
حمر  لأ ا لصليب  ا
رث لكوا ا ي 

�ف ي 
�ف للتعا ت  توجيها

01
ول لمقا ا ل  حتيا ا ي  د تفا

ل ز  عندما تكون مالك م�ز

ي حادث كارثة طبيعية
لك �ز ز ر م�ز  ت�ز

لك ز ي م�ز
تبحث عن التعاقد مع مقاول لتنفيذ إصالحات �ز

ي الحاالت التالية: 
استخدم هذا الدليل �ف
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ي 
ز لخطر احتيال المقاول. يشيع انتشار احتيال المقاول �ز يجب عىل مالكي العقارات أخذ الحيطة والحذر بعد التعرض لأي كارثة لأنهم معرض�ي

ان بالفو�ز الناجمة عن أنشطة  ي الرجوع إىل الحالة الطبيعية بأرسع ما يمكن مع الق�ت
ل �ز ز ي تتعا�ز من إحدى الكوارث. رغبة مالك الم�ز

المناطق ال�ت
ز عىل دفع تكاليف إصالحات خاطئة وغ�ي  ز إىل استغالل الآخرين. قد يشتمل احتيال المقاول�ي ي تعمل عىل تهيئة البيئة المثالية لأولئك الساع�ي

التعا�ز
اخيص المناسبة أو بدون الحصول عىل الأذونات  لزمة وتم تنفيذها بصورة سيئة مع تكبد تكلفة تفوق القيمة السوقية أو تنفيذ العمل دون ال�ت

ي بعض الحالت، يدفع مالكو المنازل لمقاول ما مقابل أعمال إصالح لم يتم البدء فيه نهائًيا.
المناسبة. �ز

تفادي احتيال المقاول

وع البناء والتعم�ي ي م�ش
القائمة المرجعية �ف

المرحلة 1: حدد مقاواًل

ز متعددين الحصول عىل التقديرات )العطاءات( من مقاول�ي

الحصول عىل معلومات عن المقاول والتحقق من صحتها

المرحلة 2: توقيع عقد

ي
طار الزم�ز التحقق من النطاق والإ

تأكيد نفقات المواد والعمالة

ي للدفع
تخطيط الجدول الزم�ز

وع المرحلة 3: إقفال الم�ش

الحصول عىل التصاريح

شغال الحصول عىل شهادة الإ

إنهاء قائمة المهام

ي
تنفيذ الدفع النها�أ

كيفية اختيار مقاول

اطلب توصيات من مصادر موثوقة

الحصول عىل مناقصات

الحصول عىل تقديرات مكتبوبة )أو عطاءات( ]انظر صفحة 4 لمزيٍد من التفاصيل[

ز عىل الأقل تقديم مناقصات اطلب من ثالث مقاول�ي

ف اخيص والتأم�ي التحقق من ال�ت

ات تحذيرية... مؤ�ش
 يتنقل المقاولون من شخص إىل آخر

المقاولون ال يحملون هوية أو تراخيص أو تأميًنا مناسًبا

رفض توف�ي تقدير مكتوب أو نطاق العمل

يطلبون دفع المبلغ بكالمل قبل أن يبدأ العمل، وأن يكون الدفع نقًدا أو يطلبون إيداع عربون "لحجز مكان لنفسك 
ي قائمة االنتظار"

 �ف

 يريدون توقيع عقد يشتمل عىل مساحات فارغة

ت عليهم بعمل سابق أو الأن لديهم مواد متبقية من مهام عمل أخرى يقدمون خصومات إذا أ�ش

ز بعد وقوع كارثة ما. فيما يىلي بعض الخطوات  ز هو أفضل طريقة لتفادي أن تصبح ضحة لحتيال المقاول�ي اختيار مقاول يملك الجودة والسمعة الطيبي�ت
المتبعة عند اتخاذ القرار.

ي عىل المدى الطويل "Long Term Recovery Group" كلهم بمثابة مصادر 
يعد الأصدقاء والعائلة أو هيئة Better Business Bureau أو مجموعة التعا�ز

ز المو� بهم قبل وقوع الكارثة والحتفاظ بها رفقة أوراقك الهامة الأخرى.  جيدة. يمكنك إنشاء قائمة بالمقاول�ي

 . ز  إذا كنت تستخدم تغطية تأمينية، فاتصل بمحقق التأم�ي

ز الموجودين خارج الدولة أو يحملون تراخيص خارج الدولة. توخ الحذر عند التعامل مع المقاول�ي

كته  اسمه بالكامل واسم رسش

نشاءات السكنية بولية تكساس.   نسخة من شهادة التسجيل الخاصة به لدى لجنة الإ

 نسخة من بطاقة هويته/رخصة قيادته

 إثبات تعويض العمال 

ز  خطابات مرجعية من عمالء سابق�ي

ي والقضايا المدنية المقامة ضد المقاول. يمكنك مراجعة هيئة Better Business Bureau و/أو المحكمة المحلية.
بحث السجل الجنا�أ



ITEM

McMillan Home Repair

1

Contractor Name
Scope of Work

Date of Work Completed

RC
BUILDERS

WORK TO BE COMPLETED

2
3

LABOR MATERIALS AMOUNT
Demolition

RC Builders - Project Lead : Norville Rogers (nrogers@rbc.com)

1834 17th St. SW
Dallas, TX 75001
(469) 867-5309

Home repair - Demo damaged areas, repair damaged plumbing 
areas, refinish walls and floors, and install new cabinets

3 Months Starting August 01 and ending November 01

ITEM

SUBTOTAL
TAX RATE

SALES TAX
OTHER
TOTAL

1

4%

-

1,517.25

1,668.98

WORK TO BE COMPLETED

2
3

LABOR MATERIALS AMOUNT

6%

Demolition
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ف5  الحصول عىل المناقصات من المقاول�ي

تأكد أن المناقصة ستشتمل عىل:

معلومات المقاول

وصف مفصل للعمل الذي سيتم إنجازه، والمعروف باسم "نطاق العمل".

تكاليف منفصلة للعمالة والمواد

التكاليف المفصلة لأي مواد محددة ينوي المقاول استخدامها

كيبات  ز أي عنارص خاصة، مثل ال�ت تأكد من تضم�ي
ي المناقصة. 

والأجهزة والأرضيات، �ز

ي الحصور عىل تكلفة تقديرية منهم للعمل المطلوب تنفيذه. التكلفة 
، ستتمثل خطوتك التالية �ز ز ت بضع مقاول�ي بمجرد أن تكون قد اخ�ت

التقديرية تعرف أيًضا باسم المناقصات. ينبغي أن تحصل عىل الأقل عىل ثالثة مناقصات. 

ي الحصول عىل فهم أفضل لالإصالحات 
. سوف يساعدك ذلك �ز ز ز مختلف�ي سيسمح لك الحصول عىل مناقصات متعددة بمقارنة مقاول�ي

ي يجب أن تستغرقها. إذا كنت مؤّمًنا 
اكهم، والمدة ال�ت المطلوبة ، وسعر السوق بالنسبة لليد العاملة والمواد ، وعدد العمال المطلوب إرسش

شاد  ار وتكلفة الإصالح المحتملة. سيمنحك ذلك تكلفة تقديرية مرجعية لالس�ت ز تقديم تقدير لالأرصز عليك، فقد يكون بإمكان محقق التأم�ي
بها.

وع عن عمد ، ثم يعمد إىل زيادة  ي تقل عن المتوسط أو تزيد عنه. قد للمقاول يفرض رسوم أقل عىل الم�ش
احذر من المناقصات ال�ت

ة مقابل المواد أو الأيدي العاملة، فمن  وع. من ناحية أخرى ، إذا كنت تعتقد أنك تتكبد مبالًغا كب�ي ة الم�ش التكلفة عىل مدار ف�ت
ي طويل الأجل المحلية للتحقق من ذلك.

ي أو التصال بمجموعة التعا�ف
المستحسن الوصول إىل متجر للأخشاب أو مواد المبا�ف

ي للعمل
طار الزم�ز الإ

ي 
اعتماًدا عىل حجم الإصالحات، يمكن تقسيم الخط الزم�ز
امك أنت والمقاول  ز ي ال�ت

إىل مراحل. هذا سوف يساعد �ز
ي المحدد.

بالجدول الزم�ز

مراجع إىل مهام تم تنفيذها مؤخًرا

ي قدًما مع المقاول.
ي تم تنفيذها مؤخًرا، وتابعها مع تلك المراجع قبل الم�ز

اطلب ثالثة مراجع لالأعمال ال�ت

كة، معلومات  السم أو اسم ال�ش
التصال

ل تقبل بمناقصة ل تشتمل إىل عىل 
التكلفة الإجمالية.

ي تقوم بتوظيف مقاول للقيام 
وصف كامل لجميع الأعمال ال�ت

وع، مثل  بها. يجب أن يحدد النطاق أيًضا مراحل الم�ش
ي ستحدث أولً وثانيا وما إىل ذلك.

المهام ال�ت

ز من الباطن،  التأكد من تحديد هوية المقاول�ي
، والعمل الذي  ز ز والكهربائي�ي مثل السباك�ي

وع. يتحملون مسؤوليته داخل الم�ش

قائمة بالبنود الملزم بها المقاول 
ي 

خالل مسار عمله الشامل �ز
لك ز م�ز

ي 
يجب أن تتضمن المناقصة قائمة بجميع المواد ال�ت

ي الوظيفة وتكلفتها، ثم ي�د 
سيستخدمها المقاول �ز

تكلفة العمالة لكل مهمة.

ينبغي أن تشتمل المناقصة عىل طول 
وع. ي يستغرقها الم�ش

المدة الزمنية ال�ت
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RC
BUILDERS
1834 17th St. SW

Dallas, TX 75001

(469) 867-5309
Dart Home Repair

Construction Contract

1. Walls

	 •	Removal	and	repl
acement	of	all	dam

aged	sheetro
ck	on	the	firs

t	floor

 • Applying wall texture

 • Paint

2. Mold Remediation

 • Treat the house for mold

 • Watch for any mold regrowth

 • Obtain a mold inspection at the close of the project. 

3. Floors

	 •	Removal	of	damaged	flooring
	on	the	first	fl

oor

	 •	Sourcing	ne
w	wooden	flo

ors

	 •	Laying	woo
d	floors

4. Baseboards and Trim

 • Removal of all damaged baseboards and trim

 • Source replacement baseboards and trim

 • Installation of all baseboards and trim

This contact is between  Florence & Melvin Dart,(the owner)  

and  RC Builders (the contractor) who is licences in the state of Texas 

under license number 8734901. 

Scope of Work

The work being performed under this contract includes:

• 20% - Project Commencement

• 30% - Project Mid-Point or 50% completion

• 30% - Project 75% completion

•	20%	-	Proje
ct	100%	com

pletion	and	a
fter	final	wal

k-through

Payment Terms

Payment shall be made to RC Builders in the amount of $50,000 in exchange for the 

work list above. Payment is expected at the following points in the project
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RCBUILDERS1834 17th St. SWDallas, TX 75001(469) 867-5309

Independent Contractor StatusIt	is	agreed	that	Contractor	shall	perform	the	specified	work	as	an	independent	

contract. Contractor shall perform the work independent of Homeowner’s supervision, 

being responsible only for satisfactory completion of work. Contractor may use 

subcontractors, but shall be solely responsible for supervision and for the quality of the 

work they produce.

Change Order
The Contractor and Homeowner recognize that:•  Contractor’s original cost and time estimates may prove too low due to 

unforeseen events, or to factors unknown to the Contractor when the contract was 

made;

•		 Homeowner	may	desire	a	mid-job	change	in	the	specifications	that	would	

add	time	and	cost	to	the	specified	work	possibly	inconvenience	then	Contractor;	or

•	Other	provisions	of	the	contract	may	be	difficult	to	carry	out	because	of	

unforeseen events, such as a materials or labor shortage.Liability Waiver
Contractor agrees to hold harmless and indemnify Homeowner for all damages, costs 

and attorney fees that arise out of harm caused to Contractor, subcontractors and other 

third	parties,	known	and	unknown,	by	Contractor’s	performance	of	the	specified	work.	

Liens and Waivers
Contractor	will	complete	the	specified	work	in	a	manner	according	to	standard	

practices.	Contractor	warrants	that	the	specified	work	will	comply	with	all	applicable	

building	codes	and	regulations.	Labor	and	materials	provided	as	part	of	the	specified	

work will be free from defects for 2 years from the date of completion.
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توقيع عقد بناء...

هل يشتمل عقدك عىل...

معلومات المقاول
ز اخيص والتأم�ي ينبغي أن تشتمل عىل معلومات ال�ت

نطاق العمل 
تأكد من أن نطاق العمل يحدد بوضوح جميع المتعاقدين من الباطن، والعمل الذي سيتحملون 

مسئولية إكماله. 

قائمة النفقات والمواد

عىل غرار المناقصة الخاصة بك، يجب أن يحتوي العقد عىل قائمة مفصلة بجميع المواد وتكاليفها 
ونفقات العمالة موزعة حسب المهمة.

يجب أن يحتوي العقد عىل تكلفة مهمة العمل، بالإضافة إىل إرشادات حول كيفية التفاق بينك 
وع. ة الم�ش ز المقاول عىل أي تكاليف إضافية خالل ف�ت وب�ي

كيبات والأثاث[. هل  يجب أن يحدد عقدك أيًضا من الذي سيدفع مقابل المواد ]الأجهزة وال�ت
ستدفع أنت أم يدفع المقاول؟ 

وع ي للم�ش
طار الزم�ف االإ

ي 
وع، بما �ز ي يستغرقها الم�ش

ي للعقد الخاص بك طول المدة الزمنية ال�ت
عىل غرار المناقصة الخاصة بك، يحدد قسم الجدول الزم�ز

ذلك تاريخ البدء. 

وع. وع، أو الأسباب المقبولة لتأخ�ي الم�ش ي للم�ش
ي أيًضا تحديد أي رسوم جزائية لتجاوز الجدول الزم�ز

يمكن لقسم المخطط الزم�ز

ينبغي أن توقع دائًما عقًدا قبل بدء أي عمل. تعد المناقصة التفصيلية بداية جيدة، ولكن العقد الموقع هو 
أقوى دفاع ضد الحتيال من جانب المقاول. قبل التوقيع عىل أي عقد، تأكد من أنك مرتاح لما توافق عليه. 

ء تفهمه.  ي
ال توّقع عىل أي �ش

تفاصيل عن الحصول عىل التصاريح المناسبة 

ز الحصول عليها، ومن الذي سيدفع الرسوم. ي يجب الحصول عليها، ومن المسؤول عن تأم�ي
يجب أن يحدد عقدك التصاريح ال�ت

يصالت النهائية.  إذا كان المقاول مسؤولً عن الحصول عىل التصاريح المناسبة، فيجب عليه تزويدك بالأوراق والإ

عملية أوامر التغي�ي

ي تطرأ عىل نطاق عمل 
ات ال�ت تحدد إجراءات عملية كيفية معالجة التغي�ي

العقد أو المواد أو العمالة أو الأسعار. يجب أن تكون جميع أوامر التغي�ي 
مكتوبة.

النظام الهيكىلي للدفع  
ي مناطق 

 ل تدفع مقابل مهمة العمل بالكامل مقدًما. من المخالف للقانون أن يأخذ المقاولون �ز
ي لمدة عام عىل الأقل.  

الكوارث أي أموال مقدما، ما لم يكن لديهم مكتب محىلي �ز

ط الرهن التحرر من �ش

وع سيضع رهًنا أو حق ضمان أو  تعرف كتابًيا عىل ما إذا كان مقاول الم�ش
رهًنا عقاريًا عىل مبناك.

ط  ، اطلب من المقاول توقيع مستند تحرير رسش ي
بمجرد سداد القسط النها�أ

الرهن. سيؤدي هذا إىل إعفائك من أي مسؤولية تجاه المقاول من الباطن أو 
لك. ز ي إصالح م�ز

ز الذين يستعيون بهم المقاول �ز البائع�ي

ل  ف ط فحص الم�ف �ش

ي 
، اطلب إجراء فحص بواسطة طرف خارجي �ز ي

قبل أن تقوم بالدفع النها�أ
ز ذات  ي جميع القواعد والقوان�ي جميع الأعمال. تأكد من أن الإصالحات تل�ب

الصلة. ستكون مسؤولً عن تغطية تكلفة الفحص.

ي فقط أن عقدك سوف يحدد النقاط 
ط عقدك إعداد فوات�ي عىل مراحل. هذا يع�ز يو� بأن يش�ت

وع من أجل الدفع. ادفع قسطك الأخ�ي بعد إكمال "قائمة الأعمال غ�ي  ي الم�ش
أو المعالم �ز

المكتملة".

ادفع دائًما باستخدام الشيك أو البطاقة الئتمانية. ل تدفع نقًدا أبًدا.

ضمان العمل 

اطلب ضمانات أو تعهدات مكتوبة. 

إذا قدم المقاول ضمانًا، فينبغي تحديد ما يغطيه الضمان بوضوح، ومن المسؤول عن 
كة المصنعة(، ومدة رسيان الضمان. الضمان )التاجر، أو المقاول، أو ال�ش

ز من الباطن.  قد ل يغطي ضمان المقاول بعض المقاول�ي

الشائع أن يمتد الضمان من عام واحد إىل 3 أعوام 

ط الفسخ �ش

ي لكيفية تعامل المقاول 
يحدد أسباب إنهاء العقد مع المقاول وجدول زم�ز

مع أي مشاكل.
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RC
BUILDERS

1834 17th St. SW

Dallas, TX 75001

(469) 867-5309

Dart Home Repair

Punch List Report

This contact is between  Florence & Melvin Dart,(the owner)  

and  RC Builders (the contractor) who is licences in the state of Texas 

under license number 8734901. 

ITEM #1

LOCATION : BEDROOM 1 CEILING FAN LIGHT DOES NOT TURNED ON WHEN 

THE LIGHT SWITCH NEXT TO THE DOOR OF 

BEDROOM 1 IS TURNED ON

ITEM #2

LOCATION : KITCHEN THE ELETRICAL OUTLET WAS INSTALLED 

INCORRECTLY

ITEM #3

LOCATION : LIVING ROOM THE CEILING FAN WAS INSTALLED INCORRECTLY 

AND IS HITTING THE CEILING
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ITEM #4LOCATION : HALLWAY

HALLWAY BASEBOARD WAS POORLY INSTALLED - 

THEY DO NOT ALLIGN

ITEM #5LOCATION : EXTERIOR

THERE IS A GAP IN EXTERIOR POST 

ITEM #6LOCATION : FRONT DOOR

PAINT ON DOOR KNOB - CONTRACTOR TO CLEAN
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وع... إقفال الم�ش

إنشاء قائمة الأعمال غ�ي المكتملة

نشاء قائمة بجميع الإصالحات الالزمة. تعاون مع المقاول لإ

تأكد من حصولك أنت ومقاولك عىل نسخة من قائمة الأعمال غ�ي المكتملة

التحقق من صحة كل الأعمال

ي يجب عليك القيام بها للتأكد من أن كل العمل قد 
وعك من النهاية، فهناك بعض الأشياء ال�ت ب م�ش بمجرد أن يق�ت

اكتمل وأنجز بشكل جيد. ل تقم بتسديد الدفعة النهائية ح�ت يتم النتهاء من جميع الأعمال واستيفاء جميع متطلبات 
العقد.

تيب لفحص مستقل ال�ت

شغال الحصول عىل شهادة الإ

لي من المقاول.
ز احصل عىل معلومات الضمان الم�ز

ط الرهن. اطلب من المقاول توقيع مستند تحرير �ش

وع: قفال الم�ش القائمة المرجعية الإ

التأكد من أن جميع الأعمال قد اجتازت جميع عمليات التفتيش المطلوبة وأن جميع التصاريح قد تم إغالقها بشكل صحيح.

راجع عقدك وقائمة الأعمال غ�ي المكتملة للتأكد من اكتمال جميع الأعمال المتفق عليها.

إذا كانت إصالحاتك شاملة، فتأكد من حصول المقاول عىل شهادة إشغال من إدارة البناء المحلية.

ز أو المفتش العقاري( لفحص العمل المنجز قبل سداد المبلغ بالكامل. استقدام مفتش أو وكيل مستقل )محقق التأم�ي

. ي
يبنغي أن يحدث ذلك بعد تنفيذ الدفع النها�أ



فل اجتاحه الفيضان بفعل  ي م�ف
مقاول ينفذ إصالحات �ف

عواصف عاتية.  

حتيال المقاول
ي ا

تفاد
ول

قا
لم

ل ا
تيا

ح
ي ا

اد
تف
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ضافية... المساعدة االإ

هل كنت تعتقد أنك ضحية الحتيال المقاول؟ 

ي منطقتك
اتصل بقسم المساعدات القانونية المحلية �ز

ي ولية تكساس 0508-621-800-1 لرفع شكوى
اتصل بالنائب العام �ز

دارة الطوارئ )FEMA( عن طريق التصال بالرقم 800-621-3362 اتصل بالوكالة الفيدرالية لإ

ي مزيد من المعلومات حول كيفية تجنب احتيال المقاول؟ 
هل ترغب �ف

ي طويل الأجل المحلية
تواصل مع مجموعة التعا�ز

SBPUSA.org ابحث عن موارد وتدريبات إضافية عىل

ي بعد وقوع الكارثة؟
ي التعا�ف

هل أنت بحاجة إىل دعم �ف

ي منطقتك
اتصل بالرقم 211 للتواصل مع الموارد الموجودة �ز

)1.800.998.4GLO )4456 ي ولية تكساس عىل الرقم
ي العمومية �ز

تفضل بزيارة recovery.texas.gov أو اتصل بـمكتب الأرا�ز

مقاول يصلح سقًفا تالًفا بسبب كارثة طبيعية.  

المرجع:
1 . Disaster Recovery: Avoid Home Repair Fraud, Lone Star Legal Aid
2 .Disaster Recovery, SBPUSA.org
3 .Sample Construction Contracts, HomeAdvisor.com
4 .Sample Construction Contracts, HomeAdvisor.com

وع: نبذة عن هذا الم�ش
ز من حادثة كارثة ما. تم تطوير محتوى هذا الدليل  ي دعم أولئك المتعاف�ي

ي من أثر الكوارث للمساعدة �ز
طورت buildingcommunityWORKSHOP أربعة أدلة للتعا�ز

.Lone Star Legal Aid بدع من مؤسسة

ي جزئًيا بواسطة منحة مقدمة من جمعية الصليب الأحمر الأمريكية. 
ي من إعصار هار�ز

وع التعا�ز ز م�ش تم تمك�ي



01 01 تفادي احتيال المقاول
02  حقوق المستأجر بعد وقوع كارثة طبيعية

ي حالة الفيضانات
ز �ز 03  دليل التأم�ي

04  تنظيف العفن بعد وقوع كارثة

حمر  لأ ا لصليب  ا
رث لكوا ا ي 

�ف ي 
�ف للتعا ت  توجيها


