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 الممخص
إف إرتفػػػػػػػاع تكػػػػػػػاليؼ تػػػػػػػكاير المسػػػػػػػكف المقدػػػػػػػـ رسػػػػػػػكاف  ك   دنػػػػػػػ  الػػػػػػػد كؿ ، قػػػػػػػد  د  لظهػػػػػػػكر 

ادية الم ا ػػػػػػػرة دكف تقنيػػػػػػػا   ديػػػػػػػدة ، إك  نهػػػػػػػا كانػػػػػػػ  تركػػػػػػػز  ال ػػػػػػػا  مػػػػػػػ  تكػػػػػػػاليؼ ال نػػػػػػػا  ارن ػػػػػػػ
 (. 9999الت طي ا ، ناهيؾ  ف التكاليؼ  ير ال نادية )ن يؿ ك  ندار  

لهػػػػػػ ا اػػػػػػحف ال اػػػػػػم يطػػػػػػر   عػػػػػػض المفػػػػػػاهيـ المسػػػػػػتاد ة لتقنيػػػػػػا  الت ػػػػػػطي  رسػػػػػػكاف  ك   دنػػػػػػ  
الػػػػػد كؿ ، ايػػػػػم لػػػػػكاظ نػػػػػدرة  ا  اػػػػػام ال اتػػػػػة  تقنيػػػػػا  تر ػػػػػيد   مػػػػػاؿ الت ػػػػػطي ا   متػػػػػر ، 

سػػػػػتهاف  هػػػػػا مػػػػػف التكػػػػػاليؼ ال ناديػػػػػة التػػػػػ  تنقسػػػػػـ مػػػػػف الناايػػػػػة ارن ػػػػػادية ر ػػػػػـ ت ػػػػػكيمها  لنسػػػػػ ة كي
 (:9988 ناتر )درة  3لممسكف إل  

 %.91كهكما دكف سطح ا رض ، كت كؿ اكال     Substructureا ساسا   -
كهػػػػػػػػك كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػااكؽ ا رض مػػػػػػػػف اػػػػػػػػكادط     Superstructureا  مػػػػػػػػاؿ ارن ػػػػػػػػادية ار تياديػػػػػػػػة   -

 %.55-01م ن  اكادط ااممة  ك هيكميا ، كت كؿ اكال  مف ك سقؼ ، سكا  كاف ال
)طراػػػػػ   عػػػػػض تقنيػػػػػا  ال نػػػػػا  المتكااقػػػػػة المعتمػػػػػدة  مػػػػػ  المػػػػػكاد ال يديػػػػػة المتػػػػػكارة، كالتػػػػػ  تمكػػػػػف 

ممػػػػا  مكػػػػف معػػػػا مػػػػف ت فػػػػيض   Self Build مػػػػف إسػػػػت داؿ العمالػػػػة المكمفػػػػة  العمالػػػػة ال اتيػػػػة 
 ( .9999فعمية )ن يؿ ك  ندار  التكاليؼ ال نادية إل  اكال  نتؼ تكمفتها ال

كهػػػػػػػ  مػػػػػػػا تعطػػػػػػػ  الم نػػػػػػػ   ػػػػػػػكم  النهػػػػػػػاد  كمرااقػػػػػػػ  الدا ميػػػػػػػة    Finishes  مػػػػػػػاؿ الت ػػػػػػػطي ا   -
 % .51-35كتم ؿ مف Hapitable  ليتمكف المستعمميف مف سكن   

كتتنػػػػاكؿ هػػػػػ   الدراسػػػػػة تقنيػػػػػا    مػػػػػاؿ الت ػػػػػطي ا  ، إ تمػػػػػادا  مػػػػػ  تاميػػػػػؿ  ناتػػػػػر التكمفػػػػػة  ا  
  هدؼ تر يدها ، مع طر  ال دادؿ التقنية المناس ة ل فض التكمفة. ال قؿ النس  

 

 

 
 ت طي ا  -تقنيا  -سكاف من فض التكاليؼإكممات الفهرسة : 



 

 :سكنمإنتاج ال تكمفة عناصرمقدمة : 
 :العناتر إل  ن اطيف  ساسييف  تقسيـ قاـ ارقتتاديكف 

راضػػ  ،   %91-6 ر س المػػاؿ ت ػػمؿ تكمفػػة :  non-constructionأوال أنشطططة ريططر بنا يططة 
ك ، التتميما  الهندسػية%95-91 كال دما ، المرااؽ  % )كقد تزيد اس  المكقع(05-01 ال نا 

ك )مػػا يسػػتجد مػػف متػػاريؼ  يػػر  %91  ػػـ تكمفػػة التنظػػيـ ك ردارة،  %5-0ار ػػراؼ  مػػ  التنفيػػ  
 .%(91 -0يتركا  ما  يف منظكرة 

 ػػـ ،  %31-05 كت ػػمؿ مػػكاد ال نػػا  : construction  Buildingثانيططا أنشطططة بنا يططة ب تططة  
 .%01-95 العمالة كالمعدا  اطرؽ التفي 

هػػ   النسػػ   يػػر  ا تػػة ايػػم ت تمػػؼ  ساسػػا اسػػ  المكقػػع ك مسػػتك  الت ػػطي  ايػػم   فكيقاػػظ  
 .ؿ اكال  النتؼ اقطت كتا  الم ا رة تكاليؼ ال ن ي كقف اكال  نتؼ التكمفة، كما  ف 

 

تركز  ال ا  م    هكر تقنيا   ديدة ، إك  نها، قد  د  لظ ـف المقدؼ تكاير المسكإف إرتفاع تكالي
مطن التكطالي  .  ر ـ ت كيمها  لنس ة كيسػتهاف  هػا ف الت طي ا تكاليؼ ال نا  ارن ادية الم ا رة دك 

 (:8811عناصر )درة  3البنا ية التى تنقسم من النا ية اإلنشا ية لممسكن إلى 
 %.91كهكما دكف سطح ا رض ، كت كؿ اكال     Substructureا ساسا   -
كهػػػػػػػػك كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػااكؽ ا رض مػػػػػػػػف اػػػػػػػػكادط     Superstructureا  مػػػػػػػػاؿ ارن ػػػػػػػػادية ار تياديػػػػػػػػة   -

 %.55-01ك سقؼ ، سكا  كاف الم ن  اكادط ااممة  ك هيكميا ، كت كؿ اكال  مف 
تمكػػػػػف مػػػػػف إسػػػػػت داؿ  ة المتػػػػػكارة،   المػػػػػكاد ال يديػػػػػ عػػػػػض تقنيػػػػػا  ال نػػػػػا  المتكااقػػػػػة المعتمػػػػػدة  مػػػػػ)

ض التكػػػػاليؼ ال ناديػػػػة إلػػػػ  اػػػػكال  ت فػػػػ التػػػػ  Self Build العمالػػػػة المكمفػػػػة  العمالػػػػة ال اتيػػػػة 
 . ، كما سنر   الاالة الدراسية لمتكنكلكجيا المتكااقة كاقا(تها الفعمية نتؼ تكمف

قػػػػػػػ  الدا ميػػػػػػػة  كهػػػػػػػ  مػػػػػػػا تعطػػػػػػػ  الم نػػػػػػػ   ػػػػػػػكم  النهػػػػػػػاد  كمراا  Finishes  مػػػػػػػاؿ الت ػػػػػػػطي ا   -
)اسػػػػػ  مسػػػػػتك  الت ػػػػػطي : إقتتػػػػػاد   %51-35ليػػػػػتمكف المسػػػػػتعمميف مػػػػػف سػػػػػكن   تم ػػػػػؿ مػػػػػف 

 . اا ر..(-متكسط–
كتتنػػػػاكؿ هػػػػػ   الدراسػػػػػة تقنيػػػػػا    مػػػػػاؿ الت ػػػػػطي ا  ، إ تمػػػػػادا  مػػػػػ  تاميػػػػػؿ  ناتػػػػػر التكمفػػػػػة  ا  

 ال قؿ النس    هدؼ تر يدها ، مع طر  ال دادؿ التقنية المناس ة ل فض التكمفة.

 

 

 



 : التكالي  سكان المنخفضاإلأعمال التشطيب  ناصر تكمفةع
 
   ماؿ ت طي  الاكادط كا سقؼ -9
   ماؿ الفتاا  -0
 ا  ماؿ التاية -3
   ماؿ ا رضيا  -0
   ماؿ الكهر ا  -5

م ػػػػػػػػػػػاريع ارسػػػػػػػػػػػكاف إف مقارنػػػػػػػػػػػة  ناتػػػػػػػػػػػر تكػػػػػػػػػػػاليؼ الت ػػػػػػػػػػػطي   النسػػػػػػػػػػػ ة لمتكػػػػػػػػػػػاليؼ ال ناديػػػػػػػػػػػة ل
، كالم ػػػػػان  مػػػػػف الاػػػػػكادط الااممػػػػػة الاجريػػػػػة ، يظهػػػػػر زيػػػػػادة تكمفػػػػػة لمم ػػػػػان  الهيكميػػػػػة  رقتتػػػػػاديةا

% ر مػػػػػاؿ 9% ر مػػػػػاؿ الاػػػػػكادط ك نسػػػػػ ة 8ت ػػػػػطي  الاػػػػػكادط اػػػػػ  اككلػػػػػ   ػػػػػف ال انيػػػػػة  نسػػػػػ ة 
الفتاػػػػا ، اػػػػ  اػػػػيف تتسػػػػاك  التكمفػػػػة لكػػػػؿ منهمػػػػا اػػػػ    مػػػػاؿ التػػػػا  ك الكهر ػػػػا ، ك ػػػػ لؾ تزيػػػػد 

لاػػػػكادط الااممػػػػة الاجريػػػػػة ،  سػػػػ   إل ػػػػػا  %  ػػػػػف ا91تكمفػػػػة ت ػػػػطي  الم ػػػػػان  الهيكميػػػػة  اػػػػكال  
(. كلقػػػػػػػد  دمجػػػػػػػ  نسػػػػػػػ  تكػػػػػػػاليؼ ت ػػػػػػػطي  9988ال يػػػػػػػاض ال ػػػػػػػارج  كتػػػػػػػ ر الفتاػػػػػػػا  )ن يػػػػػػػؿ 
 (.  9النظاميف ارن ادييف لم مكلية كالمقارنة ) كؿ 

 

 



 أوال: تشطيب ال وا ط واألسق 
% مػػػػف 96اػػػػ    مػػػػاؿ الت ػػػػطي   اػػػػكال   يتضػػػػح مػػػػف التاميػػػػؿ السػػػػا ؽ  نهػػػػا تم ػػػػؿ   مػػػػ  تكمفػػػػة

% ل يػػػػػػػػاض ت  ػػػػػػػػيف 6% ل يػػػػػػػػاض الكاجهػػػػػػػػا  ال ػػػػػػػػارج  ك8تكمفػػػػػػػػة الم نػػػػػػػػ . كتنقسػػػػػػػػـ لاػػػػػػػػكال  
,% لتكمفػػػػػة 5. كك تضػػػػـ هػػػػػ ا النسػػػػ ة العاليػػػػة سػػػػػك  اػػػػكال   % لألسػػػػقؼ0الاػػػػكادط الدا ميػػػػة،  ػػػػػـ 

 الػػػػػػػػػدهانا  الدا ميػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف الجيػػػػػػػػػر  ك الجػػػػػػػػػكدة كالسػػػػػػػػػعر المن فضػػػػػػػػػيف نظػػػػػػػػػرا لط يعػػػػػػػػػة ارسػػػػػػػػػكاف
ارقتتػػػػػاد .  كترجػػػػػع إرتفػػػػػاع التكمفػػػػػة إلػػػػػ  تعػػػػػاظـ مسػػػػػطاا   يػػػػػاض الاػػػػػكادط ك ا سػػػػػقؼ التػػػػػ  

 ضػػػػػعاؼ مسػػػػطح الفػػػػػراغ ،  ارضػػػػػااة لم يػػػػػاض ال ػػػػارج  الػػػػػ   ياتػػػػػا  ل ػػػػػدة.  5-0ت مػػػػا اػػػػػكال  
إف  نػػػػػد ال يػػػػػاض  يسػػػػػت رؽ كقتػػػػػا طػػػػػكيق كيسػػػػػتهمؾ كميػػػػػا  ك يػػػػػرة مػػػػػف ا سػػػػػمن  تتػػػػػؿ لاػػػػػكال  

 (.NBO 1980% مف ا سمن  المست دـ  )31
 لهذا يجب إلغاء بند البياض بالنسبة لإلسكان اإلقتصادى عن طريق اآلتي:

تنفيػػػػ  اػػػػكادط ظػػػػاهرة ، كهػػػػك مػػػػا يقاػػػػظ  الػػػػدكؿ ا كر يػػػػة مػػػػف تػػػػرؾ الطػػػػك  ا امػػػػر كالطفمػػػػ   -
ظػػػػاهرا  ػػػػر ـ  الرطك ػػػػة العاليػػػػة مػػػػع  يػػػػاض العناتػػػػر ال رسػػػػانية ارن ػػػػادية لامايتهػػػػا. كمػػػػا يمكػػػػف 

الاػػػػػكادط الااممػػػػػة  ػػػػػالاجر المن ػػػػػكر المتػػػػػكار  تكمفػػػػػة كتتجػػػػػاكز  مػػػػػم  ال ػػػػػدادؿ تنفيػػػػػ  الم ػػػػػان  مػػػػػف 
 (.0() كؿ 9999ا  ر   ارضااة لمكار ا  العناتر ارن ادية  )ن يؿ ك ندار  

 

 
        

 ( م ن  مف الاكادط الااممة  الاجر المن كر دكف  ياض سك   ا سقؼ0) كؿ          
 



، كهػػػػػك مػػػػػا يط ػػػػػؽ Washableدهػػػػػاف الاػػػػػكادط كالسػػػػػقؼ م ا ػػػػػرة  ػػػػػدهانا   ا تػػػػػة يمكػػػػػف  سػػػػػمها  -
 الم ػػػػػانت اكقتتػػػػػادية  ػػػػػ عض الػػػػػدكؿ ال نيػػػػػة كالككيػػػػػا  المتاػػػػػدة منػػػػػ   ػػػػػدة  قػػػػػكد، ك   ػػػػػ  كفػػػػػا ة 
ككاػػػػػػػػرا ك يػػػػػػػػػريف. كتتػػػػػػػػػكاار االيػػػػػػػػا  السػػػػػػػػػكؽ المامػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػدة  نػػػػػػػػكاع مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػدهانا  ال قسػػػػػػػػػتيكية 

ممسػػػػتعمؿ دهانهػػػػا  نفسػػػػػ   حسػػػػت داـ الركلػػػػة ممػػػػا يػػػػكار العمالػػػػة  يضػػػػػا . اكقتتػػػػادية التػػػػ  يمكػػػػف ل
%  مػػػػع 0 كاتػػػػ   0% إلػػػػ  96    نػػػػ  يمكػػػػف  فػػػػض تكمفػػػػة ت ػػػػطي ا  الاػػػػكادط كا سػػػػقؼ مػػػػف 

  ياض  عض العناتر ارن ادية.
 

 ثانيا: أعمال الفت ات )نجارة األبواب والشبابيك(
% لأل ػػػػػكا  6فػػػػػة الم نػػػػػ  ارقتتػػػػػاد ، % مػػػػػف تكم 93تتكمػػػػػؼ   مػػػػػاؿ النجػػػػػارة التقميديػػػػػة اػػػػػكال  

 (. كترجع التكمفة لآلتت:9990% لم  ا يؾ )يكسؼ،ف كمافكظ،ع 7ك 
 ار تماد  ساسا  م  ا   ا  المستكردة العالية الكمفة. - 
 الااجة لعمالة نجارة ماهرة ،  ارضااة رست مارا  ا  ماكينا  ارنتا  كالت  يؿ.  -
 .تم ؿ اكال  ر ع  ك  مم تكمفة الفتاة دهانا  الفتاا  ال   ية الت  -
 ال ردكا  المتعددة كالمفتق  كالمقا ض ك الس ميكنا . -
 

 ويمكن تخفيض تكمفة أعمال الفت ات عبر عدة م اور:
( تقميػػػػػػؿ  ػػػػػػدد الفتاػػػػػػا   حل ػػػػػػا  العناتػػػػػػر ال يػػػػػػر الضػػػػػػركرية ك ػػػػػػا  المطػػػػػػ  ، ال يػػػػػػر مسػػػػػػتعمؿ 9

 ة ،  اتة  نها تعكؽ الفرش. ادة، ك دـ كضع  ك ر مف   اؾ  ال رؼ الت ير 
 .اس  مع التكتيا  المنا ية( تت ير مسطح الفتاا  ال ارجية ، كهك مايتن0
 ( تنميط مقاس الفتاا   ما يسمح  ارنتا  الكم  ك يتناس  مع  طكاؿ القطا ا . 3
 ( إست داـ مكاد كتقنيا  اقؿ تكمفة مف النجارة التقميدية :0
 مادكد  الد ؿ ق  تادر مف المكاد ال يدية ، كهك ما يطإست داؿ ا  كا  الدا مية   س -
ا قػػػػػػؿ تكمفػػػػػػة، لعػػػػػػدـ الااجػػػػػة لمػػػػػػدهاف ك التػػػػػػيانة، كهػػػػػػك مػػػػػػا يمنػػػػػػع   PVCاسػػػػػت داـ قطا ػػػػػػا   -

 المستعمميف مف إست داـ الكاف متناقضة لنفس الفتاا  مما يس   تناار الكاجها .
 ػػػػػػػا  ك ال ػػػػػػػ اؾ  امػػػػػػػؽ % مػػػػػػػف نجػػػػػػارة ال01إسػػػػػػت داؿ الامػػػػػػػؽ ال  ػػػػػػػ   الػػػػػػ   ي ػػػػػػػكؿ اػػػػػػػكال   -

نظػػػػػػرا ( . ك 3يمكػػػػػػف تعػػػػػػديمها اسػػػػػػ  الفتاػػػػػػا  ) ػػػػػػكؿ  رسػػػػػػان ، يػػػػػػتـ تػػػػػػ   اػػػػػػ  قكالػػػػػػ  اديديػػػػػػة
  .%0 اكال    فضنت  الم ن  تكمفة  ال رسانة كال    احن لمفرؽ الك ير  يف تكمفة



 
مكانية ضـ ا( الامؽ ال رسان  3) كؿ   كااد لعت  ا   نترلامؽ كالم ا  كا 

  
، م ػػػػػؿ اك ػػػػػكا  السػػػػػ رس لمم ػػػػػازف كمػػػػػا   Framelessإل ػػػػػا  الامػػػػػؽ اػػػػػ  ا  ػػػػػكا  الدا ميػػػػػة  -

سػػػػػـ اػػػػػػ  ال ػػػػػ ا يؾ  تركيػػػػػػ  الضػػػػػمؼ ال مسػػػػػػية م ا ػػػػػػرة  5x91يمكػػػػػف  سػػػػػػت داـ الامػػػػػؽ ال  ػػػػػػ   
 ا  ماكية الاادط كما ا   عض دكؿ ال ار المتكسط.

  مكػػػػػكف مػػػػػف المػػػػػكاد ك العمالػػػػػة اسػػػػػت داؿ كرؽ ال مسػػػػػية  ضػػػػػمؼ ال ػػػػػ ا يؾ ك التػػػػػ  ت ػػػػػكؿ   مػػػػػ -
،الػػػػ   يمكػػػػف تفري ػػػػ     ػػػػكاؿ ترا يػػػػة ، -ا ركيػػػػ -مػػػػـ الم قػػػػ   6كالتتػػػػنيع،    ػػػػ  اك كػػػػق   
 . ة المطمك يفمما ياقؽ ال تكتية ك التهكي

 
 ثالثا: األعمال الص ية و التغذية بالمياه

 :، كالتاميؿ يظهر اآلت  % مف تكاليؼ ارن ا 91تتكمؼ اكال  
 %3.5( التكتيق  التاية الر سية مف   مدة  ترؼ ك قاة اكال  9
 %9.5( التكتيق  التاية ا اقية ال ارجية مف مكاسير ك رؼ تفتيش اكال  0
 %3" كم ار  اكال  9( التكتيق  الدا مية لمت  ية مف مكاسير ك ردكا  اديد 3
 % 0تين  اكال  ( ا جهزة التاية مف  اكاض الكج  كالمط   كالقا دة مف ال0

كيقاػػػػػػظ  ف نسػػػػػػ ة العمالػػػػػػة تعت ػػػػػػر مػػػػػػف   مػػػػػػ  نسػػػػػػ  الت ػػػػػػييد لمااجػػػػػػة إلػػػػػػ   مالػػػػػػة مت تتػػػػػػة 
مػػػػػػػػاهرة  اتػػػػػػػػة مػػػػػػػػع إسػػػػػػػػتعماؿ  ر ػػػػػػػػص ال امػػػػػػػػا  لط يعػػػػػػػػة ارسػػػػػػػػكاف اكقتتػػػػػػػػاد . اػػػػػػػػا جهزة 
التػػػػاية يمكػػػػف  ف ترتفػػػػع قيمتهػػػػا  ػػػػدة مػػػػرا   ارسػػػػكاف الراقػػػػ  ممػػػػا تتضػػػػا ؿ معػػػػ  نسػػػػ ة العمالػػػػة 

 ا تة لتركي  نفس الجهاز. كمااكر  فض التكمفة ه :الت  تظؿ تقري ا  
التتػػػػػػػػػميـ ا م ػػػػػػػػػؿ لمفرا ػػػػػػػػػا  الرط ػػػػػػػػػة ك ا جهػػػػػػػػػزة التػػػػػػػػػاية  مػػػػػػػػػا يضػػػػػػػػػمف  قتػػػػػػػػػر  طػػػػػػػػػكط  -

التػػػػػػرؼ ك قػػػػػػؿ  طػػػػػػكاؿ ككتػػػػػػق  ل طػػػػػػكط الت  يػػػػػػة. اػػػػػػيمكف كضػػػػػػع اكضػػػػػػ  المطػػػػػػ   كالامػػػػػػاـ 



ف  مػػػػػؼ  عضػػػػػهما  مػػػػػ  اػػػػػادط كااػػػػػد  مػػػػػا يضػػػػػمف  ػػػػػدـ إزدكاجيػػػػػة مكاسػػػػػير الت  يػػػػػة، ك يمكػػػػػف مػػػػػ
التػػػػػرؼ  مػػػػػ  سػػػػػيفكف  رضػػػػػية كااػػػػػد. كمػػػػػا يمكػػػػػف إسػػػػػتعماؿ م ػػػػػر  مػػػػػرف  ك  ػػػػػقط ميػػػػػا  كااػػػػػد 

 (.0لاكض الكجة كاكستاماـ ) كؿ 
 

 
 ـ،3×0( تتميـ رقتر  طكط الترؼ كالت  ية لمط   كاماـ إقتتادييف  0) كؿ 

  قط ميا  كااد. يتيح ت  ية كترؼ الاكضيف  م  نفس المكاسير مع إستعماؿ
 
إف التتػػػػميـ السػػػػا ؽ يسػػػػمح  حسػػػػت داـ نظػػػػاـ مطػػػػػكر لتػػػػرؼ كػػػػؿ ا جهػػػػزة  مػػػػ   مػػػػكد كااػػػػػد  -

Single Stack  الهنػػػػػد 01،  ػػػػػدك مػػػػػف   مػػػػػدة التػػػػػرؼ كالعمػػػػػؿ كالتهكيػػػػػة ، ممػػػػػا اقػػػػػؽ كاػػػػػرا  %
(NBO 1980 كالكػػػػػكد اكمريكػػػػػ  لمم ػػػػػان  السػػػػػكنية يسػػػػػمح  حسػػػػػت داـ  مػػػػػكد كااػػػػػد .)لتػػػػػرؼ 0 "
 (.CABO 1989كيزيد  ف دكرة كمط    كؿ دكر )  دكار  ما 0
إسػػػػػت داـ  امػػػػػا  سػػػػػهمة التركيػػػػػ  تاقػػػػػؽ سػػػػػر ة كجػػػػػكدة التنفيػػػػػ ، ل فػػػػػض  العمالػػػػػة المطمك ػػػػػة.  -

سػػػػػػػػػهمة النقػػػػػػػػػؿ كالتركيػػػػػػػػػ  كالماػػػػػػػػػاـ ك قػػػػػػػػػؿ تكمفػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف مكاسػػػػػػػػػير كلاامػػػػػػػػػا   PVCامكاسػػػػػػػػػير اؿ 
تػػػػػػػرؼ (. ، مػػػػػػػع مقاظػػػػػػػة  ف م ػػػػػػػاكؿ الNBO 1980% )01الرتػػػػػػػاص التقميديػػػػػػػة  اػػػػػػػكال  

  ال ا مف التسري   الكتق  مما ي فض  مر الم ان   درجة ك يرة  متر.
اكستعاضػػػػػػػػة  ػػػػػػػػف مكاسػػػػػػػػير الت  يػػػػػػػػة الاديديػػػػػػػػة التػػػػػػػػ  تاتػػػػػػػػا  لمقمكظػػػػػػػػة كالػػػػػػػػدهاف لتعرضػػػػػػػػها  -

المرنػػػػػػػة التػػػػػػػ  تماػػػػػػػـ  ػػػػػػػ داة تسػػػػػػػ يف  -الفدػػػػػػػ  ال ال ػػػػػػػة- PPRCلمتػػػػػػػد ،  المكاسػػػػػػػير ال ػػػػػػػكل  رك ميف  
ركنػػػػػػػة ك ػػػػػػػدـ التػػػػػػػد   ك الااجػػػػػػػة لػػػػػػػدهاف كتػػػػػػػيانة م ػػػػػػػؿ  سػػػػػػػيطة. كتتميػػػػػػػز هػػػػػػػ   المكاسػػػػػػػير  الم



الاديػػػػػد، ك معػػػػػدؿ سػػػػػرياف السػػػػػكادؿ العػػػػػال  لنعكمػػػػػة  سػػػػػطاها الدا ميػػػػػة. كتتكاجػػػػػد  السػػػػػكؽ المامػػػػػ  
التػػػػػػػ  تتػػػػػػػؿ تكمفػػػػػػػة  عضػػػػػػػها إلػػػػػػػ  نفػػػػػػػس تكمفػػػػػػػة المكاسػػػػػػػير   PPRC ػػػػػػػدة  نػػػػػػػكاع مػػػػػػػف مكاسػػػػػػػير  

 التتػػػػػػػميـ ا م ػػػػػػػؿ  الاديديػػػػػػػة ،  حسػػػػػػػت نا   عػػػػػػػض الكتػػػػػػػق  ك الم ػػػػػػػار  التػػػػػػػ  يمكػػػػػػػف  تكايرهػػػػػػػا
 لم  كة.

 رابعا: أعمال األرضيات
-6% لت ػػػػػػطي  السػػػػػػطح ك 0% مػػػػػػف التكمفػػػػػػة ، 8-91ت مػػػػػػا نسػػػػػػ ة   مػػػػػػاؿ ا رضػػػػػػيا  اػػػػػػكال  

. إف ، التػػػػػػػ  تزيػػػػػػػد مػػػػػػػع إسػػػػػػػتعماؿ السػػػػػػػيراميؾ  مػػػػػػػف الػػػػػػػ قط التقميػػػػػػػد  يا  الدا ميػػػػػػػة% لألرضػػػػػػػ8
الػػػػ قط السػػػػػنجا  . التكمفػػػػة العظمػػػػ  لت ػػػػطي  السػػػػطح  ترجػػػػع ر مػػػػػاؿ العػػػػزؿ ضػػػػد الرطك ػػػػة  ػػػػـ 
% يػػػػػ د  01-95كيمكػػػػػف ت فػػػػػيض التكمفػػػػػة إلػػػػػ   قػػػػػؿ مػػػػػف النتػػػػػؼ  عمػػػػػؿ ميػػػػػؿ  سػػػػػيط اػػػػػكال  

 ارضػػػػػػااة  -الػػػػػػ   ينفػػػػػػ  سػػػػػػيدا  ال ػػػػػػا -لجريػػػػػػاف المػػػػػػا  السػػػػػػريع، ممػػػػػػا يمكػػػػػػف معػػػػػػ  إل ػػػػػػا  العػػػػػػزؿ
. كمػػػػػػا  ف هػػػػػػ ا الميػػػػػػؿ ممػػػػػػا يتػػػػػػيح إمكانيػػػػػػة تعميػػػػػػة الم نػػػػػػ لإلكتفػػػػػػا   المياسػػػػػػة اكسػػػػػػمنتية دكف ت ميط

يمنػػػػػػػع المسػػػػػػػتعمميف مػػػػػػػف  نػػػػػػػا  الع ػػػػػػػش ك ارمتػػػػػػػدادا  الع ػػػػػػػكادية   مػػػػػػػ  الم نػػػػػػػ .  مػػػػػػػا  السػػػػػػػقؼ 
التػػػػػػ   -مػػػػػػف  سػػػػػػك  النك يػػػػػػا  -  مػػػػػػاؿ ا رضػػػػػػيا  الدا ميػػػػػػة اهػػػػػػ   ال ػػػػػػا مػػػػػػف الػػػػػػ قط المكزايكػػػػػػك

تػػػػػػداع المسػػػػػػتعمميف إلػػػػػػ  إسػػػػػػت دالها ر مػػػػػػا اػػػػػػكر اكسػػػػػػتقـ، ممػػػػػػا يضػػػػػػا ؼ التكمفػػػػػػة كيسػػػػػػاهـ اػػػػػػ  
 الكاػػػػػػػدا   ال ػػػػػػػا اآلف  ػػػػػػػدكف  رضػػػػػػػيا  نظػػػػػػػرا )تسػػػػػػػمـ ركسػػػػػػػيتمكيػػػػػػػم ال يدػػػػػػػة المايطػػػػػػػة  ػػػػػػػ ككاـ الت

ف قػػػػػػػػػدراتهـ اػػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػػؿ ارسػػػػػػػػػكاف التػػػػػػػػػعك ة الػػػػػػػػػتكهف  ر  ػػػػػػػػػا  ك كؽ المسػػػػػػػػػتعمميف ناهيػػػػػػػػػؾ  ػػػػػػػػػ
فضػػػػؿ تسػػػػكية اكرضػػػػية  مػػػػادة مناسػػػػ ة لامايػػػػة ال رسػػػػانة. كهػػػػك مػػػػا كارتػػػػ  ياحنػػػػ  لػػػػ لؾ  .الجمػػػػا  

تتامػػػػؿ  Self  leveling تقنيػػػػا  المػػػػكاد الادي ػػػػة مػػػػف مػػػػكف جػػػػاهزة لإلسػػػػت داـ  اتيػػػػة التسػػػػكية 
،  (م ػػػػػػاك: مػػػػػػادة امػػػػػػكردكس مػػػػػػف  ػػػػػػركة كيماكيػػػػػػا  ال نػػػػػػا  الادي ػػػػػػة) اراتكػػػػػػاؾ،  ػػػػػػ لكاف متعػػػػػػددة
.  كتتػػػػػػكاار هػػػػػػ    ك المككيػػػػػػ   ػػػػػػر   ميهػػػػػػا مسػػػػػػتق ق كم ػػػػػػمع ا رضػػػػػػيةيمكػػػػػػف لتػػػػػػؽ  رضػػػػػػيا   

%  ػػػػػف الػػػػػ قط ، ك هػػػػػ ا يمكػػػػػف تػػػػػكاير اػػػػػكال   مػػػػػم تكمفػػػػػة 31المػػػػػكاد ماميػػػػػا  سػػػػػعر يقػػػػػؿ اػػػػػكال  
 % مف تكمفة الم ن .3-0رضيا  الدا مية كنتؼ   ماؿ السقؼ،  ما يكاز  اك
 

 خامسا: أعمال الكهرباء
 %، كت مؿ اكت :5-3تعت ر اك ماؿ الكهر ادية  قؿ  نكد الت طي ا  تكمفة،اكال  

 الكا ؿ كلكاة التكزيع الرديسية لمم ن . -
 كاسير  قستيؾ. طكط الت  ية الرديسية لمكادا  السكنية مف كا ق  ك م -
 قكاطع لمتيار. 6إل   3العداد كلكاة التكزيع الدا مية الت  تضـ  ادة مف  -



 مـ كمكاسير  قستيؾ. 0ك 0ك 9.5 طكط الت  ية  مف اسقؾ  -
  م  كم ار  كمفاتيح الكهر ا . -

ن فػػػػػػاض نسػػػػػػ تها، اػػػػػػق يفضػػػػػػؿ ت فػػػػػػيض جػػػػػػكدة المػػػػػػكاد،  ػػػػػػؿ  كنظػػػػػػرا ل طػػػػػػكرة   مػػػػػػاؿ الكهر ػػػػػػا  كا 
تم ػػػػػػػػؿ نتػػػػػػػػؼ تكمفػػػػػػػػة التكتػػػػػػػػيق  الدا ميػػػػػػػػة   نهػػػػػػػػا    مالتهػػػػػػػػا المرتفعػػػػػػػػة ل فضػػػػػػػػها.مػػػػػػػػالتركيز 

إسػػػػػػػت داـ  مككػػػػػػػا  لػػػػػػػ ا يمكػػػػػػػف ممػػػػػػػا يسػػػػػػػتهمؾ مجهػػػػػػػكدا .  لضػػػػػػػركرة التكسػػػػػػػير لمعمػػػػػػػ  كالمكاسػػػػػػػير
 . (5ؿ دكف تكسير ) كؿ مفر ة ا  مسار المكاسير تسمح  العم
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 الخالصة
يظهػػػػػػر  ق ػػػػػػة  ناتػػػػػػر رسػػػػػػكاف  ك   دنػػػػػػ  الػػػػػػد كؿ ، إف تاميػػػػػػؿ مػػػػػػد ق  العمميػػػػػػة ارنتاجيػػػػػػة 

،  ينمػػػػػػا المػػػػػػد ق   ت ػػػػػػكؿ ال مػػػػػػماالمػػػػػػد ق   يػػػػػػر ال ناديػػػػػػة   ساسػػػػػػية لمتكمفػػػػػػة متسػػػػػػاكية تقري ػػػػػػا.
ة ، تتقاسػػػػػمها ا  مػػػػػاؿ ارن ػػػػػادية ار تياديػػػػػة ك ال ناديػػػػػة ال اتػػػػػة تم ػػػػػؿ اػػػػػكال   م ػػػػػت التكمفػػػػػة العامػػػػػ

   ماؿ الت طي ا . 
إف   مػػػػاؿ الت ػػػػطي ا  تتكػػػػكف مػػػػف  مسػػػػة مجمك ػػػػا   ساسػػػػية متدرجػػػػة التكمفػػػػة ،  دناهػػػػا   مػػػػاؿ 

% ، ات ػػػػػػػػػطي  ا رضػػػػػػػػػيا  ، اا  مػػػػػػػػػاؿ التػػػػػػػػػاية ، ا  مػػػػػػػػػاؿ الفتاا )النجػػػػػػػػػارة( ، 3الكهر ػػػػػػػػػا  
 % لماكادط الااممة الاجرية.8  ك% لمهيكم96ك  قها ت طي  الاكادط كا سقؼ 

 :ف طريؽ يمكف  فض تكمفة مجمك ا  الت طي  ال مس إل  النتؼ   يت يف  ن ك  
، ك  قهػػػػا ال يػػػػاض ا ك ػػػػر إسػػػػتهقكا لألسػػػػمن  كالعمالػػػػة االكقػػػػ ،  إلغططططاء البنططططود المكمفططططة أوال: 

 .  Framelessكتمي  الامكؽ ال   ية الت  يمكف إل ا   عضها  
كحسػػػػػت داؿ اك ػػػػػكا  الدا ميػػػػػة  المطططططواد المكمفطططططة كالخشطططططب وال ديطططططد بمطططططواد أخطططططرىإ طططططالل  ثانيطططططا:

 سػػػػػػػػتادر  يديػػػػػػػػة مناسػػػػػػػػ ة، كالامػػػػػػػػكؽ ال ارجيػػػػػػػػة  امػػػػػػػػكؽ  رسػػػػػػػػانية مدمجػػػػػػػػة    تػػػػػػػػا  الاػػػػػػػػكادط ، 
ست داؿ مكاسير الترؼ الاديدية كالرتاتية  مكاسير ك   اقتتادية.  PVCا 

  .الت  يمكف تنفي ها  اتيا الدهانا ك إستخدام مواد وتقنيات الت تاج لعمالة ماهرة ثالثا:
التػػػػ  تمكػػػػف مػػػػف إسػػػػتعماؿ  مػػػػكد كااػػػػد   التصططططميم المرشططططد لشططططبكات التغذيططططة والصططططر  رابعططططا: 

Single Stack System   . 
كمكنػػػػػة ا رضػػػػػيا  الممكنػػػػػة  إسطططططتخدام تشططططططيبات إقتصطططططادية يمكطططططن تطويرهطططططا ال قطططططا خامسطططططا:

  اتية التسكية لمسطح ال رسان  م ا رة. 
، كتفريػػػػا الاػػػػكادط اػػػػ   ج أعمططططال التشطططططيب باألعمططططال اإلنشططططا ية لعططططدم التكسططططيردمطططط سادسططططا:

 مسارا  التكتيق  الكهر ادية.  
  .تط يقيةدراسا     اام ك د ك لمقياـ ، ينكع الك ير ر ماؿ الت طي  ك  يرا احف الت
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