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 االهداء

والحمدالكثير من الصعوبات وها نحن اليوم  وعانينابأكثر من هم  وقاسينابدأنا بأكثر من يد   

هديندفتي هذا العمل العلمي الذي مشوارنا بين  وخالصةاأليام  وتعبلي اي سهر الليوهللا نط  

 

و ءسيد األوصياي الذي علم المتعلمين إلى منارة العلم والمعرفة الرسول المصطفى النبي األم  

 أمام المتقين

.وسلم... نبينا الكريم محمد صلى هللا عليه   

وع الذي َّل يمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من سعادتها إليك ياثم إلى الينب  

في الحياة وروحها إليك يا أغلى ما في قلوبناما   

  .. أمهاتنا الغاليات..

الذين لم يبخلوا علينا بشيء من أجل دفعنا إلى والهناءلننعم بالراحة  وشقواثم إلى من سعوا   

وصبرالنجاح الذين علمونا أن نرتقي سلم الحياة بحكمة   

. الكرام... آبالنا    

عبارات العلم وأجملمن أسمى  وعباراتمن نور  وكلماتإلى من علمونا حروفا من ذهب   

والنجاحرب العلم منارة تنير لنا د وفكرهمة فا علمهم حرومن صاغوا لن  

.الكرام. أساتذتنا  

يدا بيد ونحن وتكاتفا واإلبداعا نحو النجاح نشق الطريق مع ونحنا إلى من سرنا سوي  

وجهدناقطف زهرة تعلمنا ن  

.وزمالء.زميالت   
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 الشكر والعرفان

 

عود بها إلى نمن وقفة َّلبد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية 

 ذلينرام الذين قدموا لنا الكثير باالكأساتذتنا مع  معهدفي رحاب ال قضيناها أعوام

من جديد .... لبناء جيل الغد لتبعث األمجهودا كبيرة في   

تقدير والمحبة إلى الذين حملوا أن نمضي نقدم أسمى آيات الشكر واَّلمتنان وال وقبل

...... الحياة رسالة في أقدس  

العلماء فإن لم تستطع  أحبمتعلما فإن لم تستطع فطع فكن ا... فإن لم تستمعال نک" 

" همغضفال تب   

.... لنا طريق العلم والمعرفة دوان مهذيال إلى  

 

 إلى جميع أساتذتنا األفاضل ......

ابراهيم ستاذة المساعدة بيداء اسماعيللألوالتقدير الشكر  وكامل  

ولم يذكر من  اونصحه اإرشاداته قدمتباإلشراف على هذا البحث و فضلتت التي

لنا هتوقدم شيئا إَّل اووقته اجهده  

ة دساعمال يدنا ل دث وقم لنا العون ومحشكر كل من ساعد على إتمام هذا البن ذلكك

البحث.الالزمة إلتمام هذا  بالمعلومات وزودنا  
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 الخالصة: 

للمهندس هو اجراء الحسابات التقديرية لكلية األعمال ان احدى المهمات األساسية 

في تحديد اتخذ القرارات التنفيذية الخاصة  تأثيرات اإلنشائية والمشاريع لما لها من

اَّلنشائية واألعمال  بالمشاريع ويمكننا القول ان التخمين هو تقدير كميات المواد

ثالث اسس رئيسية لهذا  ويمكن اَّلعتماد على الهندسيةالالزمة لتنفيذ المشاريع 

-: الغرض  

-1 تخمين المواد البنائية والمعدات الداخلة بالمشروع  

الفعلي واإلنتاجتخميين العمل   2-  

والتطويرات المتوقعة في تغيير األسعار لإلنتاج الالزمة المدةتخميين   3-  

لبناء مجمع سكني وكما في  اإلنشائيةوفي بحثنا هذا تم تخميين كميات وكلفة المواد 

 الخارطة المثبتة في الملحق

ومقارنتها مع  اليدويةوكذلك حسابات هذه الكميات بالطرق التقليدية أي الحسابات 

في قسم المساحة  اذاست مير( اعداد احمد کاإلنشائيالتخمين ) البرنامج برنامج إحدى

بعض المواد سوف نتطرق  تخمين باستثناءالحسابات مطابقة  اغلب يما يلوقد تبين 

 اليها.
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 المقدمة:

اعتبر الكثير من المؤرخون أن اَّلستقرار والسكن في البيوت هو اول مظاهر التمدن 

حماية اَّلنسان لنفسه  آنذاكبدائي، اذ كانت الغاية منه ال وبدا التحضر لدى اَّلنسان

له  حتفأصباليوم اما  آنذاكوكذلك من مخاطر الحيوانات  الطبيعيةمن العوامل 

مزايا واهميه اضافه لما تقدم اذ اصبح المكان الذي يقضي فيه اوقات راحته وهو 

اهي والتفاخر بين بعض الناس وما بالى الت باإلضافةاسراره , يضع فيه  المكان الذي

الشخص امام الناس وعلى الرغم من  عن ثقافة وامكانيةالمنشأ يعكسه هذا الصرح 

كيفية أن  اننا في العراق َّلتزال لدينا اخطاء وجهل لعدة امور عنكل هذه األمور اَّل 

من عدة جهات, اذ مازال البعض ينفق الكثير من المبالغ  متكاملة ئةبهييكون البيت 

والديكورات الخارجية في حين يتجاهل الكثير من  الضخمة على انشاء الهياكل

التي تجلب  لتصاميموا األمور الواجب توفرها في الداخل من حيث الديكورات

 النضرةالنفسية لكون اإلنسان يقضي غالبية وقته في الداخل في حين  الراحةللساكن 

 صبتنأن غالبية التصميم والدراسات ا الواحدةالدقيقة  زَّل تتجاوقد  الخارج من

من دعاية وشهره بين أوساط الناس ,  تعطيه اموَّلزالت على الهياكل الخارجية ل

وَّلسيما  الدول وَّلزلنا نفتقر للتصميم الداخلي والديكور على العكس من الكثير من

الدول الغربية التي تعطي التصميم الداخلي اولويه وحاجة ماسة لما لها من مردود 

م فليله لذلك نجد أن المواد التي تدخل بالديكورات والتصامي الساكن على نفسية الفرد

ق .السو أن لم تكن نكره لقلة الطلب وتكاد تفقد من  

من  للتأكدمن أهم األمور الواجب توفرها هو اجراء تخطيط وتخمين ميداني  وان

بشكل تقريبي يعطي مؤشر عن المبالغ  ولو توفر المواد واحتساب كلفة اإلنشاء

الناس  من نالحظ ان الكثير اَّلطالعالواجب رصدها لهذا المشروع من خالل 

:المثالسبيل  وعلىمبالغ غير ضرورية في أماكن معينة من البناء  بإهداريقومون   

ت وسقوف غير ضرورية يتم فيها إهدار الكثير من المواد اعمل بروزات وطلع -1

تشوه المظهر الخارجي  المحصلةوبالتالي تكون  العاملة ولأليديوكلف سواء للمواد 

وإلجماليهذوق  لمَّل تحللبيت بديكورات وتصاميم   
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استخدام كميات من حديد التسليح بشكل َّل يلم عن دراپه وخبره كما هو مقرر  -2

القدامىمن بعض العمال  نصيحةشخصي او  كاجتهاد وفق التصاميم ان يكون  

الغير  الكلفةزيادة بسمك األساسات بشكل غير طبيعي وَّل علمي مما يزيد  -3

 الضرورية

بارتفاعات الجدران عند البناء عن الحدود المقبولة معمارية والمتعارف  دةازي -4

 مما يشوه المنشار عليها

المبالغة بتصميم الشبابيك وبعض انواع األبواب ان تكون بمساحات تزيد عما  -5

من الكتل والقطع الحديدية التي تفتقر إلى الذوق الكثير هو مقبول معماريا مع اضافة  

 

 بأشرافخالل كل هذه األمور وغيرها َّلبد من أن يكون التصميم واَّلنشاء  من

لتقليل والخبرة الدرابةمهندس له   

الكثير من األمور واَّلبتعاد عن التصرف الالمعقول في استخدام المواد  وكلف

 اَّلنشائية

 الهدف:

 

مقارنه بين حساب كميات المواد اَّلنشائية بالطرق التقليدية وبين الحسابات  عمل

 بواسطة البرامج الحديثة
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 :الفصل األول

 

 المقدمة:

مواد البناء في المواد المستخدمة في البناء استخدم البشر مختلف أنواع المواد خالل  

لبناء األبنية والشوارع والمنشئات المختلفة في العصر الحالي  ةالعصور المختلف

مواد البناء أحد أكثر الصناعات ربحا  يعتبر البناء صناعة ويعتبر تصنيع وتجارة

أدى إلى  وان غياب البدائل العملية المواد البناء واَّلعتماد على مواد معينة في البناء

ت وأنواع الطابوق انافرة كالخرسشاء من الخامات المتوتصنيع مواد جديدة لإلن

مواد غير تقليدية كالصلب واأللياف  َّلستخداماللجوء  المختلفة، كما أدى الى

المواد الصناعية  هأسعار هذالصناعية في صناعة البناء ونتج عن توفر ورخص 

باإلضافة الى تناقص الكميات المتاحة من األحجار وان تقلص دور المواد الطبيعية 

درجة كبيرة، وقد أصبح اغلب المنشئات الحديثة نشيد باستعمال مواد ب في البناء

وطرق اختبارها مواصفات قياسية  البناء الصناعية و هذه المواد تحدد خواصها

 دولية

 الطابوق: -1

 دَّل تزيية المنتظمة الشكل واألبعاد التي تستعمل في البناء والتي ائهو الوحدات البن

سانية أو من الحجر ين أو من مواد خرطمصنعة من المعين وتكون  أبعادها عن حد

األبعاد التي تميز حد فاصل بين  ورة والرمل وغيرها. وَّل يوجدناو من مزيج ال

 ة البريطانية المرقمةفاصوي المواصفات العالمية اَّل ان المعن الكتل ف ابوقالط

ملم  225وملم طوَّل  337.5عرفت الطابوق بانه الوحدة البنائية التي َّل تتجاوز 

ية التي تتجاوز في الطول ئالبنائية هي الوحدة البنا والكتلةم سمكا مل 12.5عرضا و

 .والعرض والسمك األبعاد الموصوفة للطابوق

ة بالنسبة للمواد التي تصنع منها واألنواع الشائعة دتصنف أنواع الطابوق عا

 :هياالستعمال 
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ية التي استعملها ئالمواد البنايعتبر الطابوق الطيني من  الطابون الطيني: 1-1

عمل ن من أقدم أنواع الطابوق المستاالمفخور ک اإلنسان منذ القدم فالطابوق غير

اآلثار  أقدممن  خور، وتعتبر آثار بابل في العراقفوبعد ذلك استعمل الطابوق الم

الباقية التي تدل على قدم معرفة اإلنسان بنظم بنائية هندسية جيدة وباستعمال مواد 

  .ذات ديمومة جيدة

 

  :الرملي –الطابوق الجيري  1-2

س المزيج في بيك المطفا. والنورةوهو الطابوق المصنع أساسا من مزيج الرمل 

تحت ضغط  بخارقوالب خاصة ثم يدخل في اوعية مغلقة حيث يتعرض الى 

ينتج الطابوق الجيري باَّلبعاد المرغوبة اَّل ان المالوف هو أن ينتج  معينة.وحرارة 

 الطابوق الطيني بنفس ابعاد

 وهو الطابوق المصنوع من مزيج خرساني أي السمنت :الخرسانيالطابوق  3-1

الناعم والخشن مع كمية مناسبة من الماء. قد تستعمل بعض  والركامالبورتالندي 

المستعمل للتلوين او المضافات التي تعدل بعض  المضافات األخرى مثل الخضاب

من النوع البورتالندي  أن السمنت المستعمل يكون الناتج.خواص المزج او الطابوق 

ة ولون الطابوق اَّلعتيادي أو األبيض او الملون او المقاوم لالمالح حسب طبيع

تكون ابعاد الطابوق الخرساني عادة بنفس ابعاد الطابوق الطيني او اية  .المطلوب

 .أخرىأبعاد 

هو قطع بنائية زجاجية بوجه زجاجي واحد او وجهين  :الطابوق الزجاجي 4-1

الداخل وينتج الطابوق بأبعاد واشكال متعددة فقد يكون الوجه  زجاجيين ومجوفة من

ألغراض معمارية في الزخرفة  مستطيال. يستعمل الطابوق الزجاجيمربعا أو 

 واإلضاءة في المحالت التي يتطلب فيها انارة طبيعية بدون رؤيا بين الداخل

والخارج وبدون استعمال الشبابيك وذلك لمنع الغبار من الدخول كما في بعض 

 غذية وغيرها. واَّللكترونيات والساعات واأل معامل الصناعات الدقيقة كاألدوية
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 -الحجارة: اعمال 

أن تقدم وتطور اعمال البناء والمواد البنائية جعل من الصعب استعمال الحجارة 

الوجوب استعمال الحجارة بكميات كبيرة وخصوصا  البنائية بالشكل التقليدي نظرا

الحجارة وتبذيرا  في ابنية ذات الطوابق الكثيرة وتعتبر العملية تبذيرا في استعمال

في ارض المنشا نظرا للمساحات التي تحجزها مثل هذه الجدران وغالبا ما تكون 

 :الىموادا وعمال. ويمكن تقسيم األبنية  بكلفة عالية

 .ابنية بدائية تشيد بحجارة غير مهيئة وفي مواقع الحجارة -1

 ابنية تقليدية تتبع في انشائها أسلوب معماري ذو صبغة تاريخية معينة -2

ابنية تعمل بطرق حديثة وتغلف او تلبس بالحجارة واغلب ما يستعمل الواح  -3

الحجارة الصلبة تغلف بها األبنية ذات  من السنتيمترينبسمك َّل يتجاوز 

 .البناء اَّلعتيادي وحتىالهيكل الحديدي او الخرساني 

يمكن حصرها  األهمية في انتخاب الحجارة البنائية في أي منشا أن :البنائية الحجارة

 :التاليةفي النقاط 

 الكلفة -4المظهر  -3المقاومة  -2القوة -1

القوة في الحجارة البنائية ذات أهمية قليلة وذلك َّلن طريقة استعمال الحجارة  ان

بدون أن تحمل أي ثقل حكما أن أكثر الحجارة  معينة غالبا ما تكون لتغطية واجهات

المقاومة فهي  ناحية ثقال اَّلعتيادية. اما منالبنائية لها من القوة ما يكفي لحمل اَّل

 واَّلمطار وبالرياحمهمة وذلك لضرورة عدم تأثر الحجارة بالتغيرات الجوية 

تي تعتمد المقاومة على صالبة الصخور ال وتتوقفبسبب الحرارة  والتقلص والتمدد

ام المظهر  بعضها.مع  وتماسكها للحجارة والمركباتبدورها على نوعية المعادن 

نوع  انتخاب أما كلفة الحجارة فهي غالبا ما تكون السبب الهم المعمارية.فله أهميته 

  الحجارة.
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 :الحجارةتصنيف 

 :مجموعات ثالثتقسم الحجارة البنائية جيولوجيا الى 

وهي الصخور التي اندفعت على شكل مواد منصهرة من  :الناريةالصخور  - 1

تقسم الى قسمين األول )النوع  أعماق كبيرة من داخل األرض ثم بردت وتصلبت و

و النوع الثاني )الذي  الذي تصلب فوق القشرة األرضية و يسمى صخور بركانية

 تصلب و برد تحت القشرة األرضية ويسمى الصخور الحرارية

وهي الصخور المتكونة من الترسبات المائية بشكل طبقات  :الرسوبيةالصخور  -2

  الرملية و الجيرية تصليت على بعضها بالضغط المستمر و منها الحجارة

وهي الصخور المتكونة من أصل صخور نارية أو رسوبية  :الصخور المتغيرة - 3

  تعرضت لحرارة عالية او ضغط عالي او كليهما معا
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 االسمنت:

هو تلك المادة الناعمة الملمس المسحوقة التي لها القابلية على التصلد والتجميد في  

 .وجود الماء

 :أنواع األسمنت

 اَّلسمنت البورتالندي العادي -1

 اَّلسمنت البورتالندي سريع التصلب او مبكرة القوة -2

 اَّلسمنت البورتالندي منخفض الحرارة او اسمنت الخزانات -3

 والكبريات(اَّلسمنت المقاوم لألمالح )مقاوم لمياه البحر   -4

 اَّلسمنت البورتالندي سريع التجمد -5

  اَّلسمنت الملون  -6

 

  االسمنت:استخدامات 

والسدود ورصفات الطرق  توالمنشئايستعمل في األبنية -الصناعات التقليدية:  -أ 

واَّلعمدة اَّلسمنتية والعبارات، ومواسير المجاري  والجدران اَّلستنادية والجسور

 الكهربائية وغيرها... الخ

اَّلسبست والقطع الجاهزة والخرسانة الخفيفة وصناعة  - الصناعات الحديثة -ب

وفي تثبيت التراب لعمل أساس للطرق ومدارج  ،السدودالقوارب واعمال الحقن في 

 المطارات وغيرها ... الخ.
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 (المواد الرابطة )القيمة

الطابوق  لربط أجزاء والمستعملةمع الوقت هي عبارة عن المادة اللينة التي تتصلب 

 :هيفوائدها  الواحد،البناء  او الحجارة مع بعضها في

 لتوزيع الثقل بصورة منتظمة في جميع أجزاء الكتل البنائية -1

 .بعضهالتلصق وتربط أجزاء الطابوق او الحجارة مع -2

من وجه الجدار الخارجي الى  والرطوبةتعمل كعامل عازل للحرارة والصوت  -3

  الداخل

 ۔هما: تقسم المواد الرابطة بصورة عامة الى قسمين رئيسيين 

 السمنتتي تقاوم الرطوبة ومنها النورة والمواد الرابطة ال -أ

  .المواد الرابطة التي َّل تقاوم الرطوبة ومنها الجص والبورك والطين -ب

 

 

 حديد التسليح

اء يعتبر من العناصر األساسية في عملية التشييد والبناء وذلك ألنه يحفظ ترابط البن

أساس البناء هي مادة قوية جدا في مقاومة الضغط  وتماسكه فالخرسانة التي تعتبر

تعويض ذلك الضعف  ة الشد وهنا يأتي دور التسليح فيولكن ضعيفة جدا في مقاوم

 .في مقاومة الشد

 :التاليةيمكن تقسيم حديد التسليح الى األنواع الرئيسية  التسليح:أنواع حديد 

 وهو اقوى انواع حديد التسليح . : المقاومةحديد التسليح عالي  -1

ديد التسليح حهو النوع األضعف بين مختلف أنواع  -حديد التسليح االملس:  - 2

 استغالَّلوكذلك هو النوع األكثر 
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يصنف ذلك الشبك أيضا ضمن أنواع حديد التسليح على  -ممدد: شبك سلك  -3 

تعزيز كما واضح من مسماه فهو عبارة عن  الرغم من انه مجرد ملحقة أو أداة

 .الواحشباك حديدية صلبة تباع في أغلب األحيان مجهزة في صورة 

هذا أيضا َّل يعد من أنواع حديد التسليح بل هو أداة  -مخمر: اسالك رباط  -4

بينهم تمتاز هذه  والربطبين اسياخ الحديد  أخرى من التي تستخدم في الوصل

 . األسالك بل القوة وكذا بالليونة وسهولة التحكم بها يدويا

 التسليح:طرق تنفيذ حديد 

  :حسب تسليح السقف الى وتقسم األسقف الخرسانية المسلحة ذات الصب الموقعي

  بتسليح رئيسي باتجاه واحد سقف-1

 سقف بتسليح رئيسي باتجاهين -2

  السقف:خطوات تنفيذ 

 يتم نصب القالب الخشبي أوَّل من قبل النجار - 1

 (الكهربائية مثال)توضع على القالب الخشبي الخدمات  - 2

سم عن 2مرفوعة قليال )يقوم الحداد بوضع شبكة التسليح )حديد تسليح السقف(  - 3

 قطع خرسانية صغيرة القالب( على مقاعد بالستيكية او

 من المهندس قبل الصب واستالمها والتسليحمتابعة أعمال القالب  - 4

 صب الخرسانة - 5

  معالجة(أيام ) 3غمر الخرسانة بالماء لفترة َّل تقل عن  - 6

 يوم 14الى  10فك القالب بعد  - 7
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 انواع األسس

 :األسس المستخدمة غالبا في األبنية تنقسم الى انواع

 ش رفال األساسات السطحية 1.

تربة المرتكز عليها المبنى اقل من قوة تحمل التربة بحيث يحمي المنشأ من الهبوط 

من عرض الحوائط التي  أكبرعرض الحوائط السفلية  وفي هذه األسس تعمل الزائد،

 ) .جهة+ سم من كل 15)ب تعلوها تباعا 

 :األوتاد األساسات العميقة2.

وفيه تنقل األحمال الى التربة بإدخال عناصر عمودية من الخرسانة المسلحة او 

األوتاد ويتم توزيع األحمال على التربة اما  ،الحديد الخرسانة العادية أو األخشاب او

او بارتكاز األوتاد على طبقة  التربة عن طريق اَّلحتكاك بين األوتاد وما يحيطه من

 ويعتمد عند األوتاد على نوع الولد ومقدار الحمل من البناء الواقع عليه، صلبة جدا

 

 :دعاماتاسس  اساسات الجسور 3.

تستخدم هذه اَّلساسات لألبنية. وتتم بإدخال كتلة خرسانة كبيرة جدا اسطوانية  َّل

ممكن أن ترتكز على تربة وطبقة صخرية أو  والتي الشكل المقطع في داخل التربة

 .بها المحيطة األحمال عن طريق اَّلحتكاك ما بين سطحتها الخارجي والتربة

 :على جميع انواع األساسات التي تنقل األحمال وتزعها الى التربة ومنها وتشمل

 األساس المستمر (3األساس المزدوج ( 2المنفرد األساس ( 1

 األساس الحصيرة (6ساس المعلق ( األ5( اَّلساس الجدري 4
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 همانع الرطوب

 الرطوبة:أضرار 

من الضروري محافظة اي بناء من الرطوبة بحيث يبقى جافا لما للرطوبة من 

فمن الناحية اَّلنشائية تكون المواد المسامية  أضرار انشائية وجمالية وصحية

تكون رطبة  عندما)كالطابوق والمواد الرطبة ومعظم أنواع الخرسانة اقل تحمال 

 .وكذلك فان الرطوبة عامال اساسيا في حدوث التزهر

 

  للرطوبة :د المانعة الموا

 :أن المقاومة اي ماده انشائية للرطوبة تعتمد على مجموعه من الخواص منها

ان تكون صماء أي َّل يخترقها الماء او َّل تمتصه ويعتمد ذلك على وجود  1.

 .والتي تساعد على اَّلمتصاص المسامات المتصلة والمستمرة

 ان َّل تتفاعل المادة مع الماء ويتغير تركيبها بحيث تصبح غير مقاومة للرطوبة .2

 ان تكون المادة ذات دوام طويل يتناسب وعمر المنشأ .3

باإلضافة الى الوارد ذكرها سابقا فأن المواد التي تستعمل كمانع رطوبة يتفضل  .4

 :ان يكون

 

 تجنب التشقق نتيجة للحركة التي تتعرض لها في المنشاءكافية ل ذات مرونة 

 سهلة اَّلستعمال 

 ذات تحمل كافي لمقاومة اَّلجهادات التي تتعرض لها في المنشاء 

  ذات كلفة مناسبة 
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 :تقسم المواد للرطوبة من بحيث مرونتها الى ثالثة أقسام

 والزفت والبوليمر ومزجات البوليثين .القيرتشمل الرصاص. النحاس.  :مرنهأ۔ 

 .واللباد وغيرها

 :ةئجاسشبة  -ب 

والمقاومة  وتشمل انواع الماستك وتكون صالحة لالستعمال الجدران السميكة جدا

 .ضغط الماء وكذلك في مفاصل التمدد

 األردواز الراتنج.وتشمل مزجات الرمال مع معاجين  :صلبهه او ئج۔ جاس

 الخرسانة

 :للرطوبة متعددة منهاأن المواد المستعملة كموانع 

 وهو ورق سميك او جنفاص مشبع بطبقة من اَّلسفلت المنثور :- لباد االسفلت - 1

 .فرقة الرمال او التاك لمنع التصاق الطبقات قبل اَّلستعمال

مادة صخرية صلده واطئة المسامة جدا تستعمل األنواع الجيدة  وه :- األردواز - 2

 .الجدرانالرطوبة العمودية في  منها في قطع

 لها مجموعه من المنتجات الهيدروكاربونيه التي يوه :- القير واالسفلت - 3

 كما في اَّلسفلت. من مشتقات النفط عند تكريره طبيعة كما في القير او

يستعمل الكاشي السيراميك المزجج لقطع  -:المزججالكاشي السيراميك  - 4

والمغاسل والمطابخ ومحالت وخاصه في الحمامات  الرطوبة الجانبية عن الجدران

 .الغسيل وغيرها

استعمل الطابوق المزجج في السباق لقطع الرطوبة  -المزجج: الطابوق  - 5

 .العمودية في الجدران
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 :األساليب المتبعة في قطع الرطوبة

المحافظة األبنية الحديثة من الرطوبة عند تشييدها يجب معالجة محالت تسربها الى 

 :تشمل بشكل عام على معالجة وهذه البناء بصوره جيدة

 السقوف 

 الجدران وراضيه الطابق األرضي 

  اَّلقسام البنائية التي تكون تحت مستوى سطح األرض كالسراديب

 .والمالجئ وغيرها

 :معالجة الرطوبة في الجدران األبنية القديمة

وجود مانع تتأثر الجدران القديمة بالرطوبة بسبب رداء اعمال مانع الرطوبة او لعدم 

 .رطوبة اصال في تلك األبنية

 

 :تعالج الجدران بأحد الطرق التالية

 ۔ بإدخال غشاء مانع للرطوبة في الجدرانا

 باستعمال سائل مزيج من السيليكونات المطاط -ب 

  بطريقة التناضج اَّللكتروني -ج 

 بمعالجة محالت النضوج. -د 
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 :الخرسانة

تتكون من مزيج متجانس تقريبا من جسيمات حبيبية هي مادة انشائية -الخرسانة: 

بالركام ونشغل نسبة كبيرة من حجم المادة يثبتها  صلدة متنوعة المقاسات تعرف

خواص الخرسانة  معجون السمنت المتصل بفعل الماء هيكل رابط وَّلصق من

 :األساسية

 التحمل ومقاومة اَّلجهادات المختلفة - 1

 للعوامل الجويةالدوام والمقاومة  - 2

 الماء نفاذية مقاومة الحريق - 3

 التبدَّلت البعدية والحجمية – 4

 العزل الحراري - 5

 مقاومة تأثير اَّلحتكاك - 6

 مقاومة تأثير المواد الكيميائية - 7
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 الركام

يتكون الركام مجموعة من جسيمات ذات مقاسات متباينة وتكون مادته  -الركام: 

 أَّلاي َّل تتفاعل مع اَّلسمنت والماء. وينبغي  بدرجة كافية وخاملةصلده وقويه 

والكلوريدات( وكذلك  يحتوي الركام على مواد ضارة تشمل األمالح )الكبريتية

 المواد العضوية

 :يقسم الركام من حيث المواد التي تتكون منها الى

 ركام طبيعي -أ

 ب۔ ركام صناعي

من المواد الطبيعية يستعمل مباشرة او بعد وهو الذي يتكون  -الطبيعي: الركام 

البسيطة كالغسل والتدريج ومن انواعها الركام السليكي  اجراء بعض العمليات

 تكسير الحصى الكبير الركام المستحصل من والرمل. اوالطبيعي مثل الحصى 

يتكون من مواد منتجة بطريقة صناعية مثل الطابوق الكسر َّل  -الصناعي: الركام 

خشن بسبب المسامية العالية وضعف التحمل ووجود  استخدامه كركاميمكن 

 .األمالح

 :-خواص الركام

 مقاوم للسحق كما في تبليط الطرق وتكون الطريقة المستخدمة طريقة لوس انجلوس - 1

  مقاوم لالنجماد والذوبان- 2

 قوة التحمل واَّلنضغاطية - 3

 اخرى مثل اَّلسمنت والماءالثبات الكيميائي: عدم تفاعله مع مواد  - 4

 شكل الجسيمات - 5

 تدرج الركام - 6
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 :الثانيالفصل 

 ناءبلفة في الالمراحل المخت

  -الموقع: زيارة  -1

 اء واكمال العمل أن يزور موقع العمل قبل بدء األعمال مننعلى المتعهد في الب

عليها البناء، وكذلك لمعرفة الطرق المؤدية  اجل معرفة التربة الذي سوف يعمل

مكان العمل  ومعرفة المقاولون الثانويين في والكهرباءلها وكيفية إيصال الماء 

 على العمال الماهرين والتعرف

 :العملموقع  تنظيف - 2

بعد استالم العمل على المتعهد قبل المباشرة بالحفريات أن يقوم بتنظيف الموقع من 

والنباتات وقلع األشجار الموجودة في موقع البناء والتي  الحشائشاألنقاض وجذور 

يحق له المطالبة باي سعر  تشكل عائقا ويتوجب ازالتها وتنظيف الموقع تماما وَّل

 .اضافي على هذه األعمال عالوة على سعر الحفريات بالعطاء

 :حفر الموقع - 3

لمبينة حسب المقاييس ا تجري حفريات أساسات الجدران والجسور والقواعد... الخ.

ن تكون أرضية الذي بني عليه التصميم يجب أ بل المخططات والى المنسوب

لالختالف الناجم عن  ورةي وبمنسوب متساوي اَّل في الضرفقاألساسات بمستوى ا

 واقع التي يعينها المهندس المشرفاَّلساسات عند الم جيطبيعة األرض فيسمح بتدر

على كون التدرجات راسية يشترط اَّليقل عرض الحفر عما هو مبين  المحافظة مع

  بل المخططات ولجميع األعماق
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  :ساألس تربيع - 4

المواد الصلبة ألغراض الفرشيات من الحجر الصلب الكسر بحجم َّل يزيد  تستعمل

ات، يشترط وجفالصغيرة لتعبئة جميع ال األحجار منسم مخلوطا بحصى  15عن 

 على الصلبةن والمواد العضوية وتفرش المواد األحجار من الطفل والطيخلو 

تى تنال موافقة سم ترصف وتدق جيدا ح20فجوات َّل يزيد سمك الواحدة منها على 

 يسوي الوجه العلوي بالمناسيب او الميول المطلوبة لكيالمهندس المشرف 

  :األساس صب - 5

لعمل من اجل اكتمال تربيع األساس على المتعهد ان يعطي األمر بتجهيز مواد ا بعد

سم( وبعرض قد يتجاوز  30-25بارتفاع ) تكون والتيصب خرسانة األساس 

 1:2:4ة الخلطة في خرسانة األساس بنسسم، و48

مر خلطة الخرسانة في كل أعمال ومراحل البناء حيث يخلط في بادئ األ تكون

بعدها اَّلسمنت ويخلط جيدا قبل اضافة الماء  الرمل ثم بعد ذلك يكال ويكال الحصى

جيدا وتسمى  خلطا وبعد ذلك تفتح فتحة بالوسط ويضاف الماء وايضا تخلط بعدها

 أسهلهذه الطريقة من الخلطة باليدوية. وهناك طرق أخرى للخلطة الخرسانية 

ميكانيكية والسيارات تلك يستخدم بها الخالطات كالخبطات ال الطريقة من وأسرع

 الخالطة

  :الخرسانية الخلطات - 6

واَّلسمنت أن يتم فحص المواد األولية )وهي الركام الخشن والناعم، والماء  بعد

ومطابقتها للمواصفات، يتم عمل تصميم للخلطة  صالحيتها التأكدوالمضافات( وبعد 

على خلطة خرسانية  الحصول كمية كل مادة من المواد الالزمة الخرسانية لتعين

عوامل  وهناك .هباو العنصر الخرساني المراد ص المنشأحسب ظروف العمل ونوع 

يعة العمل والتشغيل عديدة تؤثر على التصميم كشكل الركام وحجمه وتدرجه وطب

المواد ودرجات الحرارة، اَّل اننا اثناء التصميم نأخذ بعين  وتوفر وطريقة الدمك

 وبحوث باإلسمنتحبات الركام  كل ىلمكونات بحيث تغطأن يتم تحديد ا اَّلعتبار
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 تدخل الحبيبات األصغر حجما في الفراغات األكبر حجما وبحيث تعطي الخرسانة

الالزمة وان تكون غير منفذة للماء ومتينة وقوية ومقاومة  واللدونةالقوة المطلوبة 

 .للعوامل الجوية

 

 بتلو ال ءناب - 7

 تلوصب خرسانة الب - 8

 (ومونة االسمنت قمواد البناء )الطابو زيتجه - 9

 مواد العمل على تثبيت قضبان التسليح زيتجه - 10

 الجسور واألعمدة صبهاد العمل على وم زيتجه - 11

 ب خرسانة السقفتجهيز المواد لص - 12

 ف من المواد العالقةوالجدران والسق تنظيف - 13

 صبغ الجدران بالبنتاليت - 14

 مواد البناء على نثر الجدران باأللوان زيتجه - 15

 الكاشي والموزائيك تطبيق - 16

 يكائزمواره الكاشي والرتثبيت أز - 17

 اشيكال صب - 18

 تطبيق السطح باالشتايكر - 19

 شبابيك الحديد تثبيت - 20

 تثبيت األبواب - 21
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 -التخمين: 

عملية التخمين هي عبارة عن عملية حساب الكميات واألسعار وذلك للحصول  أن

أنواعها من ابنية وطرق وجسور وحفر  اختالف على كافة األعمال الهندسية على

مثل هذا التخمين يجب أن يحدد بصورة مضبوطة لكافة  أن اقنية وسدود و غيرها

أن كافة % (  2الى  %5) التكاليف التي يجب أن َّل يزيد او ينقص عن نسبة 

الشركات و الدوائر الرسمية تستعين بالتخمين لرصد المبالغ الالزمة لمشاريعها 

او الشخص القائم بعملية التخمين أن يكون مستعدا لعمل  المهندس ولهذا وجب على

الشروط العامة و الخاصة و  دراسة  قريب جدا من الكلفة الحقيقة مستندا على نيتخم

و  اَّلعمال الخرائط و المواصفات وكل محتويات المقاولة وعليه اَّلتصال باصحاب

المقاولين ومجهزي المواد على اختالفها و التأكد من أجور العمال الماهرين وغير 

اكثر من مصدر واحد ليكون اكثر دقة في عملية التخمين  من الماهرين لذلك العمل

 ج التخمين قريبة جدا من الحقيقةوتكون نتائ

  - التخمين:من  الغرض

التخمين عادة لألعمال والمشاريع الهندسية والصناعية قبل القيام بهذه  يكون

بصورة تقريبية اي تكون قريبة من  المشروع المشاريع ليتسنى معرفة الكلفة الالزمة

القائم  ان الكلفة الحقيقة التي َّل يمكن معرفتها بصورة صحيحة مائة بالمائة أي

التخمين َّل يعطي رقما ثابتا عن كلفة المشروع وهذا الرقم هو الذي  بأعمال

يقتصر الغرض من اجراء التخمين على  وَّل المشروع سيستعمله المقاول عند انشاء

 المنشألكلية  الخمين فة فحسب بل تعتبر المعلومات التي توفرها عميلةحساب الكل

خالل مراحل اعداد مستندات المناقصة مهمة جدا وذلك لغرض السيطرة وأداء 

  التنفيذ مراحل العمل خالل
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 :الفوائد المتوقعة من عملية التخمين

ألعداد مستندات الحساب الكلفة المتوقعة للمنشأ وتكون هذه الحسابات األساس  - 1

 .المقاولة

  قيمة العمل المنجز لغرض اجراء التسليف على األعمال المنجزة حساب - 2

تقييم األعمال اإلضافية: معظم األعمال اَّلنشائية قد تشتمل على اعمال إضافية  - 3

 .غير مبينة في التصميم األصلي

تقديم التقارير عن  اعداد تقارير الكلفة الي رب العمل: يمكن لمهندس رب العمل - 4

 .التي يمكن اجراءها للتصميم األصلي الكلفة المتوقعة لجميع التغيرات

  -المخمن: 

 سعارها للفقرات الداخلة في تنفيذالشخص الذي يقوم باحتساب كميات المواد وا

 التنفيذ، وكلفة األيدي العاملة المشروع مع تقدير المدة الالزمة

 :مؤهالت المخمن

 ومعرفة تامة بنوع العمل الذي يقوم بتخمين كلفتهاطالع  - 1

معلومات تامة عن أسعار المواد المستعملة في تنفيذ الفقرات ومدى توفرها في  - 2

 .األسواق

 -: ا من ناحيةهالمنطقة المراد انشاء المشروع فياطالع تام عن أحوال  -3

 التربة ونوعيتها. 

 الموقع وقريبة من المواد األولية 

 األيدي العاملة في الموقع مدى توفير. 

 الطرق المؤدية الى الموقع. 

 .الدقة في الحسابات - 4
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  -التخمين: األسس التي يرتكز عليها 

 كلفة المواد األولية الجيدة الواصلة للموقع - 1

 :كلفة األيدي العاملة وتقسم ال - 2

  ) أسبوعية )اجورو  يومية( )أجورأجور العمال  -أ 

 :وتشمل مقارنة ثانوية -ب 

 األعمال الخشبية للقوالب 

 اعمال التسليح  

 احيانا اعمال الصب 

 .للمشروع والخاصةالمصاريف العامة  - 3

 

  -المشروع: العوامل التي توثر على كلفة 

 .موقع العمل والظروف الخاصة بموقع العمل - 1

 .وجود العمال الماهرين وغير الماهرين في موقع العمل - 2

 اَّلقتصادية العامة، وموضوع العرض والطلبالحالة  - 3

 العطل والمناسبات واألعياد المختلفة - 4

حالة الطقس في فترة العمل، واختالفها بين فصل واخر ويعتبر الطقس في  - 5

 .العراق بصورة عامة معتدَّل

 اَّلعمال التحضيرية للعمل   – 6

 توفير المواد والمكائن المستعملة - 7
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  -التخمين: اقسام 

م التخمين الى قسمين رئيسيين بالنسبة الى الغرض الذي من اجله يوضع التخمين قسي

 :وهما

 -التقريبي: التخمن  - 1

 .هو القيام بتخمين المشروع بصورة تقريبية على أساس كلفة المتر المربع الواحد

يتم تقسيم المشروع إلى فقرات رئيسية مثل اعمال  التفصيلي:التخمين  - 2

تحت العناوين او  الخرسانة وبناء الجدران.. الخ من األعمال األخرى الحفريات،

الفقرات الرئيسية المذكورة، هناك فقرات فرعية يتم حسابها أيضا وتحسب الكلفة 

 فقرة الواحدة من كل

 :ويجب اعداد جدول تفصيلي لحساب الكميات كما موضح في الشكل اَّلتي 

 

ان جداول الكميات تعطي وصف األعمال الواجب إنجازها، كذلك المواد اَّلنشائية 

جداول الكميات في مواقع وتحت ظروف معينة والتي  المطلوب تزويدها، كما وان

 .ربما تؤثر في زيادة الكلفة

الكميات والتي هي بسيطة بقدر اإلمكان وعلى أن تكون القاعدة األساسية في جداول 

 شاملة للعمال المطلوبة

 

 

تسلسل 
 الفقرة

 المالحضات الكمية االبعاد العدد الوحدة التفاصيل

   اَّلرتفاع العرض  الطول     
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التي وحتى الربح هو المبلغ المتبقي من طرح المصاريف كافة  -االرباح: تخمين 

من مجموع السلف المسلمة  وغيرها وضرائب نيمأيصرفها المقاول من رواتب وت

 الى المقاول ومن قبل صاحب العمل خالل تقدم العمل مدة الصيانة وبعد اكماله

 .واألنتهاءاألرباح  تخمين
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 جدول اسعار المواد الداخلة في المشروع 

 السعر بالدينار الوحدة نوع المادة ت
3م األحمرالرمل  1

  
 8000 

3م سوداألالرمل  2
  
 8000 

3م الحصى 3
  
 9000 

 85000 طن اَّلسمنت 4
 650000 طن حديد التسليح  5
 25000 طن الجص 6
 125000 طن البورك 7
 2000 2م اَّلسفلت 8
 4000000 (4000عدد ) الطابوق 9
 7500000 (1000عدد ) البلوك 10
 3000 2م الشتايكر  11
 240000 طن األبيضاَّلسمنت  12
2م الكاشي 13

 
7500 

2م راميكيالس 14
 

5000 
 5000 2م موزائيكو الكاشي  15
3000 3م الردم بالترابيات 16

 

 125000 عدد 2.1*1باب  17
 175000 عدد 2.1*1.5باب  18
 225000 عدد 2.1*2باب  19
 45000 عدد 1*1شباك  20
 75000 عدد أجرة الخلفة  21
 30000 عدد أجرة العمال 22
 30000000 جملة قالب الخشب 23

 

ثجيل  إبراهيمقد تم جمعها من شركة مقاوَّلت )مكتب  األسعاران هذه  مالحظه :

 التميمي ( واعتبر كمصدر في البحث .
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  -المشروع: المواد الداخلة في  وتخمينحساب كيفية 

 حساب عدد الطابوق  -1

 اَّلرتفاع  xالعرض  xحجم البناء = الطول 

  =279.33 *0.24*3.25 

 3م 217.8774=  

  1.008+  17.136حجم اَّلبواب الكلي = 

 3م 18.144 = 

  1.92+  4.8حجم الشبابيك الكلي = 

 3م 6.72=  

  6.72 -18.144 - 217.8774حجم البناء الصافي = 

 3م193.0134=  

  450*  193.0134عدد الطابوق = 

 طابوقة   86856.03=  

  =86856.03 \ 4000 

 دبل 22~ 21.714=  
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 -( :1:3االسمنت بنسبة خلط )حساب مونة  -2

0.23*  0.11*  0.07*  193.0134*  435حجم الطابوق الفعلي =     

م 148.6946=      
3                

 

  148.6946 – 193.0134حجم مونة اَّلسمنت = 

م   44.319=                        
3

                                          

 (4C) V=0.75 

 نسبة الخلطةهو 

44.319=0.75(4c) 

C=14.773M3 

 كثافة اَّلسمنت 1400

x140014.773األسمنت 

=20682.2Kg\50 

 =413.644اكياس 

 الخلطة نسبة الرمل في (3)

=14.773x3 

45M3
~44.319 =  
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 (1:2:4األساس بنسبة خلطة ) صبهحساب  - 3

 اَّلرتفاع× العرض × حجم الصب=الطول 

0.4x15.12x30.32= 

م=183.375
3
 

V=0.67(7C) = 

183.375=0.67(7c) 

C=39.099M3 

39.099x1400كثافة األسمنت                    1400 اَّلسمنت 

=54738.6 Kg\50 

 =1094.772اكياس 

  نسبة الرمل في الخلطة (2)

   =   39.099x2الرمل     

79 M3
~78.198 = 

 نسبة الحصى في الخلطة( 4)

=39.099x4الحصى 

156.396~157 M3 
= 
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 (1:2:4السقف بنسبة خلطة ) صبهحساب  - 4

 اَّلرتفاع× العرض × حجم الصب=الطول 

0.2 x 15.12 x 30.32= 

م =91.688
3 

V=0.67(7C) 

91.688=0.67(7C) 

C=19.55 M3 

 =1400x19.55 اَّلسمنت

=27370 Kg 

 أكياس 547.4

  x2 =19.55 الرمل

19.1 ~40 M3
 = 

 x 4 =19.55ىالحص

78.2 ~ 79 M3
= 

 حساب كمية الجص للبياض - 5

 العرض× مساحة البياض = الطول 

2x 189.28= 

3.25x 396.56= 

م =1288.82 
2
 

م 71.4مساحة األبواب =
2 
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 2م 28= مساحة الشبابيك

 28 – 71.4 - 1288.82=    المساحة الصافية

م =1189.42
2 

 x 0.02 1189.42حجم كمية الجص=

م =23.7884        
3 

  x 1275 x 1.1 23.7884الجص=

 = 33363.231كغم

 طن 34~ 33.363

 العرض× بياض البيتونة= الطول 

2.75 x 8.08= 

م =22.22 
2 

 2.1 – 22.22=  المساحة الصافية

م =20.12
2 

 x 0.02 20.12كمية الجص=

م =0.4
3 

   x1.1x 1275 0.4 الجص=

 561كغم =

 1 طن ~0.561
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 (1:3اللبخ باألسمنت بنسبة خلطة ) - 6

 العرض× الطول = مساحة اللبخ 

3.25 x 196.02= 

م =637.065 
2 

م 58.8مساحة األبواب=
2 

 2م 28مساحة الشبابيك=

 28 - 58.8 - 8.4 - 637.065المساحة الصافية=

514.865= 

 x 0.02 541.865كمية اللبخ=

م =10.837 
3 

4C)) V=0.75  

10.837=0.75(4C) 

C=3.612m3
   

  3.612*  1400=  101.136=اَّلسمنت اكياس 

 3m الرمل

3.612 x 3 = 10.836 ~3م11  
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 (1:3بنسية خلط ) نةخ البيتوبل

 المساحة = الطول * العرض

= 3+2+3+2 = 27.5m2  

2.1m2=1*2.1 مساحة الباب
 

27.5-2.1=25.4 M2x 0.02 = 0.5m3 

C=0.5/0.75*5 =0.167 m3 

 =  1400x0.167= 0.23طن~1كمية اَّلسمنت 

م x 3  =0.5 0.167= الرمل
3  

 3م1~ 
 

 

 الشتايكر  أسفلكمية التراب  - 7

   x 14.64 29.84=  المساحة

=436.858m2 

 2x3=6m2البيتونة مساحة 

436.858 – 6 = 430.858m2 

340.858x0.05=17.042m3 

 كمية الشتايكر للتسطيح - 8

 2م 436.858=  44.64*  29.84المساحة الكلية = 

 2م 6=  3*2=  مساحة البيتونة

 2م 430.858=  6 – 436.858الصافية = المساحة 

  قطعة شتايكر 431~ 430.858=  1*1 \ 430.858تايكر = مساحة اَّلش \تايكر = مساحة السطح عدد الش
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  -البيتونة:حساب طابوق  – 9

 م 8.08=  2.52+  1.52+  1.52+  2.52الطول = 

م 5.333=  2.75* 0.24*  8.08
2
 

م 0.504=  0.24* 2.1*1 حجم الباب =
2
 

م 4.829=  0.504 – 5.333حجم الصافي = 
2
 

 دبل 1~  0.543=  4000 \ 2173=  450*  4.829

  -(:1:3حساب مونة طابوق البيتونة بنسبة خلط ) – 10

 3م 3.72=  0.23*  0.11*  0.07*  4.829* 435حجم الطابوق الفعلي = 

 3م 1.109=  3.72 – 4.829حجم مونة اَّلسمنت = 

V = 0.75 (c+s) 

1.109 = 0.75 (c + 3c)  

 = 3Cم 0.37

 ~ ا طن  0.518=  1400* 0.37كمية اَّلسمنت = 

 3م 2~  3م 1.11=  3*  0.37حجم الرمل = 

  (1:2:4) ه بنسبة خلطتونسقف البي صبهحساب  – 11

 الحجم = الطول * العرض * اَّلرتفاع 

 3م 1.2=  0.2*  3* 2

V = 0.67 (c+s+g) 

1.2 = 0.67 (c + 2c + 4c) 

C = 0.256 m3 
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 طن  1~  0.359=  0.256*  1400كمية األسمنت   = 

 3م 1~  0.512=  2*  0.256 = الرملحجم 

 3م 2~  1.024=  0.256*  4حجم الحصى = 

  -الستارة: طابوق  حساب - 12

 الحجم = اَّلرتفاع * العرض * الطول

 م 88.96=  14.64+  29.84+  14.64+  29.84الطول = 

88.96 * 0.24 * 2 = 42.7 m3 

 دبل  5~  4.8=  450*  42.7

 

 

 (1:3حساب مونة طابوق الستاره بنسبة خلط ) - 13

  حجم الطابوق الفعلي

 3م = 435 * 42.7 *0.07*0.11*0.23 = 32.895

 3م = 42.7 - 32.895 = 9.805 حجم األسمنت

V=0.75(C+S) 

9.805 = 0.75(C+3C) 

C = 3.268 m3   

 طن5~  4.576=  3.268*  1400 اَّلسمنت =كمية 

 3م 10~  3م 9.804 = 3.268* 3كمية الرمل = 
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 حساب كمية الكاشي لالرضيات - 14

  المساحات + 18.12 + 12 + 24.6 + 12 + 6.486+ 3.978+ 8.596 + 9.52+ 9.736 + 13.86 =

5.28 +1.76 + 15.84 +7.24 +9.52 + 9,52 +7.762 = 175.817 * 2 = 351.633 + 12.4 + 

10.036 = 374.068 m2 

 كاشيه 4075=  374.068/  0,303*0.303مساحة األرضية =  \ عد الكاشي = مساحة الكاشيه

 (1:2:4الكاشي بنسبة خلط ) صبهب ساح - 15

 العرض * اَّلرتفاع  الطول *الحجم = 

=1.386+0.974+0.952+0.859+0.398+0.649+1.2+2.46+1.2+1.812+0.528+0.176+1.584 

+0.724+0.952+0.952+0.777 

=17,582 * 2 = 35.164 +1.24 +1.004= 37.407 m3 

V=0.67(C+S+G) 

37.407 = 0.67(C+2C+4C) 

C= 7.976 m3 

 طن  12~  11.167=  7.976*  1400كمية األسمنت = 

 3م 16~ 315.952 = 7.976* 2 الرمل =حجم 

 3م 32~  331.904 = 7.976*  4 الحصى =حجم 

 سم 30حساب حديد التسليح في األساس بمسافة بين الشياش  - 16

 (A) الوزن * العدد * الطول = كمية حديد

 طن  2.438 = (162/-16) * (1+ 30.32/0.3) * 15.12 =

(B)  طن  1.385( =  162 \122* )  (1+  0.3 \ 15.12* ) 30.32 =كمية حديد 

 طن  A+B  =2438.713  +1385.287  =3.824كمية الحديد الكليه = 
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  سم وبطبقتين 30حساب حديد التسليح في السقف بمسافة بين الشياش  - 17

 طن  15.12 ( *30.32\ 0.3  +1) ( *162 \ 162)  =2.438  *2  =4.877=  (A)كمية الحديد 

 طن 30.23  *(15.12 \ 0.3  +1)  ( *122 \ 162  = )1.385  *2  =2.77=  (B)كمية الحديد 

 طن  A+B = 2438.713  +1385.287  =3.824  *2  =7.648كمية الحديد الكلية = 

  

 سم وبطبقتين 30سقف البيتوله بمسافة بين الشياش  صبهتسليح  - 18

  (A) الوزن * العدد * الطول = كمية حديد

= 3 * (2/0.3 +1) * (162/162) =36.346 * 2 = 72.692 kg 

 2 ( *3\ 0.3  +1) ( *122 \ 162 = )19.556  *2  =39.112 kg = (B)كمية الحديد 

 طن  A+B = 72.692  +39.112  =0.111كمية الحديد الكلية = 
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 حسابات البرنامج

 2014-المعهد التقني كوت  –قسم المساحة  –اعداد م.م احمد كريم جبر  –برنامج التخمين اَّلنشائي 

بادخال بعض البيانات لنستطيع الحصول على اغلب  وذلكهو عبارة عن تطبيق لحساب الكميات اَّلنشائية 

  وسريعة.مبسطة  وبواجهةومن ميزاته سهل جدا في التطبيق  اَّلنشائية.نشأ مكميات ال
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 مقارنة بين الحسابات اليدوية وحسابات البرنامج

 المالحظات حسابات البرامج  الحسابات اليدوية  اسم الفقرة  ت

 طن  55اَّلسمنت  1:2:4اَّلساس بنسبة خلط  صبه 1

 3م 79الرمل 
 3م157الحصى 

 طن  55اَّلسمنت 

 3م 79الرمل 
 3م157الحصى 

 % 100مطابق 

 طن  28اَّلسمنت   1:2:4السقف بنسبة خلط  صبه 2

 3م 40الرمل 
 3م 79الحصى 

 طن  28اَّلسمنت 

 3م 40الرمل 
 3م 79الحصى 

 %100مطابق 

سقف البيتونة بنسبة خلط  صبه 3

1:2:4  
 طن  1اَّلسمنت 

  3م 1الرمل 
 3م 2الحصى 

 طن  1اَّلسمنت 

  3م 1الرمل 
 3م 2الحصى 

 %100مطابق 

تحت الكاشي بنسبة خلط  صبه 4
1:2:4  

 طن  12اَّلسمنت 

  3م 16الرمل 
 3م 32الحصى 

 طن  12اَّلسمنت 

  3م 16الرمل 
 3م 32الحصى 

 %100مطابق 

اَّلسمنت  ومونةالبناء بالطابوق  5
(1:3 ) 

 دبل  22الطابوق 

 طن  21اَّلسمنت 

 3م 45الرمل 

 دبل  22الطابوق 

 طن 18اَّلسمنت 

 3م 45الرمل 

طن  3يوجد فرق 

 في اَّلسمنت 

 ومونةبناء الستارة بالطابوق  6

 ( 1:3اَّلسمنت )
 دبل  5الطابوق 

 طن  5اَّلسمنت 

 3م 10الرمل 

 دبل  5الطابوق 

 طن  4اَّلسمنت 

 3م 10الرمل 

طن  1يوجد فرق 

 في اَّلسمنت 

 ومونةبناء البيتونة بالطابوق  7
 ( 1:3اَّلسمنت )

 دبل  1الطابوق 

 طن  1اَّلسمنت 

 3م2الرمل 

 دبل  1الطابوق 

 طن  1اَّلسمنت 

 3م2الرمل 

 %100مطابق 

 2( سمك 1:3باَّلسمنت )اللبخ  8
 سم 

 طن  6اَّلسمنت 

 3م 11الرمل 
 طن  6اَّلسمنت 

 3م 11الرمل 
 %100مطابق 

( 1:3لبخ البيتونة باَّلسمنت ) 9

 سم  2سمك 

 طن  1اَّلسمنت 

 3م 1الرمل 
 طن  1اَّلسمنت 

 3م 1الرمل 
 %100مطابق 

 %100 مطابق 4075عدد الكاشي   4075عدد الكاشي  تطبيق اَّلرضيات بالكاشي  10

 %100مطابق  431عدد الشتايكر   431عدد الشتايكر  التسطيح بالشتايكر  11

 طن  10يوجد فرق  طن  24الجص  طن  34الجص  سم  2البياض بالجص سمك  12

 2بياض البيتونة بالجص سمك  13
 سم 

 %100مطابق  طن  1الجص  طن  1الجص 

 

 



 

 
50 

 

 الكشف التخميني المسعر لمشروع البناية السكنية

الوحد الفقرة  ت
 ة 

 )د(السعر الكلي  السعر  الكمية 

مواد وعمال ومعدات للدفن بالتراب النظيف الخالي من  زيعمال الدفن تجه 1
سم ومعاينة المهندس  ۲۵شكل طبقات كل  وعلىاألوساخ والمواد العضوية 

 %۹۰المشرف لكل طبقة مع الحمل والرش الجيد بنسبة حل َّل تقل عن 

 675000 3000 225 3م

اعمال صب الخرسانة المسلحة  المسلحة:إعمال صب الخرسانة  2
باسكال باستخدام اَّلسمنت المقاوم  كايم ۲۵لالساسة بقوة تحمل 

يشمل كافة اعمال القالب وحديد التسليح والصلب  لألمالح، العمل
 بموجب المخططات والمواصفات الفنية للمشروع

 38640000 210000 184 3م

وبموجب  ۱:۳عمال البناء بالطابق ومونة اَّلسمنت بنسبة خلط ا 3

 Bالمخططات والمواصفات الفنية باستعمال طابوق صنف 
 24200000 100000 242 3م

باسكال بسمك  كايم ۲۵عمال صب الخرسانة المسلحة السقف بقوة تحمل ا 4
يشمل العمل كافة اعمال القالب وحديد التسليح والصب بموجب  سم، ۲۰

 المخططات والمواصفات الفنية

 21620000 230000 94 3م

عمال التطبيق بالكاشي الموزايك عراقي المنشأ بموجب المخططات  5
 والمواصفات الفنية

 5625000 15000 375 2م

بموجب  ۱:۲:٤اعمال صب الخرسانة تحت الكاشي بنسبة خلط  6
 المخططات والمواصفات الفنية

 4180000 110000 38 3م

متر  ۲.۱*۱تجهيز وتركيب ابواب خشبية بابعاد  الخشبية:عمال األبواب ا 7
للباب من الخشب الجاوي  أطارانج نوعية الخشب جاوي مع  ۲بسمك 

وبموجب المواصفات والمخططات الفنية وحسب توجيهات المهندس 
 المشرف

 7650000 225000 34 عدد

متر ۲.۱*۲تجهيز وتركيب ابواب خشبية بابعاد  الخشبية:عمال األبواب ا 8
للباب من الخشب الجاري  أطارانج نوعية الخشب جاوي مع  ۲بسمك 

وبموجب المواصفات والمخططات الفنية وحسب توجيهات المهندس 
 المشرف

 350000 350000 1 عدد

بأستخدام مقاطع الحديد الثقيل متر  ۱*۱تجهيز وتركيب شبابيك بأبعاد  9

انج  ۱/۱مربع  شيملم مع كتيبة بارزة من مقاطع ش 1زجاج بسمك 

 وبموجب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف

 900000 45000 20 عدد

متر باستخدام مقاطع الحديد الثقيل مع  ۲*۱تجهيز وتركيب شبابيك بأبعاد  10
انج  ۱/۱مربع  شيملم مع كتيبة بارزة من مقاطع ش 1زجاج بسمك 

 وبموجب المخططات وتوجيهات المهندس المشرف

 360000 90000 4 عدد

والقيام بأعمال اللبخ بمونة  وعملتجهيز مواد  اإلسمنت:عمال اللبخ بمونة ا 11
 ۱:۳السمنت والرمل وبموجب المواصفات الفنية وبنسبة خلط 

 4544000 8000 568 2م

والقيام باعمال البياض بالجص ويكون  وعملتجهيز مواد  البياض:عمال ا 12
ستم للجدران والسقوف مع مالحظة عملية الشربت  ۷۰التنفيذ بالمساطر کل 
المقاوم لألمالح قبل عملية البياض وتكون بموجب  للجدران باَّلسمنت
 المواصفات الفنية

 12100000 10000 1210 2م

بأبعاد مواد وعمل والقيام باعمال التسطيح بالشتايكر  زيتجه التسطيح:أعمال  13
مع طالء السطح بمادة الفالنوت طبقتان وفرش ثالث  ملم( 4۰*۸۰*۸۰۰)

وبموجب المواصفات  ريالنهري للتهو طبقات من القير وطبقة من الزميج
 الفنية وتوجيهات المهندس المشرف

 5759000 13000 443 2م

 126603000    المجموع الكلي 
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 االستنتاجات

 برنامج سهل جدا في التطبيق وبواجهه مبسطه وسريعه - 1

 .البرنامجالنتائج متساوية بين الحسابات اليدويه وحسابات  اغلب - 2

 البرنامج مقارنتا بالحسابات اليدوية سرعة - 3

فكانت النتائج  البناء.اختالف بسيط في حساب كمية السمنت في مونة  يوجد - 4
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 ضمن المناهج كمحاضرة اضافية في المسح الكمي يدرج - 2
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 والمراجعالمصادر 
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 م  2007 –المدنية 
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