




سمو الشيخ حمدان بن محمد ال مكتوم
ولي عهد دبي - رئيس المجلس التنفيذي



إسعاد المواطنين وتحسين جـودة حياتهم بتنفيــذ حـلول إسـكانية
مبتكـــرة ومتنوعـــة وميسرة بمـا يحقق التـوازن بين الجــودة العـاليــة
واالستدامة، بقيادة متميزة ومواهب بشرية مبــدعــة ونظـم ذكيـة
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الصيانة هي ا«عمال التي نقوم بها للمحافظة على المبنى ووقايته من الضرر وذلك حتى يؤدي المبنى وظيفته على الوجه ا«مثل 

و«طول فترة ممكنة مع إصالح العيوب التي قد تظهر مع مرور الزمن بهدف الحفاظ على المبنى والتخفيف من التكاليف التي يمكن أن 

تنتج عن إهمال أعمال الصيانة و من المعلوم أن للمبنى عمرÉ افتراضيÁ سواء للعناصر ا·نشائية أو عناصر التشطيبات ، و من هنا تأتي 

أهمية وضرورة تخطيط أعمال الصيانة لزيادة العمر االفتراضي لها باعتبار المبنى منظومة عمل متكاملة بين مختلف العناصر المكونة له 

و نشير إلى أن الهدف من صيانة المبنى هو ا·رتقاء به ليكون بحالة فنية صالحة ل�ستخدام وبالتالي إطالة العمر ا·فتراضي للمبنى ، 

ومن هنا ال بد من إخضاع الصيانة بشكل عام إلى التخطيط والرقابة ومن ثم الصيانة حتى نصل إلى الهدف المنشود منها وهو 

الحفاظ على المبنى بحالة جيدة على مّر الزمن. 



14

هو الزمن الذي يصبح فيه المبنى ال قيمة له وال يصلح ل�ستخدام أو االنتفاع به ، وتكون قيمة المبنى 

السكني عند بداية استخدامه أعلى ما يمكن ثم تقل هذه القيمة تدريجيÁ حتى تصل إلى الصفر بعد فترة 

زمنية معينة، وفيما يلي ندرج بعض النقاط الخاصة بالعمر االفتراضي للمبنى: 

 يعتبر المهندس ا·نشائي هو المسؤول عن تحديد العمر ا·فتراضي للمبنى 

 يوجد أهمية إنشائية وإقتصادية لتحديد العمر ا·فتراضي للمبنى 

 يجب إختيار مواد البناء بعناية في مرحلة التصميم «ن ذلك يؤثر على العمر ا·فتراضي للمبنى 

تلعب العوامل البيئية دورÉ هامÁ في تحديد العمر ا·فتراضي للمبنى 
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مالحظات هامة
على المقاول الرئيسي إجراء أي تصليحات في المسكن خالل السنة ا«ولى من تاريخ إنجازة (اي استكمال بنائه)، كما عليه
معالجة الطبقات العازلة خالل العشر سنوات ا«ولى من تاريخاالنجاز وذلك إذا كان العطل بسبب سوء مصنعيةأو رداءة

المواد المستخدمة.

 تسرب المياه من ا«سقف:
- السبب الرئيسي لتسرب المياة من ا«سقف هو تلف في الطبقات العازلة لÎسطح أو في طبقة عزل أرضيات

   الحمامات أو المطابخ أو الشرفات في الطابق ا«على والذي يدل على وجود تسرب من مواسير التغذية أو الصرف
   الصحي، عندها يجب استدعاء شركة متخصصة.

- يجب مراعاة تجفيف أرضيات الحمامات والمطابخ وعدم تركها رطبة وذلك للحفاظ على الطبقات العازلة وعلى
   إطارات ا«بواب بحالة جيدة.

تسرب المياه من الشبابيك: 
السبب الرئيسي لتسرب مياه ا«مطار من الشبابيك إلى الداخل هو تلف مادة السليكون المثبتة بين شباك ا«لمنيوم والجدار – أو 

.Éانسداد في مصارف المياه ، عندها يجب إعادة تثبيت مادة السيليكون بحسب أصول الصناعة وتنظيف مصارف المياه جيد

ظهور تشققات أو انتفاخات في الجدران:
) ومتوسطة  وهي ظاهرة طبيعية وتعتبر غير  1 ملم  أقل من  – شعرية ( سماكتها  الجدران  أنواع من تشققات  ثالثة  يوجد 
خطيرة، يمكن معالجتها أثناء عملية الصبغ ، أما النوع الثالث فهو تشققات الكبيرة ، يجب استدعاء شركة متخصصة لمعالجتها 

على أن يتم استخدام مواد خاصة . 
ظهور انتفاخات في الجدران غالبÁ ما يكون في طبقة البالستر والتي تحدث بسبب سوء مصنعية ، في هذه الحالة يجب إزالة 
الصناعة مع ضرورة تنظيف السطح بشكل جيد و من ثم ملئه بمواد  المنتفخة وإعادة عملها بحسب أصول  البالستر  طبقة 

إسمنتي خاصة  .
 





تثبيت ا«جهزة أو معلقات الزينة 
- عند تثبيت أجهزة استقبال تلفزيوني (Dish)  أو تكييف أو ما شابهها على السطح فيجب عمل  قاعدة من الخرسانة 

وبارتفاع 10 سم ، ثم تثبت عليها تلك ا«جهزة

التيار  الكهربائي (Drill) كفصل  المثقاب  الحيطة في استخدام  الجدران فيجب أخذ  براويز على  أو  تثبيت معلقات  -   عند 

الكهربائي خشية وجود خطوط كهرباء في الجدران.

- يجب عدم تثبيت خزان مياه إضافي على السطح إال بعد الرجوع إلى ا·ستشاري المصمم لدراسة ا«حمال ا·ضافية على 

السقف.

إجراء تعديالت أو إضافات في المسكن 

- يجب عدم إجراء أي تعديالت أو إضافات في المسكن سواء كانت في الطابق ا«رضي أو السطح أو زيادة ارتفاع ا«سوار أو 

إزالة جدران داخلية للتوسع قبل الرجوع إلى الجهة المسؤولة في البلدية للحصول على ترخيص .

- يجب مراجعة هيئة الكهرباء المختصة عند إضافة ملحق بناء أو حوض سباحة لدراسة ا«حمال ا·ضافية للكهرباء الناتجة عن 

تلك ا·ضافات .








