
                     التخميــــن والمواصفــــات الفنية                                       
 

 م.د. سالي فخري خلف عبدهلل                                                                  جامعة بغداد                             

 0202-0202ة: المرحلة الخامس قسم هندسة العمارة                                                               –كلية الهندسة 
   

 

 للفصل الدراسي االوللمادة التخمين والمواصفات الفنية  ر الرئيسيةو المحا
  :الىالفصل هذا في  تطرق نسوف 

 والغرض من التخمينالتخمين  -
 االسس التي يرتكز عليها التخمين -
 انواع التخمين  -
 وجداول الكمياتمجموعة المواصفات الفنية  -
 المواصفات الفنية النموذجية  -
 جداول الكميات -
 

  التخمين والغرض من التخمين: االولىمحاضرة ال

المهمددات الرسيةددية للمهندددم المامددارس الممددارم هددو اجددراق اليةددااات التمديراددة لكافددة االعمددال االن دداسية  ىن احدددا
فدة لمدا والم اراع المصممة لالن اق. حيث ان صاحب الملد  والجهدة الممولدة تاطدي ةهميدة لاصدة لديدة تمدديرات الكل

لها من تأثيرات على تيديد اتخاذ المرارات التنفيذية الخاصدة االم داراع االن داسية والامدل علدى تدوفير الملدالة الال مدة 
 لها.

والكفدداقا الامليددة للمهندددم االمانددة المهنيددة  ارلدداللتمصدددرا  وعليددف فددال ندد  ان عمليددة تمدددير الكلفددة التخمينيددة تات ددر  
. ان اعتمدا  اسدلوت تمليدل تمدديرات الكلفدة وتيديددها اصدورا تر دي صداحب الملد  لغدرض سديلف مالمامارس الممدار 

نيدو تنفيدذ الم داراع المامارادة وايصدالها االتدالي الدى الفتهدا اليعيعيدة الااليدةي هدو عمدل نيدر مم دول مهنيدا ي  االتدراج
 س الددى الغددداق الم دددروع او ارندددا  يدددي وسدديي س حتمدددا  الدددى مواجهددة اسدددتياق صددداحب الملدد  وفمددددان ثمتدددفي و التددالي يدددد 

فددي  التصدداميا امددا ييمدد  تخاعددا ا الددى مرحلددة مجددد ا  للم ددروع المصددما المامددارس نيددو اعددا ا الخددراسة التفصدديلية 
 الكلفة الى اليدو  المم ولة.
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 تعريف التخمين 
هو تقددرر مميدات المدواد وااللمدال التنفيالدة الللمدة للماداريا المعماريدة المندسدية ومدا تقت دي  مدن : لتخمينا
 سعار وما تحتاج  من وقت لتنفياها. ا

  الغرض من التخمين 
الم داراع ليتةدنى مارفدة الكلفدة التخمين لالعمال االن اسية و الهندسية و الصناعية ي ل العيا  بهذه يتا الامل على 

ا صددييية الال مددة للم ددروع اصددورا تمرا يددةي اس ان تكددون يرالددة مددن الكلفددة اليعيعيددة التددي اليم ددن مارفتهددا اصددور 
ان ياطي ريما  بين حدين يدد يتجداو   اجميع مرافمف ولدماتفي بل في وسع المخمناال ااد اكمال الم روع  011%

 احدهما الم لة النهاسي اليعيمي ااد اكمال الم روع.

 للى الممندس المعماري لند تحدرد المعالم االساسية للكلفة التخمينية ان ررالي دقة تنفيا االمور التالية: 
حة التامدة مدع صداحب الملد  فدي تيديدد الكلفدة التخمينيدة امدا تدي س الدى ايترابهدا اصدورا ا يدرا الدى الكلفدة الصرا -

 اليعيعية المتوياة للم روع.
اتلدداع االسدداليب التخمينيددة الصددييية والماتمدددا علددى الكلددق واالسدداار الوايايددة المتددوفرا فددي الميددية الخددا   -

 ع.االم روع في ويت التنفيذ المتويع للم رو 
متاااة الم روع اثناق المراحل التنفيذية ومالفداا الم داكل نيدر المنةدورا والتدي يدد تيصدلي ممدا يدد تةد ب  ادا ا  -

 مليوظة في الكلفة الاامة للم روع. 
 

 ليادة ملفة المااريا: 
ا اصدال وتجاو ها عن الملالة الميد ا لهواجف المصما المامارس م اكل متنوعة فيما يخص تيديد الكلفة التخمينية ي

حدددين ايدددرار تنفيدددذها مدددن ي دددل الجهدددة المالكدددة. ان الزادددا ا فدددي الكلفدددة مدددن المم دددن ان تيدددد  لدددالل مرحلتدددي الامدددل 
التصددميا و  يتيديددد المنهدداب ال ندداساالجدددوى و الفااليددات الدراسددية الخاصددة االساسدديتين فهددي يددد تيددد  لددالل مرحلددة 

. و هي ايضا  يد تيد  لدالل  نو  منايصات الاملتيضير الخارطات التفصيلية و و  التصاميا التفصيليةو  لمامارس ا
 المرحلة التنفيذية االن اسية للم روع . 
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 (:Cost increases during the design period) اثناء المرحلة التصميمية للماروعليادة الكلفة  .0
الكلفددة  تجاو هددا اليدددو  الم  تددة فددي تمددديراتاق الامليددات التصددميمية للم ددروع و ة التددي تيددد  اثنددن الزاددا ا فددي الكلفددا

التي تها الامليات التصميمية ذاتهاي و عدا عوامل تصاحب اط ياالمل ي من المم ن ان تكون س  ها االولية لصاحب 
المم دن  داراع المامارادةي والتدي مدن للم يواجهها المصما المامدارس اصدورا مةدتمرا لدالل ماةدا الممارسدات المهنيدة

 : اعزاؤها للمة لات التالية
ة عدن منخفضدن ااالسدام ي دل صداحب الملد  مدن  المم دن ان تكدو ان تمديرات الكلفة التخمينيدة الم  تدة مدن  -

اصدددورا متكدددررا فدددي الم ددداراع المالنددددة مدددن ي دددل الجهدددات المالكددددةي ييددددد  هدددذا و  يالكلفدددة الوايايدددة للم دددروع
التيليدل الالمدي الصدييم لميتوادات هدذه  ايددا عدن ولية اصورا مةتاجلة و جرت تمديراتها االلصوصا اذا و 

 الم اراع. 
ذل  جراق الطللات التفصيليةي و سية اثناق الفااليات التيليلية و انان التغيرات التي يد تيصل في المتطللات ال  -

يددد تيصددل علددى مجمددل الميتواددات الاامددة زايدددا لصدداحب الملدد ي او اعتلددارات التطددورات التددي الجديدددا المت
يدد تدي س االتدالي الدى  ادا ات ا يدرا فدي المةداحات ال ناسيدة و االتدالي  ادا ات ا يدرا فدي الخدمية للم دروعي و و 

 الكلفة الاامة للم روع. 
يددد تكددون نيددر منةددجمة مددع الوايددع ان اادد  المتطللددات ال ناسيددة الم  تددة مددن ي ددل الجهددات المالكددة ااالسددام  -

ان يايدددد النةددر فيهدددا و يطورهدددا  عليدددف يصددلم مدددن واجدددب المصددما المامدددارس مددن بناسهددداي و  لاملددي المتدددولىا
هدددذا ادددالطلع سددديي س الدددى  ادددا ات ملموسدددة فدددي الكلفدددة الم دددروع الدددى المةدددتوى المطلدددوتي و  من وصدددوللتضددد

 ال ناسية . 
 

 Cost increasing during implementation)يدادة الكلفدة اثنداء المراحدل التنفيالدة للمادروع ل  .2

period ): 

فدي ااد  االحيدان يدد تتاددى التدي و ن الزاا ا في الكلفة يد تيصل ايضا اثنداق المراحدل التنفيذيدة المختلفدة للم دروع ا
 االاوامل التالية:د هذه الزاا ا اليدو  المامولة للزاا ات المتوياةي ومن المم ن تيدي
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الزاددا ات يددد ي ددون مر و هددا الددى التصدداعد فددي الفددة المددوا  والددق الامددلي وذلدد  يددرتلة بتصدداعد الفددة الماي ددة  -
 وانتاب الموا  والمادات في الدول الصناعية وفي الةوق الميلية.

المةدتواات و وتصدايد فدي الميتوادات  التغييرات والتيةينات التدي يطل هدا صداحب الملد  والتدي تدي س الدى  ادا ا -
 ال ناسية.

التوصيات التي يمدمها االست ارس وذل  لمتاااة التطورات الاالميدة واالسدتفا ا مدن االحةدن فدي االنتداب والمدوا   -
 لمصلية الم روع.

 
 Meeting the Increasing Costs) كيفيدددة مل ددداة الفيدددادة  دددي ملفدددة الماددداريا ال نائيدددة .3

Requirements to  ): 

ي صاحب المل  لمالفاا الزاا ا الك يرا الياصلة في الكلفة والتناك طرق وليارات مختلفة اما  المهندم المامارس و ه
 .يد تطرة على الم اراع ال ناسية

ا مدددن الكلفدددة الكليدددة للم دددروعي امدددا وان الزادددا  %01-01هدددا  وليدددا  تتدددراو  مدددا بدددين ان الزادددا ا فدددي الكلفدددة الماتدددرف ب
مدن الكلفدة التخمينيدة االوليدةي نيدر ان  %01الط ياية والتي يم ن ان تكون مم ولة لددى صداحب الملد  هدي ايددو  

 . %7هي ايدو  من ي ل و ارا التخطية رسميا  الزاا ا الم  تة 
لية لماالجدة واذا ما تجاوت الزاا ا اليدو  المم ولة لنةلة الكلفة فأنف يصلم من الضرورس اعتما  احدى الخيارات التا

 م روع ومصلية صاحب المل  المالية:هذه الزاا ا وذل  اما ييم  مصلية ال
ة الددددى مةددددتواات التمددددديرات الجديددددداي الخيددددار االول: والمي ددددذ ي ددددون اأتجدددداه بيددددا  صدددداحب الملدددد  بزاددددا ا الكلفدددد -

 رات لهذه الزاا ا مم ولة لدى صاحب المل . ولصوصا  اذا اانت الزاا ا ايدو  مامولة وان الت را
ي وذلد  امدا (امدرحلتين او ثدال  او اك در)تنفيذيدة متادد ا الخيار ال اني: هو اأتجاه تنفيذ الم داراع علدى مراحدل  -

 يتالسا وط ياة الم روع وحجمف وام انيات توفير الملالة الال مة لها.
ال الث: هو اأتجاه اعدا ا الم دروع الدى الم تدب االست دارس لغدرض اتخداذ االجدراقات الهندسدية لتخفدي  الخيار  -

كيذف جندا  او تملديص طداب  او تملديص الكلفةي وذل  عن طرا  اما تمليص الميتواات والمةاحات ال ناسية )
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المةدتوى تخفدي  ل  بتغييدر و او تخفي  المةتوى ال ناسي للم روع وذ (المةاحات ال ناسية للفضاقات المختلفة
 المةتاملة و التالي تخفي  الكلفة الى المةتواات المطلو ة.الاا  للموا  ال ناسية 

تنفيددذهي ولصوصددا  اذا مددا تجدداو ت الكلفددة وتصدداعدت الددى   الخيددار الرااددع: سددي ون اأتجدداه الغدداق الم ددروع وعددد -
يددارات واك رهددا  ددررا  للمهندددم المامددارس والم ددروع حدددو  نيددر مم نددة التنفيددذ. ان هددذا الخيددار يات ددر اسددوق الخ

 ال ناسي. 


