اسم البرنامج :االقتصاد والناس
عنوان الحلقة :كيف تعد بيتك للسكن بأقل التكاليف؟
مقدم الحلقة :أحمد بشتو
ضيفا الحلقة:
 أحمد العروقي/مدير شركة تطوير وبناء عقارات عمرو إبراهيم/مهندس ديكورتاريخ الحلقة4102/5/01 :
المحاور:
 أخطاء أثناء البناء إدارة ميزانية البناء مراحل التشطيب النهائي عدم االستعانة بأصحاب الخبرةأحمد بشتو :من منا لم يمر بهذه التجربة ،شراء قطعة أرض وبنا ُء بيت عليها أو شراء
شقة وتجهيزها للسكن لكن األمر ربما يحتاج لخط ٍة محكمة توفر المال وتأتي بأفضل
النتائج من حيث جودة السكن ومالئمته لحياة األسرة اآلن ومستقبالً ،مشاهدينا أهالً بكم
إلى هذه الحلقة الجديدة من االقتصاد والناس والتي ندع فيها الفرصة لبعض الخبراء
يقدمون لنا النصائح التي نتمنى أن تكون مفيدة في هذا المجال.
سيد أحمد بدايةً كي نقدم النصيحة يجب أن نعرف ما األخطاء التي يمكن أن يقع فيها
باني البيت؟
أخطاء أثناء البناء
أحمد العروقي/مدير شركة تطوير وبناء عقارات :أهم األخطاء اللي ممكن يوقع فيها بأن
يحاول يبدأ في البنيان على طول بدون خطة مسبقة بدون تنسيق مع ذوي الخبرة بدون
وضع الحلول بحيث أنه يكون األخذ باالعتبار التصميم المعماري اللي يتناسب مع
األسرة خالل الفترة الحالية وفترات لعشرين سنة لقدام.

أحمد بشتو :يعني أن يفكر صاحب البيت في متطلباته اآلن وفي المستقبل أيضاً ،لكن هذا
المكان في مراحل التأسيس األولى ،ما الذي يجب أن يتبع وأن ال ينسى في مراحل
التأسيس؟
أحمد العروقي :في مراحل التأسيس األولى مهم جداً الشغل اللي تحت األرض ممكن
معظم الناس ينسوا عملية تحت األرض ألنها مش ظاهرة ،يعني تحت األرض عادةً لما
توضع األساسات للمبنى الزم تعزل من المياه ،في ناس تنسى عملية العزل فتؤثر
ب مشاكل مستقبلية على قوة المبنى ومتانته ،كمان في شغلة الزم تحقن التربة بمبيدات
حشرية حتى في المستقبل ما يتعرض المبنى للنمل األبيض والحشرات وخالفه ،إذا
طلعنا من تحت األرض ،وكنا عازلين تحت األرض بشكل تام يحافظ على الحديد
واإلسمنت من تسربات أي مياه.
أحمد بشتو :إذاً ما األشياء التي يجب أن ينفق فيها بسخاء ربما في مراحل التأسيس وما
األشياء التي يمكن يعني يخف فيها اإلنفاق؟
أحمد العروقي :الزم العوازل نهتم بها بشكل كويس ما ننساها ،حقن التربة ضروري
جداً ،وطلعنا دكة التربة بعد هذا الدفان ،ودك التربة بشكل صحيح ،الزم كل هذه
الشغالت العادية ما بتكلف شغالت كثيرة ،هذا تحت األرض ،بكون أمنا المبنى تحت
األرض.
أحمد بشتو :هذا بالنسبة لمرحلة التأسيس األولى قبل أن نذهب إلى مرحلة أخرى من
البناء دعنا سيد أحمد نذهب معا ً إلى رام هللا ،الناس هناك يشتكون م ّر الشكوى من ارتفاع
أسعار األراضي العقارية وقلتها وربما لوقوعهم في بعض األخطاء أثناء البناء ،نتابع من
هناك.
[آراء من فلسطين عن تجارب بناء منزل]
مواطن فلسطيني  :1هو اإلنسان وين بكون ساكن بكون هناك مثالً عنده بعض المشاكل
الفنية من مساحات ،مساحة الصالون صغير مساحة القعدة كبير ،فبالتالي لما بكون في
بناء بيت جديد بحافظ على أنه األمور هذه أن يعدلها في البيت الجديد لكنه يكتشف
ويرجع يكتشف أن هذه المساحات زاد فيها ،فهذه ممكن بعض األخطاء اللي اكتشفتها أنا
بعد بنائي البيت.
مواطن فلسطيني  :2أخطاء التصميم ،أنا بودي يكون تصميمه غير عما أنا هلقيت بدي
إياه يعني أتمنى لو أرجع شوي للوراء أصمم بطريقة أخرى.
مواطن فلسطيني  :3أول خطأ وقعت فيه إني بنيت البيت على أرض زراعية يعني
كانت نزرعها وكانت زي ما تقول مصدر دخل للعائلة ،وكنت في ذلك الوقت أشتغل في

إسرائيل وأجيب دخل منيح ،بعدها انحبست وما عاد في دخل أقدر أكمل البيت وبعده
للحين بعده عظم ال هو جاهز وال أنا قادر أن أكمله ،والبيت كبير يعني حجمه كبير على
الرغم أنه واحد زي يلزمه بيت صغير.
مواطن فلسطيني  :4يعني لما بنيت بيتي لم يكن مخططا عن طريق مهندس يعني تم
تخطيطه بشكل عشوائي يعني بنا ًء على رغبتي ورغبة أهلي ،فما كان ترتيب البيت
مناسب من ناحية المساحة ومن ناحية التوزيع.
مواطن فلسطيني  :5ولو أنا بنيت بيدي البيت وتعبت فيه كثير مش شوي بس لو بدي
اليوم أنا أبنيه أكيد سأبني أفضل وأحسن منه وأوسع من هيك.
مواطن فلسطيني  :6الطابق األول لما أنا بنيته يعني ما راعيت أنه غرفة المعيشة
والمطبخ يكونوا مع بعض وحطيت صالة لحال ومطبخ لحال وغرف لحال وهيك ،ففي
الطابق الثاني لما بنيت طبعا ً تم تعديل األخطاء.
أحمد بشتو :اآلن سيد أحمد هذه المرحلة الثانية اآلن البناء ارتفع كيف يمكن أن أعرف
ميزانيتي تحديداً هل يمكن وضع ميزانية وااللتزام بها ،مع المصاريف الكثيرة في رفع
المبنى؟
أحمد العروقي :بخصوص المرحلة هذه ،المرحلة هذه تعتمد كثيراً على ترتيب العمل أما
بخصوص الموازنة أو الميزانية الموضوعة للمبنى طبعا ً بتكون موضوعة من البداية
ومتفق عليها ،في إمكانية خالل فترة التنفيذ أنه زيادة بعض البنود  %41فوق %41
نازل.
إدارة ميزانية البناء
أحمد بشتو :ربما لهذا البعض يضع ميزانية محددة لبناء البيت يكتشف بعد فترة أنها
انفلتت منه وذهبت بعيداً ألضعاف ربما؟
أحمد العروقي :إذا كان مخططا بشكل صحيح فالموازنة والميزانية تكون صحيحة وأي
زيادات تصير على الميزانية بتكون للتحسين ،للتحسين من وضع المبنى ،يعني يفترض
المرحلة هذه اللي إحنا شايفينها طلعت األعمدة وطلع الجدران الطابو وانعملت األسقف
المرحلة اللي بعدها بدو يدخل مهندسي الخدمات ،تمديدات الكهرباء وتمديدات الماء
والصحي ،وتدخل بنا ًء على خطة موضوعة يعني أنت قبل ما تمدد الكهربا والصحي
وهذا ،بدك تكون على المخططات عامل الفرش ،فرش المبنى ،وين بدها تكون المجلس
وين بده يكون المطعم وين بده يكون تعتمد على سكوتات الكهرباء أو  lightingبحيث
تكون اإلضاءة تكون مريحة جداً للجالس ،تكون مخطط تخطيطا مضبوط .

أحمد بشتو :هل لهذا ربما يفضل لصاحب البيت في مراحل البناء أن يشتري بعض
المواد األولية األساسية ويحفظها حفاظا ً ربما أو خوفا من ارتفاع أسعارها فيما بعد؟
أحمد العروقي :هو أنا أعتقد أنه هذه تعتمد على العقد اللي ما بين المالك والمقاول أحيانا ً
يكون عقد المالك ليس له عالقة في االرتفاعات اللي ستصير في المستقبل بتكون
مسؤولية المقاول ،فهو غالبا ً يجهز مواده من اليوم األول للبناء فما بتأثر ،في بعض
العقود بتذكر إنه أي زيادة أنا أرجع للمالك ،فهذه على حسب االتفاق.
أحمد بشتو :ربما سيد أحمد الناس في السودان يقدمون نصيحة جديدة أوالً أهمية سؤال
أهل الذكر من أعمال البناء تكراراً قبل الشروع في البناء أيضا ً على أهمية اختيار مكان
البيت ،نتابع من السودان.
[آراء السودان عن تجارب بناء منزل]
مواطن سوداني  :1أنا بشوف الميزانية  Budgetاللي عندي وأعرف بالقروش القدر
شنو خالص كده بكون عرفت ،قررت أنه أبني طين ،أبني طوب أبني خرزانة مسلحة،
الطين ده لما أنا أبنيه أي زول يقول لي وهللا ده أحسن البناء بتاع الطين ،ليه؟ ألنه
طريقته صحيحة ما فيه أي كالم عن الجودة ،يعني الطين ممكن أنا أبني طوبتين بتحمل
أنه أعمل السقف بتاعه بمسلح ،الطوب ممكن ابنيه بطريقة صحيحة جدا جداً بناء جيد،
أحسن من أي بّن اء على أساس أنه يستحمل بعدين البياض يستحمل البالط ،المسلح في
ناس يبنوا مسلح مكلوج معوج ممكن يقع ،المسلح ممكن السلم يضربك ،فأنت أهم حاجة
تفكر بطريقة سليمة تسأل أهل الذكر وأكثر من جهة أنت شايل فلوسك شايل إمكانياتك لذا
ما تستعجل تسأل واحد اثنين ثالثة وخمسة وتسأل الناس المميزين في كل مجال في بناء
الطين في بناء الطوب في بناء المسلح في بناء العمارات تسأل الناس المميزين وتتأكد
وتجيب أكثر من تصميم تدرسه بطرق كثيرة جداً جداً ما تستعجل على التنفيذ.
مواطن سوداني  :2أنصح كل صاحب أرض أنه يستغل المساحة بما يتناسب واحتياجات
أسرته يعني وده يتم عن طريق االستعانة بمهندسين يحدد المساحات التي ممكن أنه
يستغلها كل فرد في الفراغ اللي هو عاوزة.
مواطن سوداني  :3بنيت البيت بوضع خطة جميلة جداً في نظري أنا عبارة عن اثنين
أوضه بصالون وببرندات وأي حاجة لكن بعد ما سكنت في البيت وأخذت حاجة بتاعت
تسع شهور وال عشر شهور تذمر األبناء تذمروا ألنه نسبة إلى أن المنطقة ال تتناسب
وتربيتهم وعالقاتهم وبعدها أو قربها من مدارسهم وجامعاتهم.
مواطن سوداني  :4بنيت بيت لكن االستعجال خالني ما أستعين بخبراء يعني وال
مهندسين وال ذوي الخبرة فبنيت البيت وارتكبت عدد من األخطاء واحد منها المطبخ،

المطبخ بتاعنا ما كان كويس الصالة برضه عندها شباك فاتح على الشمس.
مواطن سوداني  :5عملت أول حاجة مطبخ من أربع أمتار في طول أربعة على ثالثة،
المطبخ ده أخذ جزء كبير من القطعة عملت ثاني أوضتين معكوسات بالطين األخضر
ساكب ونفستها شوي وعرشتها بالزينكو قعدتها فترة ،لما جينا عشان نبني الصالون لقيت
أنه المطبخ أثر تأثيرا كبيرا جدا في شغل المساحة ولم أستطيع أعيد ترتيبها من جديد.
أحمد بشتو :سيد أحمد أنت تعمل في هذا المجال منذ نحو أربعين سنة تقريباً ،قل لي ما
األخطاء الشائعة التي وقع فيها الناس سواء في التخطيط أو في إدارة ميزانية البناء؟
أحمد العروقي :هي معظم األخطاء الشائعة التي موجودة واللي الحظتاها في الفترات
السابقة ألنه كل واحد بفكر أنه بفهم في المجال هذا ،ويحاول هو يقود العملية ويحاول أن
يعتمد على ناس مش مؤهلين وبالتالي يقع في أخطاء في التصميم وفي التنفيذ ويشوفها
بعد سنين هذه ويبلش يصلح فيها ،والتصليح يكلفه شغالت كبيرة وخالل بعد فترة يشعر
أنه هذا البيت غير مالئم للسكن فيضطر يبحث عن غيره ،كما المقولة الشائعة تبعت
زمان اللي كانوا يتكلموا بها أنه كانوا يقولوا إنه أول بيت بيعه ثاني بيت أجره ثالث بيت
أسكنه ،يعني بما معناه أنت خالل المراحل هذه تتكون عندك الخبرة من مشاكلك ومن
أخطائك.
أحمد بشتو :ربما أيضا كما الحظنا من كالم الناس في السودان أن البعض تنتهي أمواله
قبل أن يتم البناء وقبل أن يتمتع بالبيت ،هل هذه الحالة ربما تكون منتشرة أو واردة في
بعض األوقات؟
أحمد العروقي :هذا يحصل ،يحصل كثيرا مع الناس اللي بتبني أحيانا ً يكون استنزف
نصف أمواله أو ثالثة أرباعها في شراء األرض فما في شيء يمنع أنه يتوقف فترة بس
يتوقف بعدما يخلص مرحلة معينة ،ما بصير يتوقف وهو برفع في الحديد يتوقف ،الزم
يكسي كل شيء ويتوقف بعد مرحلة الحديد بعد مرحلة الطابوق بعد مرحلة البالستر ما
يتوقف في نصف المراحل ،ألنه هذه تؤثر على الجودة وعلى عمر البناء في الفترة
القادمة.
أحمد بشتو :ربما أيضا البعض ينسى حين يخطط للبناء ألول مرة أن احتياجات أسرته
ستزداد بعد عشر سنوات مثالً ،يحتاج إلى رفع طوابق أزيد يعني كيف يمكن أن يؤسس
من البداية لهذا األمر؟
أحمد العروقي :هذه تعتمد عادة أنه البلديات تخصص المناطق مناطق سكنية لفلل مناطق
لعمارات إذا بني هو في منطقة العمارات وكان المسموح فيها مثالً أرضي وسبع أدوار
المفروض ما يضع هذا الحق عليه ،يصمم من البداية تصميمه أرضي لسبع أدوار ،إذا

قدر هو ينفذ دور أو دورين وفي مراحل ثانية يضيف لما يصير عنده شيء معين كان
بها بس إذا صمم ألرضي واثنين وهو المسموح له أرضي وسبعة وحاول يضيف بعد
هيك بتكون أموره صعبة ربما ما يقدر يضيف إال يزيل المبنى بالكامل ويبني من جديد.
أحمد بشتو :بعد الفاصل نواصل تقديم النصائح كيف تعد البيت للسكن بتكاليف قليلة عن
التجهيز الداخلي سنتحدث وتابعونا.
[فاصل إعالني]
أحمد بشتو :يقدر وجود نحو  89مليون وحدة سكنية في العالم العربي ثروة ضخمة تقدر
قيمتها بنحو  01تريليون دوالر ،ثروة تعني للكثير منا الكد لسنوات وإنفاق كل مدخرات
العمر للحصول على سكن مناسب ،مشاهدينا أهالً بك مرة أخرى إلى االقتصاد والناس
والمزيد من النصائح.
مراحل التشطيب النهائي
مهندس عمرو مرحلة تشطيب المبنى ال تقل ربما تعقيداً أو صرفا ً عن مرحلة بناء المبنى
ما العقدة في التشطيب؟
عمرو إبراهيم/مهندس ديكور :وهللا العقدة في التشطيب أنه أنت تتعامل مع أكثر من بند،
البنود اللي أنت تتعامل فيها األصباغ السيراميك اإلضاءة طبعا ً دي حاجات إحنا نكون
حاسبيها من البداية بمواصفات فنية وقياسية ،بس أنا األفضل في الموضوع إن أنا أحاول
أن أوفر بشكل كويس ،أزاي أوفر بشكل كويس؟ إن أنا أختار مواد جيدة جداً في
األساسات أزاي األساسات؟ بند زي بند الكهرباء ،المفروض الحاجات اللي هي داخل
الحيطة داخل الطوفة يعني مثال األسالك الزم أختار األسالك بشكل جيد جداً أنه أنا ال
أضطر أنه أنا في المستقبل أنه أكسر أو أني أنا أزيل مرحلة من المراحل اللي أنا
أشتغلتها وده طبعا ً يؤثر على الشغل بشكل عام ويؤثر على مرحلة التسليم في حاجة كمان
اللي هي لو تكلمنا عن األصباغ الداخلية في التشطيب ،األصباغ المفروض األساس بتاع
األصباغ لو أنا تكلمت عن مرحلة المعجون مثالً المفروض أنه أنا أعالج مرحلة
المعجون بشكل جيد جداً ألنه ممكن العميل أنا أختار لونا معينا ،أختار مع العميل لونا
معينا ممكن بعد سنة أو سنتين يقوم أنه يغيره بشكل أو بآخر ،فإذا أحب أن يغير عفش
البيت فيضطر بأن يغير اللون ،فأنا الزم أعمله األساس يكون جيد عشان بعد كده هو ال
يخسر أو يدفع تكاليف أعلى فده طبعا ً اللي إحنا نحاول نوفر فيه ،لو تكلمنا على
السيراميك المفروض أختار نوع سيراميك بشكل جيد أنه أنا ما بجي بعد سنة أو أثنين
أالقي كسور أو شروخ في سيراميك األرضيات ،بالنسبة للحمامات برضه الزم أختار
نوعا جيدا ،أزاي أنه أنا أوفر بقى؟ التوفير عندي يبقى في الوقت أنه أنا أسلم بشكل
كويس جداً وفي مرحلة قليلة جداً ،الحاجة الثانية إن أنا أختار منتجا جيدا ،إنه أنا مش بعد

سنة أو سنتين أالقي  Cracksحصل أو تسريب في  Pipeأو مشكلة في صبغ أو مشكلة
في خشب الزم إن أنا أعمل المرحلة بتاعتي دي تكون مدروسة بشكل جيد جداً أوفر على
ا لعميل إن أختار له منتجا جيدا بسعر كويس بس في نفس الوقت أنه ال يخسر في عملية
الصيانة.
أحمد بشتو :إذن هناك أمور ال مفر فيها من اإلنفاق عليها بسخاء ،ما البنود التي يمكن
أن نوفر فيها؟
عمرو إبراهيم :ممكن أوفر في بند األبواب ،يعني ممكن أختار أبواب بشكل معين
بسماكة معينة ده ممكن أوفر فيه بند األبواب ممكن أوفر فيه بشكل كويس جداً ،الـ
 lightsأقدر أوفر فيه بشكل كويس جداً أنت تعرف الـ  lightsطبعا ً تتفاوت أسعاره
بشكل ممكن أنا أختار ثرية ثمنها عشر آالف لاير وممكن أختار ثريا ثمنها ثمانية آالف
لاير ،فده بند ممكن أقدر أوفر فيه بند الـ  switchو socketأقدر أوفر فيه ألنه أنا ممكن
أختار  switch metalأو  boldسعرها أعلى من البالستيك دي بعض البنود اللي أنا
أقدر أوفر فيها بالنسبة لموضوع في مرحلة التشطيب ،في أمور ثانية ال أقدر أن أوفر
فيها طبعا ً زي موضوع األسالك والـ pipesوالحاجات اللي داخل جوا الحيطة موضوع
الـ Tilesاللي تكلمنا فيه مسبقا ً ما نقدر نوفر في حاجة زي كده تماماً.
أحمد بشتو :إذاً األمور المخفية داخل الحوائط وتحت األرض هي التي ال يجب أن أوفر
فيها إذن؟
عمرو إبراهيم :بس الـ  accessoriesأقدر أن أوفر فيها شوية ،الـ accessoriesاللي
هي إضاءة قلنا مفاتيح أبواب دي أقدر أوفر فيها بشكل كويس بس.
أحمد بشتو :هل التكنولوجيا الحديثة جاءت بخامات في التشطيب ربما توفر للعميل أم أن
التكنولوجيا بعيدة عن هذا؟
عمرو إبراهيم :عندي اإلضاءة عندي إضاءة  ،LEDاإلضاءة بتوفر سعرها مناسب جدا ً
للعميل وبتدي  Effectعالي جداً وبنفس الوقت ال تسحب كهرباء كثيرا ،فإذاً سأوفر على
العميل ،عندي حاجة ثانية مثال لو تكلمنا على بند األصباغ إن أنا عندي دهان خارجي
ت يحجب بنسبة  %05من طاقة
أشتغل في نفس المبنى اللي إحنا شغالين فيه دي الوق ِ
الشمس من أشعة الشمس فإذاً أنا وفرت الوقت اللي أنا قاعد فيه جوا العقار أو شقة ،شغل
المكيف عندي جوا سيكون أقل بكثير من أنه أنا ما يكون عندي حاجب للشمس ،فإذن أنا
وفرت برضه في الطاقة الكهربائية.
أحمد بشتو :هذا ما يسمى بالمباني الصديقة للبيئة؟
عمرو إبراهيم :المباني الصديقة للبيئة نعتمد فيها على أصباغ عاكسة لدرجة للشمس

فتوفر طبعا ً بالنسبة للطاقة الكهربائية ،نستخدم فيها زجاج خارجي عاكس للشمس وال
يُدخل األشعة الحمراء ،فوق الحمراء ،فبالتالي يوفر الطاقة بتاعتي جوا داخل البيت
بالتالي أقدر أوفر في الكهرباء وأقدر إني أنا أكون قاعد في العقار بشكل كويس بالنسبة
الرتفاع درجة الحرارة في البلد.
عدم االستعانة بأصحاب الخبرة
أحمد بشتو :مهندس عمرو األمر أيضا ً يحتاج للحديث عن األخطاء التي يقع فيها
صاحب الشقة تضطره إلى دفع أموال كثيرة في التشطيب لكن قبالً سنذهب إلى
موريتانيا ،الناس هناك يتحدثون اآلن عن األخطاء التي وقعوا فيها أثناء البناء أو
التشطيب ربما.
[آراء من موريتانيا عن تجارب بناء منزل]
مواطن موريتاني  :1أكبر األخطاء التي يقع فيها باني بيت مهما كان ذلك الباني وإن
كنت أنا من بينهم ،أن الشخص يبني بيتا انطالقا من الحد الذي عنده ماديا ً فيختار أن
تكون البناية متوازية مع التكلفة.
مواطن موريتاني  :2تعاملنا مع مهندس على أنه مهندس معماري ليقيم لنا منزال،
المهندس متعود على أن يحتال على أن تكون له عمولة في البناء ألنه تعود على العمل
بأقل تكاليف لكي يبقى له شيء وبالتالي صارت عادة وتقليد عند كثير من المهندسين
المعماريين ،كان عندي مواصفات أنا أعطيته مواصفات أعطيته المنزل وعدد الغرف
كذا تكون كذا ودعائم كذا ،أخذ المواصفات قبل ذلك وفي منتصف البناء أحسسنا بأصداع
كانت بالمنزل ،تحدثنا إلى مهندس آخر كان أكثر خبرة منه نظر إلى المرفق ،فقال إن
هذه المواصفات وأنه الحديد والدعائم التي قام عليها المنزل تستخدم لمنازل أصغر
وأصغر حجم وأقل غرف.
مواطن موريتاني  :3اختيار اليد الماهرة في العمل وثانيها الحفاظ على المواد من
التلف ،المواد المستعملة ،المحافظة عليها من التلف ،بحيث ال تتركها في الشارع وتتلف،
أيضا ً جودة المواد ال تشتري إال مواد جيدة ،ثالثا ً أن يتالءم كل الضروريات تتالءم مع
الشكل والمضمون فمثالً إذا كانت لديك عمارة من عشر طوابق وذات قيمة عالية يجب
أن تشتري لها أدوات الحمامات والمطابخ من نوع الراقي الجيد.
أحمد بشتو :مهندس عمرو ،ما أشهر األخطاء التي يقع فيها صاحب الشقة حين يقوم
بتشطيب شقته؟
عمرو إبراهيم :أشهر األخطاء إن أنا ما أفكر في الفرش وأنا بشطب طبعا ً ده خطأ كبير،
ألنه الزم أختار الفرش بألوانه وشكله حتى بطريقة فرشه جوا البيت قبل البدء بمرحلة

التشطيب ،عشان نشوف إيه المتطلبات اللي عايزها العميل أقدر أن أوفرها له قبل مرحلة
التشطيب قبلما الفرش.
أحمد بشتو :التشطيب يحتاج إلى فرق عمل متداخلة زمنيا ً ربما مثل عمال الكهرباء
السباكة األصباغ ما إلى ذلك ،كيف أدير هذه العملية؟ كيف أدير هذه الفرق؟
عمرو إبراهيم :أوالً الزم يكون في جدول زمني للمشروع ،إزاي الجدول الزمني؟ أنه
أننا أنسق مراحل العمل ،مرحلة العمل كمثال لو أنه سوف ابدأ باألسقف رح أركب
 gypsum boardأسقف معلقة الزم األسقف أبدأ أشتغلها أعمل الـ  Shadierبتاعها،
األسقف أقبل ما أبدأ مرحلة  gypsum boardبعد ما بركب  Shadierبنزل باألسالك
الكهربائية وبعدها أبدأ مرحلة  gypsum boardمباشرةً بعد ما بخلص مرحلة
 gypsum boardأنزل وأبدأ أشطب في الحوائط ،أول ما أشطب في الحوائط عند
مرحلة معينة لو قلنا مرحلة المعجون وتوقف أبدأ أنزل بـ  ،Tilesبعد ما أخلص Tiles
بفرش عليه مادة معينة عشان أبدأ أشطب األسقف مع الحواف مرة ثانية  ،فطبعا ً كله ده
إحنا يعني كشغلنا نبدأ نرتبه بجدول زمني معين وتبقى األقسام كلها شغالة بنفس الوقت.
أحمد بشتو :هل هذا الترتيب يوفر؟
عمرو إبراهيم :نعم ،ألنه لو العميل شطب لوحده بأيدي عاملة من بره عنصر الوقت مهم
جداً بالنسبة له ألنه كل ما عنصر الوقت يمر عليه كل ما يزيد عليه المصاريف أكثر فده
طبعا ً ال يبقى في مصلحته.
أحمد بشتو :لم يتبق لنا بعد هذه النصائح إال أن نتمنى لكم بيتا ً سعيداً بتكاليف في متناول
أيديكم قدر المستطاع ،تقبلوا أطيب التحية من ثائر الياسري ومنال الهريسي ومني أحمد
بشتو من العاصمة القطرية الدوحة لكم التحية وإلى اللقاء.

