
 معلومات تهم المهندس المدنى
 م1بحد أدنى  مرة ضعف قطر سيخ الحديد 54وصلة الضغط 

 م1مرة ضعف قطر سيخ الحديد بحد أدنى  06وصلة الشد 

 مم 23يتم الوصل لالقطار االقل من 

 مم يتم وصلها باللحام أو الوصالت الميكانيكية23االقطار اعتبارا من 

 % من الحديد34اليزيد الوصل فى المقطع الواحد عن 

 الركيزةتكسيح الحديد فى الكمرات الطرفية عند سبع البحر النظيف أى من وش 

و يمتد الى  الركيزةتكسيح الحديد فى الكمرات المستمرة عند خمس البحر النظيف أى من وش 

 ربع البحر النظيف المجاور

 الركيزةالنظيف أى من وش  وصل االسياخ عند خمس أو ربع البحر

 الركيزةأى من وش  الصب عند خمس أو ربع البحرأماكن وقف 

سم أو قطر اكبرهما أيهما أكبر منعا لتعشيش  3.4التقل المسافة بين أى سيخين عن 

 الخرسانة

 سم14طول ضلع مكعب الخرسانة 

 يوم من صب الخرسانة 32بعد  3كجم / سم346اجهاد كسر مكعب الخرسانة 

و يجب اال تقل مقاومة المكعب من صب الخرسانة أيام  7يتم كسر ثالثة مكعبات خرسانة بعد 

 من صب الخرسانة يوم 32% من مقاومته بعد 74عن 

 يوم من صب الخرسانة 32يتم كسر ثالثة مكعبات بعد مرور 

 سم4سم و االساسات و حوائط الخزانات 3.4و الكمرات و االعمدة  بالطاتللالغطاء الخرسانى 

 .... مبانى .... بياض .... بالط (كجم أسمنت  266رمل +  2م1مونة )  2م

 سم ( 0*13*34مبانى نصف طوبة  3م 26مونة .... )  2م

 سم ( 3بياض  3م 56مونة .... )  2م

 بالط ( 3م 56مونة .... )  2م

 طرطشة 3م 366كجم أسمنت ( ....  546رمل +  2م1مونة )  2م



 مبانى ( 3م 12سم .... )  0*13*34طوبة  1666

 دهانات ( 3م 10لتر دهان .... )  5لتر أساس +  3معجون +  ك 3

 كجم أسمنت ( 346رمل +  2م 6.5زلط +  2م 6.2خرسانة عادية )  2م

 كجم حديد ( 166كجم أسمنت +  246رمل +  2م 6.5زلط +  2م 6.2خرسانة مسلحة )  2م

 جنيه مصرى ( 566خرسانة عادية ) مونة و أجرة  2م

 جنيه مصرى ( 1666مونة و أجرة خرسانة مسلحة )  2م

 جنيه مصرى ( 76جنيه مصرى .... لبشة  166خرسانة عادية ) مصنعية .... قواعد  2م

 جنيه مصرى ( 366خرسانة مسلحة ) مصنعية ....  2م

 جنيه مصرى ( 066 – 466طن أسمنت ) 

 جنيه مصرى ( 4666طن حديد ) 

 جنيه مصرى ( 44زلط للخرسانة العادية )  2م

 جنيه مصرى ( 74زلط للخرسانة المسلحة )  2م

 جنيه مصرى ( 26رمل )  2م

 جنيه مصرى( 266( .... )0*13*34)مصمت االلف طوبة 

 

 لمشروع عمارة سكنية تشطيب متوسطتكلفة تقديرية 

 



  : مثال

وتود معرفة تكلفة  2م 011لنفرض ان لديك قطعة ارض تود بناءها مساحة االرض مثال 

 اجمالية تقديرية لبناء هذه االرض

 ادوار 3ولنقل انك ستقوم ببناءها لعدد 

 3سابق ومن ثم ضرب الناتج في لالجدول ا اللسنقوم بحساب تكلفة الدور الواحد من خ

 اوال الخرسانة المسلحة

 جنيه للخرسانة المسلحة 201المتر المسطح من االرض يتكلف 

 جنيه 20111=  011*  201اذن مساحة االرض تتكلف للخرسانة المسلحة 

 

 ثانيا اعمال المباني

 جنيه 57الرض يتكلف للمباني المتر المسطح من ا

 جنيه 5711=   100 * 75اذن مساحة االرض تتكلف للمباني 

 

 وهكذا في باقي البنود

وبحساب مجموع هذه البنود تستطيع عمل تكلفة مبدئية للدور الواحد وبضربه في عدد االدوار 

 يكون لديك تكلفة تقديرية للمبني ككل

 االبواب و الشبابيكالصحية و التركيبات و بيةرالكه التركيباتتكلفة وتضاف لكل شقة 

 التالى :ك 

 

 2م 071للشقة في حدود 

 

 جنيه  5000 االبواب و الشبابيك

 جنيه  5000الصحية  التركيبات

 جنيه  5000 يةالكهرب التركيبات

 

 مالحظات

 السطح علي انهم دور +يتم حساب االساسات + السلم 

ف االساسات ادوار فتتم اضافة دور رابع لتغطية تكالي 3بارة عن عبمعني اذا كان المبني 

 والسلم والسطح

 2101جميع االسعار محسوبة بالجنيه المصري وحسب اسعار السوق المصري في سبتمبر 

 دةئلحساب نسبة الهالك والهادر والنفقات الزا 0.0يتم ضرب الناتج كله في 

 

 

 


