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املصطلحات
ستتم اإلشارة إلى هذه املصطلحات بشكل متكرر في هذا الكتيب ،إذا كنت غير متأكد من معنى الكلمة في هذا املستند،
ُفيرجى الرجوع إلى هذا القسم.
أعمال بناء الطابوق :هو بناء طابوق خرساني أو اسمنتي أو مصنوع من مواد مماثلة لتكوين جدارأو أي بناء آخر.
شهادة إنجازالبناء :هي شهادة يحصل عليها املقاول من دائرة التخطيط العمراني والبلديات والتي تشيرإلى االكتمال الجوهري للمشروع،
ً ُ
بنسبة تزيد عن  ٪90عادة .وتظهرشهادة إنجازالبناء أن الجهات املعنية راضية عن النتيجة النهائية (التي اقتربت).
تصريح البناء :هو تصريح صادرلإلستشاري وللمقاول في أوائل املشروع لكي يمكنهم بدء العمل في املوقع.
ُ
إقرارالتشغيل والفحص :هي عملية إجراء اختبارات للتأكد من عمل النظام على النحو املراد من جهة التصميم واملواصفات.
الخرسانة :هي مادة مركبة تستخدم في معظم أعمال البناء ،وتحتوي على الرمل واألسمنت (بورتالند) واملاء.
اإلستشاري :هو من يتم التعاقد معه الستكمال تصاميم املنزل واإلشراف على إنشائه.
املقاول :هو شركة يتم التعاقد معها الستكمال نشاطات إنشاء املنزل.
ً
املعالجة :هي عملية إضافة املاء إلى الخرسانة املصبوبة حديثا ،حتى ال ينخفض محتوى الرطوبة في الخرسانة بسبب التبخر .من املهم وجود
محتوى الرطوبة املرغوب فيه للخرسانة بحيث يعطي للمنتج النهائي القوة واملتانة الكافيتين.
ً
ّ
لصب الخرسانة فيه.
القوالب املؤقتةُ :يشارإليها أحيانا باسم «الشدات» ،والقوالب املؤقتة عبارة عن عملية إنشاء قالب خشبي مؤقت
القواعد واألساسات :هي الجزء األدنى من املبنى الذي يكون على صلة مباشرة مع التربة ،والذي ينقل األحمال من
إلى التربة بشكل آمن.
بيان سبل التنفيذ :هو مستند يشرح طريقة إكمال املهمة أو العملية.
موضع ما في مستندات العقد
تقريرعدم املطابقة :هو تقريريتم رفعه بواسطة االستشاري أثناء فترة اإلنشاء لإلشارة إلى خروج املقاول عن
ٍ
(الرسومات واملواصفات) أو أحد مكونات املنزل التي تقل عن املستوى املقبول من الجودة.
غطاء خرساني :هي طبقة خرسانية سميكة تستند إلى واحدة أو أكثرمن الركائز.
ُ
الركائز :هي نوع من األساسات وتعتبرمن «األساسات العميقة» ،حيث تنقل حمولة املنزل إلى عمق األرض ألن التربة السطحية ال تتحمل
األساسات السطحية.
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ً
الجص :هو خليط من األسمنت والرمل واملاء والجيريدهن عادة على الجدران إلنشاء سطح أكثراستواء.
الخرسانة املسلحة :الخرسانة التي يتم تقويتها بقضبان حديد تسمى الخرسانة املسلحة.
ً
قفص التقوية :هو نظام من قضبان التسليح مثنية ومربوطة معا لتشكيل هيكل يشبه القفصُ ،ويستخدم إلضافة قوة الشد للخرسانة.
الرسم الهند�سي :هو عبارة عن صور شبه حقيقية ملشروعك .إنه باألساس صور ثنائية األبعاد عالية الدقة والتي تبدو حقيقية في طريقة
عرضها للمنزل وموادها وكيفية تفاعل الضوء معها.
الرسومات التنفيذية :هي الرسومات التي يقدمها املقاول والتي تعرض تفاصيل التوصيالت وتوضح طريقة اإلنشاء.
العيوب :هي عبارة عن �شيء ما في املنزل والتي تم تحديد أنه بحاجة إلى تصحيح.
إزالة العيوب :هي العملية التي يقوم فيها االستشاري واملقاول والعميل بتحديد األعمال الثانوية التي تحتاج إلى تصحيح( .مثل ،إضافة
الجص في الجدارالذي تضرر من مواد التخزين).
أصحاب املصلحة :هو شخص أو مؤسسة له مصلحة أو اهتمام بمشروعك مثلكم أنتم ،ومثل االستشاري واملقاول ،والجهات املعنية (مثل
دائرة التخطيط العمراني والبلديات وشركة أبوظبي للتوزيع) والبنك ،إلخ.
ً
ُ
قضبان التسليح :يشارإليها أحيانا باسم «حديد التسليح» وهو مادة (قضبان فوالذية) تستخدم لتقوية ألواح الخرسانة والجدران
واألعمدة ،إلخ.
البنية الفوقية :وهي جميع مكونات البناء املوجودة عند مستوى سطح األرض أو أعلى من ذلك.
ُ
االختباروالفحص :تجرى هذه االختبارات لفحص جودة وإتقان التركيب.
هندسة القيمة :هندسة القيمة هي تحليل للقيمة من خالل فحص الوظيفة ،وهي باألساس وسيلة لتحديد كيفية خفض التكاليف مع
الحفاظ على الجودة؛ مما يزيد في نهاية املطاف من القيمة املستفادة.
الجهوزية التشغيلية :هي خاصية للخرسانة تصف مدى سهولة ّ
صب الخرسانة في القوالب .وكلما كان محتوى املاء أعلى ،قلت لزوجة
الخرسانة وأصبحت أسهل في التشكل بشكل القالب مما يؤدي إلى تقليل الفراغات.

ُيرجى الرجوع إلى املعجم لإلطالع

4

مقدمة
ً
ّ
املتميزة املتاحة مجانا لجميع مواطني الدولة في أبوظبي ،ممن يمتلكون قطع أرض ويستوفون
تقدم شركة تياسيرتشكيلة واسعة من الخدمات
شروط القروض املمنوحة ضمن «برنامج إسكان املواطنين» .وترحب شركة تياسيربدعم كافة عمالء برنامج إسكان املواطنين ،سواء تسجلو في
ّ
تياسيرأم لم يتسجلو ،عبرتزويدهم باملشورة والنصائح الالزمة التي تمكنهم من اكتساب رؤية شاملة قبل أن يستهلوا رحلتهم نحوبناء منزل األحالم.
ً
جيدا واإلملام بكافة تفاصيلها مع ّ
تبني خطط ُمســبقة ،بما يضمن راحة بالكم ويعزز سالســة
وقبل اتخاذ أي خطوة ال بد من اســتيعاب أبعادها
ُ
أعمال بناء منزل األحالم .وتعد مشاركتكم وأراءكم ركيزة أساسية عبرمختلف مراحل البناء املختلفة .يمكن أن تتلخص رحلة بناء منزل األحالم
بمزيد من التفصيل:
في املراحل التســع التالية ،ويوضح هذا املســتند الخطوة الثالثة ٍ

1 .1اتخاذ القراربأنكم مستعدون لبدء رحلة البناء
2 .2تصور مواصفات منزل أحالمكم
3 .3تعيين اإلستشاري :يمكنكم تعيين االستشاري عن طريق املناقصة
4 .4تطويرالتصميم :يمكنكم تحديد متطلبات التصميم التي ترغبون بها ،وتقييم التصميمات
التي نفذها االستشاري ،واملوافقة عليها لالنتقال إلى املرحلة التالية
5 .5تعيين املقاول :يمكنكم تعيين املقاول عن طريق املناقصة
6 .6مرحلة البناء :لترون منزل أحالمكم يتحقق
7 .7االستالم :يمكنكم اآلن استالم مفاتيح املنزل ونقل األسرة إليه
8 .8فترة الكفالة :إذا كان لديكم أي مخاوف تجاه املنزل ،يمكنكم إبالغ االستشاري على الفور
وسيتحمل مسؤوليتها
9 .9التقريرالنهائي :للتأكد من إكمال االستشاري واملقاول اللتزاماتهم التعاقدية
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تتلخص مشاركتكم خالل هذه العملية فيما يلي:
ً
ً ُ
•املوافقة على املستندات التي تتطلب انتباهكم؛ وعادة ما تحدث هذه املستندات تغييرا في مسار املشروع وبالتالي في النتائج النهائية
(كرسوماتالتصميموطلباتالتغيير).

ً
•توفير املستندات التي قد يحتاجها االستشاري واملقاول لالستمرار في رحلة بناء منزل أحالمكم دون عوائق؛ وغالبا ما يجب حسم
هذه املستندات عند بدء تعيين االستشاري واملقاول (مثل خريطة موقع املشروع ،وشهادة عدم املمانعة).
ً
•التحقق من الدفعات التي يطلبها االستشاري واملقاول أو أحدهما؛ وقد يحدث ذلك إما شهريا و عند إتمام كل مرحلة كبيرة (كإتمام
لتحتي ).ة
لبنية
ا ا

ً
•التنسيق مع أصحاب املصلحة املعنيين* لتسهيل استكمال املرحلة الجاري العمل فيها؛ عادة سيكون ذلك مطلوبا منكم طوال فترة
ً
بكثيرمنهذهلتنسيقاتنيابةعنكم.
املشروع،ولكنسيقوماالستشاري ٍ
•االحتفــاظ بســجالت جميــع االتصــاالت واملراســات مــع أصحــاب املصلحــة املعنييــن خــال املشــروع .فــي الحــاالت النــادرة لحــدوث نــزاع،
ً
يو�صى دائما باالحتفاظ بدليل ن�صي ألي قرارات اتخذتموها أنتم أو أصحاب املصلحة املعنيين (مثل محاضر االجتماعات		 ،
واملذكرات ،رســائل البريــد اإللكترونــي ،والرســائل ومــا إلــى ذلــك) حيــث يصعــب إثبــات اإلجــراءات والقــرارات اللفظيــة.
ّ
•التواصل مع االستشاري في جميع أمور املشروع .يجب أن يكون االستشاري بمثابة الواجهة بينكم و بين الفريق الذي ُيسلم		
ّ
واملوردون ،وما إلى لك).
املشروع (كاملقاولين ،واملقاولون الفرعيون،
ً
ال يوجــد كتيــب كامــل وبســيط حــول إعــداد جميــع الســيناريوهات التــي قــد تواجهونهــا أثنــاء هــذه املرحلــة .غالبــا مــا ســتصبح هــذه الرحلــة تجربــة
ً
تعليميــة لكــم ،مــا لــم تكــن لديكــم خبــرة فــي مجــال اإلنشــاء ،حيــث قــد تواجهــون بعــض املشــاكل .لكــن لحســن الحــظ ،غالبــا مــا ســيكون استشــاري
التصميــم واإلش ـراف بجانبكــم لإلجابــة علــى أي أســئلة أو مخــاوف لديكــم.
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تعيين االستشاري
ً ً
ســيقطع اختيــاراالستشــاري املناســب شــوطا مهمــا فــي ضمــان نجــاح مشــروعكم .فحســب شــروط العقــد املتفــق عليهــا ،ســيقوم
ً
االستشــاري بالعديــد مــن املهــام نيابــة عنكــم:
•تطويرالتصميم (بما في ذلك تحسين امليزانية وتدبيرإنفاقها)
•التعاقد مع املقاول؛
•التقدم بطلبات للحصول على جميع التصاريح نيابة عنكم وعن املقاول؛
•اإلشراف على املقاول أثناء مرحلة البناء ،والتي تشمل:
•ضمان الجودة العامة،
•املوافقة على الرسومات التنفيذية ،وطلبات املواد ،وما إلى ذلك،
بشكل متكرر وتفقد األعمال عند الضرورة،
•زيارة املوقع
ٍ
•تقديم تقاريرعن سيراملشروع،
•اإلدارة التجارية وتوثيق طلبات الدفع؛
•تسهيل عملية االستالم؛
•إدارة فترة الكفالة؛
•إدارة الحساب النهائي.
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اختياراالستشاري املناسب
أفضــل طريقــة ملعرفــة مســتوى الخبــرة ألي استشــاري محتمــل هــي القيــام بإلقــاء نظــرة علــى األعمــال الســابقة التــي أنجزهــا ،واالتصــال
بوكيــل العميــل فــي تلــك املشــاريع للســؤال عــن أداء اإلستشــاري ،إذا أمكــن .قــد يكــون هنالــك تضــارب مصالــح بيــن العميــل واالستشــاري
(إذا كانــوا ذوي قرابــة ،أو أصدقائهــم املقربيــن ،ومــا إلــى ذلــك) ،لذلــك يجــب التأكــد مــن ســؤال العديــد مــن عمالئهــم املدرجيــن فــي القائمــة.
ً
ً
ُينصح دائما بالحصول على مراجع من أصدقائكم .إذا كنتم تعرفون شخصا قام ببناء منزله في دولة اإلمارات ،فيمكنكم سؤاله عن االستشاري
ً
الذي نفذ له منزله وعما إذا كان راضيا عن الخدمة التي تلقاها .يجب الذهاب وإقاء نظرة على املنازل التي صممها لترون إذا كنتم تحبون جودة
البناء والتصميم.

املشاكل الشائعة التي يجب مراعاتها عند التعاقد مع االستشاري:
•ضمان أن االستشاري يتمتع بالخبرة الكافية في إنشاء تصميمات املنازل واإلشراف عليها .لكن ال تكفي خبرة االستشاري
ً
وحدهافيتصميماملنازلحتىيقعاالختيارعليه،حيثالبدلتصميماتهالتيأنجزهاأنتعجبكم–فمثالإذاكانلإلستشاريسجلحافل
ً
بتصميماملنازلالتقليدية،بينماتتطلعونأنتمإلىتصميمحديثوبسيطللغاية،إذافلنيكوناالستشاريهذاهوالخياراألفضللك.
ً
•يشــعرالعمالء دوما بضرورة إشــراك االستشــاري إذا كان ذو صلة قرابة لكم؛ مما قد يســبب نزاعات ومشــاكل فيما بعد
حيــث ال يمكــن لعالقــة عمليــة طبيعيــة أن توجــد بينكــم فــي ظــل قرابتكــم العائليــة.
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تطويرالتصميم
بمجرد تعيين االستشاريُ ،
سيطلب منكم تقديم املزيد من األفكارالتي تريدونها في تصميم منزل أحالمكم .سيضع االستشاري تصميم املنزل
ً
بناء على متطلباتكم ُ
ً
وسيديرالتكلفة التقديرية وفقا مليزانيتكم .وكلما أعطيتم توجيهات أكثرله وأوضحتم متطلباتكم ،كلما أسرع في إنتاج
التصميم وتسليمه.
ً
بمزيد من
عادة ما يكون هنالك ثالث مراحل للتصميم يجب أن تكونوا على دراية بها ،وهي مدرجة أدناه ويرد وصفها
ٍ
ً
التفصيل الحقا في هذا القسم:
•التصميم املبدئي
•التصميم األولي
•التصميم املفصل

املناقشة األولية (االجتماع األول)
ً
هوالذي ال بد أن تحضرونه مع االستشاري وهوفي غاية األهمية حتى يبدأ مشروع بناء منزل أحالمكم بداية جيدة .وفي هذا االجتماع ،ستقدمون
لإلستشاري املعلومات اإلضافية لتسهم في تصميم منزلكم.
إليكم بعض املواضيع املقترحة التي يجب مراعاتها عند وضع تصور لتصميم منزل أحالمكم:
•حجم العائلة :الحالي واملستقبلي؛
•املجال للزواروالضيوف؛
•عدد الطوابق؛
ً
•عدد الحمامات مقارنة بإجمالي عدد الغرف؛
•طرازاملنزل :على الطرازالحديث ،أو املعاصر ،أو التقليدي ،أو األندل�سي ،أو غيرذلك؛
•معالم املنزل :كاملجلس الخارجي ،والغراج ،وغرفة/غرف للخادمات ،وحمام السباحة ،وصالة
لأللعاب الرياضية ،وما إلى ذلك ،و
•فرص استغالل املناطق املفتوحة (النشاطات التي يمكن القيام بها في منطقة جواراملنزل
ُ
والتي لم تستهلك أثناء بنائها).
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تكمــن الفائــدة األساســية فــي وصــف منــزل أحالمكــم خــال هــذه املرحلــة فــي اكتســاب فهـ ٍـم جيــد ملــا هــو ممكــن ومــا هــو
غيــر ممكــن .فربمــا ال تتمكنــوا مــن بنــاء منــزل مكــون مــن  7غــرف نــوم وحمــام ســباحة ضمــن النطــاق الســعري الــذي
تتوقعونــه؛ لذلــك ،مــن املهــم أن تذكــروا متطلبــات منــزل أحالمكــم ثــم تختبــروا مــدى قابليــة تحقيقهــا علــى أرض الواقــع.
ً
لــذا ،مــن الضــروري جــدا إخبــار االستشــاري بالحــد األق�صــى مليزانيتكــم حتــى يتمكــن مــن تلبيــة مواصفــات التصميــم
الــذي تريدونــه ،وكذلــك لتتجنبــوا تجــاوز امليزانيــة فــي وقـ ٍـت الحــق .كمــا ســيتمكن االستشــاري مــن إخباركــم عندمــا
يــرى أن قراركــم ســيتخطى ميزانيتكــم ،أو حتــى عندمــا تتوفــر ميزانيــة إلضافــة املزيــد مــن املكونــات إلــى املنــزل.
إذا أخبركــم االستشــاري بــأن تكلفــة تصميــم املنــزل ســتتجاوز ميزانيتكــم ،فيمكنكــم طلــب مشــورته حــول كيفيــة خفــض التكلفــة مــع االحتفــاظ
ً
بمنافــع املنــزل؛ قــد يشــمل ذلــك «هندســة القيمــة»* إضافــة إلــى وســائل أخــرى لخفــض التكلفــة .إذا أخذتــم بنصيحــة االستشــاري بشــأن خفــض
التكلفــة فــي مرحلــة تطويــر التصميــم ،فســيكون ذلــك أبســط وأكثــر فعاليــة بكثيــر عــن تطبيــق نفــس هــذا التغييــر بعــد بــدء اإلنشــاء.

التصميم املبدئي
مرحلــة التصميــم املبدئــي هــي املرحلــة األولــى فــي مراحــل التصميــم الثالثــة وهــي (التصميــم املبدئــي ،والتصميــم األولــي ،والتصميــم املفصــل) .وتــزداد
املعلومــات والتفاصيــل فــي كل مرحلــة مــن مراحــل التصميــم عــن ســابقتها .أمــا خــال هــذه املرحلــة ســيقوم االستشــاري بمــا يلــي:
ً
ّ
بأي من قيود املوقع ،مثل:
•تقييم قابلية تنفيذ املشروع عمليا وهو ما يتحدد ٍ
•التأثيرالبيئي،
•حالة التربة،
•مدخل املوقع،
•أنظمة مراقبة املخطط الرئي�سي (ارتداد البناء ،ارتفاعات املنزل ،قيود املرافق).
•كيفية استغالل املساحة داخل املنزل؛
•وضع خطة للتكلفة عالية املستوى تتما�شى مع امليزانية املحددة في املراحل األولية
(أي أثناء وبعد البدء)؛
•تحديد جميع املوافقات املطلوبة من الجهات املعنية ووضع خطة للتصديق؛
•إعداد جميع املستندات التي تطلبها الجهات املعنية وتقديمها إليها.

ُيرجى الرجوع إلى املعجم لإلطالع
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سيعطيكم االستشاري حزمة التصميم املبدئي والتي تتكون ،على األقل ،من:

شكل  :1مثال على ما يجب أن تراه في حزمة رسم املنظور الهند�سي للتصميم .يوضح هذا .الرسم خطة الطابق األر�ضي وكيفية استخدام املساحة (أي العالقة األفقية).

•الخطط ،واملخططات ،الرسم الهند�سي* التي تعرض التصميم املبدئي وتصف التصميم
واتجاه جميع العناصربما فيه الكفاية؛
•الرسومات التي توضح أقسام املبنى بالتفصيل وخطط الطوابق إلظهارالعالقة األفقية بين
جميع عناصراملشروع؛
•األقسام واالرتفاعات املطلوبة إلظهاراملكونات املهمة للمشروع؛
•حساب التكلفة التقديرية األولية التي تشمل جميع تكاليف مشروعكم.
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مرحلة التصميم األولي
مرحلــة التصميــم األولــي هــي املرحلــة الثانيــة فــي تصميــم مشــروعكم لبنــاء منــزل األحــام والتــي تبــدأ بمجــرد موافقتكــم علــى رســم التصميــم املبدئــي.
وســيقوم االستشــاري ،خــال هــذه املرحلــة مــن التصميــم ،بمــا يلــي:
•اإلعتماد على التصميم املبدئي ،واملخططات ،والرسومات إلنشاء مجموعة من مستندات الرسم التي ترتبط بجميع مكونات الهندسة
والتصميمالالزمةللمنزل.
ً
•تطويرمواصفات املنزل التي يتعين على املقاول االلتزام بها .وستكون بمثابة املستند الذي يضمن تسليم املقاول املنزل وفقا ملعايير		
معينة،وستشملمايلي:
•جميع املنتجات التي يطلب االستشاري من املقاول استخدامها أو استخدام ما يكافئها (بشرط موافقتكم عليها)؛
		
•أداء جميع املهام املطلوبة باحترافية وعلى أكمل وجه :يشمل ذلك متطلبات الصناعة؛ وقوانين املمارسة أو املعايير
(بموجب دائرة أبوظبي للتخطيط العمراني والبلديات أو غيرها)؛ كما تستدعي وضع معاييرومنهجية االختبار ،واملعاينات،
ت
اولعينا .
•تحسين الخطة التقديرية للتكلفة وتحديثها بأي تغييرات في اختيارالتصميم ،إذا لزم األمر.
وإلنهاء مرحلة التصميم األولي واالنتقال إلى املرحلة التالية ،سيقدم االستشاري حزمة التخطيط األولي لتوافقون
عليها ،وتشمل ،على األقل ،ما يلي:

ُيرجى الرجوع إلى املعجم لإلطالع
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شكل  :2شكل  :1مثال على ما يجب أن تراه في حزمة مخطط التصميم .يوضح هذا الرسم خطة الطابق األول في املنزل.

•تقريرالتصميم األولي؛
•خطط املوقع ،وخطط الطوابق ،واألقسام ،واالرتفاعات ،وتفاصيل املخطط؛
•مواصفات التصميم؛
•خطة تقديرالتكلفة املنقحة.

مرحلة التصميم املفصل
مرحلة التصميم املفصل هي املرحلة األخيرة من مراحل التصميم الثالث ،تبدأ بعد املوافقة على التخطيط األولي .وسيقوم اإلستشاري،
خالل هذه املرحلة ،بما يلي:
ً
•املتابعة وفقا ملستندات ومواصفات التصميم األولي ،وتحسين هذه املستندات ،وتحديثها
ً
ً
لتصبح جاهزة ونهائية لتسليمها إلى املقاولين املناقصين خالل مرحلة تعيين املقاول؛
ً
•وضع تقديرات ما قبل املناقصة لحساب التكلفة التقديرية للمشروع مقارنة بامليزانية،
ً
وتوفيرمعيارا لتقييم عطاءات املقاولين املناقصين.
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سيقدم اإلستشاري حزمة التصميم املفصل لتقومون باملوافقة عليها ،وسوف تشتمل على ما يلي:

ُ
شكل  :3مثال على ما يجب أن تراه في حزمة التصميم املفصل .يوضح هذا الشكل التفاصيل العامة التي ستستخدم عند انشاء املنزل.

•تقريرالتصميم املفصل؛
•خطط املوقع ،وخطط الطوابق ،واألقسام ،واالرتفاعات ،والتفاصيل ،والجداول (جميع املجاالت)؛
•مواصفات التصميم؛
•تقديرات ما قبل املناقصة (تقديرالتكلفة النهائي قبل منح املشروع للمقاول)

حزمة املناقصة
بعد موافقتكم على حزمة التصميم املفصل ،سيضع اإلستشاري حزمة املناقصة والتي ُ
ستقدم لجميع املقاولين املناقصين لبناء منزلكم.
ستشمل حزمة املناقصة ،على األقل ،ما يلي:
•تعليمات للمناقصين (أي كيفية تقديم العطاء)
•مجال األعمال املطلوبة (أي الخدمات واملخرجات التي سيقدمونها)؛
•شروط العقد (العقد الذي ُ
سيطلب منهم توقيعه)؛
•الرسومات ،واملواصفات ،وفاتورة الكميات (من أحدث حزمة للتصميم تم املوافقة عليها –
أي حزمة التصميم املفصل).

ُيرجى الرجوع إلى املعجم لإلطالع
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املشاكل الشائعة التي يجب مراعاتها أثناء تطويرالتصميم:
•يجــب التأكــد مــن فهــم اإلستشــاري ملتطلبــات مشــروعكم بوضــوح وفــي وقـ ٍـت مبكــر :فهــو بحاجــة إلــى فهــم مــا تتوقعونــه
ً
تمامــا فــي منــزل أحالمكــم ،وإلــى معرفــة مــا ترغبــون بإنفاقــه حتــى يكتمــل بنــاؤه .وهنــا يأتــي دور اإلستشــاري فــي إخباركــم عمــا إذا
كان يمكــن تنفيــذ ذلــك علــى أرض الواقــع أم ال .فكلمــا أســرعتم فــي التواصــل معــه وإخبــاره بجميــع التفاصيــل التــي ترغبــون
بها ،كلما زادت فرصة نجاح مشروعكم بأقل املشاكل.
ً
•ثقــوا بحكمــة اإلستشــاري :إذا أخبركــم اإلستشــاري بــأن �شــيء غيــرممكــن ،فغالبــا ســيكون عليكــم األخــذ بنصيحتهــم .أمــا إذا
أجبرتمــوه علــى «إيجــاد طريقــة مــا» بالرغــم مــن نصائحــه ،فســيؤدي ذلــك علــى األرجــح إلــى بنــاء منــزل أقــل جــودة ممــا تريــدون.
•قــد تتســبب التغييــرات الكبيــرة خــال مراحــل التصميــم املتأخــرة (كالتصميــم األولــي والتصميــم املفصــل) فــي تأخيــرات
كبيــرة فــي البرنامــج :يجــب أن يكــون لديكــم رؤيــة واضحــة لتصميــم املنــزل التــي تريدونــه قبــل البــدء فــي عمليــة التصميــم .إذا تغيــرت
ً
ً
رؤيتكــم كثي ـرا أثنــاء التصميــم ،فســيؤدي ذلــك إلــى تأخيــرفــي إنهــاء التصميــم وتكليفكــم أمــواال فــوق ميزانيتكــم.
•كونوا واضحين بخصوص ميزانيتكم :ناقشوا ذلك مع االستشاري ،وتأكدوا من عدم تجاوز التكلفة التقديرية للميزانية
ً ّ
فــي كل مراحــل التصميــم .قــد يحــدث أحيانــا أل يناقــش العميــل متطلباتــه فــي امليزانيــة مــع املصمميــن بشــكل كاف ،ممــا قــد يــؤدي إلــى
تصميــم منــزل ال يســتطيع العميــل تمويلــه.
•يجــب توفيــر الوقــت الكافــي لالجتمــاع مــع االستشــاري كلمــا احتــاج إلــى آرائكــم أو موافقتكــم علــى أمـ ٍـر مــا :إذا كنتــم
تتوقعــون اســتالم مرحلــة مــا فــي التصميــم للموافقــة عليهــا فــي غضــون أســبوع ،فعليكــم التأكــد مــن تواجدكــم فــي الدولــة .يتجاهــل
بعــض العمــاء مواعيــد تســليم املراحــل وقــد يأخــذون إجــازة ،علــى ســبيل املثــال ،ويصعــب الوصــول إليهــم؛ ممــا ســيؤثر علــى
استكمال مشروعهم في الوقت املناسب.
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تعيين املقاول
بمجرد أن أصبح التصميم وحزمة املناقصة جاهزين ،يمكنكم البدء في تعيين مع مقاول إلنشاء التصميم الذي قمتم
باملوافقة عليه .وسيتحمل املقاول مسؤولية ما يلي:
•تصميم الرسومات التنفيذية*؛
•إعداد بيانات سبل التنفيذ*؛
•تسليم البناء على سلسلة من املراحل؛
ُ
املحرز ،والنفقات ،وتقديم تقريرإلى اإلستشاري
•رصد التقدم
•التنسيق مع الجهات املعنية لجميع املوافقات املطلوبة
•التنسيق مع اإلستشاري لضمان مطابقة العمل للتصميم
ً
•وضع خطة إدارة الجودة وتنفيذ العمل طبقا لها
•ضمان االلتزام بقوانين وتنظيمات الصحة والسالمة والبيئة
•تدارك أي مشاكل قد تواجهونها أنتم أو اإلستشاري
•التعهد بإصالح العيوب واالستجابة للمشاكل أثناء فترة الكفالة

اختياراملقاول املناسب
قد يعبراإلستشاري عن دعمه ملقاول معين وعن تفضيله للتعامل معه ،لكن القراريعود لكم .يجب التأكد من أن املقاول يتمتع باملهارات
ً
والخبرات الكافية لبناء املنزل؛ لذا عليكم بالبحث خالل موقعه اإللكتروني لترون سابقة أعماله ،ويمكنكم أيضا زيارة مكاتبه للتطلع على
بعض مشاريعه السابقة .وإذا كان املقاول قد أكمل التأهيل املسبق لبرنامج اإلسكان ،فيجب االعتماد على ذلك كأساس رئي�سي يجب
مراعاته عند التفكير في التعاقد مع املقاول.
يجب التركيزعلى اختيارمقاول يتمتع بسجل حافل من مشاريع بناء املنازل الناجحة ذات الكفاءة .إذا كانت الشركة جديدة ولم تنفذ من قبل
ً
ً
أي مشاريع لبناء منزل ،فربما يخطئون في تقديرمتطلبات إنشاء املنزل وقد يعطون موعدا مبكرا للتسليم؛ مما قد يؤدي إلى تقديم عرض
مغري في السعر و في موعد التسليم ،لكن تبقى هنالك احتمالية عدم تسليم املنزل في املوعد أو عدم التزام املقاول بامليزانية املقررة ،أو حتى
استنفاذ جميع موارده وإعالن إفالسه ،وفي النهاية ستستلم منزل غيرمكتمل.
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املشاكل الشائعة التي يجب مراعاتها أثناء تعيين املقاول:
ً
•شعور العمالء دوما بضرورة إشراك املقاولين ذوي صلة قرابة :ويشمل ذلك املقاولين الذين ال يتمتعون بالقدرة أو
الخبرة الالزمتين لتنفيذ املشروع .قد يؤدي ذلك في بعض األحيان إلى إبعاد اإلستشاري عن دائرة اتخاذ القرارات املهمة
ً
ممايتسببفينزاعاتفياملشروعالحقا.
ً
ً
ً
•عدم أهلية املقاول فنيا أو ماليا :غالبا ما سيقوم اإلستشاري بتقييم جميع العطاءات التي قدمها املقاولون املشاركون
في املناقصة أثناء املناقصة .كونوا حذرين من املقاولين فيما خص حالتهم املالية حيث أنها مصدرقلق أسا�سي ،فال
ً
ً
تشرعوا في التعاقد مع أي مقاول إذا كان كل رأس ماله مجمدا في مشاريع أخرى ،حتى لو ادعى أن مشروعا ما سيقوم
ً
بالسداد قريبا وسيمول املواد واملوارد ملشروعكم؛ فعدم استقرارالتدفق املالي هو عالمة سوء إدارة عند 		
املقاولين.
•انخفاض قيمة عطاء املقاول :يمكنكم الرجوع إلى «تقديرات ما قبل املناقصة» التي وضعها اإلستشاري كمعيارعند
تقييم قيمة عطاء املقاول .قوموا باستشارة اإلستشاري إذا بدا أي �شيء في غيرمحله أو إذا شككتم بأن األسعار
ً
ً
منخفضة جدا ،أو إذا رأيتم أن املقاول قد ن�سي تماما حساب أحد عناصرالعقد ،وإن كان كذلك ،فال يجب أن تفكروا
بمنحهم املشروع.
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مرحلة اإلنشاء
ً
ً
ً
هي املرحلة األكثرتشويقا في رحلة البناء ،ولكنها أيضا األكثرإرهاقا .خالل هذه املرحلة ،ستشاهدون منزلكم يتحقق على أرض الواقع.
ستتطلب هذه املرحلة تدخلكم أقل بكثيرمن مرحلة التصميم.
كي نساعدكم على تصور تسلسل مرحلة البناء ،يرجى مراجعة امللحق « أ» قبل قراءة كل قسم.

أعمال التجهيز والتمكين
ُ
ترتبط النشاطات التي تنفذ في هذا القسم بالبندين رقم  3#ورقم  4#في امللحق «أ».
التجهيزهو الفترة ما بعد منح املشروع للمقاول ،وقبل الشروع في أي أعمال في موقع املشروع .وخالل هذه الفترة ،سيقوم املقاول بما يلي:
•دعوتكم و دعوة اإلستشاري الجتماع أول
•إعداد البرنامج الرئي�سي
•تصميم الرسوم التنفيذية
•مناقشة كيفية تلبية طريقة اإلنشاء (بيانات سبل التنفيذ) لتوقعات املقاول
•وضع إجراءات ضمان الجودة /مراقبة الجودة
•الحصول على جميع املوافقات من الجهات املعنية
•تأمين تصريح البناء
•تأمين سند األداء باملبلغ املتفق عليه
تأتي املرحلة املعروفة باسم «تمكين األعمال» بعد قيام املقاول بالتجهيزولكن قبل بدء أي عمل وتتسم هذه
املرحلة بحدوث النشاطات التالية:

ُيرجى الرجوع إلى املعجم لإلطالع
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•الهدم (إن وجد)
•تنظيف املوقع
•تحويل خدمات املوقع الحالية أو فصلها أو كالهما (مثل الصناديق الكهربائية للتيار
الكهربائي التابعة لشركة أبوظبي للتوزيع)
•اختبارحالة التربة (تقريرالجيوتقنية ،إذا لم يتم ذلك بعد)
•إزالة مصادرالتلوث (إن وجدت)
•تحسين أرض املوقع /ضغط التربة
•أعمال مسح املوقع (قياس االرتفاع واإلحداثيات ،وقياسات املساحات التي سيشغلها املبنى،
والجدران الحدودية)
•إنشاء طرق املداخل
ً
•تركيب سياج مؤقت للموقع (واملعروف أيضا باسم «سور خشبي»)  -ألغراض األمن والسالمة
•تركيب الالفتات (التي تبين تفاصيل االتصال بكم وتفاصيل البنك واالستشاري واملقاول)
•تركيب املرافق الالزمة للبناء
ً
يجب أن يحيط سور املوقع باملنطقة الواقعة خارج املساحة التي يشغلها املبنى (والتي غالبا ستكون بمحاذاة الجدارالحدودي)
للسماح بمساحة إضافية عند الحفر ،بحيث يمكن استخدام مساحة إضافية خارج الحفرة التي تم حفرها لطرق املداخل،
واملناطق القريبة ،وما إلى ذلك.

تعيين املوردين واملقاولين الفرعيين
ُ
ترتبط النشاطات التي تنفذ في هذا القسم بالبندين رقم  5#ورقم  6#في امللحق «أ».
يجب على املقاول تضمين جميع أسعارشراء املواد ووظائف االستعانة بمصادرخارجية للمقاولين الفرعيين في سعرالعقد في مرحلة املناقصة.
حيــث لــن يمكــن ش ـراء جميــع املــواد الالزمــة للمنــزل بأكملهــا ،فــي البدايــة واســتخدامها فقــط عنــد الحاجــة ،حيــث ســيكلف تخزيــن تلــك املــواد فــي
ً
مســتودع الكثيــر ،تخزيــن وغالبــا لــن يكــون هنالــك مســاحة كافيــة فــي املوقــع ،وحتــى إذا وجــدت ،فإنــه ســيترك مســاحة صغيــرة ملعــدات البنــاء
والســيارات واأليــدي العاملــة وتحركاتهــا.
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لذلــك ،ســيضع املقــاول خطــة املشــتريات ويدمجهــا فــي برنامجــه .لــن يقــوم املقــاول بإش ـراك املقاوليــن الفرعييــن واملورديــن إال
عنــد الحاجــة (مــع مراعــاة إعطــاء مهلــة زمنيــة قصيــرة للتفــاوض والتجهيــز) ،ممــا يعنــي أن مرحلــة البنــاء ســتكون أكثــر ســرعة،
ً
ولكــن هــذا يعنــي أيضــا وجــود احتمــال تأخيــر املقاوليــن الفرعييــن أو املورديــن فــي املشــروع بســبب التأخــر فــي وصولهــم أو تســليمهم.
ً
ً
يجــب علــى املقــاول أيضــا تحديــد العناصــرالتــي قــد تســتغرق وقتــا أطــول لتتمكــن مــن شـرائها فــي الوقــت املناســب ،مثــل األبــواب وهيــاكل األبــواب التي
تــم شـراؤها واســتيرادها مــن أوروبــا.

أعمال الحفر
ُ
ترتبط النشاطات التي تنفذ في هذا القسم بالبند رقم  8#في امللحق «أ».
الحفرهو إزالة التربة من قطعة األرض .وذلك لتوفيرمساحات لألساسات ولجميع النشاطات املتضمنة في عملية وضع األساسات.
ُ
إذا كانت منهجية التصميم أو البناء تتطلب حفرحفرة عميقة ،فقد ُيطلب من املقاول تركيب دعامات مؤقتة (تعرف باسم «السنادات»)
لتجنب انهيارالتربة؛ فذلك تدبيرأمني مهم للغاية يجب على املقاول القيام به .تأكدوا من سؤالكم لالستشاري عما إذا كانت سنادات املقاول
قد تم تركيبها واملوافقة عليها قبل
حفرأي حفرة.
ُ
ترتبــط النشــاطات التــي تنفــذ فــي هــذا القســم بالبنــد رقــم  8#فــي
امللحــق «أ».
الحفرهوإزالة التربة من قطعة األرض لتوفيرمساحات لألساسات
ولجميــع النشــاطات املتضمنــة فــي عمليــة وضــع األساســات.
إذا كانت منهجية التصميم أو البناء تتطلب حفرحفرة عميقة،
ُ
فقــد ُيطلــب مــن املقــاول تركيــب دعامــات مؤقتــة (تعــرف باســم
«الســنادات») لتجنب انهيارالتربة؛ فذلك تدبيرأمني مهم للغاية
يجــب علــى املقــاول القيــام بــه .تأكــدوا مــن ســؤالكم لالستشــاري
عما إذا كانت سنادات املقاول قد تم تركيبها واملوافقة عليها قبل
حفــرأي حفــرة.

شكل  :4شكل يوضح ما يهدف نظام نزح املياه إلى القيام به ،فهو يسحب املاء من تحت التربة.
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إعداد األساسات
ُ
ترتبط النشاطات التي تنفذ في هذا القسم بالبند رقم  8#في امللحق «أ».
ُ
ُ
في هذه املرحلة ،تنقل حمولة (أو وزن) املبنى إلى األعمدة في الطابق األر�ضي (أو القبو إن وجد) ومن هناك تنقل إلى التربة عبراألساسات.

شكل  :5يوضح هذا الشكل املكونات الرئي�سي في املنزل

ً
يجب أن تمتد األساسات إلى عمق طبقة التربة أسفل املنزل لتوفيرما يكفي من الدعم والقوة لتحمل وزن املنزل .ونظرا ألن التربة السطحية في دولة
ً
اإلمارات التوفرالدعم الكافي للمبنى؛ فإن النوع األكثرشيوعا من األساسات التي ستراها هي األساسات الركائزية التي تمتد بعمق ألسفل التربة ،ويتم
دعمهاإماعنطريقاالتساقضدالتربةاملحيطةأوعنطريقإرسائهاعلىصخراألساس.باإلضافةإلىذلك،قديتطلبالتصميممستوىقوةمنالتربةال
يمكنكمالحصولعليهبشكلطبيعيفيقطعةاألرضالتيستبنونعليهاولذلكقديحتاجاملقاولإلىشراءالتربةالتيتلبياملواصفاتاملحددةفيالعقد.
أثنــاء مرحلــة إعــداد األساســات هــذه ،ســترون الكثيــرمــن القضبــان املعدنيــة فــي األرض والتــي ترتبــط مــع بعضهــا البعــض بسلســلة مــن األوتــار ،كمــا
ســترون عالمــات حــول املوقــع لإلشــارة إلــى إحداثيــات مكونــات منزلكــم :هــذه هــي حــدود قطعــة األرض ومواقــع الركائــز /أغطيــة الركائــز .ســيقوم
املقــاول بالحفــروالــردم (إزالــة التربــة وإضافتهــا علــى التوالــي) لضمــان اســتقراراألرض واتســاقها علــى طــول املســاحة التــي يشــغلها املبنــى.
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بمجــرد االنتهــاء مــن طبقــة التربــة ،ســيبدأ املقــاول بإنشــاء الركائــز .وهنــا ســترون املقــاول يقــوم بتجميــع إطــار فــوالذي علــى
ً
شــكل أســطوانة ممــدودة؛ هــذا هــو «قفــص تقويــة الركائــز» .فالخرســانة قويــة جــدا ،ولكــن إذا ُوضعــت قــوة تســبب التوتــر
ً
(حركــة ســحب أو ثنــي) ،فــإن الخرســانة قــد تتشــقق أو تنكســر ،لذلــك فــإن مــن املهــم جــدا أن تكــون الخرســانة أقــوى وأكثــر
متانــة مــن خــال تقويتهــا بالحديــد (قضبــان التســليح)؛ وتســمى مــواد البنــاء املركبــة هــذه باســم «الخرســانة املســلحة».
وفــي الفتــرة هــذه ،يتــم تركيــب أي إمــدادات ميكانيكيــة أو كهربائيــة أو ســباكية ( )MEPمطلوبــة ،كمــا تتطلــب األساســات املعالجــة ضــد النمــل
األبيــض ،حيــث يمكــن للنمــل األبيــض أن يدمــراألساســات والتربــة تحــت املنــزل.

األساسات
ُ
ترتبط النشاطات التي تنفذ في هذا القسم بالبند رقم  9#في امللحق «أ».
ً
ـدق الركائــزإلــى املوقــع لـ ّ
يجــب أن يصــل جهــاز يســمى مـ ّ
ـدق أنابيــب معدنيــة كبيــرة تســمى «أغلفــة الركائــز» فــي األرض .يكــون غــاف الركيــزة أجوفــا
ويعمــل علــى إبعــاد التربــة املحيطــة بحيــث يمكــن صـ ّـب الركيــزة الخرســانية (املكــون الرئي�ســي لألساســات) فــي األرض .ســيقوم املقــاول بعــد ذلــك
ً
كال مــن عمليتــي ّ
بتوصيــل حفــارة علــى مـ ّ
دق أغلفــة الركائــزوالحفــرعمليــات
ـدق الركائــزإلزالــة جميــع التربــة التــي توجــد فــي أغلفــة الركائــز .تعتبــر
ً
مزعجــة جــدا وتســبب الضوضــاء وقــد تــؤدي إلــى شــكاوى مــن الجيـران القريبيــن.
بمجــرد أن تصبــح أغلفــة الركائــزمجوفــة ،تكــون جاهــزة لصـ ّـب الخرســانة ،ســيقوم املقــاول بصـ ّـب الخرســانة فــي أغلفــة الركائــزهــذه ثــم الضغــط
ً
ً
علــى إطــارات قضبــان التســليح األســطوانية التــي تــم تحضيرهــا مســبقا علــى الخرســانة .ســتتم إزالــة أغلفــة الركائــزالحقــا لتخليــف ركائــزمكتملــة
وبحاجــة للمعالجــة.
ً
ً
تحتوي التربة على الرطوبة واألمالح والتي قد تؤثرتأثيرا ســلبيا على الخرســانة املســلحة؛ فقد تتســبب بتآكل وصدأ قضبان التســليح ،مما قد
يهدد استقرار وسالمة هيكل املنزل .ولهذا ،سيقوم املقاول بتطبيق التدابيراملانعة لتسرب املياه على جميع بالطات الطابق األر�ضي وبالطات
ً
البنية التحتية للتخفيف من هذا التأثير .يجب على اإلستشاري أن يكون قد حدد نوع العزل املطلوب في التصميم املفصل – ولكن عادة ما
ُ
تستخدم مادة إضافية لدعم و تكميل الركائز ،بينما ُيضاف غشاء البيتومين إلى أغطية الركائزحيث أنه يتوفربسهولة.
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ً
كما ترتبط األساسات أيضا بعوارض خرسانية مسلحة تسمى «العوارض
ً
السفلية» التي توزع حمولة املنزل على أغطية الركائزوفقا للتصميم،
وبمجرد صبها ،يتمكن املقاول من دك التربة حول األساسات وبدء
العمل في البنية الفوقية.
ً
ستالحظون وجود قضبان تسليح فوالذية بارزة رأسيا من غطاء الركائز،
وذلك حتى يمكن ربط قضبان التسليح بقضبان التسليح األخرى في
بالطات وأعمدة الطابق األر�ضي التي ستقع عليه .يشارإلى هذه القضبان
الرأسية باسم «قضبان ابتدائية».

البالطات

ُ
ترتبط النشاطات التي تنفذ في هذا القسم بالبنود رقم  ،10#و،12#
و 14#في امللحق «أ».
بمجرد صب األساسات (الركائزوأغطيتها) وإتاحة الوقت الكافي لتصليبها
ً
(عادة  7أيام على األقل) ،سيبدأ املقاول في وضع وربط حديد التسليح
الصلب في نظام يسمى « قفص دعم الركائز» الذي يقوم
بتقوية البالطة األولى – بالطة الطابق األر�ضي في املنزل (أو
ً
زً
البالطة السفلية) .سيترك املقاول أيضا قضبان ابتدائية بار ة
من هذه البالطة  -ستتحول جميع قصبان ابتدائية إلى أعمدة
ً
ً ُ
الحقا .تعد مرحلة ربط قضبان التسليح مهمة تستغرق وقتا
ً
طويال وتتطلب كثافة عمالية.

الشكل  :6هذه هي العالقة النموذجية بين الركائزوقلنسوة الركائزوالعوارض السفلية
والهيكل الذي تدعمه (وهو الجدارفي هذه الحالة) .ومع ذلك ،البد أن تالحظ استخدام
املقاول لركائزالخرسانة املسلحة كما هو موضح في هذا القسم ،وليس ركائز Hالتي تظهر
في هذا الشكل.

اختبارالخرسانة
لجميع عمليات صب الخرسانة ،يجب أن تكون هناك
سلسلة من عمليات الفحص واالختبارات قبل صب
الخرسانة؛ وأهمها «اختبارالهبوط» ،الذي يتم في املوقع
قبل صب الخرسانة.
يوجد اختبارآخريسمى اختباراملكعب وهو عبارة عن أخذ
عينتين من الخرسانة بحجم مكعب أبعاده  15 × 15سم،
ً
ثم اختبارقوة االنضغاط بعد  7أيام ألول مرة و 28يوما
للمرة الثانية.
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بمجــرد ربــط حديــد التســليح ،ســيبدأ املقــاول بعــد ذلــك فــي وضــع القوالــب املؤقتــة لصـ ّـب األســمنت * فــي الطابــق األر�ضــي مــن املنــزل.
يمكنكــم أن تتوقعــوا صـ ّـب الخرســانة بعــد وقــت قصيــر مــن تجميــع القوالــب وبعــد فحــص قفــص دعــم الركائــز .مــن املرجــح أن
يتــم توفيــر الخرســانة للبالطــات بواســطة شــاحنة خلــط الخرســانة حيــث إنهــا ســتكون كميــة كبيــرة مــن الخرســانة التــي يجــب ّ
صبهــا.
إذا كانــت الخرســانة ذات قابليــة تشــغيل منخفضــة * ،فقــد تحتــاج إلــى صــب يــدوي لضمــان امتــاء جميــع مناطــق
قوالــب الخرســانة بخليطهــا .ولذلــك سـ ُـيطلب مــن املقــاول هـ ّـز الخرســانة أثنــاء صــب الخرســانة وبعــد الوصــول إلــى
الحجــم املطلــوب باســتخدام ه ـزاز الخرســانة امليكانيكــي ،ممــا يقلــل مــن فــرص تكــون الفراغــات فــي املنتــج النهائــي.
ً
بعد ذلكُ ،
سيطلب من املقاول معالجة الخرسانة ملدة تتراوح  7إلى  28يوما .يمكن عندئذ تسمية هذه البالطة بـ «مستوى البالطة الهيكلية»
ً
ُ
(أو مســتوى الطابــق الهيكلــي) .ســترون ذلــك موجــودا علــى الرســومات اإلنشــائية باالســم املختصــر«»SSL؛ قــد ال يبــدو هــذا املســتوى جميــل
ً
بصريــا ،ولكــن هنالــك طبقــات مــن العــزل والتشــطيب (كالرخــام والســجاد والجــص ،ومــا إلــى ذلــك) التــي ســتضاف إلــى األرضيــة والتــي ســتؤدي إلــى
مــا يســمى «املســتوى األر�ضــي النهائــي» ،وهــو النتيجــة النهائيــة.

األعمدة
تتعلق األنشطة الواردة في هذا القسم بالبنود أرقام  11و 13و 15في ملحق أ.
ً
ّ ُ
ُ
ســتتبع األعمــدة إجـر ًاء مشــابها إلجـراء البــاط ولكــن علــى نطــاق أصغــر؛ فسـ ُـتثبت قضبــان التســليح وتجمــع القوالــب املؤقتــة ،ثــم صبهــا وتعالــج
ً
بالترطيــب ملــدة تتـراوح بيــن  7إلــى  28يومــا.

الحوائط غيرالحاملة (الخارجية والداخلية)
تتعلق األنشطة الواردة في هذا القسم بالبنود أرقام  11و 13و 15في ملحق أ.
ً
ً
ُ
غالبــا مــا ســيكون النظــام اإلنشــائي (البالطــات واألعمــدة والعــوارض والحوائــط الحاملــة) املصمــم لتحمــل القــوى املرتبطــة بالبنــاء مصنوعــا
بالكامــل مــن الخرســانة املســلحة .لكــن هــذا ال يعنــي أن املنــزل بالكامــل ســيكون مــن الخرســانة املســلحة ،وإنمــا ســيكون النظــام اإلنشــائي فقــط
كذلــك .فــإذا كان هنالــك منــزل مصنــوع بالكامــل مــن الخرســانة املســلحة ،فــإن هــذا يعنــي أن هنالــك مبالغــة فــي تصميمــه ،أي أنــه ُمصمــم لتحمــل
ً
أحماال أكبربكثيرمما قد يجب عليه تحمله ،مما سيؤدي بالتالي إلى إنشاء منزل مكلف للغاية .ومن هنا ،فإن من املرجح أن يكون االستشاري
ً
قــد قــرر اســتخدام حوائــط مبنيــة بالقوالــب* (أوالطــوب) وهــي قوالــب إســمنتية عــادة مــا تكــون مجوفــة إلكمــال نظــام الحوائــط (الخارجيــة ،مع
ً
احتمــال الداخليــة أيضــا).
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فــي معظــم الحــاالت ،ســيتمكن املقــاول مــن الشــروع فــي أعمــال البنــاء بالقوالــب إذا كانــت قــد اكتملــت البالطــات املســلحة أســفل منطقـ ٍـة معينــة
ُ
ُ
وفوقهــا .وســيخصص املقــاول املناطــق فــي التصميــم املشــارفيهــا ألطــراألبــواب واألروقــة.

التجهيزاتالكهربائية
تتعلق األنشطة الواردة في هذا القسم بالبنود أرقام  17و 21و 24في ملحق أ.
ستكون األعمال الكهربائية قد بدأت قبل تشييد النظام اإلنشائي بالكامل وسيكون املقاول قد استخدم الرسومات الكهربائية التي أنتجها
االستشــاري لتخطيــط التوصيــل مــن شــركات الخدمــات إلــى صنــدوق التوزيــع ،ثــم مــن صنــدوق التوزيــع إلــى كل غرفــة ،ثــم توزيعــه علــى كل
ً
ً
وعادة ما ُ
سيركب املقاول أيضا كابالت األلياف ضوئية
مقبس (بما في ذلك املصابيح واملفاتيح وأي معدات ميكانيكية) تتطلب مصدرطاقة.
(لإلنترنــت والتلفــاز والخــط األر�ضــي) .وبمــا أن شــركة أبوظبــي للتوزيــع هــي مــن ســيوفرالكهربــاء ملنزلكــم ،ســيكون عليهــا املوافقــة علــى الرســوم
التنفيذيــة التــي يعدهــا مقاولكــم.
ُ
َّ
لن تفســد األســاك النظام اإلنشــائي (الخرســانة املســلحة) للمنزل ،بل ســتمرر على طوله بطريقة منظمة وتخترق الحوائط غيرالحاملة عند
الضــرورة .ولكــن مــن املهــم التنويــه إلــى ضــرورة التقليــل مــن تكســيرالحوائــط للمحافظــة متانتهــا إلــى الحد األق�صى.

تكييف الهواء
تتعلق األنشطة الواردة في هذا القسم بالبنود أرقام  17و 21و 24في ملحق أ.
ً
عــادة مــا يتعامــل الســكان مــع جهــازالتحكــم ووحــدة التكييــف فقــط ،وهمــا اثنتــان مــن الوحــدات الداخليــة الرئيســية .ومــع ذلــك ،فــإن جميــع
ً
ُ
ـرة أو علــى الســطح ،فمــن الضــروري أن تكــون
الوحــدات هــي علــى القــدرنفســه مــن األهميــة .وتثبــت املكونــات الخارجيــة إمــا خــارج منزلكــم مباشـ
بالخــارج ألنهــا تحافــظ علــى بــرودة الجــو عندكــم بطــرد الحـرارة خــارج منزلــك.
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هناك نوعان رئيسيان من وحدات تكييف الهواء التي تتميزعن بعضها البعض :ذات األنابيب وبدون أنابيب .وحدات معالجة الهواء الخالية
مــن األنابيــب تكــون موضعيــة ،ولــذا فهــي تمــد غرفــة واحــدة فقــط بالهــواء البــارد .أمــا وحــدات معالجــة الهــواء باألنابيــب فهــي مركزيــة وتتضمــن
ُ
تركيب شبكة من األنابيب توزع الهواء في جميع أنحاء املنزل والتي سوف تثبت على سقف املنزل ،ويمكن إخفاؤها بسقف مستعار(أومعلق).
إن أنظمــة تكييــف الهــواء باألنابيــب أرخــص ألنهــا تتطلــب مكونــات أرخــص فــي صيانتهــا ،أمــا أنظمــة تكييــف الهــواء بــدون أنابيــب فتحتــوي علــى
ً
وحــدات تكييــف هــواء فــي كل غرفــة تتطلــب صيانــة وتحتــاج إلــى املزيــد مــن املكونــات .وعمومــا ،إذا كنــت تبحــث عــن الراحــة فــي منزلــك الجديــد،
فــإن وحــدات معالجــة الهــواء بــدون أنابيــب هــي أفضــل خيــار؛ فهــي أكثــركفــاءة (ألنهــا مجديــة أكثــرمــن حيــث التكلفــة علــى املــدى الطويل) ويمكنها
الســماح لســاكن كل غرفــة باختيــارإعــدادات تكييــف الهــواء التــي تناســبه.

أعمال السباكة
تتعلق األنشطة الواردة في هذا القسم بالبنود أرقام  17و 21و  24و 28و 30في ملحق أ.
إن نظام السباكة من املكونات األخرى للمنزل التي يلزم تركيبها أثناء بناء الهيكل وعلى املقاول توجيه املياه التي توردها شركة أبوظبي للتوزيع
إلــى منزلكــم الســتخدامها طــوال فتــرة الســكن ،وسـ ُـيوصل إمــداد خطــوط امليــاه الرئيســية الــذي يمــرعبــرالحــي فــي النهايــة إلــى شــبكة توزيــع امليــاه فــي
منزلكم فور اكتمال البناء ومعاينة الســلطات له وموافقتها عليه .وســيكون التصميم الذي قدمه اإلستشــاري قد تمت املوافقة عليه ،ولكن
من الضروري أن يخضع تنفيذ املقاول ً
أيضا للرســومات ملعاينة الســلطات (بلدية أبوظبي).
املكونات الرئيسية لنظام توزيع املياه:
•األنابيب
•املحابس املائية (بوابية ،كروية ،ضغطية)
•الخزان
•سخان املياه
•املضخة
•عداد املياه
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ســيكون فــي الوصلــة املؤديــة إلــى إمــدادات خطــوط امليــاه الرئيســية محبس
بوابــة (أو صنبــور إيقــاف) ُيســتخدم إلغــاق اإلمــداد فــي حالــة حــدوث
فيضــان ،عــادة مــا ســيكون بالقــرب مــن ســور بناءكــم (تأكــد مــن معرفــة
مكانــه) ومــن عــداد ميــاه يقيــس اســتهالككم .سـ ُـتوجه إمــدادات خطــوط
املياه الرئيسية من الطابق األر�ضي (أوالطابق السفلي) إلى أعلى ،وسوف
ً
ً
توفرإمدادا مباشرا باملياه على طول الطريق (أي إلى املطبخ والحمامات
إلخ) وتنقل املياه إلى نظام خزان السطح .ويلزم أن يكون منفذ الفيضان
فــي موقــع ظاهــر حتــى تكــون علــى درايــة إذا حــدث خطــأ مــا ويتســنى لكــم
االتصــال بالســلطات.
شكل  :1 SEQ Figure \* ARABICنظام توزيع مياه (مبسط) ألحد املنازل.

سيحفظ الخزان املياه التي يمكن استخدامها لتوفيرضغط إضافي للنظام ،وسيسمح للمنزل باستخدام إمداده الخاص أثناء التقلبات املحتملة
في اإلمداد من خطوط املياه الرئيسية ،وقد يكون هناك خيار يسمح لرجال اإلطفاء باستخدامه خالل حاالت الطوارئ حسب مواصفات الخزان.
قبــل صــب الخرســانة (البالطــات والحوائــط واألعمــدة إلــخ) ،ســيركب املقــاول مقاطــع قصيــرة مــن األنابيــب فــي الحائــط (حــول عمــود التســليح ،مــع
الحمايــة املطلوبــة) سـ ُـتوصل فــي النهايــة بالنظــام بأكملــهُ ،ويشــار إلــى تركيــب هــذه املقاطــع القصيــرة مــن األنابيــب باســم «اإلصــاح األول» .وفــور
اكتمــال الهيــكل (البالطــات والحوائــط واألعمــدة) ،مــن املرجــح أن يقــوم املقــاول بتوصيــل معظــم األنابيــب فــي الحوائــط إلنشــاء نظــام التوزيــع.
فــور اكتمــال نظــام التوزيــع (بمــا فــي ذلــك الخزانــات واملضخــات واألنابيــب إلــخ) وموافقــة الســلطات عليــه ،يمكــن للســلطات أو املقــاول الــذي تمــت
ً
املوافقــة عليــه ،القيــام (حســب ســلطة البلديــة) بتوصيــل النظــام (وليــس بتشــغيله) ،ومــن املرجــح أن يكــون مقــاوال غيــرمقاولــك األسا�ســي.

األملنيوم والزجاج (التزجيج)
تتعلق األنشطة الواردة في هذا القسم بالبنود أرقام  19و 23في ملحق أ.
ً
النوافــذ مكــون مهــم جــدا فــي الهيــكل ،تســهم بمضاعفــة الراحــة فــي املنــزل .ويجــب علــى االستشــاري توخــي الحــذرعنــد اختيــارموضــع النافــذة ونوعهــا
نظامها مع الجهود التي ينبغي أن يبذلها لضمان تمتعها بالضوء الكافي (الحجم/املوضع) والخصوصية (النوع :على سبيل املثال زجاج ملون)
والعزل من الحرارة (النظام؛ أي مزدوج التزجيج ،منع التسرب ،إلخ).
النوافذ وإطاراتها املصنوعة من األملونيوم هي املكون التالي الذي ُ
سيضاف إلى املنزل .وعلى االستشاري أن يضمن اتخاذ املقاول االحتياطات
الالزمة لحماية النوافذ خالل الجزء املتبقي من عملية اإلنشاء.
ً
ُ
ُ
أول ،سيركب املقاول إطارالنافذة املصنوع من األملونيوم مع مراعاة الطريقة التي تودون أن تفتح بها النافذة :هل ستكون منزلقة أم تفتح
للداخل/للخارج؟ وسيضمن املقاول أن يكون اإلطارمحكم اإلغالق بما فيه الكفاية ملنع تدفق الهواء وتسرب املياه ولتعزيزالعزل .وبعد ذلك،
ُ
ستوضع النافذة ُويحكم إغالقها تجاه اإلطارالذي يربط الزجاج ً
معا ويتسق (من خالل وصلة ثابتة أو غيرذلك) باإلطاراملصنوع من األملونيوم.
وباستخدام املواد الالصقة واملانعة للتسرب ،سيكمل املقاول تركيب النافذة ً
وفقا للمواصفات التي يمليها االستشاري
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النوافذ وإطاراتها املصنوعة من األملنيوم هي املكون التالي الذي ُ
سيضاف إلى املنزل وعلى االستشاري أن يضمن اتخاذ املقاول االحتياطات الالزمة
لحماية النوافذ خالل الجزء املتبقي من عملية اإلنشاء.
ً
ُ
ُ
أوال ،سيقوم املقاول بتركيب إطارالنافذة املصنوع من األملنيوم مع مراعاة الطريقة التي تودون أن تفتح بها النافذة :هل ستكون منزلقة أم تفتح
للداخل/للخــارج؟ وســيضمن املقــاول أن يكــون اإلطــارمحكــم اإلغــاق بمــا فيــه الكفايــة ملنــع تدفــق الهــواء وتســرب امليــاه ولتعزيــزالعــزل .وبعــد ذلــك،
ً
سـ ُـتوضع النافــذة ُويحكــم إغالقهــا تجــاه اإلطــارالــذي يربــط الزجــاج معــا ويتســق (مــن خــال وصلــة ثابتــة أو غيــرذلــك) باإلطــاراملصنــوع مــن األملنيــوم.
ً
وباســتخدام املــواد الالصقــة واملانعــة للتســرب ،ســيكمل املقــاول تركيــب النافــذة وفقــا للمواصفــات التــي يمليهــا .االستشــاري.

أعمال الجص
تتعلــق األنشــطة الــواردة فــي هــذا القســم بالبنــود أرقــام  16و20
و 24فــي ملحــق أ.
أثنــاء قيــام املقــاول بتشــطيب الحوائــط فــي الطابــق األر�ضــي ،قــد
ً
تالحــظ أن الحوائــط خشــنة جــدا وأن هنالــك عالمــات عليهــا منــذ
إزالــة القالــب املؤقــت .ســيعالج املقــاول ذلــك باســتخدام مــادة
ُتسمى الجصُ ،
سيوزع الجص على الحوائط إلنشاء سطح أكثر
اســتواء يمكــن بعــد ذلــك طــاؤه أو تشــطيبه بمــواد أخــرى.

التشطيب الداخلي
قبل االنتهاء من أي من التشطيبات الداخلية (التجصيص
والسيراميك والنجارة واألسقف املعلقة والطالء الداخلي
إلخ) وتركيب أي مواد حساسة ،على املقاول أن يضمن
أن البيئة داخل املنزل مضبوطة إلى مستوى مقبول حتى
ال تؤدي إلى اإلضراربالتشطيبات الداخلية التي يمكن أن
ً
تكون مكلفة جدا.
يمكن للمقاول تجنب الضرر املتعلق بالرطوبة والحرارة
بتشغيل نمط  .Wild Airويمكن فعل هذا عن طريق نفخ
الهواء البارد من خالل تكييف الهواء.

ولزيــادة الفعاليــة ،يمكــن أن يكــون املقــاول قــد أدرج فــي جدولــه الزمنــي للمشــروع أن التجصيــص علــى الحوائــط فــي الطابــق األر�ضــي قــد ُينفــذ فــي
الوقت الذي يكون فيه الطابق أعاله قيد اإلنشاء .هذه طريقة جيدة لتسليم املنزل بسرعة ولكنها قد تؤدي إلى إحداث بعض العيوب واألضرار
فــي التشــطيب ،والتــي سـ ُـتعالج فــور «تحديــدك النواقــص والعيــوب»* املوجــودة فــي املنــزل.
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العزل الحراري ومقاومة املياه
تتعلق األنشطة الواردة في هذا القسم بالبنود أرقام  16و 20و 24في ملحق أ.
ً
ستتطلب املناطق التي ستكون فيها مياه (املطبخ والحمام) تعزيزا ملقاومة البالطة الخرسانية للمياه حتى يتعذرعلى املياه تخلل الخرسانة ،األمر
ً
الــذي سيتســبب بالتــآكل والعفــن .ويلــزم أن يكــون الســطح ً
أيضــا مقاومــا للميــاه للحمايــة مــن تغلغــل امليــاه والرطوبــة .وعلــى الرغــم مــن أن الســطح
ً
سيكون به نظام صرف ملعالجة تراكم املياه ،فإنه قد ُيسرب إلى املنزل .عادة ما ُيستخدم أسلوب التسقييف بالـ «بيتومين»؛ وهو عبارة عن مادة
ً
ســوداء يمكــن توزيعهــا فــي كالســائل أوبســطها كالغشــاء .يجــب أن يكــون باملنــزل أيضــا عــزل حـراري حتــى يظــل املنــزل بــارد فــي فصــل الصيــف ويحتفــظ
ُ
بالح ـرارة فــي الشــتاء .وسـ ُـيدمج العــزل فــي األرض والحوائــط الخارجيــة ،وتشــمل بعــض رغــاوي مــواد العــزل الشــائعة املســتخدمة الـ«بوليســترين»
ً
واألليــاف الزجاجيــة والصــوف املعدنــي .ويمكــن أن تختلــف ســماكة العــزل بنـ ًـاء علــى التصميــم ،ولكنكــم عــادة مــا ســتجدون أنــه تــم تركيــب ألــواح
رغــوة عازلــة ســماكتها  5ســم.

األسقف املعلقة
تتعلق األنشطة الواردة في هذا القسم بالبنود أرقام  16و 20و 24في ملحق أ.
ً
هناك العديد من املرافق التي يلزم توزيعها في جميع أنحاء املنزل وربما ستالحظون أن الكثيرمن هذه املرافق تستقرمباشرة تحت بالطة
ُ
األرضيــة .وتســتخدم األســقف املعلقــة إلخفــاء أنابيــب األســاك واملواســيرعــن األنظــار .ويفتــرض مــن االستشــاري أن يكــون عنــد تصميمــه
ملنزلكــم قــد تأكــد بوجــود مســاحة إضافيــة بيــن البالطــة واألرضيــة تحتهــا إلضافــة املرافــق وإخفائهــا عــن األنظــارباســتخدام ســقف معلــق.

تشطيب املطبخ والحمام
تتعلق األنشطة الواردة في هذا القسم بالبندين رقمي  18و 22في ملحق أ.
يحتاج املطبخ والحمام إلى تجهيزات وتركيبات ليؤديان وظيفتيهما (أي مرحاض وحوض وشطاف وحوض استحمام إلخ.).
بصرف النظرعن التجهيزات والتركيبات املطلوبة ،فإن حوائط
املطبخ والحمام وأرضيتيهما ستكون على صلة مباشرة بالكثير
من املياه واملواد التي قد تلطخ أي أرضية خرسانية وتلحق بها
ً
ً
ضررا .وبالتالي ،فإن البالط (عادة ما يكون سيراميك) ُيثبت
ً
ً
إلتاحة تنظيف املطبخ والحمام تنظيفا مناسبا واإلبقاء على
متانتهما .وسيملي االستشاري مواصفات الحمام ً
بناء على
رغبتكم من ناحية الحجم والتصميم والنوع.
ال يجب استكمال أي التشطيبات في املطبخ والحمام إال بعد
االنتهاء من تركيبات السباكة وموافقة االستشاري عليها .قد
ترون بعض األنابيب املكشوفة ،إنما سوف يتم تغطيتها على
األرجح بخزائن أو غيرها من تجهيزات الحمام.
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أعمال النجارة (الخشب)
تتعلق األنشطة الواردة في هذا القسم بالبندين رقمي  18و 22في ملحق أ.
ً
عــادة مــا يكــون الخشــب الوحيــد املســتخدم فــي اإلمــارات فــي البنــاء (بخــاف القالــب املؤقــت) هــو خشــب األبــواب واألصونــة/
ً
الخزانــات واألزار؛ ذلــك ألنــه يضفــي علــى املنــزل إحساســا بالــدفء ال يمكــن اكتســابه مــع الخرســانة والســيراميك وحدهمــا.
ُ ُ
ً
ُ
ُ
تثبت أطراألبواب بوصفها جزءا من التجهيزالداخلي وتحفرفي الحائط الخرساني ،ثم تثبت املفصلة ومفصلة الباب باستخدام البراغي.
ً
ً
مــن املمكــن أن تبــدو الوصلــة بيــن الحائــط واألرضيــة أحيانــا غيــر ُمشــطبة ال ســيما فــي حالــة تركيــب أرضيــات مــن الخشــب الصلــب .وعــادة مــا
ُيثبت إزاراألرضية لكي تبدو الوصلة بين الحائط واألرضية أكثرنظافة .وباإلضافة إلى ذلك ،فإنه يحمي تشطيب الحائط وحافة األرضية
مــن ركالت القدميــن واالحتــكاك وتحريــك األثــاث.

الطالء الداخلي
تتعلق األنشطة الواردة في هذا القسم بالبندين رقمي  18و 22في ملحق أ.
ُ
ً
ُ
ُ
تدهــن الطبقــة األولــى مــن الطــاء علــى الحوائــط الداخليــة (والســقف) عــادة قبــل تثبيــت أطــر األبــواب واألزار ،وتدهــن الطبقــة النهائيــة
ً ُ
مــن الطــاء فــور االنتهــاء مــن أعمــال النجــارة .ويمكــن دهــن أعمــال النجــارة بالطــاء أو دهــن الخشــب أو الورنيــش .عــادة مــا تطلــى
ً
الحوائــط الداخليــة بطــاء مســتحلب ،وهــو طــاء يعتمــد فــي تكوينــه علــى املــاء ُيضــاف إليــه عــادة أكريليــك أو فينيــل مــن أجــل زيــادة املتانــة.
ومــع ذلــك ،مــن األفضــل اســتخدام طــاء زيتــي فــي املناطــق التــي يمكــن أن تصيبهــا الرطوبــة ،ألنــه أكثــر متانــة ومقاومــة للح ـرارة والرطوبــة.
وفيما يلي يرد اإلجراء النموذجي للطالء:
•الصنفرة :قد يكون عليكم صنفرة أي مناطق بها نتوءات أو رواسب كبيرة بالقرب من السطح.
•التجصيص :تغطية العيوب املوجودة في الخرسانة (انظروا للقسم الذي يتناول التجصيص الوارد
أعاله) من خالل وضع الجص وتسويته على السطح.
•وضع الطالء التحضيري :الطالء التحضيري ُيوضع على الحائط قبل إضافة الطالء لضمان
التصاق طبقة الطالء التالية بصورة أفضل.
•الطالء :الطالء النهائي باللون الذي تفضلونه ،وعليكم التأكد من استشارة االستشاري إذا كنتم
تودون تغييررأيكم بشأن نوع الطالء أو لونه.
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األسوار
تتعلق األنشطة الواردة في هذا القسم بالبند رقم  26في ملحق أ.
ً
تعتبــر األســوار مــن األساســيات املهمــة فــي تصميــم املنــزل فــي دولــة وتوفــر لألســرة إحساســا باألمــان والخصوصيــة ،وهــي
ً
تتطلــب أساســا يشــبه أســاس املنــزل ولكــن علــى نطــاق أصغــر بكثيــر فكلمــا زاد حجــم الســور زاد عمــق األســاس واتســاعه.
ً
ويمكن أن تكون طريقة البناء مختلفة تماما حسب نوع السور ،فبعضها يكون سابق الصب والبعض اآلخر ُيصب في املوقع .سيحد بناء
ً
ً
السور من مساحة التخزين املؤقتة املتاحة ،ويحد أيضا من طرق الوصول إلى املوقع ومسارات حركة السيارات ،ولهذا السبب عادة ما
ً
ً
ُيبنى فور االنتهاء من املنزل .لكن السور يتطلب حفر وردم على طول محيط األرض ،لذا فإنه عادة ما ُيبنى مباشرة قبل تنفيذ أي أعمال
تنســيق للحدائق.

تنسيق املساحات الخضراء
تتعلق األنشطة الواردة في هذا القسم بالبند رقم  27في ملحق أ.
ً
ينقســم تنســيق الحدائــق أحيانــا إلــى «مناظــر طبيعيــة حيــة» و«مناظــر طبيعيــة صلبــة» .يشــير مصطلــح املناظــر
الطبيعيــة الحيــة إلــى جميــع العناصــر اللينــة للحديقــة؛ أي الزهــور والعشــب والشــجيرات واألشــجار .ويشــير مصطلــح
املناظــر الطبيعيــة الصلبــة إلــى جميــع العناصــر الصلبــة؛ أي الصخــور وأحجــار الرصــف واملســارات واألســطح الخشــبية
ً
كل مــن املناظــر الطبيعيــة الحيــة والصلبــة.
إلــخ .فأثنــاء تصميــم الحديقــة ،قــد تريــدون اســتخدام خليطــا مــن ٍ
ً
ً
بمــا أن تنســيق الحدائــق جانــب حســاس مــن منزلــك ويشــغل مســاحة كبيــرة ،فإنــه عــادة مــا يكــون واحــدا مــن الخطــوات األخيــرة فــي رحلتكــم
لتجهيــزاملنــزل .وبهــذه الطريقــة ،يمكــن للمقــاول اســتغالل أكبــرمســاحة ممكنــة خــال النشــاء مــن دون القلــق مــن إلحــاق الضــرر بــأي �شــيء
ً
نظـرا ملــواد املخــزون وســيارات البنــاء الكبيــرة واملعــدات.

رصد العيوب ومعالجتها
تتعلق األنشطة الواردة في هذا القسم بالبند رقم  29في ملحق أ.
فور إنجازمعظم األعمال  -إن لم يكن جميعها -سيخضع اإلستشاري واملقاول لعملية يطلق عليها «تحديد النواقص والعيوب»* (والتي
مــن املهــم حضوركــم فيهــا) .تحديــد العيــوب والنواقــص هــي عمليــة معاينــة كل مكــون مــن مكونــات املبنــى لتحديــد املشــاكل البســيطة التــي
ً
تحتاج إلى معالجة .ويطلق على أي مشكلة تم تحددها لفظة «عيب» ُوتدرج في «قائمة العيوب والنواقص» .وسيكون مطلوبا من املقاول
بعــد ذلــك معالجــة جميــع العيــوب قبــل تســليمه املنــزل لكــم.
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االختبار والجاهزية التشغيلية
تتعلق األنشطة الواردة في هذا القسم بالبند رقم  31في ملحق أ.
ً
نظ ـرا ألن هــذا النشــاط قريــب جـ ًـدا مــن تســليم املنــزل ،يميــل العمــاء إلــى محاولــة تســريعه .وهنــا يجــب عــدم تســريع هــذا النشــاط
ً
مــن أجــل ضمــان عمــل األنظمــة علــى النحــو املقصــود ،فتحديــد أي مشــاكل اآلن ســيوفر عليكــم كثي ـرا مــن اإلزعــاج فــي املســتقبل.
ُيجرى االختباروالتجهيزللتشغيل خالل املشروع .ومع ذلك ،فهنالك نقطة تحقق لالستشاري في النهاية للموافقة على األنظمة قبل تسليمها.

معاينات الجهات والهيئات املختصة
تتعلق األنشطة الواردة في هذا القسم بالبند رقم  32في ملحق أ.
قبل الشروع في العمل ،سيكون على االستشاري التقدم بطلب للحصول على تصريح البناء* ،حتى يمكن بدء العمل.
فــور االنتهــاء مــن جــزء كبيــرمــن األعمــال ،يمكــن للمقــاول التقــدم بطلــب للحصــول علــى شــهادة إنجــازالبنــاء* ،املطلوبــة للتســليم وتشــغيل
املنزل .وفور انتهاء فترة الكفالة وتسوية الحساب النهائي (صفحة و) سيقدم املقاول واالستشاري ً
طلبا للحصول على شهادة إنجازنهائي.
بعــد إنجــازاألعمــال وتوصيــل الخدمــات األساســية إلــى مــوزع اإلمــداد الرئي�ســي ،ســيطلب املقــاول أن يــزورمفتــش دائــرة التخطيــط العمرانــي
والبلديــات املوقــع إلج ـراء معاينــة وإصــدارشــهادة إنجــازالبنــاء .تكــون هــذه الشــهادة بمثابــة تفاهــم بيــن املقــاول والســلطات ،وال تعنــي أن
ً
املقــاول أوفــى بالتزاماتــه تجاهــك وفقــا للعقــد .فقــد يحتــوي املنــزل علــى عيــوب ونواقــص عالقــة أو حــاالت عــدم مطابقــة للمواصفــات* ،ومــع
ذلــك قــد يمنــح املفتــش املقــاول شــهادة إنجــازالبنــاء ،بشــرط أن يكــون هنــاك الت ـزام سـ ِـاربمعالجــة العيــوب والنواقــص املتبقيــة فــي الوقــت
املناســب.
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املشاكل الشائعة التي يلزم أخذها في االعتبارخالل اإلنشاء:
ً
•عدم إدارة املطالبات وتمديدات الوقت :غالبا ما يبحث املقاولون عن مجاالت لكسب بعض املال أو الوقت أثناء
املشروع (ال سيما وأنه مبلغ تعاقدي محدد) .لذا ،عليكم تجنب إعطاء املقاول الفرصة لفعل ذلك .ومن األمثلة
ً
ً
مادة ما ألنكم استغرقتم وقتا طويال في املوافقة عليها ،فحينئذ سيتسنى
على ذلك ،إذا أخرتم املقاول عن شراء ٍ
للمقاول طلب تمديد الوقت ً
بناء على الوقت اإلضافي الذي تأخرتم خالله .يمكنه أن يطلب تمديد الوقت حتى إذا لم
يكون مستعد الستخدام تلك املادة ،فبإمكانه استخدام تمديد الوقت املطلوب إلدراك ما فاته في موضيع اخرى في
الوقت املناسب.
•عدم اتباع اإلجراء الصحيح ألوامرالتغيير :بطبيعة الحال عندما ترون منزلكم يتحول إلى واقع قد تبدأون بتغيير
رأيكم بشأن بعض األشياء أو بإضافة املكونات .وننصحكم بعدم إصدارتعليمات للمقاول بإجراء التغييردون اتباع
اإلجراء .تحدثوا مع االستشاري حول إمكانية هذا التغيير ،وسيرجع إليكم االستشاري بتحليل الوقع الزمني واملالي
ً
للموافقة عليه .وعادة ،كلما تأخرإجراؤكم لتغييرفي املشروع ،كل ما كان دمج هذا التغييرأكثرتكلفة.
•عدد كبيرمن املقاولين الفرعيين واملوردين :كلما زاد عدد املقاولين الفرعيين ،قلت سيطرة املقاول الرئي�سي عليهم،
ً
ً
انخفاضا ملحوظا.
مما ينتج عنه انخفاض معاييرالصحة والسالمة واألمن والبيئة
•التأخرفي نقل املعدات واألفراد إلى املوقع وتجهيزه؛ انتبه إلى األشهراألولى من املشروع ،فإذا تأخراملقاول في الخطوة
األولى من العملية (دون سبب مقنع) أو قدم ً
أداء دون املستوى في مرحلة مبكرة ،فإن هذا ال بد أن يحوز على انتباهكم.
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التسليم
تتعلق األنشطة الواردة في هذا القسم بالبند رقم  34في ملحق أ.

ً
حــان وقــت اســتالم مفاتيــح منزلكــم .ولكــن عليكــم أوال أن تمتلكــوا املنــزل ،ويتضمــن ذلــك وثيقــة تســمى شــهادة اســتالم .وشــهادة االســتالم هــي وثيقــة
يعدهــا االستشــاري واملقــاول توضــح حالــة املنــزل عنــد التســليم.
إذا كان هنالك جانب من جوانب املنزل لم يكتمل بعد ولكنكم اتفقتم مع املقاول واالستشاري على أنه ُ
سينفذ بعد التسليم ،فإنه ُ
سيدرج في
قسم «األعمال املعلقة» أو ما يعادله.
ً
وال بــد أن تذكــر شــهادة االســتالم أيضــا قيمــة األعمــال املعلقــة فــي حالــة عــدم إنجــاز املقــاول لهــا .وسـ ُـيدفع للمقــاول مقابــل قيمــة العقــد الكاملــة
باســتثناء األعمــال املعلقــة فــي شــهادة االســتالم ،ولــن ُيدفــع لــه املبلــغ املتبقــي إال فــور إنجــازه لهــا.
سـ ُـيطلب منكــم توقيــع شــهادة االســتالم إلضفــاء الطابــع الرســمي علــى عمليــة التســليم ،ولكــن قبــل القيــام بذلــك ،ال بــد أن تضمنــوا توفــرالوثائــق
التاليــة (أو علــى النحــو املــدرج فــي العقــد):
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جدول  :1يوضح هذا الجدول الوثائق األساسية التي عليك استالمها قبل توقيع شهادة االستالم.

ا لوثيقة

ا لبيان

مخططات «حسب التنفيذ»*

املخططات التي توضح املوقع والوضع الدقيق لجميع املكونات،
ً
اختالفا ً
طفيفا عن التصميم.
وستختلف

سجل املخططات التنفيذية

وثائق اإلنشاء التي أعدها املقاول استنادا إلى وثائق التصميم التي
قدمها االستشاري.

املوافقات على مواد البناء

وثائق مقدمة من املقاول إلى االستشاري بشأن املواد املختارة

تقاريرمعاينة مواد البناء

ُ
معاينة للتأكد من أن املواد املشتراة متوافقة مع مواصفات التصميم

سجل تقريرعدم املطابقة*

قائمة بجميع حاالت عدم املطابقة التي ارتكبها املقاول .يجب اختتام
هذه الحاالت قبل استالم للمنزل.

التصاريح وموافقات البلدية*

جميع موافقات السلطات على الرسومات والوثائق والتصاريح إلخ

طلبات معاينة العمل

ً
مؤشرا على
جميع املعاينات املجراة للتحقق من أن املقاول قدم
النتيجة (على سبيل املثال معاينة قفص تسليح بالط الطابق األر�ضي)

الكفاالت والتأمينات*

حزمة ضمان وتأمين لجميع مكونات املنزل.

التغييرات املعتمدة*

ملخص جدول يوضح التغييرات التي تطلبها/توافق عليها وصافي
التغييرفي قيمة العقد.

الخراب (حسب املسح املشترك
والقياس النهائي وقائمة العيوب
والنواقص) *

هي نتائج املسح املشترك وجميع القياسات النهائية (أي مستوى
الطابق الذي تم تشطيبه) وقائمة العيوب والنواقص املصلحة.

البيان النهائي (امللخص) *

البيان النهائي (دليل خطاب) الذي ينص على أن تم تنفيذ النطاق كله
واإلشارة إلى أي أعمال معلقة.

ُ
مالحظة :تعد جميع الوثائق املوضوع عليها عالمة نجمة حمراء(«*») ضرورية ،بينما الوثائق األخرى هي من مجرد املستحسن حيازتها .ومع ذلك ،ينبغي التعامل مع جميع
الوثائق املدرجة في العقد على أنها ضرورية.
35
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املشاكل الشائعة التي يلزم أخذها في االعتبارخالل التسليم:
•الوثائق غيراملكتلة بسبب إعدادها مجرد ملرحلة التسليم :من املفترض صيانة وتحديث بعض هذه الوثائق طوال
ُ
املشروع ،فإذا أعدت فقط من أجل مرحلة التسليم فإن هذا سبب للقلق.
•لم تبدأ عملية التسليم في وقت مبكر :يلتزم املقاول بإعداد مخططات «حسب التنفيذ» وتجميع قوائم الكفاالت
ُ
طوال املشروع ،وإذا تركها حتى اللحظة األخيرة قد تنخفض جودة املخططات «حسب التفيذ» وقد تسلم وثائق غير
ً
صحيحة إذا لم يكن االستشاري مجتهدا بما فيه الكفاية.
•لم ُي َّبلغ عن وثائق التسليم في وقت مبكر :يجب أن يعرف املقاول ما هي مستندات التسليم املطلوبة قبل وقت طويل
من البدء في تجميعها.
•عدم اختتام أي تغييرات عالقة :ال بد أن يحل جميع األطراف جميع التغييرات واملطالبات واملتوافق عليها بحلول وقت
التسليم.
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فترة الكفالة
تتعلق األنشطة الواردة في هذا القسم بالبند رقم  35في ملحق أ.
ً
فور توقيعكم لشهادة االستالم يكون
مصرحا لكم اآلن بالعيش في املنزل .وفيما يخص العام التالي (أو مهما كانت املدة املحددة في العقد)،
يحق لكم إعالم املقاول بأي مشاكل تواجهونها ،والتي مطلوب منه إنجازها إذا كانت مشمولة في فترة الكفالة.
عليكم ضمان االحتفاظ بشهادة االستالم ووثائق التسليم ،وضمان حفاظ املقاول على التزامه باختتام أي عيوب ونواقص أو أعمال معلقة
مدرجة في شهادة االستالم.
وخالل فترة الكفالة عليكم تتبع أي مشاكل في منزلك ،ويشمل ذلك الشقوق والضرر الناتج عن الرطوبة وتعطل/اختالل تشغيل املعدات.
وعليكم إبالغ االستشاري بهذا الذي بدوره سيكلف املقاول بإصالحه بعد ذلك .وفي معظم العقود هناك بند ينص على أنه إذا لم يصلحه في
غضون فترة معينة ،يمكنكم الدفع ملقاول مختلف إلنجازاألعمال وتحميل مقاول فترة الكفالة (املقاول الرئي�سي) الرسوم بأكملها.
ُ
من املهم التنويه إلى أنكم قد تالحظون وجود شقوق بسيطة في مناطق حول املنزل (على سبيل املثال ،في مكان مشترك حول زوايا أطر
ً
ً
طبيعيا تماما ويعود إلى إرساء املنزل في األساس .وعلى الرغم من ذلك ،عليكم االتصال باالستشاري
الباب) ،ومن املمكن أن يكون هذا
للتحقق من خطورة أي عيوب تالحظونها.

املشاكل الشائعة التي يلزم أخذها في االعتبارخالل فترة الكفالة:
•عدم االتفاق على تعريف العيب :من املهم تعريف ما هو العيب في شهادة فترة الكفالة .ومن املرجح أن االستشاري
ً
سيكون عليه تحديد ما إذا كانت املشكلة التي حددها العميل عيبا أم مشكلة صيانة مشمولة في الكفاالت والتأمينات.
ً ً
•بدء فترة الكفالة مبكرا جدا :قد تميلون إلى قبول التسليم حتى مع وجود بعض العيوب والنواقص واألعمال املعلقة.
ومع أن هذا ممكن ،فإنكم بهذا ستقصرون الوقت املتاح لديكم لتحديد العيوب وتكليف املقاول بإصالحها.
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الحساب النهائي
ً ُ
يلخــص «الحســاب النهائــي» الوضــع املالــي للمشــروع .وعــادة مــا تعــد الحســابات النهائيــة فــي نهايــة أي عقــد .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،مــن املرجــح أن ُيعــد
ً
الحساب النهائي في نهاية التصميم واإلنشاء وفي نهاية فترة الكفالة .عند استالمكم الحساب النهائي (عادة ما يقوم بإعداده استشاري تكلفة أو
استشــاري إشـراف) في نهاية فترة الكفالة ،فإن هذا هو آخرتقريرســيصدرللمشــروع .وســيوضح قيمة العقد وأي تقلبات بســبب:
•التغييرات
•التقلبات في أسعارالسوق ،إن وجدت.
•مبالغ التكلفة األولية  /املبالغ االحتياطية (التكاليف غيراملحددة أو املعروفة في وقت املناقصة)
•الخسارة واملصاريف (يدفع العميل الخسارة واملصاريف عن التقدم املحرز في األعمال التي تتأثر نتيجة
ألمور يتحمل العميل مسؤوليتها)
•تعويض األضراراملقدرة (على سبيل املثال التعويض عن التأخير)
•املطالبات (التي يقدمها املقاول  /االستشاري)
•املبلغ املحتجزاملخصوم أو املدفوع

بعض املشاكل الشائعة التي يلزم أخذها في االعتباربشأن الحساب النهائي:
•عدم التطرق إلى الفروق في قيمة العقد عند نشوئها أو االتفاق عليها:إذا تلقيت  3إشعارات بمطالبات محتملة ولم
تعالجها معالجة صحيحة مع مورديك ،فستواجه نزاعات عند إصدارهم الحساب النهائي .وعليك معالجة املطالبات
ً
مبكرا وتوثيق جميع النتائج واملراسالت.
•عدم إخطاراملقاول بالعيوب خالل فترة الكفالة :عليك إخطاراالستشاري خالل فترة الكفالة إذا كانت هناك أي
عيوب .فمن املرجح أن يؤدي إخطاراالستشاري بالئحة طويلة من العيوب املحددة إلى تسرع املقاول (واالستشاري) في ا
لعمل على أمل تجنب تأخيرالحصول على شهادة اإلنجازالنهائية.
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بدء البناء

املوافقات على املواد واختيارمورد واالتفاق
معه (بما في ذلك التسليم)

اختيارمقاول من الباطن واالتفاق معه

صب األساس والردم

أعمال البالطات الخرسانية األرضية
حديد تسليح وصب البالطات الخرسانية
10
األرضية (الطابق األر�ضي)
أعمال الطابق األر�ضي إلى الطابق األول
11
(األعمدة والحوائط)
أعمال األلواح الخرسانية في الطابق األول
تسليح وصب البالطات الخرسانية في الطابق
12
األول
أعمال الطابق األول إلى الطابق السطحي
13
(األعمدة والحوائط)
أعمال األلواح الخرسانية في الطابق السطحي
تسليح وصب البالطات الخرسانية في الطابق
14
السطحي
حوائط مستوى الطابق األر�ضي (أعمال
15
الطابوق والجص ومواد مقاومة املاء)
التجهيزات امليكانيكية والكهربائية والسباكة ( )MEPللطابق األر�ضي والتصميم الداخلي والتزجيج
حوائط مستوى الطابق األر�ضي (أعمال
16
الطابوق والجص ومواد مقاومة املاء)

9

8
الحفروتجهيزاألساس

األساس

7

6

5

4

شهادة عدم املمانعة للتصميم وإعداد
املخططات التنفيذية
نقل املعدات واألفراد إلى املوقع وشهادة عدم
املمانعة لتشييد األسواراملعدنية املؤقتة
تمكين األشغال

3

2

1

إصدارخطاب الترسية

الرقم نموذج برنامج أعمال البناء والت�شي

شهررقم  9شهررقم  10شهررقم  11شهررقم 12
شهررقم 8
شهررقم 7
شهررقم 6
شهررقم 5
شهررقم 4
شهررقم 3
شهررقم 2
شهررقم 1
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

ملحق أ  -نظرة عامة على برنامج اإلنشاءات

أعمال الزجاج (النوافذ) في الطابق األر�ضي

التجهيزات امليكانيكية والكهربائية والسباكة ( )MEPللطابق األر�ضي والتصميم الداخلي أعمال الزجاج والنوافذ
حوائط مستوى الطابق األول (أعمال الطابوق
20
والجص والعوازل املائية)
التجهيزات امليكانيكية والكهربائية والسباكة
21
على مستوى الطابق األول
التصميم الداخلي على مستوى الطابق األول
( 22السقف املعلق والطالء والنجارة وملحقات
الحمام واملطبخ)
أعمال الزجاج (النوافذ) والدرابزين وشرفة
 23خارجية ودرابزين الشرفة على مستوى الطابق
األول
التجهيزات امليكانيكية والكهربائية والسباكة ( )MEPعلى مستوى السطح
أعمال القوالب ومواد عزل املاء والتجهيزات
امليكانيكية والكهربائية والسباكة على مستوى
24
السطح (بما في ذلك األنابيب الصاعدة لخزان
املياه)
األعمال الخارجية
 25تشطيبات الواجهة
 26السور
 27أعمال تنسيق الحدائق
 28توصيل املرافق (تركيب خزان املياه واملضخة)
قائمة العيوب والنواقص للمعاينة قبل
 29التشطيب النهائي (معالجة العيوب والنواقص
املحددة)
االختبار والتجهيز التشغيلي ومعاينات الجهات واملؤسسات املختصة
وصلة مياه دائمة (عن طريق املقاول/الجهة
30
املعتمدة)
االختباروالتجهيزالتشغيلي (قبل معاينات
31
الجهات املختصة وقبل التسليم)
 32معاينات الجهات املختصة (ومعالجة تعليقاتها)
تشغيل دائم للطاقة واملياه (عن طريق شركة
33
أبوظبي للتوزيع)

19

18

17

التجهيزات امليكانيكية والكهربائية والسباكة
على مستوى الطابق األر�ضي
التصميم الداخلي على مستوى الطابق األر�ضي
(السقف املعلق والطالء والنجارة وملحقات
الحمام واملطبخ)

شهررقم  9شهررقم  10شهررقم  11شهررقم 12
شهررقم 8
شهررقم 7
شهررقم 6
شهررقم 5
شهررقم 4
شهررقم 3
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ً
استنادا إلى قدرات املقاولين وإمكانياتهم.
•هذا البرنامج إرشادي وقد تختلف املدة والتسلسل والتوقيت
•هذا البرنامج قائم على فيال سكنية بطابق أر�ضي وطابق أول وسطح.
ً
•هذا البرنامج ليس شامل وال يجوز استخدامه لتتبع التقدم الذي يحرزه مقاولك ،وعليك الرجوع إلى البرنامج األسا�سي في عقدك.
•هذا البرنامج قائم على بناء تقليدي (الصب في املكان) .من املمكن االنتهاء من البناء سابق الصب في فترة زمنية أقصر.

مالحظات:
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تقديم وثائق التسليم املخططات حسب ما
تم تنفيذه في الواقع والعمليات والصيانة
والضمانات)
التسليم الكامل للمشروع  -بدء فترة الضمان
وتحمل املسؤولية عن العيوب

تسليم املشروع
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