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ما هي مبادرة المسكن المستدام؟
مشروع المنزل المستدام هي مبادرة خيرية ناتجة عن الشراكة االستراتيجية بين شركة
أرامكو السعودية وجامعة الدمام ،بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في محافظة القطيف،
إذ شملت المبادرة كل من المناطق التالية ( :عنك ،دارين ،أم الساهك ،والنابية) ،بحيث
تعمل على إصالح منازل ذوي الدخل المحدود والفقراء وذوي االحتياجات الخاصة.
تهدف مبادرة المنزل المستدام إلى تجميع جهود العاملين في مجال المسئولية
االجتماعية من الجهات المانحة والجمعيات الخيرية واألكاديميين في مجال العمل
االجتماعي لتحقيق استراتيجيات التعاون فيما بينها وبناء شراكات قوية وفاعلة لتنمية
مجتمعية مستدامة ،حيث عملت على دراسة حالة كل منزل من خالل مختصين أكاديميين
وطالب من قسم هندسة المباني بكلية العمارة والتخطيط بجامعة اإلمام عبدالرحمن
بن فيصل ثم اإلشراف على التنفيذ بعد تقديم تقارير فنية لحاالت المنازل المختلفة
للمقاول المنفذ للمشروع.

وأيضا إشراك ثلة من طلبة القسم في السنة النهائية وضم فريق العمل التالية
أسمائهم:
أويس بن محمد الديب
عبدالعزيز بن محمد الشريف
سلمان بن صابر الجالل
غانم بن محمد بن حيدرة
عمر بن أحمد باحلوان
بدر بن علي باجحالن
أنس بن جبريل الدباس

٢١٢٠٠٠٧٨٤٩
٢١١١٠٢٠١٢٤
٢١٢٠٠٠٧٨٨٩
٢١١١٠٢٠٢٤٥
٢١٢٠٠٠٧٩٢٨
٢١٢٠٠٠٢٨٥٣
٢١٢٠٠٠٧٩٤٤

لهذا الغرض تم تشكيل فريق عمل من قسم هندسة المباني يضم مجموعة من
المختصين في مجال الترميم والتأهيل كما يلي:
د .فارس بن عبدالله المزيدد .أمهيدي بن صالح غرابيهم .محمد فؤاد عبدالوهابم .وليد بن خالد الرشيدان-أيمن حسن الجنبي
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رئيسا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
سكرتير
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المرحلة التحضيرية وإعداد خطة العمل
اشتملت هذه المرحلة على عدة اجتماعات مكثفة بين فريق العمل من قسم هندسة
المباني بكلية العمارة والتخطيط مع ممثلي الجمعيات الخيرية في كل من المناطق
التالية :عنك ،دارين ،أم الساهك والنابية ،وممثل عن شركة أرامكو السعودية وذلك
لهدف إعداد خطة العمل ومناقشة آلية الزيارات الميدانية للمنازل.
خالل الزيارة الميدانية األولى التي قام بها فريق جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
وهم الدكتور فارس المزيد والدكتور أمهيدي غرايبه والمهندس محمد فؤاد والمهندس
وليد الرشيدان مع ممثل جمعية منطقة عنك واألستاذ محمد الثبيتي ممثل شركة أرامكو
السعودية وذلك لتحديد آلية الزيارات المنزلية وتحديد المعلومات المطلوب رصدها
وحصرها لبقية المنازل التي ستتم زياردها في باقي المناطق وسيقوم بها فريق جامعة
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل وهم المهندسون األعضاء والطالب المشاركين في هذه
الدراسة الميدانية.

الزيارة الميدانية األولى
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وتم بعون الله تعالى يوم الثالثاء  ١٤٣٦/٨/٦ه الموافق ٢٠١٥/٥/٢٤م اجتماع مشروع
المسكن المستدام (اتفاقية التعاون مع شركة أرامكو) برئاسة األستاذ الدكتور /جمال
الدين سالغور خالل االجتماعات التحضيرية حيث تم مناقشة المواضيع التالية:
مسبقا من قبل شركة أرامكو والجمعيات الخيرية دون تدخل فريق
ً
 1.1اختيار المساكن
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل.
2.2مناقشة توزيع المهام المطلوبة من فريق عمل جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
المشارك في المشروع.
3.3وضع خطة عمل وجدول زمن مبدئي لجميع األعمال الفنية المطلوبة من فريق
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل المشارك في المشروع بحيث تكون المشاركة
فقط في الحدود الفنية المطلوبة.
4.4مناقشة كيفية عمل الزيارات الميدانية وكذلك الجدول الزمني التفصيلي لمهام
فريق العمل من جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل من طلبة السنة النهائية في
قسم هندسة المباني.
5.5لسرعة إنجاز هذه المرحلة ،تم اإلتفاق على تقسيم فريق العمل إلى مجموعتين
تتكون كل مجموعة من عضو هيئة تدريس باإلضافة إلى ثالث طالب.
6.6مناقشة كيفية استخدام األجهزة المتوفرة في معامل الكلية لإلستفادة منها لعمل
االختبارات الالزمة أثناء عمل الزيارات الميدانية.
7.7مناقشة كيفية اإلستفادة من الموارد البشرية والفنية واللوجستية التي يمكن
توفيرها من شركة أرامكو وتكاملها مع الموارد البشرية والفنية من قبل فريق عمل
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل.
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وتم في يوم األحد ١٤٣٦/٨/١١ه الموافق  ٢٠١٥/٥/٢٩م اجتماع مشروع المسكن
المستدام (اتفاقية التعاون مع شركة أرامكو) برئاسة الدكتور/فارس بن عبدالله المزيد
وقد ناقش المواضيع التالية:
1.1مناقشة تفصيل الجدول الزمني للمشروع حيث تمت مناقشة وتحديد جميع بنود
الجدول الزمني التفصيلي للمشروع لتسليم نسخة منه إلى شركة أرامكو لترتيب
الزيارات الميدانية.
2.2مناقشة األجهزة المطلوبة إلستخدامها لفحص المنازل في المشروع.
3.3لإلستفادة من المباردة على أتم وجه ،فقد تم اإلتفاق على مشاركة مجموعة
من طلبة السنة النهائىة في الدراسة الميدانية وذلك إلكسابهم الخبرة العملية
المطلوبة من خالل التدريب الصيفي المنهجي الذي أثرى معلومات الطلبة وكان
له أثر كبير في صقل هويتهم وبناء الثقة في نفوسهم من خالل دراسة أسباب
التصدعات في المباني والمشاركة باختيار الحلول العلمية إلصالح وترميم المباني.
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خطة العمل
المرحلة الثانية
مرحلة ٔتاهيل المقاولين المشاركين في المشروع وإ عداد عقود المقاوالت لكل مبنى
وذلك بعد االنتهاء من إ عداد تقارير جميع المنازل بحيث يتم إ طالع المقاولين على التقارير
المسوول عن تنفيذ اإلصالحات
المفصلة لكل منزل على حدة ثم يتم تحديد المقاول
ٔ
الالزمة.
المرحلة الثالثة
تنفيذ المشروع واإلشراف عليه لكل مبنى على حدة حيث يتم في هذه المرحلة اإلشراف
ٔ
والتاكد من سير العمل ومطابقته لعقد
على المقاول المنفذ لإلصالحات المطلوبة
الصيانة المتفق عليه.
المرحلة الرابعة
استالم األعمال النهائية للمشروع مع خطاب الضمان من المقاول لكل مبنى.
بعد ٔان قام فريق العمل المكون من الدكتور فارس المزيد والدكتور ٔامهيدي غرايبة
فواد والمهندس وليد الرشيدان بزيارة ميدانية ألحد المنازل بمنطقة
والمهندس محمد ٔ
عنك وبعد حضور االجتماع مع ممثلين الجمعيات والمقاول وممثل شركة أرامكو تم
تحديد خطة العمل والتي تنقسم إ لى ٔاربعة مراحل وهي- :
المرحلة األولى
مرحلة إ عداد التقارير الفنية عن حالة كل مبنى وتشتمل على:
1.1الزيارات الميدانية لكل منطقة بهدف حصر وتوثيق الحاالت المختلفة للمنازل التي
شملتها هذه المبادرة وهي ٔاكثر من سبعون منزال.
2.2إ عداد تقارير الزيارات لكل المنازل حيث يتم ٔاوال تحديد موقع المنزل على الخارطة ثم
يتم رصد حالة المنزل من الناحية اإلنشائية والصحية والجمالية وباإلضافة للسالمة
العامة ،وترصد المشاكل المختلفة بالتقاط الصور لها مع تحديد موقعها في مخطط
المبنى.
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تفعيل الخطة الزمنية للمشروع
جدول يلخص مواعيد ومواضيع اإلجتماعات المختلفة الخاصة بفريق الجامعة منذ بداية المشروع:

شهر

12

المرحلة األولى (تقييم المباني)

شهران

المرحلة الثانية (العقود والمناقصات)

 ٥أشهر

المرحلة الثالثة (التنفيذ واإلشراف)

التاريخ

اليوم

المجتمعون

المدة

موضوع اإلجتماع

١٤٣٦/٨/٦هـ
٢٠١٥/٥/٢٤م

الثالثاء

أعضاء فريق عمل الجامعة برئاسة أ.د.جمال مناقشة اتفاقية التعاون مع شركة
أرامكو السعودية
سالغور

-

١٤٣٦/٨/١١هـ
٢٠١٥/٥/٢٩م

األحد

أعضاء فريق عمل الجامعة برئاسة د.فارس مناقشة خطة العمل وتحديد الطالب
المشاركين
المزيد

-

١٤٣٦/٩/٢٠هـ
٢٠١٥/٧/٦م

اإلثنين

١٤٣٦/٩/١٢هـ
٢٠١٥/٦/٢٨م

األحد

١٤٣٦/٩/٢٢هـ
٢٠١٥/٧/٨م

األربعاء

فريق عمل الجامعة مع ممثل شركة أرمكو مناقشة الحاالت الخاصة بمنطقتي
عنك ودارين
السعودية

١٤٣٦/١٠/٢٠هـ
٢٠١٥/٨/٥م

األربعاء

فريق عمل الجامعة مع ممثل شركة أرامكو
والمقاولين

اجتماع داخلي ألعضاء فريق عمل الجامعة
والطالب المشاركين

مناقشة منطقتي عنك ودارين

فريق عمل الجامعة مع ممثل شركة أرامكو تأهيل
والمقاولين

مقاولي منطقتي
ودارين

عنك

تأهيل منطقتي أم الساهك والنابية

 ٥ساعات
 ٣ساعات
 ٣ساعات
ساعتان

١٤٣٦/١٠/٢٤هـ
٢٠١٥/٨/٩م

األحد

إجتماع داخلي ألعضاء فريق عمل الجامعة مناقشة تقارير منطقتي أم الساهك
والنابية
والطالب المشاركين

 ٦ساعات

١٤٣٦/١١/٤هـ
٢٠١٥/٨/١٨م

الثالثاء

فريق عمل الجامعة مع ممثل شركة أرامكو مناقشة الحاالت الخاصة بمنطقتي
أم الساهك والنابية
السعودية

 ٣ساعات
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مرحلة تقييم المباني
وتشتمل هذه المرحلة على:
 .1يقوم فريق العمل من كلية العمارة والتخطيط بجامعة عبدالرحمن بن فيصل بعمل
زيارة ميدانية لموقع كل مبنى على حدة ليتم فحص حالته
 .2يتم تكوين فريق عمل من عضو هيئة تدريس من قسم هندسة المباني بجامعة
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ممن لهم خبرة ودراية شاملة ٔباعمال صيانة وترميم المباني
المختلفة باإلضافة الى عدد من الطلبة المتدربين في البرنامج للمساعدة في إ عداد
التقرير الفني والمتابعة و اإلشراف على التنفيذ.
 .3يقوم فريق العمل بدراسة حالة المبنى من جميع النواحي الفنية (المعمارية -
والكهربايية وخالف ذلك).
األنشائية -التوصيالت الصحية
ٔ
 .4يستعين فريق العمل اثناء فحص المبنى بجميع الوسائل واألدوات واألجهزة الفنية
المطلوبة اثناء الفحص.
 .5يقوم فريق العمل بتقديم تقرير شامل ووافي عن حالة المبنى مدعما بصور لموقع
المبنى لتوضيح جميع النقاط الفنية في التقرير.
 .6يتم تقديم مقترح من فريق العمل باإلصالحات المطلوبة في المبنى لصيانته مدعما
بمواصفات فنية ومخططات تنفيذية لتوضيح طرق اإلصالح مع عمل تقرير مبدئي
لتكلفة تلك اإلصالحات.

المرحلة األولى
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ً
أول :الزيارات الميدانية
قام فريق العمل من جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل والمكون من مجموعتين
بالزيارات الميدانية لكل مناطق المبادرة (عنك ،دارينٔ ،ام الساهك ،النابية) حيث تتكون
كل مجموعة من عضو من هيئة التدريس وثالثة طالب مشاركين وتم تقسيم العمل
كالتالي-:
1.1الطالب المشارك األول يقوم برسم مخطط مبدئي للمنزل.
2.2الطالب المشارك الثاني يقوم بتدوين المالحظات عن المنزل بما تشمله من
مالحظات إ نشائية وغير إ نشائية وتشمل األدوات الصحية وفرش المطبخ ووحدات
اإلنارة والتكييف ومتطلبات خاصة لصاحب المنزل إ ن وجدت.
3.3الطالب المشارك الثالث يقوم بإ لتقاط الصور لكافة المشاكل الموجودة بالمنزل
وذلك لتوثيق حجم ونوع المشكلة في تقرير المنزل.
4.4حصر وتوثيق ٔاكثر من سبعين منزال مختلفا والتي شملتها هذة المبادرة وهي
مقسمة على المناطق األربعة كالتالي:
المنطقة

تبعد عن مدينة الدمام

عنك

 ١٥كم

دارين

 ٣٠كم

ً
منزل
١٩

أم الساهك

 ٣٥كم

ً
منزل
١٤

النابية

 ١٠كم

ً
منزل
٢١

مجموع المنازل التي تمت زيارتها
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عدد المنازل التي تمت زيارتها
منزال
٢٣
ً

ً
منزل
٧٧

ٔ
لبدا الزيارت الميدانية للمنازل
حيث تم التنسيق مع ممثلي الجمعيات الخيرية بكل منطقة
وبدورهم قاموا بإ عالم ٔاصحاب المنازل التي شملتها المبادرة ،وقد تمت الزيارات في
معظم األيام من وقت العصر حتى وقت العشاء ُٔ
وانجزت جميع الزيارات الميدانية في
مدة ثالثة ٔاسابيع مقسمة على مرحلتين ،وهما-:
المرحلة األولى :قبل شهر رمضان المبارك من تاريخ ١٤٣٦/٨/١٦ه الموافق ٢٠١٥/٦/٤م
إلى تاريخ ١٤٣٦/٨/٢٨ه الموافق ٢٠١٥/٦/١٦م حيث تم خالل هذه المدة زيارة منازل
منطقتي عنك ودارين.
المرحلة الثانية :بعد شهر رمضان المبارك من تاريخ ١٤٣٦/١٠/١١ه الموافق ٢٠١٥/٧/٢٨م
إلى تاربخ ١٤٣٦/١٠/١٦ه الموافق ٢٠١٥/٨/٢م حيث تم خالل هذه المدة زيارة منازل
منطقتي أم الساهك والنابية.
هيية التدريس
وفيما يلي صور الزيارات الميدانية لفريق عمل الجامعة والمكون من ٔاعضاء ٔ
والطالب المشاركين حيث تم خالل الزيارات الميدانية للمنازل التي شملتها المبادرة في
المناطق األربعة رصد الحالة اإلنشائية العامة للمنزل وتحديد المشاكل اإلنشائية وغير
اإلنشائية كالصحية والكهربائية ونحوها باإلضافة إ لى اإلحتياجات الخاصة لسكان المنزل
إ ن وجدت كما تم رسم مخطط لكل منزل مع التقاط صور لمختلف المشاكل الموجودة
بالمنزل من شروخ و تصدعات ٔاو تسربات للمياه وتقشر للطالء الخارجي والداخلي.
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خارطة منطقة عنك وتبعد عن وسط مدينة الدمام حوالي  51كيلومتر حيث تم زيارة 23
منزال بها ،ومعظم هذه المنازل هي ذات ٔاسقف خرسانية ولوحظ ٔان معظم المشاكل
ٔ
صدا للحديد
في منطقة عنك هي بسبب تسربات للمياه من األسقف مما ٔادى إ لى
وتقشرات بالطالء وذلك لعدم وجود العزل المائي و ِقدم العمر اإلنشائي لمعظم
المباني ،وكذلك لوحظ وجود تقشر للطالء الخارجي للمباني واألسوار الخارجية حول
المباني وذلك نتيجة العوامل الجوية مع مرور الزمن ،وتظهر الصور بعض نماذج
الواجهات الخارجية من المنازل التي تمت زيارتها بمنطقة عنك.

المواقع الجغرافية لجميع المساكن التي تمت زيارتها في منطقة عنك
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خارطة منطقة دارين وتبعد عن وسط مدينة الدمام حوالي  23كيلومتر حيث تم زيارة
 19منزال بها ،ومعظم هذه المنازل هي ذات ٔاسقف خشبية ونتيجة لقدم هذه المنازل
فإن معظمها يعاني من مشاكل تسرب للمياه ٔ
وتاثر األسقف بسبب ذلك ،مع وجود
تقشرات بالطالء الخارجي والداخلي للمباني واألسوار الخارجية حول المباني وبعض
والكهربايية في عدد من منازل
الغرف الداخلية ،كما لوحظ سوء التمديدات الصحية
ٔ
المنطقة ،وتظهر الصور بعض نماذج الواجهات الخارجية من المنازل التي تمت زيارتها
بمنطقة دارين.

المواقع الجغرافية لجميع المساكن التي تمت زيارتها في منطقة دارين
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21

خارطة منطقة ٔام الساهك وتبعد عن وسط مدينة الدمام  21كيلومتر حيث تم زيارة
 14منزال ،وهي ذات منازل منتوعة بين منازل ذات أسقف خشبية قديمة ومنازل ذات
ٔاسقف خرسانية حديثة ،ويالحظ ٔان ٔاهم المشاكل التي واجهناها خالل زيارتنا للمنازل
هذه المنطقة هي سوء التمديدات الكهربائية بشكل عام مع تسرب للمياه في معظم
المنازل بسبب عدم وجود العزل المائي باإلضافة إ لى سوء الحالة اإلنشائية للمنازل
القديمة ذات األسقف الخشبية ،وتظهر الصور بعض نماذج الواجهات الخارجية للمنازل
التي تمت زيارتها بمنطقة ٔام الساهك.

المواقع الجغرافية لجميع المساكن التي تمت زيارتها في منطقة أم الساهك

22

المسكن المستدام

23

خارطة منطقة النابية وتبعد عن وسط مدينة الدمام حوالي  53كيلومتر حيث تم زيارة 21
منزال بها ،وهي ذات منازل خرسانية األسقف ،ويالحظ ٔان ٔاهم المشاكل التي واجهناها
خالل زيارتنا للمنازل في هذه المنطقة هي سوء حالة التمديدات الصحية بشكل عام
باإلضافة إ لى حاجة بعض المنازل إ لى معالجة مشاكل إ نشائية كشروخ في األعمدة
الخارجية وإ عادة بناء وتوسعة لبعض المنازل وكذلك تحتاج منازل المنطقة إ لى إ عادة طالء
للمنزل بالكامل خارجيا وداخليا ،وتظهر الصور بعض نماذج الواجهات الخارجية من المنازل
التي تمت زيارتها بمنطقة النابية.

المواقع الجغرافية لجميع المساكن التي تمت زيارتها في منطقة النابية
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ثانيا :إعداد تقارير الزيارات لكل المنازل
ً

جدول يوضح مكونات تقارير الزيارات الميدانية لكل المنازل

بعد ٔان يقوم فريق المعاينة الميدانية المكون من ٔاعضاء هيئة التدريس والطالب
المشاركين بالزيارات الميدانية لمنازل المبادرة في المناطق األربعة التي شملتها المبادرة
يتم إ عداد تقريرا مفصال لكل منزل تمت زيارته على حدة حيث تم إ نجاز  77تقريرا مختلفا
لجميع المنازل التي تمت زيارتها ،وقد إ ستغرق إ عداد تقرير واحد من  1إ لى  53ساعات
عمل متواصلة حسب حجم وتعقيد المشاكل بالمنزل ويشمل ذلك إ عداد المخطط
المعماري للمنزل وتحديد ٔاماكن الصور وترقيمها مع الشرح عليها ثم كتابة بنود الصيانة
والمالحظات الخاصة حسب المنزل ،ويتكون كل تقرير من النقاط التالية-:

حيث تم دراسة حالة المنزل مع رصد وتوثيق جميع المشاكل اإلنشائية وغير اإلنشائية
(كالصحية والكهربائية والنواحي الجمالية والسالمة العامة) باإلضافة إلى اإلحتياجات
الخاصة واألجهزة الكهربائية ٔ
واثاث المطابخ وبقية غرف المنزل ،ويحتوي هذا الجزء من
التقرير على ما يلي-:
وتاتي في المقام األول حيث يعتبر ٔ
1.1وصف للحالة اإلنشائية العامة للمنزل ٔ
التاكّد من
سالمة المنازل إ نشائيا ٔاهم ٔاهداف الزيارات الميدانية التي من خاللها يمكننا تحديد مدى
سالمة المنزل من الناحية اإلنشائية ويشمل ذلك سالمة األعمدة ،األسقف ،الجسور،
الساللم والجدران الحاملة.

المعلومات
األساسية

تاريخ الزيارة.ً
(مثل عنك ،١عنك)..،٢
مكان ورقم المنزلاسم صاحب المنزل.نوعية المنزل (ملك،تأجير ،أو أخرى)تاريخ إنشاء المنزل.-مساحة المنزل المبنية.

المعلومات
التفصيلية

عدد أدوار المنزل.عدد ونوع الغرف في كل دور (كالدور األرضي ،الدور األول أو الملحق.)..إحداثيات موقع المنزل على الخارطة مع صورة للموقع من «Google.»Maps

رصد وتقييم
حالة المنزل

وصف للحالة اإلنشائية العامة للمنزل.المخطط المعماري للمنزل.-رصد وتوثيق أماكن وأحجام العيوب المطلوب إصالحها بالمنزل.

بنود
ومواصفات
الترميم
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تحديد بنود الصيانة الالزمة مع مواصفات الصيانةً ،
مثل:
مواصفات ترميم البالطات (م)١مواصفات ترميم شروخ الجدران (م.)٢مواصفات معالجة رشح الجدران (م.)٣-مواصفات ترميم األعمدة (م.)٤

2.2المخطط المعماري للمنزل وهو رسم توضيحي ُيعرف من خالله عدد ٔ
واماكن ومساحات
غرف المنزل ٔ
واماكن المداخل واألبواب لكل طوابق المنزل مع الفناء الخارجي ومساحة
السطح.
3.3رصد وتوثيق ٔاماكن ٔ
واجحام العيوب المطلوب إ صالحها بالمنزل من خالل إ لتقاط
الصور لها وتحديد ٔاماكنها بالمنزل وكذلك ٔاستخدام المخطط المعماري للمنزل الذي تم
رسمه من خالل الزيارة الميدانية .ثم يتم ترقيم صور العيوب مع الشرح عليها لتوضيح
ٔاسباب هذه العيوب وطرق حلها مع التركيز على الحاالت الخاصة والتوصيات المهمة.
ويشمل ذلك مشاكل شروخ الجدران واألعمدة والجسور والبالطات بمختلفة ٔانوعها
والجدران الحاملة مع جزئية النوافذ واألبواب واألثاث.
ثم يلي ذلك بنود وكميات ومواصفات طرق الترميم بحيث يوضح هذا الجزء من التقرير
للمقاول المالحظات العامة وبنود الصيانة الخاصة مع تحديد الكميات والصور والتوصيات
الخاصة لكل بند ،كما يضاف بند لألجهزة واألثاث المطلوب حسب حالة المنزل ومتطلباته.
وبالنسبة لمواصفات وطرق الترميم فإنها تحتوي على-:
1.1مواصفات ترميم البالطات(م.)١
2.2مواصفات ترميم شروخ الجدران (م.)٢
3.3مواصفات معالجة رشح الجدران (م.)٣
4.4مواصفات ترميم األعمدة (م.)٤
5.5مواصفات ترميم الجسور/الكمرات (م.)٥

1.1مواصفات ترميم ومعالجة هبوط األرضيات (م.)٦
2.2مواصفات ترميم ومعالجة شروخ البروزات (م.)٧
3.3مواصفات ترميم ومعالجات أخرى(م )٨كمعالجة تسريب
أنظمة السباكة وتسريب األسقف.

المسكن المستدام
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اإلجتماعات خالل مرحلة إعداد تقارير الزيارات
تم في يوم اإلثنين ١٤٣٦/٩/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٧/٦م ،اجتماع داخلي لفريق عمل
مشروع المسكن المستدام برئاسة الدكتور /فارس بن عبدالله المزيد لمناقشة جداول
ٔاعمال ترميم كل مسكن تمت زيارته في منطقتي عنك ودارين حيث تم تعديل البنود
وقوائم الصيانة وذلك لتسليمها لمقاولي البناء المقترحين ،وقد حضر اإلجتماع كال من:
(رئيسا).
د .فارس بن عبدالله المزيدً
(عضوا).
د .أمهيدي بن صالح غرابيهً
الطالب المتدربين المشاركين.وكذلك تم في يوم األربعاء ١٤٣٦/٩/٢٢ه الموافق ٢٠١٥/٧/٨م اجتماع فريق عمل مشروع
المسكن المستدام برئاسة الدكتور /فارس بن عبدالله المزيد مع ممثل شركة أرامكو
السعودية أ.محمد الثبيتي وقد ناقشت المواضيع التالية:
البند األول:مناقشة حاالت المنازل وتحديد أولويات الترميم
حيث تمت مناقشة جميع حاالت المنازل وتحديد الخاصة منها ودراسة أولويات وإحتياجات
الترميم لكافة هذه الحاالت الخاصة.
البند الثاني :مناقشة خطة العمل مابعد عيد الفطر المبارك
هذا وقد ناقش أعضاء الفريق مع أ.محمد الثبيتي -ممثل شركة أرامكو -خطة العمل بعد
إجازة عيد الفطر المبارك حيث تقرر إستئناف الزيارات الميدانية وذلك بتخصيص األسبوع
األول بعد إجازة العيد مباشرة لزيارة منازل منطقتي أم الساهك والنابية.

كما تم في يوم األربعاء ١٤٣٦/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٨/٥م اجتماع داخلي لفريق عمل
مشروع المسكن المستدام من قسم هندسة المباني برئاسة الدكتور /فارس بن
عبدالله المزيد وذلك لمناقشة الحاالت الخاصة لمنازل منطقتي أم الساهك والنابية مع
د.أمهيدي غرابية والطالب التدربين المشاركين بالمبادرة ،وذلك لتحديد الحلول المناسبة
والسليمة للمشاكل المختلفة اإلنشائية وغير اإلنشائية قبل عرضها على المقاولين في
اإلجتماع األخير.
وكذلك تم في يوم الثالثاء ١٤٣٦/١١/٤ه الموافق ٢٠١٥/٨/١٨م اجتماع فريق عمل مشروع
المسكن المستدام برئاسة /الدكتور فارس بن عبدالله المزيد مع ممثل شركة أرامكو
السعودية أ.محمد الثبيتي وذلك لمناقشة الحاالت الخاصة وتحديد األوليات لتقارير
منازل منطقتي أم الساهك والنابية بمناقشة جميع حاالت المنازل وتحديد الخاصة منها
ودراسة أوليات وإحتياجات الترميم لكفافة هذه الحاالت ،وقد حضر اإلجتماع ً
كل من:
المزيد(رئيسا).
د.فارسً
(عضوا).
غرابيه
د.أمهيدي
ً
(عضوا).
الرشيدان
م.وليد
ً
أ.محمد الثبيتي (ممثل شركة أرامكو).-الطالب المتدربين المشاركين.

البند الثالث :مناقشة آلية التنسيق مع جمعيات من منطقتي أم الساهك والنابية
حيث تم إسناد مهمة التنسيق مع الجمعيات الخيرية لمنطقتي أم الساهك والنابية وذلك
لترتيب مواعيد الزيارت الميدانية لألستاذ محمد الثبيتي ممثل شركة أرامكو والطالب
المتدربين المشاركين بالمبادرة،وقد حضر اإلجتماع ً
كل من:
(رئيسا).
د .فارس المزيدً
(عضوا).
غرابيه
د.أمهيديً
أ.محمد الثبيتي (ممثل شركة أرامكو).-الطالب المتدربين المشاركين.
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يحتوي التقرير على المعلومات األساسية وهي (تاريخ الزيارة ،مكان ورقم المنزل ،اسم
صاحب المنزل ،نوعية المنزل ،تاريخ إنشاء المنزل ،مساحة المنزل المبنية).
ثم يليها المعلومات التفصيلية للمنزل وهي (عدد األدوار ،عدد ونوع الغرف في كل دور،
إحداثيات موقع المنزل على الخارطة مع صورة للموقع من «.»Google Maps
ثم يذكر وصف للحالة اإلنشائية العامة للمنزل مع رسم المخطط المعماري للمنزل
ويراعى في هذا المخطط تحديد وتسمية الغرف المختلفة مع تقدير مساحتها وأماكن
المداخل واألبواب التي بالمنزل وأماكن الساللم المؤدية لألدوار العلوية أو السطح .ثم
تسلسليا مع
يلي ذلك تحديد أماكن المشاكل والعيوب بأرقام الصور الملتقطة والمرتبة
ً
تقرير لوصف سبب المشكلة.

نموذج من تقارير الزيارة الميدانية
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المرحلة الثانية :مرحلة العقود والمناقصات
تأهيل المقاولين المشاركين في المشروع وإعداد عقود المقاوالت لكل مبنى:
وتشتمل هده المرحلة على:
1.1عمل اجتماع لفريق العمل المشارك في المشروع من جامعة اإلمام عبدالرحمن بن
فيصل مع ممثلي شركة ٔارامكو و ممثلي الجمعيات الخيرية لعمل صورة نهائية
لألعمال المطلوبة مع طريقة تنفيذها ووضع المواصفات الفنية الالزمة مع ضرورة
بيان طريقة اإلصالح لكل مكان على حدة وكتابة المواد المطلوب استخدامها أثناء
التنفيذ.
2.2عمل نموذج لعقد المقاوالت يحتوى على جميع األعمال المطلوبة و الشروط
والمواصفات الفنية وطرق اإلصالح والمواد الفنية المستخدمة مع األخذ في
االعتبار إ ختالف طبيعة األعمال طبقا لحالة كل مبنى على حدة.
3.3عمل مناقصة لعدد  ٣مقاولين على األقل لتقديم بيان ٔاسعار تنفيذ تلك األعمال
طبقا للمخططات والمواصفات الفنية للتنفيذ على أن يكون المقاول المشارك في
المناقصة ذو خبرة كبيرة في ٔاعمال الترميم التقل عن خمسة سنوات
4.4الدراسة الفنية للعروض المقدمة من قبل فرق العمل المشاركة في المشروع.
5.5تقديم تقرير وافي بالدراسة والمقترحات المطلوبة التخاذ مانراه مناسبا من النواحي
التنفيذية والمالية واإلدارية لعملية تنفيذ اصالح المبنى.
6.6يتم التعاقد مع المقاولين لتنفيذ األعمال المطلوبة لكل مبنى على حدة طبقا
للتقارير الفنية واألصول الفنية وتوصيات فرق العمل المشاركة في المشروع.
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وقد تم في يوم األحد ١٤٣٦/٩/١٢ه الموافق ٢٠١٥/٦/٢٨م اجتماع فريق عمل مشروع
المسكن المستدام برئاسة الدكتور/فارس بن عبدالله المزيد ومقاولين منطقتي عنك
دارين وممثل شركة أرامكو لتأهيل المقاولين بتعريفهم بمواصفات الترميم العامة
والخاصة وإطالعهم على نماذج من جداول الترميم المقترحة.
وقد حضر اإلجتماع ً
كل من:
المزيد(رئيسا).
د.فارسً
(عضوا).
غرابيه
د.أمهيدي
ً
(عضوا).
فؤاد
د.محمد
ً
(عضوا).
م.وليد الرشيدانً
الطالب المتدربين المشاركين.أ.محمد الثبيتي (ممثل شركة أرامكو).-المقاولين (مقاولين منطقتي عنك ودارين).
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المرحلة الثالثة :مرحلة التنفيذ واإلشراف على التنفيذ
وكذلك في يوم األحد ١٤٣٦/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠١٥/٨/٩م تم اجتماع فريق عمل مشروع
المسكن المستدام برئاسة الدكتور/فارس بن عبدالله المزيد مع ممثل شركة أرامكو
السعودية أ.محمد الثبيتي وقد ناقشت المواضيع التالية:
البند األول :مناقشة تقارير زيارات منطقتي أم الساهك والنابية
حيث تمت مناقشة نموذج من تقارير زيارات منطقتي أم الساهك والنابية مع المقاولين
وذلك لتأهيل المقاولين بتعريفهم على مواصفات الترميم العامة والخاصة وإطالعهم
على نماذج من جداول الترميم المقترحة.
البند الثاني :مناقشة طرق المعالجات المقترحة لحاالت الخاصة
حيث ناقش ٔاعضاء فريق الجامعة وممثل شركة ٔارامكو مع مقاولين منطقتي ٔام الساهك
والنابية مقترحات وحلول لبعض حاالت المشاكل الشائعة والخاصة بمنازل المنطقتين.
البند الثالث :مناقشة آلية تنفيذ المقاول ألعمال الصيانة المطلوبة
حيث تم إ لزام كل مقاول بتقديم خطة عمل ألعمال الصيانة التي سيقوم بها موضحا
فيها المدة الزمنية الالزمة لتنفيذ العمل وكيفيته مرفقا بتسعيرة ألعمال الصيانة ،وذلك
بعد تسليم المقاول جميع تقارير الزيارات الميدانية الخاصة بمنطقته سواء مقاولين
منطقة ٔام الساهك ٔاو النابية .وقد حضر اإلجتماع كال من-:
المزيد(رئيسا).
د.فارسً
(عضوا).
غرابيه
د.أمهيدي
ً
الطالب المتدربين المشاركين.أ.محمد الثبيتي (ممثل شركة أرامكو).المقاولين (مقاولين منطقتي أم الساهك والنابية).-ممثلي الجمعيات الخيرية.
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وتشتمل هذه المرحلة على-:
1.1يقوم كل مقاول من المتعاقد معهم بوضع جدول زمني مفصل لجميع األعمال
المطلوبة لكل مبنى على حدة.
2.2تتم مراجعة الجدول الزمني المقدم من قبل فريق العمل المكلف من الجامعة
العتماده والبدء في تنفيذ األعمال المطلوبة طبقا لشروط التعاقد والمواصفات
ٔ
واصول الصناعة الفنية.
3.3يقوم فريق العمل المكلف من الجامعة باإلشراف على تنفيذ اإلصالحات طبقا
للمواصفات الفنية والمخططات التنفيذية والعقود المعتمدة من قبل.
4.4يقوم فريق العمل المكلف من الجامعة باعتماد جميع عينات المواد المستخدمة في
اإلصالح قبل استخدامها من قبل المقاول.
5.5يكون صرف مستحقات المقاولين عن طريق الجمعيات الخيرية بالتنسيق مع ممثلين
شركة ٔارامكو و فريق عمل جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ٔ
للتاكد من استحقاق
المقاولين للدفعات المصروفة لهم طبقا للعقود الموقعة معهم.
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المرحلة الرابعة :مرحلة استالم المشاريع
إستالم األعمال النهائية للمشروع مع خطاب الضمان من المقاول لكل مبنى
وتشتمل هده المرحلة على:
1.1االستالم المبدئي لجميع ٔاعمال المشروع عن طريق فريق مكون من ممثلين
الجمعيات الخيرية و شركة ٔارامكو و جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل للمراجعة
النهائية لألعمال المنفذة ووضع جميع المالحظات على األعمال المنفذة للمشروع.
2.2اإلستالم النهائي لجميع ٔاعمال المشروع عن طريق فريق مكون من ممثلين
الجمعيات الخيرية و شركة ٔارامكو و جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل للمراجعة
النهايية لألعمال المنفذة بعد عمل جميع المالحظات على األعمال المنفذة للمشروع
ٔ
من قبل المقاول لكل مبنى على حدة.

القائمين على إنجاز التقرير

إعداد المحتوى
م .غانم بن محمد بن حيدرة
م .أويس بن محمد الديب
التدقيق والمراجعة
د.إمهيدي الغرابية
د.فارس المزيد
التصميم والتنسيق
أ.نضال مشيقري
م.أويس بن محمد الديب
اإلشراف
د.إمهيدي الغرابية
د.فارس المزيد

36

المسكن المستدام

37

