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مقدمة
�سعي���ًا من �لهيئة �ل�سعودي���ة للمهند�سني يف توعية و�إر�ساد �ملو�طنني على �لط���رق �ل�سحيحة لبناء م�سكن �آمن 

و�قت�سادي مطابقًا للمو��سفات و�ملقايي�س �ل�سعودية. 

ل���ذ� قام���ت �لهيئة باإ�سد�ر هذ� �لكتيب �لتوعوي �لذي ي�سمل �إر�ساد�ت ون�سائح عامة تتمثل يف �لختيار �لأمثل 
ل���كل ما يحتاجه �مل�سكن �نطالقًا من مرحلة �ختيار �لأر�س وحتى مرحلة �لإنتهاء من بناء �مل�سكن، حيث �سمل 
�لكتي���ب �لو�سائل و�ل�سروط �لتي يجب مر�عاتها عند بناء �مل�سكن، �إىل جانب �لتمديد�ت �لكهربائية و�ل�سخان 

�لكهربائي و�لتكييف و�لدهانات و�لتدفئة وغريها.

وتاأمل �لهيئة �أن يقدم هذ� �لكتيب �إر�ساد�ت تهم �جلميع.
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إرشادات قبل البدء بإنشاء المسكن

1
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قبل البدء بإنشاء المسكن
1. �أهمية �إختيار موقع �لأر�س و�حلي و�مل�ساحة �ملنا�سبة لأفر�د �لأ�سرة.

2. حتديد مكونات �لبناء بالت�ساور مع �أفر�د �لأ�سرة.
3. حتديد �مليز�نية �خلا�سة بالبناء و�لت�سطيبات �لنهائية و�لتاأثيث، وطريقة �لتمويل لكامل �مل�سروع.

4. �إختيار �ملهند�س �مل�سمم و�مل�سرف و�ملقاول ممن لهم خربة �سابقة  يف هذ� �ملجال.
5. �حل�سول على ترخي�س ر�سمي من �لبلدية مو�سحًا به نظام �لبناء ومتطلبات �جلهات �ملعنية مثل �لكهرباء و�ملياه.

6. �إب���ر�م عقود ر�سمية م���ع كل من �مل�سمم و�مل�سرف و�ملقاول تو�سح �ملو��سفات �لفني���ة �ملطلوبة بدقة وو�سف �لعمل �ملطلوب 
ومدة �لتنفيذ و�لدفعات �ملالية وطريقة �لدفع و�ل�سروط �جلز�ئية وتبني �لو�جبات و�مل�سئوليات لكل طرف حلفظ �حلقوق.

بع�ض الو�سائل التي يجب مراعاتها عند البناء:
1. ��ستخد�م �لعزل �حلر�ري وهي �ملو�د �لعازلة �لتي ي�سممها �ملهند�س �مل�سمم للعنا�سر �خلارجية للمبنى وتتكون عادة من 

حو�ئط من �لبلك �لعازل بكافة �أنو�عه �ملختلفة للحو�ئط و�لأ�سقف، وكذلك ��ستخد�م �لزجاج �لعازل للحر�رة.
2. ��ستخد�م �لعازل �ملائي وهو �لعازل للماء يف �لأ�سقف و�أر�سيات دور�ت �ملياه و�ملطابخ ويوجد عدة �أنو�ع منه ويختار �ملهند�س 

�مل�سمم �لعزل �ملنا�سب للمبنى �أثناء �لت�سميم و�إعد�د �ملخططات.
3. ��ستخد�م �لتقنيات �حلديثة �ملوفرة للطاقة مثل �ل�سخان �ل�سم�سي و�لأنارة و�أجهزة �لتكييف.

4. ��ستخد�م �لألو�ن �لفاحتة يف و�جهات �ملبنى.
5. �ل�ستفادة من �لإنارة و�لتهوية �لطبيعية.

6. �لت�سجري �أمام �ملبنى وحول حميط �ملبنى.
7. �ختيار مو�د �لبناء �ملنا�سبة و�لأ�سلية، خا�سة يف ما يتعلق باأعمال �حلديد و�خلر�سانة و�لكهرباء و�ل�سباكة.

8. �لتعاق���د مع مهند�س لال�س���ر�ف على عنا�سر �لبناء �لرئي�سي���ة ومتابعة �ملقاول �ملنفذ و�لتاأكد من تطبي���ق �ملخططات �لت�سميمية.



6

خطوات مهمة عند بناء المسكن
1. �إع���د�د �لق���ر�ر �مل�ساحي من قب���ل �لبلدية و�لذي يب���ني موقع �لأر�س وح���دود �مللكية 

و�ملجاورين ومنا�سيب �ل�سو�رع و�أنظمة �لبناء.
2. �لتاأك���د م���ن �أن ترب���ة �ملوقع قد مت فح�سه���ا ومبني يف �ملخطط معام���الت �لت�سميم 

�ملطلوبة )عمق �لتاأ�سي�س، نوع �لقو�عد، �لإجهاد(.
3. يت���م حف���ر �أماكن �لقو�عد و�مليد�ت بعناية ح�سب �لأعم���اق �لتي حتددها �ملخططات 
�لتنفيذي���ة ث���م تو�سع �سبة �لنظافة وه���ي طبقة من �خلر�سانة �لعادي���ة )بدون حديد( 
ت�سب على �أر�س �ملوقع ب�سماكة حو�يل )10( �سم وتو�سع بعد ت�سوية �لأر�س وقبل �سب 

�لقو�عد.
4. و�س���ع "�خلنزيرة" وتعد من قبل �لنجار وذل���ك برتكيب قطع �أخ�ساب جيدة ونظيفة 
ومت�ساوي���ة ح���ول �ملبنى على �سكل �س���ور وتكون بعيدة عن حدود �حلف���ر بحو�يل مرتين 

بهدف حتديد حماور �لبناء.
5. و�سع مبيد�ت ح�سرية  ملكافحة �لنمل �لأبي�س على حميط �ملبنى.

6. عزل �لأر�سية مبو�د عزل منا�سبة يحددها �ملهند�س �مل�سمم.
7. ُتركب �سناديق �ل�سد�ت �خل�سبية للقو�عد و�مليد�ت ورقاب �لأعمدة. ويتم �لتاأكد من 
نظافة �خل�سب وعدم وجود ت�سققات ومن ثم ُيركب �ل�سبك �حلديدي وفقًا للمخططات 
�لهند�سي���ة �لتف�سيلي���ة م���ع �أهمية مر�عاة �لغط���اء �خلر�ساين وو�س���ع كر��سي حديدية 
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"�لب�سكوت���ه" وه���ي قطع من �حلديد تو�سع ��سفل �ل�سب���ك �حلديدي لتحديد �سماكة 
�لغطاء �خلر�ساين. 

8. ُت�س���ب �لقو�ع���د و�مليد�ت با�ستخ���د�م �خلر�سانة �جلاهزة وحت���ت �إ�سر�ف �ملهند�س 
�مل�س���رف مع مر�عاة ��ستخد�م �لهز�ز �لآيل ل�سم���ان و�سول �خلر�سانة جلميع �جلو�نب 

وعدم وجود فر�غات.
9. بع���د م���رور يومني على �س���ب �خلر�سانة ُتف���ك �ل�سناديق �خل�سبية وتر����س �لقو�عد 
و�مليد�ت باملاء عدة مر�ت خالل يومني �أو �أكرث، ومن ثم ُتدهن �لقو�عد و�مليد�ت ورقاب 

�لأعمدة )�لأجز�ء �لتي �ستدفن( مبادة عازلة للمياه.
10. يتم دفان �لأر�سيات برتبة نظيفة ودكها على طبقات ب�سماكات قليلة مع ر�سها باملاء 

للو�سول �إىل ن�سبة 95% من كثافة �لرتبة باملوقع قبل �حلفر.
11. ُترك���ب �سناديق �ل�سد�ت �خل�سبية لالأعمدة. ويتم �لتاأكد من نظافة �خل�سب وعدم 
وج���ود ت�سقق���ات ومن ثم ُيركب �ل�سبك �حلديدي وربطه برق���اب �لأعمدة �ل�سابقة وفقًا 

للمخططات �لهند�سية �لتف�سيلية مع �أهمية مر�عاة ��ستقامة �لأعمدة و�جتاهاتها.
12. ت�س���ب �لأعمدة باخلر�سانة �جلاهزة، ثم تف���ك �ل�سد�ت �خل�سبية بعد مرور يومني 

وتر�س �لعمدة باملاء عدة مر�ت خالل �لثالث �أيام �لتي تلي فك �ل�سد�ت �خل�سبية.
13. ُترك���ب �سناديق �ل�سد�ت �خل�سبية ل�سق���ف �ملبنى و�جل�سور. ويتم �لتاأكد من نظافة 
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�خل�س���ب وعدم وج���ود ت�سققات ومن ثم ُيرك���ب �ل�سبك �حلديدي ويرب���ط بالأعمدة مع 
مر�ع���اة و�س���ع �لكر��س���ي �حلديدية لتحدي���د �لغط���اء �خلر�ساين للحدي���د، كما تو�سع 

�ملو��سري �لكهربائية و�ل�سحية قبل �ل�سب مبعرفة �لكهربائي و�ل�سباك.
14. ت�س���ب �خلر�سان���ة �جلاه���زة لل�سق���ف و�جل�سور ومن ث���م تفك �ل�س���د�ت �خل�سبية 
بتوجيه���ات من �ملهند�س �مل�س���رف وتر�س �خلر�سانة باملاء ملدة ل تق���ل عن �أ�سبوع، ومن 
ث���م يتم عمل �لتخ�سيبات للدرج و�ل�سبك �حلدي���دي ومن ثم �سب �خلر�سانة بعد �لتاأكد 

من �ملقا�سات.
15. تك���رر �لعمليات �ل�سابقة لالأعم���دة و�جل�سور و�لدرج و�ل�سقف لل���دور �لذي يليه ثم 

�لذي بعده بنف�س �لطريقة.
16. يت���م �لب���دء يف �أعمال بناء �جل���در�ن مع مر�عاة �أن يكون �لبل���ك من �لبلك �ملعزول 
للجه���ات �خلارجية ح�سب تعليم���ات �لبلدية �ملعنية و�ملهند�س �مل�س���رف وحتديد �أماكن 

�لنو�فذ و�لأبو�ب.
17. ع���زل �سطح �ملبن���ى ودور�ت �ملياه مبو�د عزل منا�سبة وفق���ًا للمخططات �لتنفيذية 

و�ختبارها.
18. يت���م �لبدء ببناء �ل�سور �خلارجي بعد و�سع �لأعمدة و�جل�سور بنف�س �لطريقة ويتم 

حتديد �لباب �لرئي�سي وكر�ج �ل�سيارة ح�سب �ملخططات �لتنفيذية.
19. بذلك ينتهي �لعمل بالهيكل �خلر�ساين للمبنى )�لعظم( ويتم ر�س �ملبنى عدة مر�ت 
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ويف�س���ل �لنتظار مدة من �لزمن ل تقل عن �أ�سبوعني قبل ��ستكمال �خلطو�ت �لالحقة 
وذلك للتاأكد من متانة �لهيكل وعدم وجود ت�سربات من دور�ت �ملياه �أو �لأ�سطح.

20. يب���د�أ كل من �ل�سباك و�لكهربائي بتنفيذ �ملخططات �لتف�سيلية للكهرباء و�لأعمال 
�ل�سحية وحتديد �أماكن �لأفيا�س ومو��سري �ملياه ومن ثم تركيبها.

21. بع���د �إج���ر�ء �لفحو�س���ات �لالزمة على �أعم���ال �ل�سباك���ة و�لكهرباء، تب���د�أ �أعمال 
�لطرط�س���ة و�لليا�س���ة و�لت���ي ير�عى فيه���ا �أن تكون �جل���در�ن نظيفة وخالي���ة من بقايا 
�خل�سب و�ملو�د �لأخرى و�لنتوء�ت وتكون �لليا�سة م�ستقيمة با�ستخد�م �ل�سبك و�لأوتار.
22. يت���م �لب���دء بعد ذل���ك ببالط �لأر�سي���ات و�جلدر�ن م���ع مر�عاة مي���ول �لأر�سيات 

لدور�ت �ملياه و�ملطبخ.
23. تركيب دكتات �لتكييف وفقًا للمخططات.

24. تركيب �لأبو�ب و�لنو�فذ ح�سب �ملقا�سات و�ملخططات �لتف�سيلية.
25. �لبدء باأعمال �لدهانات د�خل وخارج �ملنزل.

26. بع���د �إكتمال جميع �لأعمال يتم تنظي���ف �ملبنى ونقل جميع خملفات �لبناء و�لأتربة 
�إىل �لأماكن �ملحددة من قبل �لبلدية. 

27. �لتن�سيق مع �جلهات �لر�سمية للح�سول على �سهادة �إمتام �لبناء لإدخال �خلدمات 
)�ملياه، �لكهرباء(.
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التمديدات الكهربائية
2
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التمديدات الكهربائية
يج���ب �لنتب���اه �إذ� لوحظ وجود �أ�سالك كهربائي���ة ممتدة ب�سكل ع�سو�ئي ومك�س���وف يف �ملنزل ومو�سولة 
باأجه���زة كهربائي���ة عديدة، حي���ث قد تتعر�س هذه �لأ�س���الك �إىل ت�سققات مما ي���وؤدي �إىل ظهور �ل�سلك 
�لناق���ل للتيار �لكهربائي بدون و�قي يف بع����س �أجز�ئه، فعند مالم�سة �سخ�س للم�ساحة �ملك�سوفه ي�ساب 
ب�سعق���ة كهربائية كما �أن ه���ذه �لأ�سالك معر�سة للم�سي عليها من قب���ل �ملوجودين يف �ملنزل وهنا تكون 

�خلطورة �أكرب وخا�سة �إذ� كانت �أرجلهم رطبة.

اأ�سباب احلوادث الكهربائية :
1. �سوء �لتمديد�ت �لكهربائية.

2. حتميل �لتيار �لكهربائي �أكرث من طاقته.
3. �جلهل و�لإهمال.

4. عبث �لأطفال.
5.  ترك �لأجهزة �لكهربائية يف و�سع ت�سغيل ملدة طويلة دون �نتباه.

6. �لكهرباء �ل�ساكنة )عدم �لتاأري�س(.

طرق الوقاية من اأخطار الكهرباء: 
1. �إتب���اع �ملو��سف���ات �ملعتمدة عند ت�سميم �سبك���ة �لتمديد�ت و�لتاأكد من تنفيذه���ا تنفيذ� �سحيحا مبا 

يتالءم مع متطلبات �أق�سام �ملنزل من �لتيار �لكهربائي .
2. عدم �إجر�ء �أي متديد�ت �إ�سافية ل�سبكة كهرباء �ملنزل �إل من قبل فني خمت�س .
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3. عدم ��ستبد�ل �سعري�ت لوحة �لكهرباء باأخرى �أكرث �سمكا منها .
4. �إج���ر�ء �ل�سيانة �لدورية �لالزم���ة ل�سبكة �لكهرباء وملحقاتها من مفاتي���ح وقو�بي�س من قبل �سخ�س 

موؤهل .
5. عدم حتميل �لتيار �لكهربائي �أكرث من طاقته كت�سغيل عدة �أجهزة كهربائية من ماأخذ و�حد .

6. منع �لأطفال من �لعبث باأ�سالك �أو مفاتيح �أو قو�ب�س �أو �أجهزة كهربائية .
7. قط���ع �لتي���ار �لكهربائ���ي عن���د �لقي���ام باأعم���ال منزلي���ة تتطل���ب ذل���ك كغ�س���ل �جل���در�ن و�ل�سقوف 

و�لأر�سيات.
8. عدم مترير �أ�سالك �لكهرباء فوق �أو بالقرب من م�سادر �حلر�رة كاملد�فىء .

9. يف حال حدوث عطل كهربائي يجب �ل�ستعانة باملخت�سني وعدم حماولة �إ�سالحه بدون �إملام تام .
10. عدم �لعبث بالأجهزة �لكهربائية وعدم تركها يف حالة ت�سغيل ملدة طويلة دون �نتباه.

11. ف�سل �أجهزة �لكهرباء عن �لتيار عند تنظيفها �أو عدم �حلاجة ل�ستخد�مها .
12. ع���دم ��ستخد�م متدي���د�ت �لكهرباء و�لأجهزة �لكهربائية يف ��ستخد�م���ات �أخرى كو�سع �ملزهريات 

و�لعبو�ت  �ملحتوية على �سو�ئل فوق �لأجهزة وربط �خليول و�حلبال باأ�سالك �لكهرباء .
13. �لتاأكد من معرفة تعليمات �لت�سغيل �خلا�سة بكل جهاز كهربائي قبل ��ستخد�مه .

14. �لتخل�س من �لكهرباء �ل�ساكنة وذلك بتفريغها يف �لأر�س عن طريق ما ي�سمى �لتاأري�س .
15. عدم �إ�سغال �أي م�سدر كهربائي يف حال �ل�ستباه يت�سرب �لغاز .

16. �حلذر �لد�ئم من �قرت�ب �لأطف�����ال من �لتو�سي��الت �لكهربائية عند ��ستخد�مها.
17. عدم حتميل �لتو�سيالت �لكهربائية �أكرث من طاقتها.
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عالمات وجود اأخطاء يف التمديدات الكهربائية :
1. �سخونة �ملقاب�س �لكهربائية �جلد�رية.

2. �ختالف يف توهج �لأ�سو�ء وخفّتها.
3. �لإح�سا�س بوخز كهربائي خفيف عند مل�س بع�س �لأجهزة �لكهربائية.

4. �سماع �أ�سو�ت �أزيز �سادرة من �لتو�سيالت.
5. �نبعاث ر�ئحة عطب �أو �حرت�ق من بع�س �لأجهزة �لكهربائية �أو �لتو�سيالت.

اأهمية ا�ستخدام العزل احلراري :
1. تخفي�س �لطاقة �لكهربائية �مل�ستهلكة للتربيد و�لتدفئة.

2. تقليل �سعة �أجهزة �لتكييف وتكاليف �سيانتها.
3. حماية مو�د �ملبنى من تغري�ت درجة �حلر�رة.

4. حماية �لأثاث د�خل �ملبنى.
5. حتقيق نطاق �لر�حة لل�سكان.

6. تخفي�س �لأحمال �لإن�سائية.
7. تقليل م�ستوى �ل�سجيج.

8. حماية �لبيئة. 
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السخان الكهربائي
3
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السخان الكهربائي
�سخ���ان �مل���اء من �لأجهزة �لكهربائية �حلر�رية �لتي حتتوي عل���ى عن�سر ت�سخني يعمل على حتويل �لتيار 
�لكهربائ���ي �إىل طاقة حر�رية، فب�سبب ذلك يكون �لإقبال على ��ستخد�مها بكرثة لربودة �جلو، لكن هذ� 
�ل�ستخ���د�م يح���وي �لعديد من �ملخاط���ر مثل �حتمال �نفج���ار �ل�سخان و�حرت�قه و�ل�سدم���ة �لكهربائية 
ماًء  فين�ساب  �ل�سنبور  �إد�رة  لي�س جمرد  �ل�سخان  ��ستخد�م  �أن  يعني  ما  وهذ�  �لكهربائي”،  “�ل�سعق 
�ساخنًا فقط . من �أ�سد �أخطار �ل�سخانات �لكهربائية �لنفجار �لقوي �لذي ي�سبب خ�سائر مادية وب�سرية.

تو�سيات خا�سة عن ال�سخان :
1. يج���ب �أن يت���م تغيري �ل�سخان كل خم�س �سن���و�ت، كذلك لبد �أن يتم تركي���ب �ل�سخان من قبل �سخ�س 

خمت�س ب�سيانة �ل�سخانات �ساحب خربة .
2.  �لتاأكد من و�سع موؤ�سر �حلر�رة ما بني )70-90( درجة حر�رة مئوية . 

3. �سر�ء �سخانات من �ملاركات ذ�ت �لأنو�ع �ملعروفة بال�سالمة و�لأمان .
4.  �لتاأكد من �سالمة �جلزء �خلا�س بت�سخني �ملاء و��ستبد�له �إذ� ما لوحظ به عيب .

5.  من �لأف�سل فح�س �ل�سخان ب�سرف �لنظر عن تاريخ تركيبه .
6.  و�أخريً� من �لأف�سل ف�سل �لتيار �لكهربائي عن �ل�سخان يف حال عدم ��ستخد�مه”.

اإر�سادات مل�ستخدمي ال�سخان :
1. �لتاأك���د ب�سف���ة م�ستم���رة من �أن جمي���ع �أجهزة �لوقاي���ة )�لرتمو�ستات - �لقاطع �حل���ر�ري - جهازي 
تنفي����س �ل�سغط - �سمام تنفي�س �حلر�رة و�ل�سغط( و�أجه���زة �ملر�قبة )�لرثمومرت - �مل�سباح �لبياين( 
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تعمل بكفاءة، و��ستبد�ل ما قد يتلف منها.
2. �إتب���اع �إر�س���اد�ت �ل�سان���ع �ملن�سو�س عليها يف كتي���ب �لإر�ساد�ت فيم���ا يتعلق بالرتكي���ب و�لتو�سيل مب�سدري 

�لكهرباء و�ملاء و�لت�سغيل و�ل�سيانة و��ستبد�ل �لأجز�ء �لتي قد تتلف.
3. عدم �إغالق حمب�س �لتغذية باملاء �لبارد ما د�م �ل�سخان يف و�سع �لت�سغيل.

4. �لتاأكد قبل ت�سغيل �ل�سخان من �أن �لوعاء مملوء باملاء، و�أن �لتو�سيالت �خلا�سة بالكهرباء و�ملاء قد متت ب�سكل 
جيد و�سليم.

5. ف�سل �لتيار �لكهربائي فورً� عن �ل�سخان عند مالحظة �أي ت�سرب للماء �أو عند حدوث �سدمة كهربائية نتيجة 
ملالم�سة �ل�سخان، ويف هذه �حلالة يجب �ل�ستعانة بالفني �ملخت�س.

6. مر�عاة عدم �لعبث بجهازي تنفي�س �ل�سغط و�سمام تنفي�س �حلر�رة و�ل�سغط “�إن وجد”.
7. يف حالة عدم خروج ماء �ساخن من �ل�سنبور، يجب �أوًل �لتاأكد من �أن تو�سيالت �ملاء و�لكهرباء قد متت ب�سكل 
جي���د و�سليم، ومن ثم ينبغ���ي �لبحث عن �سبب ذلك يف �ل�سمام �ل�سفلي لتنفي����س �ل�سغط، �لذي يعمل فقط على 

مرور �ملاء من خالله عند �سغط معني، لذ� فاإن �ملاء ل ينا�سب يف وعاء �ل�سخان �إذ� كان �ل�سغط قلياًل.
8. طلب �سهادة �سمان لل�سخان من �أية عيوب قد تكون ناجتة عن �لت�سنيع.

اأ�سباب اأعطال وانفجار ال�سخان :
1. عدم ف�سل �ملنظم �حلر�ري )�لرثمو�ستات( .

2.  تعطل �سمام �لأمان و�لذي ينتج عن وجود �أمالح مرت�سبة �أو عيوب ت�سنيعية، كذلك فقد تكون �سماكة �أ�سطو�نة 
�خلز�ن �أقل من �ل�سمك �ملطلوب مما يزيد من �سغط �لبخار د�خل �ل�سخان ومن ثم �لنفجار.

3. ب�سرورة �لتاأكد من وجود منظم حر�ري يعمل على ف�سل �لد�ئرة �لكهربائية ب�سكل جيد، وكذلك وجود �سمام 
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�لأمان �لإ�سايف �أعلى �ل�سخان، مع �لتنبيه على تنظيف �سمام �لأمان �لأ�سا�سي �ملوجود �أ�سفل �ل�سخان و��ستبد�له 
قبل دخول �ل�ستاء .

4. وج���ود ت�سري���ب للماء من خز�ن �ل�سخان ب�سبب ت���اآكل و�سد�أ يف �لهيكل �أو �سعف يف نق���اط �للحام ي�ساعد على 
و�سول �ملاء �إىل �لأجز�ء �ملكهربة )�لفي�س( مما يوؤدي �إىل حدوث �حلر�ئق .

بع�ض االحتياطيات ال�سرورية :
ت�سمنت االختبارات الالزمة للوقاية من حوادث ال�سدمة وال�سعق الكهربائي والتي من بينها :

1. �لختب���ار �خلا�س بتو�سيلة �لتاأري�س، ويتمثل ذلك يف تو�سيل �لأجز�ء �ملعدنية �ملتاحة و�لتي قد ت�سبح مكهربة 
يف حالة �نهيار �لعزل تو�سياًل د�ئمًا بطرف تاأري�س د�خل �جلهاز �أو مبالم�س �لتاأري�س ملدخل �جلهاز ملنع حدوث 
�سدمة كهربائية عند حدوث تلف للعازل. كما يجب �لهتمام برتكيب )�لتاأري�س( حتى نتجنب �ل�سعق �لكهربائي 

�لذي قد ي�سبب �لإعاقة �أو �لوفاة.
2. با�ستب���د�ل كل م���ن �سم���ام �لأمان �ل�سفل���ي وعمود �ملغني�سي���وم �سنويًا كح���د �أق�سى، مع �س���رورة ف�سل �لتيار 

�لكهربائي ب�سكل تام عن �ل�سخان عند �سيانته .
3.  عدم ترك �ل�سخان يعمل بدون ماء ، ويف حالة مل تعمل �لثريوم�ستات ب�سكل جيد، ينبغي ��ستبد�لها بنف�س �لنوع 

�لذي يو�سي به �ل�سانع.
4. �لتاأكد من �ن يكون �ل�سخان حمتويا على جميع �أجهزة �لوقاية و�ملر�قبة ) �لرتمو�ستات و�حلر�رة ( .

5. �لتاأكد من �ن منظم �حلر�رة )�لرتمو�ستات ( يعمل با�ستمر�ر وبكفاءة .
6. تنظيف وعاء �ل�سخان قبل ف�سل �ل�ستاء من �ل�سد�أ و�جلري و�لرت�سبات .

7. فتح حمب�س �ملاء �لبارد وملء �ل�سخان باملاء ثم �إعادة تو�سيل �ل�سخان بالتيار �لكهربائي . 
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التكييف
4
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التكييف وطرق الترشيد
ال�س��يانة الدوري��ة هي الوقاي��ة التي توؤدي اإىل اإطال��ة عمر اأجهزة التكييف خا�س��ة اإذا  

اقرتب مو�سم ال�سيف، وعليه نورد بع�ض التو�سيات اخلا�سة بذلك:
1. �لقيام بعملية �ل�سيانة �لب�سيطة �ملتمثلة يف ��ستخر�ج �لفلرت، وغ�سله و�سبط خرطوم �ل�سرف يف حالة 
�نك�ساره؛ لأن هذه �لعملية تزيد من كفاءة �جلهاز وحتافظ عليه  وذلك بغ�سل فلرت جهاز �لتربيد بانتظام 

خا�سة خالل �ل�سيف )مرة كل �سهر( .
2. تاأك���د م���ن تو�سي���ل �لتيار �لكهربي يف �ملن���زل بالطريقة �ل�سليم���ة، حتى ل يزد�د �لتحمي���ل على �لتيار 

�لكهربي فتحدث �أعطال كهربية، وبالتايل تلف للكمرب�سور.
3. ل ترتك �جلهاز يعمل �أثناء �لليل ب�سكل متو��سل .

4. يف ح���ال ح���دوث عطل يحتاج لقطع غيار بديلة، تاأكد من �أن �لقطع �لتي يقوم عامل �ل�سيانة برتكيبها 
�أ�سلية .

5. عن���د ��ستخ���د�م جهاز �لتكييف قم باإغالق �لنو�فذ و�لأبو�ب باإح���كام، حتى ل ينتقل �لهو�ء �لبارد �إىل 
غرف �أخرى، �أو �أماكن خارجية، ويبدل بهو�ء �ساخن، مما �سيزيد �جلهد و��ستهالك �لطاقة على �ملكيف 

وحلماية �ملكيف من �لعمل �لز�ئد .
6. �إذ� �س���در �أ�س���و�ت غريبة من �ملكيف مل ت�سمعها من قبل ل تهمل �ملو�س���وع وقم بطلب فني للتاأكد من 
هذ� �ل�سوت لأن �مل�سكلة �لفنية �إن تاأخرت لإ�سالحها قد تتفاقم وتكلف مبلغا �أكرب من معاجلتها يف �أول 

�لأمر .
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7. عن���د �سف���رك �أو خروجك من �لبيت �أن���ت و�لأ�سرة لفرتة طويلة قم ب�سبط درج���ة حر�رة �ملكيف على 
درجة 27 مئوية لتخفف عن �ملكيف �جلهد �ل�سائع .

8. ق���م د�ئم���ا وقبل بد�ية ف�سل �ل�سي���ف بفح�س مكيف �لبيت عرب فني خمت����س لتتحا�سى �أى خر�بات 
لحقة يف �أوقات حارة تكون باأم�س �حلاجة للهو�ء �لبارد .

9. �إذ� وجدت �أن �أ�سالك �لتكييف متخ�سبة وملعان �لنحا�س �ساحب فعليك بتغيري طرف �ل�سلك.
10. �لتاأكد باأن �لعد�د �لكهربائي ي�ستوعب حمل �لكهرباء لهذ� �لتكييف .

11. نن�سح���ك ب�سب���ط درجة حر�رة جهاز تكييف �لهو�ء �بت���د�ء من 20 م حتى ل يوؤثر على عمر �لكبا�س 
وحدوث عطل بالتكييف .

12. يجب عليك تنظيف �لوحدة �خلارجية جلهاز �لتكييف من �لأتربة .
13. قم ب�سحن جهاز �لتكييف عند �نخفا�س �سغط �لفريون .

14. تاأكد من �أن خرطوم �ل�سرف ي�سرف �ملاء ب�سكل طبيعي .

طرق تر�سيد ا�ستهالك املكيفات للطاقة الكهربائية:
1. تثبيت درجة �حلر�رة على 24 درجة.

2. �أغالق �لأبو�ب و�لنو�فذ �أثناء ت�سغيل �ملكيفات.
3. �إغالق �ملكيف حال �خلروج من �لغرفة.

4. �س���ر�ء �أجهزة تكيي���ف عالية �لكفاءة من ناحية ��ستهالك �لطاقة، باختي���ار �ملكيف ذي �لنجوم �لأكرث 
يف بطاقة كفاءة �لطاقة.
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5. �ختيار �جلهاز ب�سعة تكييف منا�سبة لكل غرفة يف �ملنزل.
6. يف�س���ل ��ستعم���ال �ملكيفات ذ�ت �لوح���د�ت �ملنف�سلة )�سبلي���ت( حيث �إنها تعد �لأك���رث كفاءة مقارنة 

مبكيف �ل�سباك.
7. - �حلر����س عل���ى �قتن���اء �أجه���زة ذ�ت معام���ل كفاءة مرتف���ع )EER( وه���ي �لتي تعطي ب���رودة عالية 

با�ستهالك �أقل للكهرباء.
8. - �لقي���ام بعم���ل �سيانة للمكيف و تنظيفه مرة على �لأقل كل عام، حيث �أن تر�كم �لأتربة و�لغبار يقلل 

كفاءة �ملكيف.
9. - تنظي���ف مر�س���ح �لهو�ء )�لفلرت( مرة كل �أ�سبوع���ني حيث �أن �لأتربة و�لغب���ار �لعالقة به تعيق مرور 

�لهو�ء �حلار من د�خل �لغرفة �إىل خارجها وبالتايل يزد�د �ل�ستهالك وتزد�د قيمة فاتورة �لكهرباء.
10. - تظليل معد�ت �لتكييف وتقليل تعر�سها لل�سم�س.

11. - �سبط منظم �حلر�رة على درجة معتدلة )25( درجة مئوية لتقليل �لفارق بني درجة حر�رة �لغرفة 
و�لدرجة �ملطلوبة.

12. - �إبعاد �لأثاث عن فتحات �لهو�ء لأجهزة �لتكييف.
13. - ��ستخد�م �لزجاج �ملزدوج �لعازل، حيث يعترب عزل �لنو�فذ �خلارجية مكماًل لعزل �ملبنى.
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ترشيد الكهرباء
5
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طرق تر�سيد الكهرباء : 
1. �إطفاء �لإنارة يف �لغرف �لغري م�ستعملة . 

2. �سبط منظم �حلر�رة على 25 درجة مئوية . 
3. �إ�ستعمال �مل�سابيح �لكهربائية �ملوفرة للطاقة . 

4. �إختيار �لغ�سالت ذ�ت �لكفاءة �لتي بنف�س �لوقت توفر �لطاقة و �ملاء 
5. �إغالق �لنو�فذ ملنع دخول �لهو�ء �حلار �إىل �لد�خل و ذلك عند ت�سغيل �لتكيف . 

6. ل ت�ستخدم �ل�سخان يف ف�سل �ل�سيف و عند عدم �حلاجة �إليه ، و �إن كان لبد من ت�سغيله �سيفا فيكون 
يف فرت�ت حمددة. 

ن�سائح لرت�سيد فاتورة الكهرباء يف  االإ�ساءة:

1. ميكن خف�س تكلفة �لإ�ساءة يف حدود 15% عند �إتباع طرق تر�سيد �لكهرباء.
2. �لإكثار من ��ستخد�م �ل�سوء �لطبيعي نهارً�.

3. �إطفاء �لإنارة يف �لأماكن غري �مل�سغولة.
4. ��ستبد�ل �للمبات �لعادية بلمبات �لفلور�سنت �أو �للمبات �ملوفرة للطاقة.

5. يجب ��ستبد�ل �لكاب�ح �ملغناطي�سي "�لرت�ن�س �ملغناطي�سي" للمبات �لفل�ور�سنت بكاب�ح �إلكرتوين 
لأنه ي�وف�ر 20-30% من ��ستهالك �لكهرباء باملقارنة بالكابح �ملغناطي�سي.
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التدفئة
6
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المدفأة
مع دخول ف�س��ل ال�س��تاء، تلجاأ بع�ض االأ�س��ر اإىل ا�س��تخدام الدفايات، ف�ساًل عن ا�ستخدام 
الفح��م اأو احلط��ب. اإال اأن البع���ض ي�س��تخدم تلك الو�س��ائل دون دراية بعوامل ال�س��المة 

والوقاية؛ االأمر الذي ينتج عنه يف اأحيان كثرية حوادث، وخماطر كبرية.

مدفاأة الغاز
وه���ي �أخط���ر و�سائل �لتدفئة و�لأوىل ع���دم ��ستخد�مها لتوف���ر �لبديل �لآمن، وتكم���ن خطورتها يف �لغاز 

�مل�ستخدم لإ�سعالها ، وما ت�سببه من �ختناق عند ت�سرب �لغاز منها د�خل �ملنزل .

وعند ا�ستخدامها يجب اإتباع االإر�سادات التالية: 
1. �لتاأك���د من �سالمة �ملدفاأة، وعدم وجود ت�سرب للغاز قبل �لت�سغيل، وذلك بفح�س �لتمديد�ت �ملو�سلة 

بني �لأ�سطو�نة و�ملدفاأة.
2. �أن تكون �أ�سطو�نة �لغاز بعيدة عن �ملدفاأة م�سافة كافية، ويف�سل �أن تكون خارج �ملنزل �إن �أمكن.

3. عدم و�سع �ملدفاأة يف �ملمر�ت، �أو بالقرب من قطع �لأثاث، فقد يت�سبب ذلك يف حريق باملنزل.
4. عدم تركها عند �لأطفال مبفردهم؛ حتى ل يعبثو� باملدفاأة، �أو �أ�سطو�نة �لغاز.

5. عند مالحظة ت�سرب للغاز فال تقم باإ�سعال نار، �أو كهرباء حتى تتم تهوية �ملنزل جيدً�.
6. عدم ��ستخد�م قد�حة غاز كبرية للدفاية.

7. عند مالحظة �أي خلل، �أو وجود ر�ئحة غاز غريبة، يجب يف هذه �حلالة �إغالق �ملدفاأة، وترك �لغاز حتى 
يربد، وذلك بفتح �لنو�فذ و�ل�سبابيك، وجتنب كل م�سدر يحدث �سر�رة كطفايات �لكهرباء وغريها.
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املدفاأة الكهربائية
وهي �أكرث �لو�سائل ��ستخد�مًا، و�أكرثها �أمانًا �إذ� �ساحب ��ستخد�مها �لوعي �ملطلوب ملخاطرها، �إل �أنها 

قد تت�سبب يف �إحد�ث حريق �إذ� وجد بجو�رها مو�د �سهلة �ل�ستعال، ل قدر �هلل .
وتب���ني �أن �لدفاي���ات كانت �سببًا مبا�سرً� يف حدوث حر�ئق كبرية؛ نتيج���ة لو�سعها دون وقاية بالقرب من 
�أ�س���ّرة �لن���وم، �أو مال�سقة للمفرو�سات، �أو بالقرب من �ملنا�سد �خل�سبي���ة، كما �أن بع�س �لنا�س ي�ستخدم 

�لدفايات لتجفيف �ملالب�س �لرطبة، وخا�سة يف ف�سل �ل�ستاء يف حال غياب �ل�سم�س، وهذ� خطاأ كبري.

اإر�سادات عند ا�ستخدام الدفايات الكهربائية:
1. عدم تو�سيلها بالأ�سالك �لرديئة، �أو غري �ملنا�سبة للجهد �لكهربائي.

2. عدم و�سع �لتو�سيالت �لكهربائية حتت �ل�سجاد و�لأثاث.
3. جتنب و�سعها يف �ملمر�ت د�خل �ملنزل، وخا�سة يف �لليل؛ حتى ل ت�سقط على �لأثاث �لقريب منها �أثناء 

�ملرور، وخا�سة �لأطفال.
4. عدم تركها عند �لأطفال دون مر�قبة، فقد تلحق �ل�سرر بهم.

5. جتنب ��ستخد�مها كاأد�ة لال�ستعال، �أو �لت�سخني، �أو �إ�سعال )�لبخور(، �أو جتفيف �ملالب�س.
6. يف�سل ��ستخد�م �لنوع �ملزود بقاطع كهربائي يقطع �لتيار عند �سقوطها.

7. عدم تو�سيلها عن طريق �لتو�سيالت �لكهربائية .
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التدفئة باحلطب والفحم
وه���ي من و�سائ���ل �لتدفئة �لقدمية �لت���ي �ألفها �لإن�سان، فه���ي م�سدر تدفئة جيد وغ���ري مكلف، وقد ز�د 

��ستخد�م هذه �لو�سيلة يف �لآونة �لأخرية يف �ل�سرت�حات، و�ملالحق، و�ملنازل، و�ملخيمات �لربية.
ومن �لأمور �لتي يجب �لتنبه لها عند ��ستخد�م �لفحم و�حلطب ما يلي:

1. �إ�سعال �لفحم خارج �ملنزل �أو �ملخيم؛ حتى يحرتق متامًا؛ ومن ثم يتم نقله �إىل �لد�خل.
2. عدم غلق �لأبو�ب و�لنو�فذ حتى ل يت�سبع �ملكان باأول �أك�سيد �لكربون )CO(، �لذي ل لون له ول ر�ئحة، 

ويوؤدي �إىل �لختناق؛ ومن ثم �لوفاة.
3. عمل فتحة ملوقد �لنار ت�سمح للغاز�ت و�لأدخنة باخلروج للخارج.

4. ترك مو�قد �لفحم يف �ملمر�ت، �أو بالقرب من �لأثاث قد يت�سبب يف ن�سوب حريق.
5. جتن���ب �لن���وم يف مكان مغلق به موقد للفحم م�ستعل؛ لأن ذلك يت�سبب يف ��ستهالك �لأك�سجني، وزيادة 

�أول �أك�سيد �لكربون )CO( �مل�سبب للوفاة.
6. جتنب رمي خملفات �لفحم و�حلطب يف �سناديق �لنفايات وهي ل تز�ل م�ستعلة.

7. توعية �أفر�د �لأ�سرة مبخاطر �لفحم، و�تباع �إر�ساد�ت �ل�سالمة.
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برادات المياه
7
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برادات المياه

علينا احلذر من خماطر ال�س��عق الكهربائي الناجت عن برادات املياه واخذ جانب احليطة 
واحلذر عن ا�ستخدام برادات املياه التي تنت�سر ب�سكل كبري يف ال�سوارع، واملرافق واملجمعات 
ال�س��كنية وهو ما يحتم على اجلميع االأخذ بو�سائل ال�سالمة لدى التعامل مع االأجهزة من 

خالل اتباع احتياطات ال�سالمة االآتية:
1. ل���دى تركي���ب بر�د�ت �ملياه يج���ب جتهيزها جيدً�، ل�سمان ع���دم ت�سرب �أي �سحنة كه���ر بائية حتدث 
نتيجة حدوث �لتما�س �إىل �لأر�س، كما يتحتم حماية متديد�ت �لأ�سالك �لكهربائية �ملو�سلة جيدً� ومثبته 
ومو�سوعة د�خل مو��سري عازلة مع تثبيت �لرب�دة ب�سكل مينع ميالنها �أو �سقوطها يف حالة عبث �لأطفال.
2. يف حال���ة تركي���ب �لرب�د يف �ل�سارع يف�سل �أن يت���م و�سعها د�خل �سور �أو جد�ر خر�ساين ، ومن ثم عمل 

متديد�ت �ملاء �لبارد �إىل �ل�سارع .
3. يف�س���ل عمل مظلة و�قية ل�سقف �لرب�دة وذ�لك ملن���ع تعر�سها ملياه �لأمطار �لتي توؤدي �إىل ت�سرب �ملاء 

�إىل قلب �لرب�دة، مما يوؤدي �إىل حدوث �لتما�س �لكهربائي.
4. يل���زم �لقيام بال�سيانة �لدورية للرب�د�ت من قبل فني خمت�س للتاأكد من �سالحيتها للعمل ومالحظة 
ع���دم حدوث ت�س���رب للمياه من خز�ن �لرب�دة �لذي يعترب من �أكرث م�س���ادر حدوث �للتما�س �لكهربائي 

ومن ثم حدوث �ل�سعق �لكهربائي مل�ستخدميها.
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5. يج���ب �أن تكون بر�د�ت �ملياه مو�سوعة عل���ى قاعدة من �خلر�سانة ب�سمك )10�سم( عن �سطح �لأر�س 
حتى ل تغمر �ملياه ج�سم �ملحرك يف حال ت�سربها �أو يف حال و�سول م�سدر مائي �أخر �إليها.

6. يج���ب تو�سي���ل �ل���رب�د�ت بقاطع م���زدوج بفي���وز�ت منا�سب���ة )15�أمب���ري( حلمايتها م���ن �أي �لتما�س 
كهربائي.

7. يجب �أن تكون �لأجهزة �لكهربائية �ملركبة حممية من �ملياه.
8. �سرورة تاأري�س ج�سم �لرب�دة وهناك �أكرث من طريقة، �أما �ل�سائع منها فهي:

• دق ما�س���ورة م���ن �حلدي���د �ملجلفن قطر )5�س���م( بعد تركيب جلبة بطرفه���ا �ل�سفلي، وعمل ثقوب 
باجلزء �ل�سفلي منها.

• تركي���ب �سبيكة من �لنحا����س ي�سل طرفها �ل�سفلي �إىل عمق)2مرت( ويو�سع د�خل �ملا�سورة نحا�س 
باملقطع �ملنا�سب يتم ربطة بج�سم �لرب�دة.

9. يجب �أن تكون بر�د�ت �ملياه مركبة بطريقة جيدة بحيث يكون غطاوؤها عازًل للكهرباء.



31

طرق تر�سيد اإ�ستهالك املياه:

1. تركيب مر�سد�ت �ملياه �لتي ت�ساعد على �لتوفري . 
2. �إبحث عن مو��سع �لت�سرب و �حلنفيات �لتي تت�سرب منها �ملياه، وقم ب�سيانتها . 

3. �إ�ستخدم �سطل عند غ�سل �ل�سيارة و عدم �إ�ستخد�م خرطوم �ملياه نظر� لإ�ستهالكه �لكبري للماء . 
4. خالل �لإ�ستحمام ، �أو �حلالقة ، �أو غ�سل �لأ�سنان ، ل ترتك �ملاء جاريا �إل عند �إ�ستخد�مه فعليا . 

5. �إ�ستخ���د�م �لطرق �حلديثة للري و �إنتقاء �لنظام �لأمثل منها ) كالري بالتنقيط ( و�إختيار �ملزروعات 
�ملنا�سبة . 

6. ت�ستهل���ك �أحو��س �ل�سباح���ة كمية كبرية من �ملاء ، لذ� ين�سح بفح�س جدر�ن حو�س �ل�سباحة و نظام 
ت�سري���ف �ملياه على �لدو�م لك�سف �أي ت�سرب و تغطية حو����س �ل�سباحة مبظلة منا�سبة للحد من معدلت 

�لتبخر .
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الدهانات
8
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معايير مهمة في اختيار الدهانات

1. حتدي���د �مل�ساحات �خلارجي���ة و�لد�خلية للمنزل وتك���ون تف�سيلية بالن�سبة للغ���رف وغريها، من �أجل 
حتدي���د �لكميات و�لتكلفة، فلدى بع����س �ل�سركات بر�مج حل�ساب كمية �لده���ان ح�سب �مل�ساحة �ملطلوب 

دهانها.
2. �ختي���ار �أنو�ع �لدهان �ملعروف���ة، وهنا نن�سح ب�سر�ء من �ل�سركات ح�سن���ة �ل�سمعة لأنها حري�سة على 

توفري �ملنتجات وفق معايري وجودة عاملية و�لبعد عن �ملنتجات جمهولة �مل�سدر.
3. �لط���الع على بطاقة �لبيان���ات �لفنية للمنتجات وقر�ءتها بعناية، وتكم���ن �أهميتها يف )معرفة �أماكن 
��ستخد�مها، مميز�تها، �ألو�نها، تغطية �للرت �لو�حد على �لأمتار �ملربعة من �أجل ح�ساب �لتكاليف، طرق 
تنفيذها، و�لكثري من �ملعلومات �لأخرى مثل عالمة �جلودة وعالمة �ملطابقة(. وهذه متكن �مل�ستهلك من 

فهم هذه �ملنتجات ومعرفة طرق تنفيذها.
4. �ختي���ار �لدهان���ات �لقابل���ة للتنظيف و�لغ�سيل )بع���د �لنتهاء م���ن �لتنفيذ(، حيث يوج���د �لكثري من 
�لدهان���ات �لبال�ستيكي���ة �لقابلة للغ�سي���ل ويتم تنظيفها بامل���اء و�ل�سابون، وذلك لالأماك���ن �لتي تتعر�س 

لالأو�ساخ مثل �ملطبخ وغرف �لأطفال.



34

5. �ختيار �لألو�ن وين�سح عند �ختيار �للون بعدة �أمور، منها �لر�حة �لنف�سية للون وهذ� يرجع لل�سخ�س 
نف�س���ه وح�س���ب ��ستخد�م �ملكان وم�ساحته. ويف�س���ل عند �ختيار �للون حفظ رقم���ه �أو كتالوج �لألو�ن من 

�لبائع �و �لحتفاظ بكمية من �لدهان فاأحيانا حتتاج �إليه مرة �أخرى. 
هان من طرف و �ملالك من  6. �لتنفي���ذ وهو من �مل�سكالت و �لتعقي���د�ت �لقائمة �إىل �لآن بني �ملقاول و�لدَّ
ط���رف �آخ���ر، وهنا يجب �أن يكون �لأمر بني �لطرفني موثقًا بعق���د تف�سيلي جلميع �أجز�ء �ملنزل و حتديد 
نوعي���ة �لده���ان و �للون، وعدد طبقات كل منها، ويجب كذلك �لتفاق عل���ى عدد �لعمالة �ملطلوبة لإجناز 
�لعم���ل على �أن يكون �لعقد ملزم���ًا حتى تاريخ �نتهاء �لعمل و �لت�سليم �لنهائ���ي، وبذلك نتغلب على �أغلب 

�مل�ساكل �لو�ردة و�ملتكررة �حلدوث. 
7. �أن يك���ون �لده���ان من نوعي���ة جيدة، ويف�سل �أن يك���ون حا�سال على عالمة �جل���ودة ل�سمان مطابقته 

للمو��سفات �لقيا�سية.
8. خلوه من �لعنا�سر �ل�سامة.
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