام

 -داخلي وارضي 
  باحلمامات واملطابخ

يدخل يف صناعتة االمسنت والرمل  بالط سرياموكريت و
  ٢×١٥×١٥ ومقاساته –ومواد آخرى 

 -داخلي وارضي 
باحلمامات واملطابخ 
 واملعامل الكيماوية

 

يصنع من االمسنت والرمل مع اضافة  بالط انترلوك ز
ال الوان خاصة ويايت مبقاسات واشك

 .والوان متعددة

 -خارجي وارضي 
باألرصفة واملمرات 

 .وارضية احلديقة
 

 
هو نوع من انواع السرياميك ويصنع  بالط تراكوتا ح

من الفخار ويأيت مبقاسات وتصاميم 
 .متعددة

 -خارجي وارضي 
باألرصفة واملمرات 

  .وارضية احلديقة
 وهو نوع من التبليط يتم باستخدام ستامب كونكريت ط

خلطة خرسانية مسلحة تلون بالوان 
خاصة وتصب وتشكل باملوقع العطاء 

 .اشكال ومظهر مجيل

 -خارجي وارضي 
باألرصفة واملمرات 

 .وارضية احلديقة
 

 
 منها –يايت بعدة اشكال وانواع والوان  بالط احلجر الطبيعي ي

املشكل باشكال هندسية ومنها 
 .الطبيعي

ارضي (خارجي 
ة  باألرصف-)وحوائط

واملمرات وارضية 
 احلديقة والواجهات

 

هو حجر طبيعي يتم قصة وسقلة ويايت  بالط الرخام ك
 . مبقاسات واشكال والوان متعددة

داخلي وخارجي 
 –) ارضي وحوائط(

والكنة باخلارج يتغري 
لونة مع الزمن بسبب 

 تشربة للماء
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هو حجر طبيعي يتم قصة وسقلة ويايت  بالط اجلرانيت ل
 .ت واشكال والوان متعددةمبقاسا

داخلي وخارجي 
 –) ارضي وحوائط(

وهو افضل من الرخام 
باخلارج واقوى منه 
 .من ناحية الصالبة

 

وهو خليط من االمسنت االبيض وبودرة  بالط رخام صناعي و
الرخام وبعض االكاسيد اليت تعطية 

 .اللون املطلوب

 –داخلي وأرضي 
 .للمطابخ واحلمامات

 

وهو اشهر انواع التبليط ومنه انواع  رياميكبالط الس ن
 اضافة –ومقاسات واشكال متعددة 

 .الكسسورات الديكور املتوفرة به

 بكافة –داخلي 
 .االرضيات واحلوائط

 
وهو بالط اكثر صالبة من السرياميك  بالط البورسلني س

 ويأيت بعدة مقاسات والوان –
 .وتصاميم

 بكافة –داخلي 
 .االرضيات واحلوائط

 
وهو بالط من اخلشب الطبيعي او  بالط الباركيه ع

 ويأيت بعدة انواع واشكال –مصنع 
 .وتصاميم 

 –داخلي وأرضي 
بكافة االرضيات ما 

عدا احلمامات 
 .واملطابخ

 

 

عبارة عن أرضية مسامية نفوذة للماء،  ارضيات الروستك ف
متجانسة من البحص الطبيعي تفرش 

باستخدام باملوقع بدون فواصل وذلك 
 .الصق قوي شفاف

داخلي وخارجي 
 .ارضي 

تستخدم بشكل 
رئیسي في المناطق 

التي تتعرض لحركة 
مشاة كثیرة وتتمیز 

 بعدم ظھور آثار األقدام 

 
 

 
جتليد بواجهات  ص

 موزايكو
هو نوع من انواع البياض و يتم عمله 

 بعد  ويتم- او لكاملها السفال احلوائط
و االوتار و  جقبالطرطشة االبتدائية و ال

 : يتكون من طبقتني
 سم ٢,٥مسكها ) :بطانة(الطبقة االويل 
كجم ٤٠٠مونة مكونة من  و تعمل من

   للواجهات-خارجي 
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و يسوي السطح    رمل٣م/ امسنت 
خربشة  جيدا بدرعه بالقدة مث يتم

 .لتخشينةالسطح 
و تعمل ): هارةظال( الطبقة الثانية 

: من مونة مكونة من  مم٦بسمك 
بيض مير من جزء من كسر رخام ا٣

بودرة   جزء٢+ مم ٤مهزة سعة عيوا 
 جزء امسنت ابيض مع ٢+ رخام 

 اضافة اكاسيد اللون املطلوب
مكعبات الفسيفساء  ع

 )موزاييك(
وهي قطع بالط صغرية يطلق عليها 

وتأيت مبقاسات خمتلفة ) خردة(ايضا اسم 
سم وتكون متفرقة او جممع ٣-٢-١

بك لتشكيل للصق على شبعضها با
 وميكن –بعاد اكرب بالطات بأ

 . لوحات جداريةاستخدامها لعمل

–داخلي وخارجي 
تعترب جيدة بأرضيات 
احلمامات واملسابح 

لكوا مانعة لالنزالق  
وتستخدم ايضا 

باحلوائط الداخلية 
 .واملسابح

 
 

 
 

 
 
 : البالططرق تركيب -٢

 :االرضيات/ ١-٢
طات الرقيقة ذات الفواصل الواضحة مثل بكافة البال/ ١-١-٢

 على فرشة من الرمال التركيبالسرياميك والبورسلني والتركوتا يتم 
أمسنت (  يعلوها املونه  لضبط املنسوب وامليول ،)سم ٥-٣( بسمك 

 كما يفضل استخدام –– )سم ٣-٢( بسمك  )لرم+ أمسر 
 – للون البالط بالوان مناسبة) مادة تعبئة الفراغات بني البالط(روبة

 وارشح –كما يفضل ان تكون من نوعية مقاومة للماء باملطابخ واحلمامات وغرف الغسيل 
للروبة منتجات شركة فيتونايت واليت تتمتع مبواصفات جيدة والوان عديدة ، اما التبليط 

تساعد على متدد وانكماش البالط دون ان ) ايبوكسي(اخلارجي يفضل ة ترويبة بالستيكية 
سم يعبأ مبادة مطاطية متتص متدد ٢-١فاصل بعرض ( نكسر البالط او استخدام فواصل التمدد ي

 وينبغي ان يتم تعبئة –)حسب املساحة والتصميم(باألماكن اليت حيددها االستشاري ) البالط
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الروبة بعد تركيب البالط بيوم واحد مع التنضيف اجليد للفواصل قبل الترويب ، كما يراعى 
بزوايا كل ) صليب بالستيك بعدة مقاسات(لبالط استخدام الفواصل البالستيكية بتركيب ا

، وميكن التركيب بالغراء بعد جتهيز االرض وضبط ميوهلا خبلطة من ) االربع اركان(بالطة 
  أو بدوا ومن مث ختشني سطح )سم ٥-٣( بسمك  على طبقة رمل )سم3-2(االمسنت بسمك

 هي االفضل الرضيات اخلردة ، وحبــالة اللصق ينبغي ) اللصق(ية لياسة األرض ، والطريق الثان
خمطط طريقة توزيع البالط حسب (      اختيار غراء لصق جيد ، ومن املهم جدا اعداد خمطط ورشة 

للتأكد من مطابقته لديكور ) ابعاد احلجرة والبالط والفواصل(دقيق مبقاساته ) التصميم املطلوب 
ية التنفيذ ، ويفضل ان تتم هذه اخلطوة قبل شراء البالط للتأكد من االرض املطلوب وامكان

 ويتم االستالم النهائي مبطابقة –) وبدون غاليق ان امكن(مقاس البالطة اليت حتقق التصميم 
 .التنفيذ ملخطط الورشة

 :ولتحديد مواصفات الباط اجليدة ينبغي مراعاة االمور التالية
 وألختبار ذلك تؤخذ عينات عشوائية من اكثر –مية البالط استواء طول االضالع بكامل ك+ 

 .من كرتونة وقياس أبعاد البالطات ومقارنتها
 . باختبار عدة عينات من أكثر من كرتونة–خلو البالطات من التقوس + 
 . باختبار عدة عينات من أكثر من كرتونة-سالمة احلواف من أي كسر + 
 باختبار عدة عينات من أكثر من -) ت اللون الواحللبالطات ذا(عدم اختالف االلوان + 

 .كرتونة
 باختبار -) اوساخ ثابتة باللون أو عدم إنتشار او تركيز للون(عدم وجود لطخات بالبالطات + 

 .عدة عينات من أكثر من كرتونة
 فمثال ينبغي ان تكون مقاومة –التأكد من مطابقة موصفات البالط لالستخدام املطلوب + 

 وباألماكن اليت تتحمل أوزان كبرية ينبغي التأكد من قوة حتمل – واملنضفات املرتلية لالمحاض
واليت أيضا جيب ان يكون ) مثل أرضيات مواقف السيارات(البالطة لألوزان الواقعة عليها 

 .البالط املستخدم ا ال تلتصق به اوساخ السيارة من زيت وعالمات العجالت
لذا من املهم ) حف وجه البالط بواسطة مكنة اجللي(ري قابلة للجلي هذه النوعية من البالط غ+ 

 .بتركيبها اتقان استواء سطح كامل بالطات االرض 
 

 على فرشة من الرمال بسمك التركيب يتم -البالطات السميكة مثل الرخام واجلرانيت / ٢-١-٢
 ، )سم ٣-٢( بسمك  )لرم+ أمسنت أمسر (  يعلوها املونه  لضبط املنسوب وامليول ،)سم ٥-٣( 

ويف حالة املساحات ) بالطات متالصقة(وتركب ارضيات الرخام واجلرانيت بدون فواصل 
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الكبرية اخلارجية يستخدم فاصل متدد للمساعدة يف محاية البالطات من التقشع او الكسر نتيجة 
 .التمدد واالنكماش بالبالط بفعل اختالف درجة احلرارة

 لذا يعامل كالسرياميك يف –ط الغري قابل للجلي نظرا لشدة قساوتة يعترب اجلرانيت من البال
 .اتقان استواء سطح كامل بالطات االرض وقت التركيب

 وذلك بسبب اختالف –وال يفضل ان يدمج استخدام الرخام مع اجلرانيت بشكل متصل 
حيث ان -خواص احلجرين يف الصالبة ومعدل تشرب املياة اليت تساعد على تغري لون احلجر 

 وال –الرخام سيحتاج بعد فترة من استخدامة اىل اعادة جلية بسبب تغري لون سطحة وتانه 
 .ميكن جلية حبالة اتصالة باجلرانيت

 : ينبغي مراعاة االمور التاليةاحلجر والتركيب بشكل جيد والختيار
 . العروق الشديدة والسوداء جتنب الرخام ذو +
 .ذ واالستالم مبوجبةوجود خمطط ورشة يتم التنفي +
  .عدم اختيار ارخص عمالة بالتركيب + 
  .للونجيب العمل خبلطة ناشفه مع االلواح الفاحتة ا+ 
 .االواح الكبريةتركيب  احظار مقابض شفط الرخام اثناء  جيب+
 . مع عدم وجود فواصل– بني خطوط التركيب  واستمراريةجيب ان يكون هناك تواصل+ 
 . فرز كامل للرخام قبل التركيب جيب ان يكون هناك+ 

 
االنترلوك يتم تركيبة بفرد طبقة من الرمل حىت الوصول / ٣-١-٢

للمنسوب املطلوب ورشه جيدا باملاء وبعد ذلك ترص بالطات 
 ومن مث تعبأ الفراغات بني –االنترلوك مع ضبط امليول واملنسوب 

 .اءالبالطات بالرمل وتنظف مبكنسة ومن مث ترش مرة اخرى بامل
 
االستامب كونكريت هي خلطة خرسانية يستخدم ا / ٤-١-٢

 ويتم صب خرسانة -االمسنت االبيض مع رمل ابيض والوان خاصة 
االستامب كونكريت على طبقة رمل مت فرشها ورشها جيدا باملاء 

 ومن مث يتم وضع طبقة من نايلون مسيك يفرد –وضبت املنسوب ا 
لتتمكن اخلرسانة (فعة مبقدار كايف علية شبك حديد التسليح مع ر
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 وقبل اجلفاف يتم تشكيل سطح اخلرسانة بقالب ذو نقشة خاصة او –) من املرور اسفل احلديد
 كما ميكن ان يسبق –يدويا ، وبعد ان جيف يتم دهان سطح اخلرسانة بدهان شفاف حلمايتها 

 .الدهان الشفاف عمل دهان تعتيق يزيد من مجال وطبيعية االرضية
 
 . مت شرحة باالعمال اخلشبية– الباركية /٥-١-٢
 
ويتم لصقها ) خرسانة مسلحة( طبقة من البحص يتم فردها على فرشة –الروستك / ٦-١-٢

 . ويايت بالوان متعددة–باخلرسانة مبواد لصق خاصة 
باء ر وتركيب اكسسورات الصحي والكهر)الوجه االخري(حيث ان مرحلة البالط تكون سابقة ملرحلة دهان 

سم بني اللفات املفرودة ٢٠بتاركب ) ماكرو١٢٠-١٠٠( ينبغي محاية البالط بفرد لفات نايلون مسيكة –
وتثبت اللفات بالسكلو بواسطة الشريط الورقي الالصق باحكام ويغطى النايلون بطبقة من اجلبس بسماكة 

لكونتر حتت أي سلم او سم فوق لفات النايون حلماية البالط ، كما ينبغي استخدام الواح خشب ا٢-١
 .سقالة داخلية تنصب فوق اجلبس احلامي للبالط

 
 :احلوائط/ ٢-٢

بكافة البالطات الرقيقة ذات الفواصل الواضحة مثل السرياميك والبورسلني والتركوتا / ١-٢-٢
 :بطريقتني التركيبيتم 

 وهي تثبيت البالطات باستخدام مونة من االمسنت –طريقة اخللطة  -أ
 وهي تتم على اسطح املباين اليت مت جتهيزها بتخشينها من –والرمل 

 ) .كتلك املستخدمة لبطانة اللياسة(خالل طرتشتها 
 
 وذه الطريقة يكون احلائط قد مت لياستة – طريقة اللصق بالغراء -ب

يتم وزن احلائط (مع ختشني سطحة 
ومن مث يتم لصق البالطات ) باللياسة

 افضل بغراء خاص ، هذه الطريقة
لوزن احلوائط كما ان عيوب التنفيذ 

ا تكون اقل وهي اسرع ) التطبيل(
 .بالتنفيذ 
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 : بطريقتنيالتركيب يتم -البالطات السميكة مثل الرخام واجلرانيت / ٢-٢-٢
  كما هو الوضع مع السرياميك– اخللطة -أ

يوجد ا عدة (معدنية  وهي تتمثل بوضع عناصر –  وهي طريقة مفضلة - ميكانيكيا مع اخللطة –ب
 .تزيد من قوة تثبيت البالطات الثقيلة على املباين بالواجهة) انظمة

هو نوع من انواع البياض و يتم  Mosaic Plaster : املوزايكو: واجهات املوزاييك/ ٣-٢-٢
  بعد الطرطشة االبتدائية و البؤج و االوتار و يتكون من طبقتني عمله السفال احلوائط

   رمل٣م/ كجم امسنت ٤٠٠ سم و تعمل من مونة مكونة من ٢,٥مسكها ) :بطانة) ويلالطبقة اال
  السطح جيدا بدرعه بالقدة مث يتم خربشة السطح باملنجافريا او املشط و يسوي

جزء من كسر رخام ٣: مم من مونة مكونة من ٦و تعمل بسمك ): الضهارة( الثانية  الطبقة
 جزء امسنت ابيض مع اضافة ٢+  جزء بودرة رخام ٢+ مم ٤من مهزة سعة عيوا  ابيض مير
 : طريقة عمل طبقة الضهارة  جزء كسر بازلت او جرانيت1  +اللون املطلوب اكاسيد

 .مونة الضهارة بقوة بواسطة املسطرين قذف*     
  للحصول علي سطح مستوي تسوية السطح باحملارة مع الدرع بالقدة     *
  الرخام  بواسط حجر الكاربوراندم حيت نظهر كسريتم اجللي و الصقل      *
 يتم التلميع بالشمع او ببلورات حامض االكساليك     *
 Artificial Stone Plaster الصناعي بياض احلجر      *
يعمل من طبقتني بعد عمل الطرطشة االبتدائية  و املباين يستخدم هذا البياض يف خارج او داخل     *

ايام مث نعمل البؤج و  ٣و تترك لطرطشة مبللة ملدة  رمل ٣م/ كجم امسنت ٤٥٠و اليت تتكون من 
 رمل مع ٣م/ كحم امسنت ٤٥٠سم مكونة من  ١,٥بسمك ) البطانة: ( االويل  الطبقة،  االوتار

السيكا او السلفوسيت لزيادة الصالبة و مقاومة النفاذية للماء و بعد تسويةالسطح  اضافة مادة
 ) : الطبقة الثانية سم٢مم خبطوط تبعد عن بعضها حوايل ٣بطانة بعمق يتم متشيط ال جيدا

 1.5 +مم3 اجزاء حصي جريي مير من مهزة سعة عيوا٤و تتكون من مونة مكونة من) الضهارة
جزء  2 + جريي جزء بودرة حجر2 +  مم٢جزء جمروش حجر جريي مير من مهزة سعة عيوا 

ايام مرطبا باملياه و معرضا  ٧جيب ان يبقي البياض ملدة  والاكاسيد االلوان املطلوب+ امسنت 
بالبوشاردة مث يقسم ايل شكل  للهواء و الشمس مث تبدا عملية النحت بالشاحوطة او الدق

 .سم٠,٥ سم و عرض ١احجار بعراميس غاطسة بعمق 
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 :االعمال الجبسیة
 كربيتات الكالسيوم املائية  ملح من ، ويتكون)اجلفاف والتماسك(مادة بيضاء المحة سريعة الشك اجلبس 

)CaSO4 .2H2O ( وهو مادة ضعيفة لذا جند بديكورات اجلبس يتم تدعيم اخللطة اجلبسية باضافة الشعر قبل ،
 .الصب لزيادة قوة التماسك بداخل القالب اجلبسي

تلف الغرف  من وجود ديكورات جبسية يف خم مرتليكاد ال خيلواصبح اجلبس مادة اساسية بالديكور حيث 
 .وهنالك  نواعان بديكور جبس املرتلوالزوايا وغريها،  واملمرات

 : انواع الديكورات اجلبسية-١
 :قوالب مسبقة الصب/ ٢-١

 تصاميم ثابتةذات قوالب ب يتم صبهاحيث ) الشعر(تصنع من اجلبس املدعم بااللياف وهي قطع جبسية 
 وتعتمد جودة هذا النوع على جودة قوالب الصب اليت – ةاملشجر وأ ةاهلندسي وأ ةمتنوعة مثل الكالسيكيو

دقيقة التشكيل والتصنيع ليتم احلصول على حلية ) أحد مواد االيبوكسي(جيب ان يكون من مادة مطاطية 
جبسية دقيق التفاصيل وناعمة السطح ، ونظرا الرتفاع تكلفة هذه القوالب يلجأ كثري من مصانع اجلبس 

لب صب مصنوعة من اجلبس وبالتايل تكون تكلفة التصنيع اقل والكن املنتج النهائي الصغرية الستبداهلا بقوا
  :لن يكون باجلودة املطلوبة ، ومن امثلة هذا النوع

تصب بقوالب طولية وتركب وهي حليات جبسية  :  الوحدات الطولية املستمرة-أ
 ) .كتاف،تاج الفتحات،العقودالكرانيش،اطارات البانوهات اجلدارية،ا(بشكل متتايل مثل 

 
واالعمدة ) الصرر(وهي حليات جبسية تصب بقوالب مفردة مثل  البانوهات :  الوحدات املستقلة -ب

 .والتيجان والعديد من احلليات والتحف املفردة

 
 وهي وحدات يتم صبها مبعامل خاصة على شكل مربعات ويتم تركيبها : وحدات بالط السقف -ج

 .نيكيا بواسطة جماري وادوات تثبيت معدنية خاصةميكا
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 :النقش على اجلبس/ ٢-١
 وهو –شاع استخدام الزخارف اجلبسية باملباين التراثية ببالد املغرب واالندلس 

فن راقي يتم باحلفر على اجلبس بعد فردة وتثبيتة على احلائط او السقف خللق 
 ، وبوقتنا ةاملشجر وأ ةاهلندسي وأ ةيكيمتنوعة مثل الكالس تصاميمزخارف ب

 .احلاضر اشتهرت العمالة املغربية ذا النوع من االعمال اجلبسبية
 
 : اختيار ديكور اجلبس املناسب كيفية-٢

 :يعتمد جناح اختيارنا لنوع وتصميم الديكور اجلبسي املناسب للفراغ على عدة عوامل 
 .السقفمدى تناسب ابعادة مع حجم الفراغ وارتفاع  -
 .الثاثا لشكل وحجم وتصميم مالئمة نوعة وتصميمةمدى  -
 . قد تؤدي اىل نتائج عكسيةعدم املبالغة بالزخارف واحلجم فزيادا -
 .التركيز بالنوع والتصميم واحلجم على ابراز الناحية اجلمالية للفراغ واخفاء عيوبة -

 
 : حماذير احلليات اجلبسية-٣

 :ام عدة عوامل ينبغي ان نراعيها وهي تعترب احلليات اجلبسية ضعيفة ام
يفضل عدم استخدامها باالماكن املعرضة للصدمات مثل احلوائط خلف االثاث – الصدمات  -

 .املتحرك ، باركان احلوائط املعرضة لالصتدام
 وبأسقف احلمامات –يفضل استخدامها بعيدا عن مصادر الرطوبة واملياه : الرطوبة واملياة  -

 .دام الواح جبسية مقاومة للماءواملطابخ ميكن استخ
بسبب ضعف اجلبس ملقاومة العوامل اجلوية يفضل عدم استخدام احلليات : العوامل اجلوية  -

 ).GRC(اجلبسية بالواجهات ويفضل استبداهلا باخلرسانة املدعمة باألياف الزجاجية 
احلمل الواقع احلليات اجلبسية ضعيفة القدرة على محل االوزان وينبغي دراسة : قوة احلمل  -

 .عليها حبرص شديد حىت ال تتحطم
 

 : جودة التركيب والتدقيق باالستالم-٤
 :والبانوهاتالكرانيش واالطارات  /١-٤

 ينبغي ان يسبق تركيبها تنقري اسطح وزاوية التركيب سواء باللياسة او اخلرسانة او حىت الواح اجلبس 
وبعد ) سم٥ النقر بواسطة الشاكوش نقرة كل يتم(بشكل جيد ) باحلائط والسقف(اليت تثبت عليها 

اكتمال التنقري تنضف بفوطة جافة من الغبار ومن مث ترش باملاء وبالكرانيش وقبل ان جتف تثبت على 
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حوامل على األقل بكل لوح ٣(سم ٣٥-٢٥طول مكان التركيب حوامل من شعر ليفي باجلبس كل 
) تطابق القمة والقاعدة والرمسة(باستقامة واحدة ، ويراعى بتركيب الكرانيش أن تكون االواح ) جبسي

 وحبالة وجود نقوش بالكرانيش جيب ان يتم الوصل بني كل –مع عدم وجود أي اثر ألماكن اللحامات 
لوحني بدون وجود اختالف باستمرارية النقش مبكان اللحام ويكون مكمالً للنقش املوجود قبلة وبعدة 

 واليت جيب ان ينطبق عليها تطابق –لتأكد من الزوايا واألركان وبنفس مساحته وشكلة ، من املهم ا
القمة والقاعدة والرمسة ، وباالطارات يراعى باحلوائط والسقف استقامتها وعدم مالحظة اماكن اللحام 
، اما البانوهات فينبغي ان تكون اطرافها متماثلة من حيث الشكل وعدم وجود بروز الحد اطرافها عن 

 .األخر
 :الواح االسقف املستعارة  / ٢-٤

وذه احلالة ينبغي ) الوسط( باالسقف الساقطة نستخدم االواح اجلبس باحمليط العريض ومنطقة املينا 
مربوط بالسقف من خالل قضبان من ) املنيوم(استخدام نظام ميكانيكي للحمل باستخدام هيكل معدين 

املثبتة بالسقف على ) متر١اىل أكثر من حسب ارتفاع السقف وقد يصل طوهلا (الصواميل الطويلة 
متر بني كل قضيبني ، وعدم استخدام السلك ١,٢مسافة ال تتعدى 

املعدين ابدا للتثبيت بالسقف نظرا لقابليته لالرختاء بعد فترة حىت لو 
 كما ينبغي ربط الواح اجلبس باهليكل املعدين –مت مضاعفته 

ويتم اللحام بني  –سم على االقل ٥٠بواسطة مسامري قلووظ كل 
الواح اجلبس بشريط اللحام الالصق اخلاص باخفاء حلامات الواح 

وبعد ذلك يتم الفتح باالواح اجلبسية باماكن فتحات ) شرطنة كل حلامات االلواح اجلبسية(اجلبس 
 .  وتلية معجنة السقف وجتهيزة للدهان وجهة اول-النارة والتكييف والتهوية وفتحات الصيانة 
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 )٦( :عقد المقاولة
احلاضر، وكثر اإلقبال عليها سواء على الصعيد احلكومي بإنشاء  تعددت أشكال املقاولة وصورها يف العصر

ويزداد  احليوية كاملصانع واملشايف واملدارس، أم على الصعيد اخلاص يف اإلنشاء والتعمري، كثري من املرافق
البالد ويف أوضاع العاملني يف  كان هلا أثر واضح يف اقتصادحجم املقاوالت كل عام يف خمتلف الدول، مما 

 .املدنية املعاصرة هذا القطاع، مما أوجب تنظيم عقد املقاولة يف القوانني
 .يؤدي عمالً لقاء بدل يتعهد به الطرف اآلخر عقد يتعهد أحد طرفيه مبقتضاه بأن يصنع شيئاً أو: واملقاولة

يف التنظيم القانوين، )) األجري املشترك أو العام((تصناع وإجارة األعمال االس وقد حلت املقاولة حمل كل من
 .منفصلة عن هذين العقدين وأصبحت

 .قدم املقاول العمل فقط فهي إجارة على العمل فإذا قدم املقاول العمل واملواد فهي كاالستصناع، وإن
أو ) املقاول الثاين(ملستفيد، أو تتم من الباطن أن تتم مباشرة بني املقاول وا :وإلبرام املقاولة صور أمهها ثالث

جائز  بنك أو غريه، عن طريق ما يعرف باالستصناع املوازي، ومجيع هذه الصور: مؤسسة مالية بواسطة
 .شرعاً، مستمد أحكامها من الفقه احلنفي

 الصورة الغالبة أو إما أن حيدد البدل مببلغ إمجايل، وهي: أيضاً صور ثالث أما املقاولة من حيث البدل فلها
جائز  وإما بالتكلفة وضم نسبة ربح للمقاول، وإما على أساس سعر الوحدة القياسية، وهذا كله النمطية،

مأخوذ من املذهب   وجواز أخذ نسبة من الربح ،االتفاق أو التراضي بني العاقدينشرعاً العتماده على 
بالعمل، قياساً على املضاربة واملساقاة، وال  عني املؤجرةاحلنبلي وكذا الشافعي الذي جييز ذلك يف حالة مناء ال

 .إشكاالً أو منازعة جهالة يف ذلك عرفاً، وال يثري ذلك
 .املقابل باتفاق جديد بني الطرفني وكل إضافة أو تعديل على بنود املقاولة يلزم صاحب العمل بدفع

دفع البدل بعد تسلم العمل كله أو من صاحب العمل ك وعقد املقاولة ينشئ التزامات متقابلة على كل
جيد يف الوقت احملدد، وضمان الضرر أو اخلسارة الناشئة عن فعله ضمن  بعضه، واملقاول كإجناز العمل بنحو

 .أطول منها مدة عشر سنوات أو
وهي إجناز العمل املتفق عليه، وفسخ  وتنقضي املقاولة يف حاالت مشاة النتهاء اإلجارة يف املذهب احلنفي

 .عن إمتام العمل، وموت املقاول العقد بالتراضي، أو لعذر، أو بسبب عجز املقاول
 

 :أحكام املقاولة أو آثارها -
على ا من العقود ترتب التزامات معينةالطرفني املتعاقدين، واملقاولة كغريه كل عقد ينشئ التزامات على عاتق

 .صاحب العمل واملقاول كل من
 :التزامات صاحب العمل+ 

 :مستمدة من الفقه احلنفي وهي واملدنية اإلسالمية ،   منصوص عليها يف القواننيفهي
 .   منتدى شبكة البناء-ابراھیم خلیل / المستشار القانوني ) ٩( :من العمل بعد إجنازه تسلّم ما مت -١
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ووضعه حتت تصرفه، فإذا  زه املقاولجن أ ما على صاحب العمل تسلّم ما مت من العمل، مىت
ل أو تغيب دون يد املقاو امتنع بغري سبب مشروع، على الرغم من إنذاره رمسياً، وتلف يف

يده، فال يضمن ما ب  ماأمني على )أو األجري اخلاص(تقصري منه، فال ضمان عليه، ألن املقاول 
 .تلف يف يده من غري تعد وال تقصري

 : عند تسلّم املعقود عليه دفع األجرة -٢
املعقود عليه، ألن األجرة تلزم  على صاحب العمل دفع البدل املتفق عليه عند تسلم العمل

 .ذلك فاء املنفعة ما مل يتفق أو يتعارف على غريباستي
 تصميم معني، فإذا كان عقد املقاولة على أساس الوحدة، مثل كل بناء على حدة، ومبقتضى
أن يتحلل من  مث تبني أن تنفيذ التصميم يقضي زيادة جسمية يف النفقات، جاز لرب العمل

 .العقد قدرة على وفق شروطالعقد، مع إيفاء املقاول حقه عما أجنزه من األعمال م
املطالبة بأية  أما إن كان تنفيذ العمل على أساس تصميم لقاء أجر إمجايل، فليس للمقاول

 .زيادة يف األجر
املقاول أجر املثل، مع قيمة املواد اليت يتطلبها  وإذا مل يعني يف العقد أجر على العمل، استحق

 .العمل
 وأشرف على تنفيذه على األجر، استحق أجر املثل الذي صمم البناء وإذا مل يتفق املهندس
فإن طرأ ما حيول دون إمتام تنفيذ العمل وفقاً للتصميم الذي أعده،  حسب اجلاري عرفاً،
 .قام به من عمل دون الباقي استحق أجر مثل ما

 : التزامات املقاول+
 :ة من الفقه احلنفي وهي اإلسالمية أيضاً على هذه االلتزامات وهي أيضاً مأخوذ فقد نصت القوانني

 :املسؤولية عن جودة مادة العمل    -١
الً عن ئوكان مسبعضها، وهي املواد األولية،   إذا تعهد املقاول تقدمي مادة العمل كلها أو

 .اجلاري جودا على وفق شروط العقد أو العرف
 : احلفاظ على مصلحة صاحب العمل   -٢

لى املقاول احلرص عليها ومراعاة األصول الفنية ع إذا قدم صاحب العمل مادة العمل، وجب 
لصاحبها، ألنه أمني على مصلحة صاحب العمل، فإن أمهل أو  يف صنعها، ورد ما بقي منها

 .أو فقدت، فعليه ضماا قصر يف ذلك، فتلفت أو تعيبت
 : تقدمي ما حيتاجه إجناز العمل من آالت وأدوات   -٣

 حيتاج إليه يف إجناز العمل من آالت يؤمن به كل مالعقد املقاول أن يأيت عمالً مبقتضى ا على
 .لعرف بغري ذلكأو اة على نفقته، ما مل يقض االتفاق إضافي وأدوات
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 : العقد إجناز العمل حبسب شروط   -٤
لصاحب العمل  جيب على املقاول إجناز العمل وفقاً لشروط العقد، فإذا أخل بشرط منها، جاز

العمل ممكناً، كان  وأما إذا كان إصالح ،  تعذر إصالح العملطلب فسخ العقد يف احلال إذا
انقضى األجل دون إمتام  لصاحب العمل إنذار املقاول بتصحيح العمل خالل أجل معقول، فإذا
يف العهدة ملقاول آخر  التصحيح، جاز له أن يطلب من القاضي فسخ العقد أو الترخيص له

 .بإمتام العمل على نفقة املقاول األول
 : اخلسارة ضمان الضرر أو   -٥

أو بتقصريه  يضمن املقاول ما تولد عن فعله أو صنعه من ضرر أو خسارة، سواء أكان بتعدية
ويستثىن من ذلك ما إذا  ، الناس ضامن ملا يسلّم إليه من أموال) كاألجري املشترك(أم ال، ألنه 

كل ما ال ميكن : ((يةبالقاعدة الشرع وقع الضرر بسبب حادث ال ميكن التحرز عنه، عمالً
املقاولة إقامة مباٍن أو منشآت ثابتة أخرى،  فإن كان حمل عقد، )) التحرز عنه ال ضمان فيه

إشرافه، كانا متضامنني يف التعويض لصاحب العمل  يصممها املهندس وينفذها املقاول حتت
 البناء، تسليم العمل، من دم كلي أو جزئي يف عما حيدث خالل عشر سنوات تبدأ من وقت

إذا مل يتضمن العقد مدة أطول، حىت ولو كان وهذا وسالمته،  وعن كل عيب يهدد متانة البناء
 .يف األرض ذاا، أو رضي صاحب العمل بالعيب اخللل أو التهدم ناشئاً من عيب
الً فقط ئوون اإلشراف على التنفيذ، كان مسالتصميم د وإذا اقتصر عمل املهندس على وضع

 ))الغرم بالغنم((أو )) بالضمان اخلراج((صميم، ألن عن عيوب الت
من الضمان أو احلد منه، ألن ذلك يتناىف  ويبطل كل شرط يقصد به إعفاء املقاول أو املهندس

 .مع املصلحة ومع حق اآلخرين
القانون املدين اإلسالمي أبان أنه ال تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء ثالث  واحتياطاً من
  التهدم أو اكتشاف العيب، أخذاً مببدأ املنع من مساع الدعوى وختصصحصول سنوات على

 .القضاة
 :حق املقاول يف األجر أو البدل+ 

 :األجري املشترك، حبسب التفصيل اآليت فمأخوذ من مذهب احلنفية يف ضمان
يعمل فيها، كاخلياط والصباغ، جاز له حبسها،   إذا كان لعمل املقاول أثر يف العني اليت-أ
يف يده قبل سداد أجره، فال ضمان عليه وال أجر  ىت يستويف األجرة املستحقة، وإذا تلفتح
 .له
يف العني كاحلمال واملالح، فليس له أن حيبسها الستيفاء   وأما إذا مل يكن لعمله أثر-ب
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عليه ضمان الغصب وهو أنه يضمن الشيء، أياً كان سبب  األجرة، فإن فعل وتلفت، كان
 .أو بالتقصري دراً، أو بالتعديتلفه، قضاء وق

 :انقضاء املقاولة+ 
انتهاء أو انقضاء املقاولة وهي احلاالت املشاة حلاالت انتهاء  نصت القوانني املدنية اإلسالمية على حاالت

 : اإلجارة لدى احلنفية
د لبقاء عق إذا أجنز املقاول العمل املطلوب منه، مل يبق مسوغ: إجناز العمل املتفق عليه   -١

 .املقاولة
الطرفني على إائه أو فسخه،  ينتهي العقد باتفاق: فسخ العقد بالتراضي أو بالقضاء    -٢

 .الطرفني فإن مل يتفقا على ذلك، جاز فسخه قضاًء بطلب أحد
تنفيذه، جاز ألحد  إذا حدث عذر حيول دون تنفيذ العقد، أو إمتام: فسخ العقد لعذر    -٣

مذهب   حسب األحوال، كما تفسخ اإلجارة يفعاقديه أن يطلب فسخه أو إاءه
الطرف  احلنفية باألعذار الطارئة، فإذا تضرر أحد العاقدين بالفسخ، جاز له مطالبة

 .اآلخر بالتعويض املتعارف عليه
املقاول عاجزاً عجزاً كلياً عن إمتام العمل لسبب  إذا أصبح: عجز املقاول عن إمتام العمل   -٤

فإن املقاولة تنتهي، ويستحق املقاول قيمة ما  ادث جسيم،ال يد له فيه من مرض أو ح
 .التنفيذ أمت من األعمال وما أنفق يف سبيل

صاحب العمل على  ينتهي عقد املقاولة مبوت املقاول إذا كان متفقاً مع: موت املقاول   -٥
مثل هذا الشرط أو مل  فإن مل يكن هناك ، أن يعمل بنفسه أو اعتباراً مبؤهالته الشخصية

العمل طلب فسخ  كن مؤهالت املقاول الشخصية حمل اعتبار يف التعاقد، جاز لصاحبت
 .العمل العقد إذا مل تتوافر يف الورثة الضمانات الكافية حلسن تنفيذ

حبسب  ويف حال املوت أو الفسخ يدخل يف التركة قيمة ما مت من األعمال والنفقات
 .شروط العقد ومبقتضى العرف

 :يحكم الشرط اجلزائ +
 هو اتفاق بني املتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن: القانون الشرط اجلزائي يف

وهو داخل حتت مضمون  ، تنفيذه الضرر الذي يلحقه إذا مل ينفِّذ الطرف اآلخر ما التزم به، أو تأخر يف
ه مبا رواه البخاري يف صحيحه يف القيم العمل ب ، وأيد ابن)) املسلمون على شروطهم: ((احلديث النبوي

من شرط على نفسه طائعاً غري : ((سريين أن القاضي شريح قال باب ما جيوز من االشتراط من حديث ابن
اخلامسة  وأيد األخذ به قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية يف الدورة،  ))مكره فهو عليه

: والربح الفائت بقوهلا ونه إقرار التعويض عن اخلسارة الواقعة بالطائف، ومضم٢٢/٨/١٣٩٤-٥بتاريخ 
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صدر مطلقاً، فينبغي تقييده يف تعويض  لكن هذا القرار وإن -)) ما فات من منفعة أو احلق من مضرة((
الديون أو التأخر يف سداد القروض، فذلك عني الربا  األضرار عن إجناز األعمال كاملقاوالت، وليس يف

 -٢٥/٦/١٤٢١اإلسالمي الدويل يف دورته الثانية عشر بالرياض بتاريخ  ان قرار جممع الفقهحينئذ، لذا ك
جيوز ((: أدق وأحكم، حيث جاء يف الفقرة ثالثاً ما يأيت) م٢٨/٩/٢٠٠٠-٢٣(هـ ١٤٢١ غرة رحب سنة

، )) ضررال الشرط اجلزائي مقترناً بالعقد األصلي، كما جيوز أن يكون يف اتفاق الحق قبل حدوث أن يكون
املالية، ما عدا العقود اليت يكون االلتزام  جيوز أن يشترط الشرط اجلزائي يف مجيع العقود :ويف الفقرة رابعاً

 .الصريح األصلي فيها ديناً، فإن هذا من الربا
للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة   يف عقود املقاوالت بالنسبة- مثالً -وبناء على هذا، فيجوز هذا الشرط 

 .ينفّذ ما التزم به أو تأخر يف تنفيذه ورد، وعقد االستصناع بالنسبة للصانع إذا ملللم
بسبب تأخر املدين عن سداد األقساط املتبقية، سواء كان بسبب   يف البيع بالتقسيط- مثالً -وال جيوز 

 والفقرة، ما عليهوال جيوز يف عقد االستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر يف أداء  اإلعسار أو املماطلة،
من خسارة حقيقية،  الضرر الذي جيوز التعويض عنه يشمل الضرر املايل الفعلي، وما حلق املضرور :خامساً

ال يعمل بالشرط اجلزائي  :والفقرة سادساً ، املعنوي وما فاته من كسب مؤكد، وال يشمل الضرر األديب أو
 ، أو أثبت أن من شرط له مل يلحقه خارج عن إرادتهإخالله بالعقد كان بسبب إذا أثبت من شرط عليه أن

 .اإلخالل بالعقد أي ضرر من
انعقاد دورته أنه جيوز يف املقاولة األخذ  يتبني من هذا القرار والدراسات الفقهية اليت قدمت للمجمع قبل

ولة إذا نص يف إجناز عمله يف الوقت احملدد يف صلب عقد املقا بالشرط اجلزائي، منعاً من تأخر املقاول من
  .العاقدين على األخذ مبقتضاه، أو باتفاق الحق قبل حدوث الضرر عقد املقاولة بني

 :العيوب يف املقاولة الرباءة من +
األعمال، وكالمها ينطبق عليه ما قرره الفقهاء يف  املقاولة كما عرفنا تشمل عقدي االستصناع واإلجارة على

. ملسؤولية أو عدم الضمان عما ميكن أن يظهر من عيوب يف املبيعا مسألة الرباءة من العيوب، أي عدم
 :املوضوع ثالثة اجتاهات وللفقهاء يف هذا

الرباءة من كل عيب، وإن مل تعني العيوب بتعداد  تصح املقاولة أو البيع بشرط: اجتاه مجهور احلنفية  -١
 الشرط احتياطاً، أم كان عاملاً وجود العيب يف مبيعه، فاشترط هذا أمسائها، سواء أكان العاقد جاهالً

عن املشتري، واشترط الرباءة من ضمان العيب ليحمي ذا الشرط سوء نيته،  بعيب املبيع، فكتمه
احلاجة إىل  ألن اإلبراء إسقاط ال متليك، واإلسقاط ال تفضي اجلهالة فيه إىل املنازعة، لعدم فيصح العقد،

القبض، فال يكون  د قبل العقد أو حادث بعده قبلويشمل هذا اإلبراء كل عيب موجو ، التسليم
 .املقاول يف املقاولة املشروط عليه مستحقاً رد املعقود عليه إىل العاقد اآلخر وهو

تعاىل، ألن غرض املشترط هلذا الشرط  وهذا هو ظاهر الرواية عن أيب حنيفة وأيب يوسف رمحهما اهللا
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حال، وال يتحقق هذا الغرض إال بشمول العيب قبل   كلوهو املقاول هنا التوصل إىل إلزام العقد يف
 .التسليم، فيكون داخالً ضمناً

 : )حممد بن احلسن وزفر واحلسن بن زياد، ومالك والشافعي(اجتاه أغلب الفقهاء اآلخرين   -٢
القبض، ألن  العيب املوجود عند العقد فقط، ال احلادث بعد وقبل: يشمل شرط الرباءة من العيوب

يتصور، واحلادث مل يكن موجوداً  تناول الشيء الثابت املوجود، حيث إن اإلبراء عن املعدوم الالرباءة ت
املالكية صحة شرط الرباءة عن العيوب على عيوب  لكن قصر ، عند العقد، فال يدخل حتت اإلبراء

امته عند مالكه بائعه، أما غري الرقيق أو الرقيق الذي مل تطل إق الرقيق فقط، إذا طالت إقامة العبد عند
 .عنه، أي إم ال جييزون الرباءة عن العيوب يف املقاوالت فال تصح الرباءة
حصر الرباءة عن كل عيب باطن باحليوان خاصة، إذا مل يعلمه املالك، وال يربأ  واألظهر عند الشافعية

 .املقاوالت رباءة يفبغري احليوان كالثياب والعقار مطلقاً، أي إم مثل املالكية ال جييزون ال عن عيب
عيب معني موجود ال يصح، وحيرم  أن الرباءة عن كل عيب أو من: اجتاه احلنابلة على الراجح عندهم   -٣

 .بالعيب، وال حيرم إن مل يعلم بالعيب العقد بيعاً أو غريه، وال يربأ املشترط، إذا علم
  .يف املقاولةالعلماء الرباءة عن العيوب  جييز احلنفية دون غريهم من: واخلالصة

 :والرباءة بعدها حكم حتديد ضمان العيوب مبدة معينة+  
املصاحل بني عاقدي املقاولة حتمل املقاول تبعة  ليس من املعقول وال من املقبول شرعاً حتقيقاً للعدالة وتوازن

حتديد مدة معينة يف املستقبل ملدة طويلة أو مفتوحة، وإمنا البد من  ضمان العيوب احملتملة أو اليت قد تقع
 .األعمال املسؤولية له، مث يصبح بريئاً بعدها، وهذا ما عليه عرف املقاوالت وواقع تنفيذ لتوجيه

تقدم يف بيان التزامات املقاول  وقد حسمت القوانني اإلسالمية هذا احلكم وأت مشكلة املدة، وقررت كما
بتة أخرى، يصممها املهندس وينفذها املقاول حتت ثا بأنه إن كان حمل عقد املقاولة إقامة مباٍن أو منشآت

لصاحب العمل عما حيدث خالل عشر سنوات، تبدأ من وقت تسليم  إشرافه، كانا متضامنني يف التعويض
 جزئي يف البناء، وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسالمته إذا مل يتضمن العقد مدة العمل، من دم كلي أو

بالعيب، أي  و التهدم ناشئاً عن عيب يف األرض ذاا أو رضي صاحب العملأطول، حىت ولو كان اخللل أ
أو التخفيف منها، رعاية  إن املسؤولية تظل قائمة ضمن هذه املدة، ولو حدث تراٍض على اإلعفاء منها

 .للمصلحة العامة
عشر سنوات من التراضي بقاء املسؤولية عن العيوب ملدة أطول من  ويتبني من هذا أنه ميكن باالتفاق أو

 ويعد هذا التوجه جماالً لتشديد املسؤولية وإطالة أمدها، ضماناً ملصلحة صاحب العمل تاريخ تسليم العمل،
 .ورعاية النفع العام
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 :اخلالصة 
اصطالح عقد املقاولة، عوضاً عن كل من عقد االستصناع، وعقد إجارة  ظهر يف عامل التقنيات املدنية

 وذلك مراعاة للواقع، وجماراة لألعراف السائدة، فيما ال يعارض القرآن الكرمي. رياألج  استئجار-األعمال 
) املقاول(كلمة  واستعمال)) األجر((و)) الثمن((عوضاً عن ) البدل(والسنة النبوية، ورئي استعمال كلمة 

 .العرف احلاضر املشعرة بشيء من املهانة والدونية يف)) األجري((بدالً عن كلمة 
على حنو جيد يتناسب مع أمهية هذا العقد يف  م عقد املقاولة يف القوانني املدنية الوضعية واإلسالميةوقد نظِّ

 .وتأثريه على العالقات االقتصادية واالجتماعية العصر احلاضر، لكثرة االعتماد عليه،
 .هد به الطرف اآلخرمبقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عمالً لقاء بدل يتع عقد يتعهد أحد طرفيه: واملقاولة

العمل  أحكام املقاولة يف الغالب من املذهب احلنفي يف شأن حكم االستصناع واإلجارة على واستمدت
املقاول، كانت املقاولة أشبه  فإذا كان تقدمي العمل واملواد من. ومن املذهب احلنبلي)) األجري املشترك((

 .قاولة أشبه باإلجارة على العملامل باالستصناع، وإذا قدم املقاول العمل فقط، كانت
إبرام العقد، واعتبار كيفية حتديد البدل، ولكل منهما صور  اعتبار طريقة: وصور املقاولة ختتلف باعتبارين

 :ثالث
املقاول األول وبني  املقاولة فهي أن يتم العقد مباشرة بني املقاول واملستفيد، أو يربم العقد بني أما صور إبرام
مالية بنك أو غريه لتنفيذ أعمال املقاولة  أو يتم العقد بوساطة مؤسسة) املقاولة من الباطن( املقاول الثاين

على نسق عقد االستصناع املوازي باملواصفات والشروط  بطريق غري مباشر وهي عقد املقاولة املوازي
تنفيذ العمل مبقتضى العقد الثاين عن األول، ويف املدة املتفق عليها، ويتم  نفسها يف العقدين، بشرط استقالل

أساس التراضي،  وهذه الصور كلها جائزة شرعاً على. قبل مدة بسيطة عادة من اية مدة العقد األول الثاين
من املقاول املتعهد األصلي، أو مبقاول  ومبقتضى اإلجارة من الباطن شرعاً، وإجناز املطلوب يف املقاولة، سواء

 .واألوصاف اة الشروطآخر، ألن العربة بالنتائج ومراع
إمجايل، وهي الصورة الغالبة أو النمطية  إما أن يتحدد البدل مببلغ: وأما صور حتديد البدل يف املقاولة فهي
التكلفة الفعلية لإلجناز مع إضافة نسبة ربح معني، وهذا ينسجم مع  املقررة بالتراضي، وإما ن يتحدد مبقدار

ال   اإلجارة، حيث جيوز االتفاق على نسبة مئوية مما فيه مناء عمل،احلنبلي والشافعي يف املقرر يف املذهب
مجيعه، ال جيوز جلهالة  مطلقاً، ألن املطلق كإجارة راٍع لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها أو نصفه أو

 مدة فيها، أما اإلجارة إذا منت من عمل يف األجرة، ألن النماء احلاصل يف الغنم ال يقف حصوله على عمله
 .إىل من يعمل عليها بنصف رحبها، قياساً على املضاربة واملساقاة معينة فتجوز اإلجارة، كما إذا دفع الدابة

أو  البدل على أساس وحدة قياسية كاألمتار، ألن استحقاق األجرة جيوز بعد إجناز العمل كله وإما أن يتحدد
 .و إشكالبعد إجناز بعضه أو جزء منه، وال يثري ذلك أية منازعة أ
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 والتعديالت اليت يطلبها صاحب العمل من املقاول فتخضع التفاق جديد، ويستحق املقاول أما اإلضافات
 :البدل اجلديد املتفق عليه، وهلذه اإلضافات حاالت ثالث

التصميم أو زيادة التكاليف لسبب يرجع إىل صاحب العمل، كتقدميه معلومات خطأ عن  حالة تعديل: األوىل
 .بناءال أبعاد
 .العمل إذا حدث يف التصميم تعديل أو إضافة بإذن صاحب: الثانية
تشوبه عيوب تبلغ من  حالة إقامة بناء أو إنشاء على أرض مقدمة من صاحب العمل إذا كانت: الثالثة

 إزالته، واإلزالة قد ترتب أضراراً بالغة اجلسامة حداً جيعله غري صاحل لالستعمال املقدر له، ويقتضي األمر
 .للمقاول

حتديد دفعات البدل للمقاول حبسب مراحل اإلجناز للمشروع، بدالً من  وال مانع أيضاً من االتفاق على
 .وهذا مقبول فقهاً ألن أساسه التراضي الذي ال يتصادم مع مقتضى العقد  ، تواريخ حمددة

فهي : العمل تزامات صاحباملقاولة كأي عقد آخر ينشئ التزامات متقابلة على كل من طرفيه، أما ال وعقد
 .عليه تسلُّم ما مت من العمل بعد إجنازه، ودفع األجرة عند تسلّم املعقود

مصلحة صاحب العمل، وتقدمي  فهي املسؤولية عن جودة مادة العمل، واحلفاظ على: وأما التزامات املقاول
 ومواصفاته، وضمان الضرر وفق شروط العقد ما حيتاجه إجناز العمل من آالت وأدوات، وإجناز العمل على

كاألجري املشترك أو ((أكان ذلك بتعديه أم بتقصريه أم ال، ألنه  أو اخلسارة مما يتولد عن فعله وصنعه، سواء
الفقهي ضامن ملا يسلّم إليه من أموال الناس، إال إذا وقع الضرر بسبب حادث ال  يف االصطالح)) العام
 .))ةفي كل ما ال ميكن التحرز عنه ال ضمان: ((يةالتحرز عنه، عمالً بالقاعدة الشرع ميكن

يف التعويض لصاحب العمل عما  كانا مسؤولني بالتضامن) املقاولة من الباطن(أول وثاٍن : وإذا وجد مقاوالن
كلي وتصدع جزئي يف البناء، وعن كل  حيدث خالل عشر سنوات تبدأ من وقت تسليم العمل، من دم

 .العقد مدة أطول مته، إذا مل يتضمنعيب يهدد متانة البناء وسال
التنفيذ، كان مسؤوالً فقط عن عيوب  وإذا اقتصر عمل املهندس على وضع التصميم دون اإلشراف على

 ))بالغنم الغرم((أو )) اخلراج بالضمان((التصميم، ألن 
 أحوال مشاة النتهاء وتنقضي املقاولة يف وهذا كله مأخوذ من الفقه احلنفي ومما قررته جملة األحكام العدلية،

العمل املتفق عليه، فسخ العقد بالتراضي أو بالقضاء، وفسخ العقد  إجناز: اإلجارة عند احلنفية وهي مخسة
 .عن إمتام العمل، وموت املقاول لعذر، وعجز املقاول
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 مشروع قرار املقاولة
 . لقاء بدل يتعهد به الطرف اآلخرطرفيه مبقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عمالً عقد يتعهد أحد: املقاولة

الثالث، أو فيما يتعلق  وأساسها التراضي أو االتفاق احلاصل بني الطرفني سواء يف بدء إبرام العقد بصوره
أحكامها فيما ال يتصادم ذلك مع القرآن  ويعمل باألعراف السائدة يف. بتحديد البدل بصوره الثالث أيضاً

خارج عن مواصفات العقد تكون على حساب صاحب   إضافة أو تعديلوالسنة النبوية، علماً بأن كل
إجناز مشروع كله أو بعضه حبسب مراحل اإلجناز، وتنقضي املقاولة  العمل، وميكن حتديد دفعات البدل بعد

 .النقضاء اإلجارة حباالت مشاة
  ،)٧٩٧-٧٩٢م (األدين   ،)٨٨٩-٨٨٤م ( اإلمارايت  ،)٦٧٩-٦٧١م (انظر القانون الكوييت 

-٢٧٩القانونني اإلمارايت واألردين، وهبة الزحيلي ص العقود املسماة يف ، )٤٦٦، ٤٣٩، ٢٢٦، ٢٢٥م (الة 
٢٨٠. 

  ، )٨٨٣-٨٧٥م(، اإلمارايت  )٧٩١-٧٨٣م(، األردين  )٦٧٠-٦٦٦م( انظر القانون الكوييت
 ،١٦٦٠، ١٣٩٨، ١٣٨٧، ٨٩١، ٦١١، ٦٠٩، ٦٠٨، ٥٧٤، ٤٨٣، ٤٨٢، ٤٠٣، ٣٩٢، ٨٨، ٨٧، ٨٥ ،٨٣، ٥٨، ٤٣م (الة 
١٨٠١( 

-٨٠٠م( والقانون األردين )٦٨٨-٦٨٥م(  انظر القانون الكوييت ، ٢٧٩-٢٧٧العقود املسماة، املرجع السابق ص

 ) ٦٢٧، ٦٢٦، ٦٢١م( ، مرشد احلريان)٥٧٣-٥٧١م( الة ، )٨٩٦-٨٩٢م( القانون الكوييت )٨٠٤

من حديث عمرو بن عوف املزين )) واملؤمنون على شروطهم(: (داود رواه الترمذي وصححه، ويف لفظ أيب
املسلمني إال صلحاً حرم حالالً، أو أحل حراماً واملسلمون على شروطهم، إال  الصلح جائز بني: ((ونصه

 ))حالالً أو أحل حراماً شرطاً حرم
 .احلميد  حتقيق الشيخ حميي الدين عبد٣/٤٠٠أعالم املوقعني 

  ٤/١٠٠  الدر املختار ورد احملتار،٥/١٨٢دير  فتح الق،٥/٢٢٧البدائع 
 .٢/٥٣  مغين احملتاج،٣/١٦٤ الشرح الصغري ،٣/١١٩الشرح الكبري وحاشية الدسوقي 

 .اإلسالمي ، ط املكتب٢٨٠ منار السبيل ص،٢/٢٧، غاية املنتهي ٤/١٧٨املغين 
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 :مراحل تنفیذ المشروع
تنفيذ لنحكم سري العمل باملشروع واليت جيب ان توضح الفترة من املهم ان يسبق تنفيذ املشروع عمل خطة ال

، ويفيدنا هذا الربنامج مبتابعة التنفيذ " الربنامج الزمين" ويطلق على هذه اخلطة –اليت سيتم ا تنفيذ كل بند 
تأخري  حيث ان –ومعرفة مسار املشروع خالل فترة التنفيذ وبالتايل نتعرف على مدى انضباط املقاول بالتسليم 

أي بند سيؤدي بالتايل لتأخر بنود اخرى مرطبته به مما يعرفنا بوجود خلل وتأخر متوقع للتسليم باملوعد احملدد من 
 وذه احلالة يتم توجيه املقاول ببنود التأخري لزيادة االنتاج وتعويض فترة التأخري وإختاذ التدابري –قبل املقاول 

واليت تضمن حقوق املالك ، ويتم عمل هذا الربنامج من قبل املقاول ويراجع الالزمة اليت يراها املهندس املشرف 
 . وعند اقرارة جيب ان يكون احد مستندات العقد–من قبل املهندس املشرف للتأكد من منطقيته 

 

 :كما أن الربنامج الزمين يساعد املقاول إلجناز العمل بشكل سليم ، وذلك من خالل
 .نفيذ أي بند قبل البدأ فيه بفترة كافيةتوفري املواد الالزمة لت+ 
 .توفري العمالة الكافية واملعدات الالزمة الجناز العمل خالل فترة حمددة+ 
 .حتديد وتوفري السيولة النقدية الالزمة الجناز كل مرحلة+ 
 .فةالتنسيق بني اعمال املوقع بالشكل الذي ال يشكل تعارض او تداخل بني ورش العمل بالبنود املختل+ 
 .تنظيم االعمال املنجزة بتسلسل يضمن سالمتها حىت موعد التسليم االبتدائي+ 
 .اجناز العمل بشكل منظم يضمن تسليمة بالوقت احملدد+ 

 

يلجأ البعض لتنفيذ مرحلة العظم حىت ايتها وبعد ذلك تبدأ مرحلة التشطيب ، كما جند أن املالك يرغب دوما 
 ممكن ، لذا يلجأ املقاول لبعض التصرفات اليت حتقق رغبة املالك بتقصري فترة بااء هذه املرحلة بأقصر وقت

 حيث يقوم بالتحميل على اخلرسانات –التنفيذ ولكن غالبا ما يكون ذلك على حساب سالمة وجودة االعمال 
 .قبل متام متاسكها وصالبتها 

ن يتم تداخل بني اعمال العظم مع وحيث أن املهم للمالك ااء املشروع ككل بأقصر وقت فمن األفضل ا
اعمال التشطيبات بشكل حيقق وقت كايف لتنفيذ العظم بشكل مريح وسليم وتعويض تأخري اعمال العظم من 

 .خالل التعجيل بالبدأ بأعمال التشطيبات
بني مرحلة بطريقة التداخل ) كاليت مت طرح خمططاا ببداية هذا الكتاب(فيال صغرية لملعرفة مراحل تنفيذ مشروع و

يوضح  سأعرض تاليا مثال لربنامج زمين افتراضي –شهر شاملة التصميم ١٥خالل فترة  العظم والتشطيبات
مراحل التنفيذ من مرحلة التصميم اىل التسليم النهائي ، وللعلم فإن اجلدول التايل سيكون بشكل مبسط ليسهل 

وضح به بعض املعلومات االخرى مثل حتديد املسار  اما اجلدول الذي ينبغي التنفيذ مبوجبة فيفضل ان ي–فهمة 
 وهنالك برامج حاسب –احلرج للمشروع وربط املسارات املتسلسلة من خالل عالقات مواعيد البدأ واإلنتهاء 

 .تساعد على ذلك مثل برنامج برميافريا وبرنامج مايكروسوفت بروجكت
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 البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع
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٣٧                
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 -من اعمال وملعرفة السبب وراء تعيني التاريخ احملدد لبدأ العمل واائه بأي بند إضافة ملعرفة ما حيتويه هذا البند 
 .ستجدون تاليا توضيح لذلك بكافة بنود اجلدول الزمين

عمل املشروع االبتدائي واعتمادة من املالك والبلدية ومن مث عمل وتشمل : التصاميم واملخططاتإعداد  -١
املشروع النهائي ، تشكل هذه املرحلة بداية املشروع ، وملعرفة املزيد عن اعداد املخططات انظر بالباب 

 .ذا الكتاباالول 
، اعتماد املشروع النهائي من البلدية واستالم تصريح البناء  : واعداد املواصفات إصدار الترخيص -٢

وكذلك حتديد مواصفات التنفيذ من خالل عمل كراسة املواصفات والكميات ، وهذه املرحلة مرتبطة 
 .اعمالوهي سابقة ملا يتبعها من ) البند السابق (باعتماد املشروع االبتدائي 
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بعد انتهاء كافة اإلجراءات النظامية واكتمال خمططات املشروع  : تعاقد مع املقاول وتسليم موقع -٣
 وملعرفة املزيد عن كيفية اختيار املقاول وبنود –ومواصفاتة يتم التعاقد مع مقاول التنفيذ وتسليمة املوقع 

  .كتابالعقد وكيفية تسلميم املوقع انظر ببداية الباب الثالث ذا ال
بالتأكد من توقيع األرض حسب كروكي البلدية بعد التعاقد يقوم املقاول  : افةشة النظ وفرختطيط وحفر -٤

 –ومن مث حتديد اماكن احلفر للقواعد واخلزان والبيارة ) انظر االعمال التمهيدية ببداية الباب الثالث(
 .ويتلوه احلفر والدك صب فرشة النظافة

تشمل  وهي  ،تبدأ هذة املرحلة بعد االنتهاء من البند السابق : الردم األولتنفيذ القواعد والرقاب و -٥
 ).انظر اعمال االساسات( خرسانات مسلحة وعزهلا والردم اىل ما قبل امليدة كافة اعمال االساسات من

اعد مع  تاريخ ايتة من اية العمل باألساسات ليتم الردم للقوتبطهذا البند ير : تنفيذ اخلزان والبيارة -٦
لذا جند ان هذا البند ينتهي قبل يومني من تاريخ البند السابق له بسبب الردم ردم حميط اخلزان والبيارة 
، كما ان االسراع بتنفيذ اخلزان يساعد باستغاللة يف ختزين املياه املستخدمة الذي سيتم ذين اليومني 

 .ن خرسانات مسلحة ومباين وعزل ولياسةبالبناء ، ويشمل هذا البند كافة اعمال اخلزان والبيارة م
شمل هذا البند تنفيذ كامل ميدات املبىن الرئيسي وتنفيذ مباين احلواجز ي : صب امليدة والردم الثاين -٧

وجند تاريخ  الترابية حتت امليدة احمليطة وعزهلا وكذلك صب السالمل املؤدية للطابق االرضي من احلديقة ،
 ."٥"  رقماملذكور بالبند الردم األول أعمال بداية هذا البند مرتبط بنهاية

البند تنفيذ كافة اإلعمدة اخلرسانية  يشمل هذا) الطابق األرضي ( : ارضي ومباين.صب اعمدة ط -٨
وقواطع املباين حىت منسوب اسفل سقف الطابق األرضي ، وجيب ان يسبق هذه املرحلة عمل امليدات 

 .ليهاواليت سيتم بناء احلوائط ع) البند السابق(
صبة سقف الطابق األرضي والسلم البند تنفيذ  يشمل هذا) الطابق األرضي ( : االرضي. صب سقف ط -٩

 . وجند تاريخ بدايتة مرتبط بنهاية االعمدة واملباين املذكورة بالبند السابق–الواصل بني األرضي واألول 
اإلعمدة اخلرسانية وقواطع البند تنفيذ كافة  يشمل هذا ) األولالطابق (: أول ومباين.صب اعمدة ط -١٠

صب سقف الطابق  ، وجيب ان يسبق هذه املرحلة األولاملباين حىت منسوب اسفل سقف الطابق 
 ونالحظ وجود فترة اسبوع من تاريخ اية –الذي سيتم بناء احلوائط عليه و) البند السابق (األرضي

يوم ، ١٥وجود أي محل علية لفترة بند صب السقف وتاريخ بداية هذا البند وذلك البقاء السقف بدون 
حيث يتم خالل اسبوع التوقف حتضري حديد وقوالب جنارة صب األعمدة باألرض ويبدأ التركيب على 

 –السقف بتاريخ بداية العمل ذا البند وسنحتاج اسبوع على االقل للصب وفك جنارة االعمدة 
لفترة اسبوعني على ) جنارة السقف التايلشد +املباين(وبالتايل سنكون قد ابقينا السقف بدون حتميل 

 . وجند تكرار ذلك بكل الطوابق–االقل 
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صبة سقف الطابق البند تنفيذ  يشمل هذا ) األولالطابق (:  وميدة السور واحلديقة أول. صب سقف ط -١١
 وجند تاريخ بدايتة مرتبط بنهاية اعمدة –األول والسلم الواصل بني الطابق األول وملحق السطح 

 الطابق األول املذكورة بالبند السابق ، كما يشمل هذا البند صب ميدة السور وملحق احلديقة ومباين
 .متهيدا لتنفيذهم مع ملحق السطح

ميدة مقلوبة (يشمل هذا البند صب خرسانة اعمدة امللحق وطبانة السطح  : صب اعمدة امللحق والدروة -١٢
وجند تاريخ بداية هذا البند مرتبط بنهاية  –عمدة الدروة وا) تنفذ حتت دروة السطح واحلوائط اخلارجية للملحق

 .صب سقف الطابق األول املذكورة بالبند السابق
 -يشمل هذا البند اعمال قواطع املباين للملحق وكذلك مباين دروة السطح  : مباين الدروة وامللحق -١٣

 . بالبند السابقوجند تاريخ بداية هذا البند مرتبط بنهاية صب األعمدة والطبانة املذكورة
 وكمرة  السطحلحقيشمل هذا البند صب سقف م: أرضي . صب سقف امللحق واحللية وأرضية ط -١٤

بارزة ) كرنيش(، وقد مت ضم هذين البندين مع بعضهما بسبب وجود حليات خرسانية مباين الدروة 
د مرتبط بنهاية وجند تاريخ بداية هذا البن -بالواجهات تثبت على كمرة الدروة وبالطة سقف امللحق 

أعمال املباين واألعمدة املذكورة بالبندين السابقني ، كما يشمل هذا البند صب خرسانة ارضية الطابق 
األرضي الذي مت تأخرية هلذه املرحلة حلمايته اضافة التاحة الوقت لعمل التمديدات االرضية املارة أسفل 

 ).كهرباء أو صحي(منه 
لمباين  اضافة لشمل كافة اعمال اخلرسانات املسلحة لالعمدة والسقفوي : تنفيذ صور الفيال وامللحق -١٥

 متزامن مع بداية اعمال اعمدة  والسور، وجند ان تاريخ بداية العمل بامللحقمللحق احلديقة والسور 
 حيث يتزامن العمل – السطح وتاريخ اية البند مرتبط بنهاية اعمال صب سقف ملحق السطح ملحق

ن  مع ملحق السطح ، وقد مت تأخري تنفيذ ملحق احلديقة هلذا التاريخ لالستفادة ملسور وامبلحق احلديقة
 ، كما جند ان تاريخ بدايتة مرتبط ) واحلركة باملوقعلتسهيل العمل(او التخزين موقعة بورش العمل 

 .واخلاص بصب امليدة" ١١"بنهاية البند 
 املشايات يشمل هذا البند كافة اعمال اضافة خلرسانات: ديقةخرسانات ارضيات ومشايات احلصب  -١٦

اخلرسانات واملباين باحلديقة من سالمل واحواض زراعة ومزلقان مدخل السيارة وقواعد تثبيت اعمدة 
 ومت ربط بدايتة - وقد مت تأجيل هذا البند لنهاية املشروع للمحافظة على اخلرسانات – مضلة القراش

مت ربط ايتة ببداية اعمال دهان الواجهات واليت يليها بانتهاء مرحلة تأسيس دهان الواجهات كما 
تبليط احلديقة ، وحيرص بدهان الوجه االخري بالواجهات استخدام سقالة متحركة على عجالت لعدم 

 .االضرار خبرسانات املشايات واملمرات
) رف تغذية وص( يشمل هذا البند كافة متديدات الصحي ) الطابق األرضي ( : أرضي.تأسيس صحي ط -١٧

 وذلك لوجود متديدات جيب ايام١٠ مبقدار بق تاريخ انتهاء اعمال امليدةسويالحظ ان بداية هذا البند ت
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فال يعين طول ) شهران ونصف تقريبا( كما نالحظ طول فترة التأسيس – ان تثبت بامليدة قبل الصب
ت الالزمة بامليدة الفترة ان ورشة التأسيس ستظل تعمل طوال هذه الفترة ولكن بعد عمل التمديدا

 فك شدة باعتبار(ستتوقف الورشة وتعاود العمل بعد انتهاء مباين الطابق األرضي وفك جنارة السقف 
لعمل التأسيس املدفون باحلوائط حيث نالحظ ان تاريخ انتهاء البند بعد ) يوم٢١السقف تتم بعد الصب بـ

 ). للشدة٢١ بعد أيام عمل٥(يوم ٢٦انتهاء بند صب سقف الطابق األرضي بفترة 
) تغذية وصرف ( يشمل هذا البند كافة متديدات الصحي   ) األولالطابق (  :أول.تأسيس صحي ط -١٨

 وذلك ايام٥صب سقف الطابق األرضي مبقدار بق تاريخ انتهاء اعمال سويالحظ ان بداية هذا البند ت
سيس وال يعين ذلك  كما نالحظ طول فترة التأ–  قبل الصببالسقفلوجود متديدات جيب ان تثبت 

ان ورشة التأسيس ستظل تعمل طوال هذه الفترة ولكن بعد عمل التمديدات الالزمة بسقف الطابق 
األرضي ستتوقف الورشة وتعاود العمل بعد انتهاء مباين الطابق األول وفك جنارة سقف الطابق األول 

عد انتهاء بند صب سقف الطابق لعمل التأسيس املدفون باحلوائط حيث نالحظ ان تاريخ انتهاء البند ب
 .يوم٢٦األول بفترة 

 )تغذية وصرف ( يشمل هذا البند كافة متديدات الصحي  : تأسيس صحي للسطح واملالحق والسور -١٩
بق تاريخ س ويالحظ ان بداية هذا البند تمللحق السطح كما يشمل متديدات الصرف املطري للسطح ،

 قبل بالسقف وذلك لوجود متديدات جيب ان تثبت ايام٥ صب سقف الطابق األول مبقدارانتهاء اعمال 
 كما نالحظ طول فترة التأسيس وال يعين طول الفترة ان ورشة التأسيس ستظل تعمل طوال – الصب

هذه الفترة ولكن بعد عمل التمديدات الالزمة بسقف الطابق األول ستتوقف الورشة وتعاود العمل بعد 
رة سقف امللحق لعمل التأسيس املدفون باحلوائط حيث نالحظ ان انتهاء مباين ملحق السطح وفك جنا

كافة متديدات يوم ، كما يشمل هذا البند ٢٦تاريخ انتهاء البند بعد انتهاء بند صب سقف امللحق بفترة 
 –) بالسور توجد متديدات تغذية للغسيل والري( مللحق احلديقة والسور )تغذية وصرف ( الصحي 

احلديقة والسور والسطح لتوفري وقت تواجد ورشة الصحي للعمل بالتأسيس ويتزامن العمل مبلحق 
 .للملحقني والسور بوقت واحد

يشمل هذا البند كافة اعمال الصرف املدفونة حول املبىن  : تنفيذ غرف التفتيش ومتديدات الري -٢٠
ف التفتيش  واليت تتمثل بتنفيذ غرف التفتيش ولياستها وعزهلا والتمديدات فيما بني غرواحلديقة

ووصول التمديدات للبيارة ، وكذلك وصل مواسري الصرف الساقطة من املبىن وملحق احلديقة ا ، 
كما يشمل كافة متديدات الري والغسيل املدفونة اضافة لتمديدات صرف احواض الزراعة املدفونة ، 

مرات واخلرسانات اليت هذا البند به مرونة بوقت تنفيذه والكن من املهم ان يسبق تبليط احلديقة وامل
تكون اسفل منها ، كما جيب ان تسبق متديدات التغذية اليت ستدفن بالسور او احلائط اخلارجي للمبىن ، 
إذا كان باملبىن خزان غاز مركزي مدفون فيجب ان ينفذ مع هذه املرحلة مع كافة متديداتة املدفونة ، 
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لكونة حيقق ضروف ) االعتبار فترة اجازة عيد الفطرمع األخذ يف (وقد اخترت توقيت تايل للبند السابق 
 .التوقيت املناسب نظرا لوجود ورشة تأسيس الصحي باملوقع واليت تعمل بالبند السابق 

 وتركيب كافة االجهزة الصحية مثل املغاسل يشمل هذا البند توريد :  األجهزة الصحيةوتركيبتوريد  -٢١
ا من اكسسورات مثل احلنفيات وحمابس الكروم والكراسي والشطافات والبانيوهات وما يلزمه

اخل ، وهذا البند مرتبط بانتهاء اعمال التبليط لالرضيات ...والعالقات وحامالت الصابون واملرايات
وتركيب ) الرضيات واحلوائط ويغلق عليها الحقاقبل تبيلط ا مبكاا هاتي تثب يسبقفيما عدا البانيوهات اليت(واحلوائط 

ابيك حلمايتها من السرقة وتأثري العوامل اجلوية اضافة النتهاء اعمال اجلبس ، ولذلك جند األبواب والشب
ان هذا البند مت حتديد بدايته بعد تركيب األبواب والشبابيك وانتهاء التبليط ، وبالتأكيد كانت اعمال 

 .   التأسيس الصحية منتهية منذ فترة طويلة سبقت اللياسة والتبليط
مواسري اسالك الكهرباء يشمل هذا البند كافة متديدات  )الطابق األرضي (: أرضي .طتأسيس كهرباء  -٢٢

وهيا ( ايام١٠ مبقدار بق تاريخ انتهاء اعمال امليدةسويالحظ ان بداية هذا البند توتركيب العلب ،  
  كما نالحظ– وذلك لوجود متديدات جيب ان تثبت بامليدة قبل الصب) متوافقة مع الصحي ببدايتها 

طول فترة التأسيس وال يعين ذلك ان ورشة التأسيس ستظل تعمل طوال هذه الفترة ولكن بعد عمل 
التمديدات الالزمة بامليدة ستتوقف الورشة وتعاود العمل بعد انتهاء مباين الطابق األرضي وفك جنارة 

اء بند التأسيس السقف لعمل التأسيس املدفون باحلوائط حيث نالحظ ان تاريخ انتهاء البند بعد انته
 ) . باملوقعة الصحي مع الكهرباءورش لعدم تعرض عمل(الصحي بالطابق األرضي خبمس ايام 

مواسري كوابل الكهرباء يشمل هذا البند كافة متديدات   ) األولالطابق ( : أول.تأسيس كهرباء ط -٢٣
لطابق األرضي صب سقف ابق تاريخ انتهاء اعمال سويالحظ ان بداية هذا البند توتركيب العلب ، 

 كما نالحظ طول فترة –  قبل الصببالسقف وذلك لوجود متديدات جيب ان تثبت ايام٥مبقدار 
التأسيس وال يعين ذلك ان ورشة التأسيس ستظل تعمل طوال هذه الفترة ولكن بعد عمل التمديدات 

ق األول وفك جنارة الالزمة بسقف الطابق األرضي ستتوقف الورشة وتعاود العمل بعد انتهاء مباين الطاب
سقف الطابق األول لعمل التأسيس املدفون باحلوائط حيث نالحظ ان تاريخ انتهاء البند بعد انتهاء بند 

 ) . باملوقعة الصحي مع الكهرباءورش لعدم تعرض عمل(تأسيس الصحي بالطابق األول خبمس ايام 
مواسري كوابل الكهرباء ديدات يشمل هذا البند كافة مت : تأسيس كهرباء للسطح واملالحق والسور -٢٤

بق سويالحظ ان بداية هذا البند توتركيب العلب للسطح وملحق احلديقة وملحق السطح والسور ، 
 وذلك لوجود متديدات جيب ان تثبت ايام٥صب سقف الطابق األول مبقدار تاريخ انتهاء اعمال 

 ورشة التأسيس ستظل تعمل  كما نالحظ طول فترة التأسيس وال يعين ذلك ان–  قبل الصببالسقف
طوال هذه الفترة ولكن بعد عمل التمديدات الالزمة بسقف الطابق األول ستتوقف الورشة وتعاود 

لعمل التمديدات اخلاصة ا  وتتوقف الورشة مث ) السطح واحلديقة(العمل قبل صب اسقف املالحق 
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ط حيث نالحظ ان تاريخ انتهاء البند تعود بعد فك جنارة اسقف املالحق لعمل التأسيس املدفون باحلوائ
 ) . باملوقعة الصحي مع الكهرباءورش لعدم تعرض عمل(بعد انتهاء بند تأسيس الصحي بالسطح خبمس ايام 

 ، بالطابق األرضييشمل هذا البند متديد كافة االسالك الكهربائية : أرضي . طمتديد االسالك الكهربائية -٢٥
 بالطابق عمال اجلبسوقبل البدأ بأوانتهاء اللياسة ) املواسري(كهرباء وهذا البند مرتبط بانتهاء تأسيس ال

 . األرضي
 ، بالطابق األوليشمل هذا البند متديد كافة االسالك الكهربائية : أول . طمتديد االسالك الكهربائية -٢٦

 بالطابق بسعمال اجلوقبل البدأ بأوانتهاء اللياسة ) املواسري(وهذا البند مرتبط بانتهاء تأسيس الكهرباء 
 . األول

يشمل هذا البند متديد كافة االسالك الكهربائية لكامل :  للسطح واملالحقمتديد االسالك الكهربائية -٢٧
 عمال اجلبسوقبل البدأ بأوانتهاء اللياسة ) املواسري(املبىن ، وهذا البند مرتبط بانتهاء تأسيس الكهرباء 

 . بالطابق باملالحق
 عمل شبكة منع الصواعق ، وحيث ان متديدات هذه يشمل هذا البند : تثبيت شبكة منع الصواعق -٢٨

 ليتم –فهيا مرتبطة بانتهاء دهانات واجهات املبىن ) تضل مكشوفة(الشبكة جيب ان ال تغطى بأي مادة 
األرضي من خالل متريرها على  تفريغ الشحنةوصل بقضيب تثبيت رأسها باعلى نقطة باملبىن ومن مث ت

جلانبية او اخللفية اىل ان تصل ملنسوب بالط احلديقة ازوهلا على أحد الواجهات سطح دروة السطح ون
 .تفريغ الشحنة لالرض وصل بقضيب وت

وكذلك يشمل ) بدون الغطاء(يشمل هذا البند تركيب كافة االفياش واملفاتيح  : التركيبات الكهربائية -٢٩
ائة الغاطسة او املخفية بالسقف تثبيت كافة وحدات االضائه الثابتة مثل الكشافات ووحدات االض

 الدهان وجهاجلبسي املستعار ، ويستثىن من التركيبات النجف واالبليكات واملراوح اليت تتم بعد انتهاء 
 . ويرتبط هذا البند بانتهاء الدهانات اىل ما قبل الوجه األخري وتركيب الشبابيك واالبواب–األخري 

التكييف كافة متديدات ل  التأسيسيشمل هذا البند )الطابق األرضي ( : أرضي.تأسيس تكييف ط -٣٠
بق تاريخ سويالحظ ان بداية هذا البند ت ) ، ماء ، فريون ، جماري اهلواء كهرباء ( املركزي واالسبليت
لوجود  ( وذلك لوجود متديدات جيب ان تثبت بامليدة قبل الصبايام١٠ مبقدار انتهاء اعمال امليدة

شهران ونصف ( كما نالحظ طول فترة التأسيس –) للمبىن من اخلارجاجهزة خارجية ارضية مالصقة 
فال يعين طول الفترة ان ورشة التأسيس ستظل تعمل طوال هذه الفترة ولكن بعد عمل ) تقريبا

التمديدات الالزمة بامليدة ستتوقف الورشة وتعاود العمل بعد انتهاء مباين الطابق األرضي وفك جنارة 
لعمل التأسيس املدفون باحلوائط حيث نالحظ ان ) يوم٢١ة السقف تتم بعد الصب بـ فك شدباعتبار(السقف 

 ). للشدة٢١أيام عمل بعد ٥(يوم ٢٦تاريخ انتهاء البند بعد انتهاء بند صب سقف الطابق األرضي بفترة 
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املركزي  التكييفكافة متديدات ل  التأسيسيشمل هذا البند  ) األولالطابق ( : أول.تأسيس تكييف ط -٣١
بق تاريخ انتهاء سويالحظ ان بداية هذا البند ت )  ، ماء ، فريون ، جماري اهلواء كهرباء ( واالسبليت

 قبل بالسقف وذلك لوجود متديدات جيب ان تثبت ايام٥صب سقف الطابق األرضي مبقدار اعمال 
ذه  كما نالحظ طول فترة التأسيس وال يعين ذلك ان ورشة التأسيس ستظل تعمل طوال ه– الصب

الفترة ولكن بعد عمل التمديدات الالزمة بسقف الطابق األرضي ستتوقف الورشة وتعاود العمل بعد 
انتهاء مباين الطابق األول وفك جنارة سقف الطابق األول لعمل التأسيس املدفون باحلوائط حيث نالحظ 

 .يوم٢٦ان تاريخ انتهاء البند بعد انتهاء بند صب سقف الطابق األول بفترة 
املركزي  التكييفكافة متديدات ل التأسيسيشمل هذا البند   :سيس تكييف للسطح واملالحقتأ -٣٢

 مللحق السطح واحلديقة كما يشمل متديدات  )، ماء ، فريون ، جماري اهلواء كهرباء ( واالسبليت
صب سقف الطابق بق تاريخ انتهاء اعمال س ويالحظ ان بداية هذا البند تالتكييف ببالطة السطح ،

 كما نالحظ طول فترة –  قبل الصببالسقف وذلك لوجود متديدات جيب ان تثبت ايام٥ألول مبقدار ا
التأسيس وال يعين طول الفترة ان ورشة التأسيس ستظل تعمل طوال هذه الفترة ولكن بعد عمل 

 وفك التمديدات الالزمة بسقف الطابق األول ستتوقف الورشة وتعاود العمل بعد انتهاء مباين املالحق
جنارة سقفها لعمل التأسيس املدفون باحلوائط حيث نالحظ ان تاريخ انتهاء البند بعد انتهاء بند صب 

 .يوم ٢٦سقف املالحق بفترة 
) الكمربسور(يشمل هذا البند كافة وحدات التكييف اخلارجية  : توريد وتركيب األجهزة اخلارجية -٣٣

 اما الوحدات اليت ستثبت باسفل – ب عليهااليت ستركط هذا البند بنهاية تبليط االسطح ويرتب
الواجهات فريتبط تركيب قاعدا بانتهاء تأسيس الواجهات وتركب االجهزة بعد بانتهاء دهان 

 .الواجهات 
يشمل هذا البند كافة وحدات التكييف ومتديدات اهلواء  : أرضي. توريد وتركيب االجهزة املخفية ط -٣٤

 لذا جند تاريخ اية هذا البند يسبق تاريخ بداية بند اعمال – تعارةاليت تثبت فوق االسقف اجلبسية املس
 .اجلبس بالطابق االرضي

يشمل هذا البند كافة وحدات التكييف ومتديدات اهلواء اليت  : أول. توريد وتركيب االجهزة املخفية ط -٣٥
 بداية بند اعمال  لذا جند تاريخ اية هذا البند يسبق تاريخ– تثبت فوق االسقف اجلبسية املستعارة

 .اجلبس بالطابق األول
 كافة الوحدات الداخلية الجهزة تكييف يشمل هذا البند:  وتركيب الوحدات الداخلية الظاهرة دتوري -٣٦

 . وهذا البند يرتبط بانتهاء كافة الدهانات الداخلية وتركيب االبواب والشبابيك–االسبليت والشباك 
 – ند كافة اعمال اللياسة للحوائط واألسقف بالطابق األرضييشمل هذا الب: "داخلي"أرضي .لياسة ط  -٣٧

 ).للكهرباء والصحي والتكييف(ويرتبط هذا البند بانتهاء اعمال التأسيس مبباين الطابق 
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 ويرتبط هذا –األول يشمل هذا البند كافة اعمال اللياسة للحوائط واألسقف بالطابق  : أول.لياسة ط -٣٨
 ).للكهرباء والصحي والتكييف(باين الطابق البند بانتهاء اعمال التأسيس مب

 ويرتبط –باملالحق يشمل هذا البند كافة اعمال اللياسة للحوائط واألسقف  : "داخلي"لياسة املالحق  -٣٩
 ).للكهرباء والصحي والتكييف(هذا البند بانتهاء اعمال التأسيس باملباين 

بالواجهات مال اللياسة للحوائط واألسقف يشمل هذا البند كافة اع  :لياسة الواجهات والسور والدروة -٤٠
للكهرباء والصحي ( ويرتبط هذا البند بانتهاء اعمال املباين وكذلك انتهاء التأسيس باملباين –والسور 
، والكن جند بفترة هذا البند تداخل جزئي مع فترة تأسيس الكهرباء والصحي اخلاصة ) والتكييف
لكهرباء والصحي من كافة اعمال التأسيس بالواجهات  وجيب ان يراعى انتهاء ورشيت ا–بالسور 

 .والسور قبل بداية بند لياسة الواجهات
بالط لالرضيات واحلوائط بالطابق يشمل هذا البند كافة اعمال ال : ارضي.تبليط ارضيات وحوائط ط -٤١

السقاالت حلماية البالط من ضرر ( ويرتبط هذا البند بانتهاء اللياسة واعمال اجلبس لألسقف –األرضي 
 ولكن جند تداخل قدرة سبعة ايام بني اية اعمال اجلبس –) الالزمة لورشة اجلبس لتركيب السقف

وبداية البالط ويتم التعامل مع هذا التداخل بان تبدأ ورشة البالط بعد انتهاء ورشة اجلبس من االسقف 
فتعاود ورشة اجلبس العمل ) باألخص تلك الواصلة للبالط( اما اعمال اجلبس باحلوائط –بكل حجرة 

 .ا بعد انتهاء البالط
بالط لالرضيات واحلوائط بالطابق يشمل هذا البند كافة اعمال ال : أول.تبليط ارضيات وحوائط ط -٤٢

 ويرتبط هذا البند بانتهاء اللياسة واعمال –األول وكذلك السلم الواصل بني الطابق األرضي واألول 
حلماية البالط من ( والبلكونات وكذلك انتهاء اعمال اجلبس لألسقف العزل املائي باحلمامات واملطبخ

 ولكن جند تداخل قدرة سبعة ايام بني اية –) ضرر السقاالت الالزمة لورشة اجلبس لتركيب السقف
اعمال اجلبس وبداية البالط ويتم التعامل مع هذا التداخل بان تبدأ ورشة البالط بعد انتهاء ورشة 

فتعاود ورشة اجلبس ) باألخص تلك الواصلة للبالط( اما اعمال اجلبس باحلوائط – اجلبس بكل حجرة
 .العمل ا بعد انتهاء البالط

بالط لالرضيات واحلوائط باملالحق يشمل هذا البند كافة اعمال ال : تبليط ارضيات وحوائط  املالحق -٤٣
 والغرفة الغسيل مبلحق السطح وكذلك واعمال العزل املائي باحلمام  ويرتبط هذا البند بانتهاء اللياسة–

) حلماية البالط من ضرر السقاالت الالزمة لورشة اجلبس لتركيب السقف(ااء اعمال اجلبس لألسقف 
 ولكن جند تداخل قدرة سبعة ايام بني اية اعمال اجلبس وبداية البالط ويتم التعامل مع هذا التداخل –

باألخص تلك ( اما اعمال اجلبس باحلوائط – اجلبس بكل حجرة بان تبدأ ورشة البالط بعد انتهاء ورشة
 .فتعاود ورشة اجلبس العمل ا بعد انتهاء البالط) الواصلة للبالط
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 ويرتبط هذا –ا البند كافة اعمال بالط االرضيات لسطح املبىن واملالحق يشمل هذ : تبليط األسطح -٤٤
س الكهربائي والصحي والتكييف باالسطح وتركيب البند بانتهاء لياسة الواجهات وانتهاء اعمال التأسي

 . العزل املائي واحلراري ا
ا البند كافة اعمال بالط االرضيات باحلديقة يشمل هذ : تبليط احلديقة واملمرات وأحواض الرزراعة -٤٥

 مت تأجيل –واملمرات والسالمل الواصلة بني احلديقة واملبىن وملحق احلديقة واي سالمل اخرى باحلديقة 
ويرتبط هذا  - هذا البند ملرحلة متأخرة حفاظا علية من أي ضرر قد ينتج عن اعمال الورش باملوقع

البند بانتهاء كافة اعمال التأسيس االرضية وصب خرسانة املشايات كما يرتبط بانتهاء دهان الواجهات 
سقاالت وتناثر الدهان  وقد مت تأجيل تبليط احلديقة ملا بعد دهان الواجهات حلماية البالط من ضرر ال–

 .علية لذا من املهم ان حترص ورشة البالط على العمل حبرص شديد قرب املبىن او السور
يشمل هذا البند تنفيذ العزل املائي ألرضيات احلمامات واملطبخ والبلكونة  : أول. عزل مائي ط -٤٦

 –ء والصحي والتكييف  وترتبط بداية هذا البند بانتهاء تأسيس الكهربا–بالطابق االول ) التراس(
وترتبط ايته ببداية اعمال اجلبس بالطابق األارضي ، حيث جيب ان يتم العزل واإلختبار قبل تركيب 

 .األسقف اجلبسية اسفل منه لكي ال تتضرر اعمال اجلبس حبالة فشل العزل
مبلحق  الغسيلوغرفة   املائي ألرضيات احلماميشمل هذا البند تنفيذ العزل : عزل مائي مللحق السطح -٤٧

 وترتبط ايته ببداية – وترتبط بداية هذا البند بانتهاء تأسيس الكهرباء والصحي والتكييف – السطح
 ، حيث جيب ان يتم العزل واإلختبار قبل تركيب األسقف اجلبسية اسفل األولاعمال اجلبس بالطابق 

 .منه لكي ال تتضرر اعمال اجلبس حبالة فشل العزل
 املائي واحلراري ألرضيات كافة يشمل هذا البند تنفيذ العزل :  لكافة األسطحعزل مائي وحراري -٤٨

 وترتبط ايته ببداية – وترتبط بداية هذا البند بانتهاء تأسيس الكهرباء والصحي والتكييف – األسطح
، حيث جيب ان يتم العزل واإلختبار قبل تركيب األسقف واملالحق  األولاعمال اجلبس بالطابق 

 .ية اسفل منه لكي ال تتضرر اعمال اجلبس حبالة فشل العزلاجلبس
 –كافة اعمال اجلبس باألسقف واحلوائط بالطابق األرضي يشمل هذا البند  : أرضي. أعمال جبسية ط -٤٩

وترتبط بداية هذا البند بانتهاء اعمال اللياسة وكافة التركيبات والتمديدات فوق السقف اجلبسي 
ف ودكتات جماري اهلواء وكذلك متديدات الكهرباء وشد األسالك والصحي املستعار مثل اجهزة التكيي

كما ترتبط بدايته بانتهاء اعمال العزل املائي بأعلى االسقف اليت سيثبت ا أعمال جبسية ، وترتبط اية 
 .هذا البند ببداية اعمال البالط حلماية البالط من ضرر سقاالت ورشة اجلبس

 –كافة اعمال اجلبس باألسقف واحلوائط بالطابق األول مل هذا البند يش : أول. أعمال جبسية ط -٥٠
وترتبط بداية هذا البند بانتهاء اعمال اللياسة وكافة التركيبات والتمديدات فوق السقف اجلبسي 
املستعار مثل اجهزة التكييف ودكتات جماري اهلواء وكذلك متديدات الكهرباء وشد األسالك والصحي 
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ه بانتهاء اعمال العزل املائي بأعلى االسقف اليت سيثبت ا أعمال جبسية ، وترتبط اية كما ترتبط بدايت
 .هذا البند ببداية اعمال البالط حلماية البالط من ضرر سقاالت ورشة اجلبس

 وترتبط –كافة اعمال اجلبس باألسقف واحلوائط باملالحق يشمل هذا البند  : اعمال جبسية باملالحق -٥١
بند بانتهاء اعمال اللياسة وكافة التركيبات والتمديدات فوق السقف اجلبسي املستعار مثل بداية هذا ال

اجهزة التكييف ودكتات جماري اهلواء وكذلك متديدات الكهرباء وشد األسالك والصحي كما ترتبط 
ة هذا البند بدايته بانتهاء اعمال العزل املائي بأعلى االسقف اليت سيثبت ا أعمال جبسية ، وترتبط اي

 .ببداية اعمال البالط حلماية البالط من ضرر سقاالت ورشة اجلبس
يشمل هذا البند تركيب كافة االطارات الظاهرة  : تركيب اطارات وبراويز االبواب اخلشبية -٥٢

هذا البند بااء اعمال البالط والدهان اىل  ويرتبط –والرباويز متهيدا لتركيب األبواب ) الوش(لالبواب
 .ل الوجه األخريما قب

هذا البند بااء  ويرتبط – يشمل هذا البند تركيب كافة األبواب : تركيب األبواب باملبىن واملالحق -٥٣
 .اعمال الدهان اىل ما قبل الوجه األخري وتركيب الشبابيك

االعمال اخلشبية مثل الدرابزين يشمل هذا البند تركيب كافة  : أعمال خشبية داخل املبىن واملالحق -٥٤
 .هذا البند بااء اعمال الدهان اىل ما قبل الوجه األخري وتركيب الشبابيك ويرتبط –زانات احلائط وخ

هذا البند بااء  ويرتبط –يشمل هذا البند تركيب بوابات السور والقراش  : تركيب ابواب السور -٥٥
 .سبقا قبل اللياسةاعمال تأسيس دهان السور ويسبق الدهان النهائي ، ومن املهم تثبيت حوامل الباب م

وترتبط بداية هذا البند بااء الدهانات  –الشبابيك يشمل هذا البند تركيب كافة  : تركيب الشبابيك -٥٦
الداخلية اىل ما قبل الوجه األخري ، كما ترتبط ايته ببداية تركيب االعمال اخلشبية واالبواب وأعمال 

 .دهان الوجه األخري
االعمال املعدنية مثل الدرابزين يشمل هذا البند تركيب كافة  : الحقاعمال معدنية داخل املبىن وامل -٥٧

 –وغطيان فتحات التكييف والشفاتاط باالسقف اجلبسية املستعارة واحلوائط وكذلك االبواب املعدنية 
 .هذا البند بااء اعمال الدهان اىل ما قبل الوجه األخري وتركيب الشبابيكويرتبط 

االعمال املعدنية باحلديقة مثل شبوك محاية نوافذ يشمل هذا البند تركيب كافة   :أعمال معدنية باحلديقة -٥٨
هذا البند بااء اعمال دهان الواجهات النهائي  ويرتبط –الطابق األرضي ومضلة قراش السيارة 

 وجند تداخل جزئي بني فترة تبليط احلديقة وهذا البند لذا –وكذلك ااء اعمال البالط مبنطقة القراش 
 .ينبغي ااء بالط ارضية القراش ببداية فترة التبليط لتكون جاهزة عند بداية هذا البند

تأسيس ودهان وجه واحد لكافة احلوائط يشمل هذا البند  : "بدون الوجه األخري"دهان داخلي  -٥٩
 . ويرتبط هذا البند بانتهاء اعمال البالط واجلبس–واألسقف بالطابق األرضي 
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دهان الوجه األخري لكافة احلوائط واألسقف واألبواب يشمل هذا البند  : "ألخريالوجه ا"دهان داخلي  -٦٠
) بدون غطيان( ويرتبط هذا البند بانتهاء اعمال تركيب املفاتيح الكهربائية –واألعمال اخلشبية واملعدنية 

 .ووحدات االضائة الثابتة وكذلك تركيب كافة االجهزة واالكسسورات الصحية 
تأسيس كافة الوجهات والسور وحتضريها للدهان يشمل هذا البند  : لواجهات والسورالتأسيس لدهان ا -٦١

 . ويرتبط هذا البند بانتهاء اعمال اللياسة وكافة احلليات بالواجهات–
 ويرتبط هذا –دهان الوجه األخري لكافة الواجهات والسور يشمل هذا البند   :دهان الواجهات والسور -٦٢

 .وتركيب الشبابيك) بدون غطيان( املفاتيح الكهربائية البند بانتهاء اعمال تركيب
، يرتبط هذا البند بااء يشمل هذا البند توريد التربة الزراعية وزراعة كافة األحواض  : الزراعة -٦٣

 وفترة هذا البند ممتدة اىل التسليم –احواض الزراعة وعزهلا من الداخل وتبليط جوانبها اخلارجية 
 .النهائي للمشروع

 حيث يتم الكشف على – ويتم حبضور املقاول واملالك واملهندس املشرف :يم االبتدائي للمشروع التسل -٦٤
 .كافة االعمال وتسجيل املالحظات اليت جيب ان تتم قبل التسليم النهائي

 حيث يتم استالم – ويتم حبضور املقاول واملالك واملهندس املشرف :تقفيل املالحظات والتسليم النهائي  -٦٥
 .ال املشروعكافة اعم
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 :المراجع
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