
ممارسة المهنية الهندسية

التسعٌر/التقدٌر

نبيل ابراهيم الصوالحي. د

2012

1 التسعٌر/التقدٌر



التسعٌر/التقدٌر

التقدٌرات األساس التً ٌبنى علٌه مسائل التخطٌط االقتصادي •

.والمالً وإعداد مٌزانٌة المشروع

ٌعتمد علٌها معرفة تكالٌف المشروع وتحدٌد الجدوى •

.االقتصادٌة وتدبٌر التموٌل المالً لتصمٌم وتموٌل المشروع

التقدٌرات المالٌة إذا كانت واقعٌة تساهم فً خروج المشروع •

إلى حٌز التنفٌذ
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التقديرات المالية

هً عملٌة تحلٌلٌة منهجٌة تتم بقدر معقول من الدقة لتحدٌد •

مقدار ما سوف تكون علٌه مٌزانٌة المشروع،ثم تحدٌد مقدار 

.تكلفة تنفٌذه

(.تصمٌم، إشراف، تنفٌذ)التقدٌرات المالٌة النجاز المشروع •

ٌجب أن تكون التقدٌرات على قدر من الواقعٌة مستندة إلى •

الخبرة المبنٌة على الممارسة واستخدام الطرق العلمٌة 

.والمراجع التخصصٌة
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التقديرات المالية تشمل ثالث أنواع

.التقدٌرات المالٌة للتنفٌذ.1•

.التقدٌرات المالٌة للتصمٌم.2•

.التقدٌرات المالٌة لإلشراف.3•
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لكي تتصف التقديرات بالدقة البد من مراعاة العوامل التالية •

.وضوح نطاق العمل والبعد عن التعمٌم واإلجمال. 1•

.تحدٌد المتطلبات بدقة. 2•

.تحدٌد الوظائف المطلوبة ومستوى األداء. 3•

.وضوح توجٌهات التصمٌم. 4•

.استخدام طرق عملٌة ومجربة للتقدٌر. 5•
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.دقة وشمولٌة المراجع الفنٌة لوثائق التصمٌم. 6•

.تحدٌد مدة واقعٌة لتنفٌذ المشروع. 7•

.إعطاء الوقت الكافً والموارد الضرورٌة لعملٌة التقدٌر. 8•

.توافر بٌانات حدٌثة لألسعار. 9•

.توافر المهارات والخبرات لمقدري التكالٌف.  10•
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.التقديرات المالية للتنفيذ: أوالهً تقدٌر إجمالً التكالٌف ال•

مالٌة الالزمة لتنفٌذ المشروع، وهً اكبر التكالٌف مبلغا ومن •

.الركائز إلنجاح المشروع

تعتبر تقدٌرات التكلفة جزءا من أعمال التصمٌم، فتقدٌر •

تكالٌف التنفٌذ مرتبط بمستوى التصمٌم، ولذلك تناط عملٌة 

.التقدٌر للمصمم أو اإلدارة الهندسٌة المصممة

7 التسعٌر/التقدٌر

التقديرات المالية للتنفيذ: أوال



:طرق تقديرات تكلفة التنفيذ•

:من أنواع الطرق لتقدٌر تكلفة التنفٌذ•

:الطريقة اإلجمالية. 1•

.هذه الطرٌقة تعتمد التقدٌر اإلجمالً للتكلفة•

هً أكثر الطرق شٌوعا خصوصا فً المراحل المبكرة •

.لتحدٌد مٌزانٌة المشروع

غٌر دقٌقة وٌنقصها الكثٌر من المعلومات عن نوع البناء •

التصمٌم ومعلوماتها تكون من  ومستوى الجودة وفعالٌة

.مشروعات مشابهة نفذت
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:وٌتفرع عن هذه الطرٌقة اآلتً•

:تقدير التكلفة على أساس سعر الوحدة•

تعتمد على سعر الوحدة فً المشروع مضروبا فً عدد •

.الوحدات كأساس لتقدٌر التكلفة اإلجمالٌة

:تقدير التكلفة على أساس المساحة• •

تعتمد على سعر المساحة كأساس لتقدٌر التكلفة، حٌث ٌتم •

اعتماد المتر المسطح لألبعاد الخارجٌة لمساحات الطوابق فً 

المبنى كأساس لتقدٌر التكلفة اإلجمالٌة حٌث ٌتم ضرب عدد 

.األمتار المسطحة بالمتر المسطح
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:تقدير التكلفة على أساس الغالف أو المحيط الخارجي••

ٌعتمد على اعتبار الشكل الهندسً للمبنى فً التقدٌر حٌث ٌتم •

مساحة السقف والواجهات )تجزئة المبنى إلى عناصر التالٌة 

حٌث ( الخارجٌة وأرضٌات الطوابق والجدران الخارجٌة

تحسب تكلفة كل عنصر بضرب سعر المتر فً مساحته 

.وتكون التكلفة اإلجمالٌة حصٌلة جمع التكالٌف

:تقدير التكلفة على أساس الحجم••

تعتمد على المساحة الفراغٌة كأساس لتقدٌر التكلفة حٌث •

ٌؤخذ ارتفاعات الطوابق فً الحسبان عند التقدٌر، ٌستخدم 

.هذا األسلوب فً أوروبا
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تهدف إلى تحدٌد ما ٌجب أن ٌكون علٌه تكلفة المشروع •

استنادا إلى تقدٌرات صحٌحة مبنٌة على احد الطرق 

.المعروفة فً تقدٌر التكلفة

تساهم هذه الطرٌقة فً تقدٌر مٌزانٌة محدد للمشروع والتقٌد •

.بها، لكنها تحتاج إلى تحدٌد جملة العناصر

تستخدم هذه الطرٌقة فً المرحلة األولى من أعمال التصمٌم •

مما ٌعنً أن المصمم علٌه تصمٌم المشروع لتكون تكلفته 

عند التنفٌذ كما حددتها التقدٌرات مع تحقٌق التصمٌم ألهداف 

المشروع
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تقديرات التحكم في التكلفة



:مراحل إعداد التقديرات المالية للتنفيذ•

تمر التقدٌرات المالٌة الالزمة ألعمال تنفٌذ المشروع عند طرحه بعدة •
مراحل حٌث تتزامن هذه مراحل التقدٌرات بصورة تقرٌبٌة مع مراحل 

:التصمٌم، وعددها ثالث مراحل

:التقديرات التمهيدية. 1•

هً التقدٌرات المالٌة للتنفٌذ التً ٌتم تقدٌرها بمصاحبة المرحلة المبكرة •
من التصمٌم أو قبل الشروع فً التصمٌم لغرض تحدٌد المٌزانٌة 

.التقرٌبٌة للمشروع

تكون التقدٌرات إجمالٌة حٌث تحنو إلى التعمٌم ألنها مبنٌة على معلومات •
.محدودة ولكون أعمال التصمٌم فً بدٌاتها

تبنى التقدٌرات التمهٌدٌة على الطرٌقة اإلجمالٌة أو تستخدم طرٌقة •
.النموذج التكلفة العلمً لزٌادة الدقة

ٌجب إعداد تقدٌرات تمهٌدٌة لكل تصمٌم أولً الن هذه التقدٌرات سوف •
.تكون احد المعاٌٌر الختٌار الفكرة التصمٌمٌة
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هذه التقدٌرات تواكب المرحلة الثانٌة من التصمٌم من حٌث 

اإلعداد وٌتم إضافة الكثٌر من التفصٌالت حٌث أن التصمٌم 

فً نهاٌة هذه المرحلة قد حدد مالمح المشروع لكون المواد 

واألنظمة اإلنشائٌة والمعمارٌة قد وضحت، ولهذا تكون أكثر 
.دقة من سابقتها

التقدٌرات االبتدائٌة هً تقدٌرات للتحكم والسٌطرة على تكلفة  

.المشروع ومؤشر للتقدٌرات النهائٌة
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التقديرات االبتدائية. 2



التقديرات النهائية. 3

ٌتم إعدادها فً المراحل النهائٌة للتصمٌم، وتكون تفصٌلٌة •

ودقٌقة لكون أعمال التصمٌم شبه مكتملة األمر الذي ٌمكن 

مقدري التكالٌف من حساب كمٌات اإلعمال الالزم إتمامها 

.من واقع المخططات

تشكل هذه التقدٌرات التطوٌر النهائً لمراحل تقدٌر تكلفة •

التنفٌذ وتعتبر األساس لمقارنة عطاءات المتنافسٌن بعد طرح 

.المشروع
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تكون التقديرات مفصلة إلى بنود لتسهل عملية التدقيق كما •
:يلي

:التكاليف المباشرة. 1

.تكالٌف الٌد العاملة المباشرة•

.تكالٌف المواد•

.تكالٌف الشحن والمناوبة•

.تكالٌف التخزٌن•

.تكالٌف المعدات•

تكالٌف الطاقة والتشغٌل•
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التكاليف المباشرة. 1



.مصارٌف إدارٌة•

.مصارٌف فنٌة•

.تكالٌف التعبئة والتجهٌز•

.تكالٌف عرضٌة•

.األرباح•

.مستوى اإلنتاجٌة•

.قوانٌن العمل•

.تكالٌف األعمال المساندة•
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التكاليف الغير مباشرة. 2



التكاليف الطارئة. 3

.كوارث طبٌعٌة•

.حوادث بشرٌة•

.تضخم مالً غٌر طبٌعً•

.اضطرابات أو حصار أو حروب•
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.التقديرات المالية ألعمال التصميم: ثانيا•

تعتمد تقدٌرات التكالٌف ألعمال التصمٌم على عوامل تؤثر •

.على تكلفة األعمال وبالتالً على التقدٌرات

:ومن هذه العوامل ما يلي•

.أعمال المشروع محج.1•

.المستوى المطلوب من التفصٌالت.2•

.درجة الشمولٌة للتفصٌالت.3•

.شروط ومتطلبات المالك.4•
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.المدة الزمنٌة المحددة النجاز أعمال التصمٌم.5•

.مستوى ودقة المراجعة الفنٌة.6•

.مقدار التكرار فً عناصر المشروع.7•

.مستوٌات الخبرة المطلوبة لدى المهندسٌن ودرجة التأهٌل.8•

.عدد المرات المطلوبة للتقدٌم ألخذ الموافقة من المالك.9•

طرٌقة إعداد بنود العقد وأسلوب التعاقد إلعمال .  10•

.التصمٌم

.عدد مراحل التصمٌم المطلوب.  11•
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تتم عملية احتساب تقديرات التكاليف ألعمال التصميم بعدة •

:طرق منها

هذا األسلوب لتقدٌر تكلفة التصمٌم ٌعتمد على إجراء حسابات •

.لتقدٌر عدد الساعات العمل الالزمة النجاز أعمال التصمٌم

ٌتم تقدٌر فئات األسعار لكل تخصص ولكل مرحلة من •

مراحل التصمٌم بناءا على الخبرات المطلوبة ومستوى الجهد 

.المبذول
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طريقة احتساب عدد ساعات العمل. 1



طريقة احتساب عدد اللوحات. 2

هذا األسلوب ٌقوم على تقدٌر عدد اللوحات المطلوبة لكل •

تخصص هندسً ولكل مرحلة من مراحل التصمٌم النجاز 

.أعمال التصمٌم وإعداد الوثائق

تمثل مجموع تكالٌف جمٌع اللوحات مع تكالٌف إعداد الوثائق •

األخرى 
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هذا األسلوب لتقدٌر تكلفة أعمال التصمٌم ٌعتمد على تقدٌر •

المتوقعة لمكونات ( األمتار المسطحة)حسابات المساحات 

.وأجزاء المشروع

:طريقة احتساب نسبة من تكاليف التنفيذ. 4•

.احتساب نسبة محددة من تقدٌرات تكالٌف التنفٌذ•

من مجموع تكالٌف تنفٌذ % 5إلى % 1حٌث تتراوح بٌن •

المشروع وٌعتمد مقدار النسبة على طبٌعة المشروع وظروفه 

.وحجمه
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طريقة احتساب المساحات. 3


