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ABSTRACT 
The issue of increasing the cost of construction projects is of great importance in the field of 
architecture where construction projects are considered as engineering projects with long-term 
investment value and are governed by the theories and methods that control the economics of any 
project. Architecture deals with the human side, which does not measure the success of projects 
only with the Financial return . in return for the cost of the project. As well as the satisfaction of 
the needs and requirements of the client, which called for work on this paper, where the search 
for a design approach in the field of architectural design achieves the quality of design and cost 
control . 
Costing plays an important role throughout the design process. Marketing studies are conducted 
to see the available cost limits that directly affect the marketing process and then the selling price. 
It is a key determinant of the selection of project elements and an effective influence in the design 
process .Where it sets the separation solutions to meet the value based on their relationship with 
the requirements and needs through the range of economic capacity . 
The study deals with the study of the relationship between the stages of architectural design and 
the cost component in order to reach a proposed approach, which highlights some factors 
affecting the cost of the project. Projects during these phases. 
The research has led to the formulation of a proposed methodology for the architectural design 
process, which is governed by a set of Factors that establish the proposed approach, formulate a 
set of considerations and criteria that achieve this methodology, and then produce some 
conclusions and recommendations for reaching them in order to improve the cost performance of 
the project. 
Keywords : Cost control ,  Architectural design stages ,   Feasibility study .  

 
                                                                                                                       البحث ملخص

 
 المدي بعٌدة إستثمارٌة قٌمة ذات تعتبر حٌث العمارة مجال فً كبٌرة أهمٌة اإلنشائٌة المشارٌع بعض تكلفة زٌادة قضٌة تحتل

 كذلك ولكن المشروع تكلفة مقابل فً المادي بالعائد فقط المشروعات نجاح ٌقٌس ال الذي اإلنسانً الجانب مع العمارة وتتعامل
 فً عملً منهج عن البحث حٌث البحثٌة الورقة هذه علً العمل إستدعً ما وهو العمٌل ومتطلبات إحتٌاجات إشباع بمدي
 العملٌة مراحل كافة فً هاما جزءا التكالٌف وتلعب ، التكلفة فً التحكم مع التصمٌم جودة ٌحقق المعماري التصمٌم مجال

 سعر ثم ومن التسوٌق عملٌة فً مباشرة بصورة تؤثر التً المتاحة التكلفة حدود لرؤٌة تسوٌقٌة دراسات عمل وٌتم التصمٌمٌة
  .                          التصمٌمٌة العملٌة فً فعال ومؤثر المشروع عناصر إلختٌار أساسً محدد وتعتبر البٌع

 وهو المعماري التصمٌم عملٌة مراحل خالل خاص بشكل المشارٌع التكلفة زٌادة مشكلة والتحلٌل بالدراسة البحث وٌتناول
 المعماري التصمٌم مراحل بٌن العالقة دراسة خالله من وٌتم تصمٌمات من ٌتبعه ما علً المؤثر الرئٌسً العنصر بمثابة

 المشروعات تكلفة علً المؤثرة العوامل بعض علً الضوء ٌلقً حٌث مقترحة منهحٌة إلً الوصول بهدف التكلفة وعنصر
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 من مجموعة تحكمها المعماري التصمٌم  مراحل خالل التكلفة علً المؤثرة للعوامل البحث توصل وقد . المراحل هذه خالل
 فً بها واإلستعانة إلٌها للوصول التوصٌات و النتائج ببعض الخروج ثم والمعاٌٌر اإلعتبارات من مجموعة وصٌاغة الركائز

  .                                                                           التكلفة حٌث من المشروع أداء معدالت تحسٌن
  البحث موضوع

 تنفٌذ تواجه التً المشاكل أهم من مسبقا له مخطط هو عما الفعلٌة التكلفة وزٌادة المشروعات بعض تنفٌذ تأخر مشكلة تعتبر
 اإلستثمارات بعض لتعطل طبٌعٌة كنتٌجة جدٌدة مشارٌع إقامة عن بأموالهم ٌحجمون المستثمرٌن تجعل والتً المشروعات

  المتوقع العائد وتحقٌق المشروع تشغٌل فً البدء وتأخر القروض فوائد تضخم إلً باإلضافة القائمة المشارٌع فً الموضوعة
 األسباب ومعرفة المختلفة وجوانبها المشروع تنفٌذ وتكلفة زمن زٌادة مشكلة أبعاد دراسة إلً الحاجة أهمٌة تتضح سبق مما

  .                                                                   المشروع تصمٌم مراحل خالل إلٌها أدت التً المختلفة
 لهذه الحاكمة والعناصر التصمٌمة العملٌة مراحل خالل المشروعات تكلفة فً تتحكم التً العوامل بدراسة البحث هذا وٌختص

.                                           التكلفة تقلٌل مع ممكن مستوي أفضل إلً بالمشروع للوصول العوامل لهذه  
                            

  البحث هدف
 هذه فعالٌة درجة تقٌٌم وعناصر المشروع تكلفة تخفٌض فً تتحكم التً والعوامل األسس بعض تحدٌد إلً البحث ٌهدف

 تكلفة علً التأثٌر فً النسبٌة ألهمٌتها وفقا التقٌٌم وعناصر العوامل هذه وترتٌب ، المعماري التصمٌم مراحل خالل العوامل
 أداء معدالت تحسٌن فً بها لإلستعانة تصمٌمه بداٌة منذ المشروع ألطراف واضحة العوامل هذه تكون لكً المشروع
 .               التكلفة حٌث من المشروع
  البحثية المنهجية

 مراحل خالل المشروع تكلفة علً المؤثرة والعوامل األسس لدراسة اإلستقرائً النظري المنهج البحثٌة الورقة هذه تتبع
 تأثٌرها حٌث من والعوامل األسس هذه فعالٌة درجة تقٌٌم عناصر لتحدٌد اإلستنباطً المنهج إتباع وكذلك المعماري التصمٌم

 تطبٌق تم كمثال الجدٌدة بالقاهرة الخامس التجمع فً ( الجدٌد ) األمرٌكٌة الجامعة مشروع ذكر مع ، المشروع تكلفة علً
  .                                                               التكلفة علً تأثٌرها درجة ومعرفة علٌه العوامل هذه بعض

 .       اإلقتصادية الجدوي دراسة ، التكلفة في التحكم ، المعماري التصميم مراحل ، المعماري التصميم : المفتاحية الكلمات
           

  مقدمة
 ٌحدث قد طوٌلة لفترات تماما توقفه أو به العمل إستمرارٌة تأثر إلً المختلفة التشٌٌد مشارٌع مراحل خالل التكلفة زٌادة تؤدي

 العوامل بدراسة اإلهتمام ٌجب لذا إنتاجه ٌعوق مما المشروع تنفٌذ تكلفة تضخم علً تنعكس لألسعار أخري زٌادة خاللها
 العوامل هذه ،ومن ( التسلٌم – التنفٌذ – التصمٌم – التخطٌط ) المختلفة المشروع مراحل خالل التكلفة علً المؤثرة المختلفة

 ،طبٌعة المبنً وظٌفة ، المعماري إختٌار ، المشروع ،طبٌعة الوقت ،إعتبارات العمٌل ،أولوٌات الجودة ،إعتبارت المال قٌمة
 . التعاقد وطرٌقة الموقع

 للوصول فٌها تتحكم التً والعناصر التصمٌم مراحل خالل المشروع تكلفة فً تتحكم التً العوامل دراسة بحثال هذا وٌتناول
 . التكلفة تقلٌل مع مستوي أفضل إلً بالمشروع

 هذه خالل المشروع تكلفة تتأثر حٌث التصمٌم مرحلة خالل المشروع تكلفة علً المؤثرة عواملال( 1 )الشكل من وٌتضح 

 التنفٌذ مرحلة خالل التكلفة تتأثر بٌنما اإلنشاء وطرٌقة المبنً وشكل التصمٌم طرٌقة هً رئٌسٌة محددات بثالث المراحل
 التكلفة علً للسٌطرة المشروع إدارة به تقوم الذي الدور إلً باإلضافة والتموٌل والعمالة والمعدات للتنفٌذ الموضوعة بالبرامج

                                                                           .للمشروع الكلٌة

:المشروع تصمٌم مراحل  
 ٌراعً أن المراحل هذه فً المصمم علً ٌجب لذا له اإلقتصادٌة الناحٌة علً كبٌرة بدرجة المشروع تصمٌم مراحل تؤثر

 بالوظٌفة اإلخالل دون األسس هذه تحقٌق كٌفٌة ودراسة التصمٌم مراحل أثناء  التكلفة فً تتحكم التً والمحددات األسس
 :                                                                                         ٌلً كما المراحل هذه وتتابع ، للمستعملٌن التصمٌمٌة واالحتٌاجات

  :         وٌشمل المعلومات جمع. 1
 للمشروع مشابهة دراسات بعمل القٌام.  
 الموقع علٌه ٌطل بحر أو نهر وجود مثل الطبٌعٌة العناصر.  
 االنسان صنع من الموجوده العناصر.  
 ( .والمركبات المشاه )الحركه نظام 
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 الموقع حول العام الوضع.  
 الموقع وشكل الموقع مساحة.  
 للمشروع المجاورة المناطق حال.  
 الجذب ونقاط للموقع القرٌبه الممٌزه العالمات.  
 ( .المشروع برنامج الى التوصل نستطٌع المشروع وظائف خالل من )المقترحه المشروع وظائف  
 قابلٌه ذات مٌزانٌتها تكون مشارٌع هناك ولكن المالك حسب المشروع مٌزانٌة تختلف )المشروع ومٌزانٌة المالك 

  ( .للزٌاده
 والزوار للمشروع الفعلٌٌن المستخدمٌن. 
 مشابهه مواقع فً للمستخدٌن والمراقبة ، الشخصٌه والمقابالت ، االستبٌان عمل.  

  .      الموقع تحليل. 2
 : الى توصلنا والتً معمارٌه نظر وجهة من الموقع عن تجمٌها تم التً المعلومات جمٌع تحلٌل ٌتم 

 مالئمة الغٌر الظروف فً العوائق تتمثل كما مثال المشروع موقع تمٌز فً الفرص وتتمثل) والعوائق الفرص 
 .  (مثال المشروع لطبٌعة مناسبة غٌر الموقع أرض طبوغرافٌة كون أو بالموقع المحٌطة

 والحلول المشاكل . 
  . المشروع برنامج وضع. 3
 . المقترح البرنامج تطوٌر. 4
 . للتصمٌم مبدئٌه فكره عمل. 5
 . التصمامٌم تطوٌر. 6
. النهائً التصمٌم. 7

 
:1هً رئٌسٌة عوامل أربع إلً المراحل هذه خالل  التكلفة علً المؤثرة العوامل تقسٌم وٌمكن  

 اإلنشاء مواد – 4               .اإلنشاء طريقة – 3 .                    الشكل – 2 .                 التصميم طريقة ـ 1
.والنهو  
   :منها عامل كل فعالٌة درجة تقٌٌم وعناصر العوامل لهذه عرض ٌلً وفٌما

 

 المعماري التصميم مراحل خالل المشروع تكلفة علي المؤثرة العوامل( 1 )شكل

  التصميم طريقة 
 بالتصمٌم للمشروع اإلقتصادٌة الناحٌة تتأثر كما التصمٌم بعمل إلٌها ٌعهد التً اإلستشارٌة الجهه بنوعٌة المشروع تكلفة تتأثر

 زٌادة أو تقلٌل علً المؤثرة العوامل لمراعاة تبعا ألخر مشروع من التكلفة علً المشروع تصمٌم تأثٌر وٌختلف ، له المقترح
 : هً العوامل وهذه التصمٌم مراحل أثناء التكلفة

  المودٌول – ب                                         الوحدات تجمٌع – أ
  المنفعً الفقد – د                                       القٌاسً التوحٌد – ج

  العوامل هذه من عامل كل فعالٌة فً المؤثرة والعناصر العوامل لهذه عرض ٌلً وفٌما
   الوحدات تجميع – أ

                                                           
 37ص 2007 ماجستير رسالة , المشروع وتكلفة زمن تخفيض في تتحكم التي والمحددات األسس,محمد علي المهدي 
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 علً – والفندقٌة السكنٌة المبانً مثل التكرارٌة الصفة ذات المشارٌع حالة فً – الوحدات تجمٌع بها ٌتم التً الطرٌقة تؤثر
 وهذه ، التجمٌع لطرٌقة تبعا المتكررة للوحدة المكونة الرئٌسٌة العناصر تكالٌف خفض أو زٌادة نتٌجة المشروع تكلفة إجمالً

                     هً العناصر
 .  الصحٌة التجهٌزات – 3 .               الخارجٌة الحوائط – 2 .                        األساسات – 1
 .    العامة المرافق – 5 (               دهانات – خارجً – داخلً بٌاض ) الحوائط تشطٌبات – 4
 اإلرتفاعات - 6

 المرافق إتصال نتٌجة الوحدة تكلفة من ٌوفر أن ٌمكن التجمٌع فإن المجال هذا فً هاما دورا ٌلعب التصمٌم أن إلً وباإلضافة
                         ودهانات وخارجً داخلً بٌاض من تشمله وما الحوائط ) للوحدة الرأسٌة العناصر إتصال وكذلك األفقً اإلتجاه فً

 تشكل الرأسٌة العناصر وهذه النفقٌة الشدات إستخدام حالة فً للحوائط المسلحة الخرسانة إلً باإلضافة ( كهربٌة وتجهٌزات 

  1الصحٌة األعمال من ٌوفر زوجٌة وحدات فً لإلرتفاع بالنسبة الوحدات تجمٌع فإن وكذلك ، الوحدة تكلفة من% 30 حوالً

  المودٌول – ب

 لتكرار نتٌجة التنفٌذ عملٌة من ٌسهل حٌث التنفٌذ تكلفة خفض فً كبٌر دور إلً مشروع تصمٌم عند المودٌول إستخدام ٌؤدي
 خاصة بدورها تنخفض التً الكلٌة التكلفة علً التنفٌذ زمن تقلٌل وٌنعكس للتنفٌذ الزمنً األداء معدالت ورفع بإنتظام المودٌول

   التكلفة، خفض علً التصمٌم فً المودٌول إستخدام تأثٌر بوضوح فٌها ٌظهر التً العالٌة اإلرتفاعات ذات المشارٌع حالة فً
 تكون أي معا األبعاد فٌها ترتبط واحدة بعدٌة وحدة عن عبارة وهو أساسً مودٌول هناك ٌكون أن ٌفضل ذلك تحقٌق ولضمان

 تحدٌد عند المصمم وعلً ،2 "القٌاسً المودٌول "إسم علٌها ٌطلق التً المختارة األساسٌة للوحدة مضاعفات األبعاد جمٌع
 منفعة اقصً تحقٌق فً وكفاءته األساسً المودٌول مالئمة لضمان النقاط من مجموعة مراعاة األساسٌة المودٌولٌة الوحدة
 ، حقٌقٌة منفعة ٌقابلها أن دون المشروع تكلفة من تزٌد وظٌفٌا مستغلة غٌر أو مهدرة مساحات وجود وعدم التصمٌم فً ممكنة
  :               3هى النقاط وهذه

  .المبني من الوظيفي للغرض طبقا للمبني المالئمة الفرش وحدات موديول مع الوحدة تلك تتفق أن
  ( .خارجية – داخلية ) الحوائط سمك يستوعب الذي المعماري الموديول تحقق أن
  . المعيشي الفراغ مع المعماري الموديول يتناسب أن

  القٌاسً التوحٌد – ج

 ، ........( الصحٌة األجهزة ، األرضٌات تشطٌبات ، الشبابٌك ، األبواب ) المبنٌة  الوحدات لعناصر القٌاسً التوحٌد ٌقوم
 :                             هً األسس وهذه ، مبنً أي تنفٌذ وتكلفة زمن فً كبٌرا وفرا تحقق التً األسس من مجموعة علً

               
 أكثر أو نموذجٌن محل لٌحل جدٌد نموذج إستحداث أو الزائدة النماذج إستبعاد طرٌق عن الوحدات نماذج عدد إختصار – 1

 .                                                                              المنتفعٌن ورغبات المنشأت بحاجات ذلك ٌخل أن دون
                  

  . اإلستخدام عند تبادلها ٌمكن لكً الوحدات لعناصر المواصفات توحٌد – 2
.4 - ......( أبواب – نوافذ ) المبانً لمركبات المفضلة القٌاسٌة األبعاد اإلعتبار فً األخذ مع للمنتجات القٌاسً التوحٌد – 3  

  :ٌلً ما المشروع وتنفٌذ تصمٌم خالل القٌاسً التوحٌد تطبٌق ٌحقق األسس هذه علً وإعتمادا
  . التركٌب أو اإلنتاج فً سواء السرعة زٌادة – 1
  : نتٌجة وذلك بها القٌام منها المطلوب للوظائف المالئم بالقدر إستخدامها نتٌجة البناء مواد فً اإلقتصاد – 2

  ( .البناء مركبات ) المنتجات تصميم تحسين
  . مواصفاتها معرفة نتيجة المواد إستخدام حسن
  .الجودة ضبط لتحسين نتيجة الفاقد كمية تقليل

  
 . اإلنتاجية الكفاءة زيادة – 3

                                                           
 66ص 1984 ماجستير رسالة , السكنية الوحدات تصميم إقتصاديات , النجا أبو محسن  
 البناء تصنيع مدخل , األبرق فاروق. د 
 وطرق الذاتي البناء وأسلوب الموديولية البنائية بالوحدة البناء في تتحكم التي والمعايير األسس , البناء تكنولوجيا , يوسف اللطيف عبد أسامة . م 

 153,155ص 1996 ماجستير رسالة , تقييمها
 8,9,10ص , 18 العدد , القياسي التوحيد مجلة , جنيدي أحمد 
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  .للمشروع تكلفة بأقل ممكنة منفعة أقصً علً الحصول – 4

  المسطحات فً المنفعً الفقد – د
 عن المسطحات    زادت كلما أنه حٌث المربع للمتر الكلٌة التكلفة علً المبنً فً المصممة المسطحات فً المنفعً الفقد ٌؤثر

 المنفعً الفقد عنصر وٌتضح ، التكلفة لزٌادة مقابلة حقٌقٌة منفعة بدون المبنً تنفٌذ تكلفة زٌادة إلً ذلك أدي المطلوب اإلحتٌاج
 العناصر وتشغل ( الطرقات ) األفقٌة اإلتصال وعناصر ( والمصاعد الساللم ) الرأسٌة اإلتصال عناصر فً كبٌرة بدرجة
 هذه وتعتبر المبنً لتصمٌم وفقا% 15 حوالً بمتوسط المبنً مساحة إجمالً من% 22 إلً% 9 من حوالً معا السابقة

  .                                                                                                          المشروع لتنفٌذ الكلٌة التكلفة لتقلٌل أفضل ذلك كان كلما قلت كلما بحٌث ( المشروع تسوٌق فً تدخل ال )سالبة المساحة
 .                      له الكلٌة التكلفة لتقلٌل المبنً تصمٌم أثناء مراعاتها والواجب المنفعً الفقد فً المؤثرة للعوامل عرض ٌلً وفٌما

  والمصاعد الساللم خدمة نطاق : أوال
 مصمم علً ٌجب حٌث المبنً تكلفة علً ( والمصاعد الساللم ) المبنً تصمٌم فً الرأسٌة الحركة عناصر وضع ٌؤثر

 أن اإلعتبار فً األخذ مع سكنٌا أو إدارٌا أو فندقٌا المبنً كان سواء الوحدات من كافٌا عددا السلم ٌخدم أن مراعاة المشروع
 ٌتعارض ال وبما  السلم تكالٌف من ٌمكن ما أقل إال المبنً داخل الوحدة تتحمل ال حتً متر 25 – 18 بٌن مسافة ٌخدم السلم

 .          الحرٌق كود مع

  المشروع عناصر بٌن الحركة مساحة نسبة : ثانٌا
 الساللم أبار تشغله الذي والحٌز والطرقات والممرات الدخول صاالت من تتكون والتً – المبنً فً الحركة مساحة تعتبر

 تنفٌذ وزمن تكالٌف لتقلٌل أفضل كان كلما قلت وكلما ، مادي لعائد تحقٌقها لعدم تسوٌقٌة الغٌر المسطحات من – والمصاعد
 .                المبنً

 :                                                                        التالٌة بالعوامل المبنً داخل الحركة مسطح نقصان أو زٌادة وٌتأثر 

  المبنً نوع – 1
 الغٌر المفتوح الداخلً التصمٌم ٌساهم حٌث ، المبنً داخل الحركة مساحة نسبة علً المبنً فٌه ٌستخدم الذي الغرض ٌؤثر
  أوممرات داخلٌة قواطٌع وجود لعدم الحركة مسطحات نسبة خفض فً اإلدارٌة للمبانً ٌصلح والذي داخلٌة بجدران مقسم

  .                                       السكنٌة المبانً أو القنادق مبانً حالة فً الداخلً التصمٌم بخالف ، المبنً خالٌا مختلف بٌن ما الوصل ٌتطلبها

  المبنً شكل – 2
 اإلتصال لعناصر المخصصة المساحة نسبة زادت كلما للتعقٌد الشكل إتجه فكلما الحركة مساحة نسبة علً المبنً شكل ٌؤثر

 الطرقات مسطح وزٌادة المبنً شكل بتعقٌد الداخلً التصمٌم فعالٌة تنخفض حٌث الداخلٌة التصمٌم فعالٌة وقلت األفقٌة
 .   لإلستخدام القابلة المساحة وإنخفاض

 الشكل  
  :فً تتمثل والتً بالشكل المرتبطة العوامل من لمجموعة طبقا وذلك التنفٌذ وتكلفة زمن تقلٌل أو زٌادة علً المبنً شكل ٌؤثر

  . المبني مساحة – ج .                الواجهات في الفتحات – ب .                للمبني الخارجي الشكل – أ

 :  التنفٌذ وتكلفة زمن علً الثأثٌر فً بها المرتبطة والمحددات العوامل لهذه عرض ٌلً وفٌما
 للمبنً الخارجً الشكل - أ 

 تصمٌم أثناء إعتباره فً ٌضع أن المبنً مصمم علً ٌجب لذا التصمٌم مرحلة فً ٌتحدد الذي المبنً بشكل المبانً وتكلفة تتأثر
 : هً العوامل وهذه المبنً بشكل ترتبط التً العوامل مجموعة الشكل

 .  بالمساحة للمبني الخارجي المحيط عالقة – 1
 .  المبني شكل كفاءة إستغالل معدل – 2
( .  المتصلة للمباني )المبني عمق / الواجهه طول نسبة – 3

   المحددات لهذه عرض ٌلً وفٌما

  بالمساحة للمبنً الخارجً المحٌط عالقة أوال
 أدي كلما بسٌطا الخارجً المحٌط شكل كان فكلما التنفٌذ وتكلفة زمن علً تؤثر التً الرئٌسٌة المؤثرات من المبنً شكل ٌعتبر
 ٌؤدي هذا فإن المساحة لنفس المستطٌل إلً المربع من المبنً شكل تغٌر عند مثال أنه حٌث التنفٌذ وتكلفة زمن خفض إلً ذلك

                                                           
 46ص 34 عدد البناء عالم مجلة مقال , الخارجية اإلتصال عناصر , المعماري التصميم إقتصاديات , إبراهيم محمد حازم 
 50,49 ص 29 عدد البناء عالم مجلة , مقال , السكنية المباني تصميم إقتصاديات , عويضة محمود محمد 
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 األعمال بنود تشكل حٌث للمبنً الخارجٌة الحوائط مساحة زٌادة علً ذلك وٌنعكس للمبنً الخارجً المحٌط طول زٌادة إلً
 لزٌادة نتٌجة والزمن الكلٌة التكلفة فً زٌادة فتحدث الكلٌة التكلفة من% 30 – 25 حوالً الخارجٌة بالواجهات الخاصة
 .                                                                                                                                             التنفٌذ فترة وزٌادة الواجهات مساحة
 تنفٌذ وزمن تكلفة علً ٌؤثر مما الخارجٌة الحوائط إلً باإلضافة أخري عناصر فً تغٌر الخارجً المحٌط تغٌر وٌتبع

:                                                                                                                                              وهً المشروع
 .    األساسات –  ب .                            الحفر أعمال – أ

.   الحوائط تشطٌبات – ه                     والكهربٌة الصحٌة التوصٌالت – د                         الداخلٌة الحوائط _ ج

                                                                              المبنً شكل كفاءة إستغالل معدل : ثانٌا  
 لمساحته بالنسبة محٌط أقل علً ٌحتوي الذي الدائري بالشكل مقارنة المبنً شكل كفاءة عن الشكل كفاءة إستغالل معدل ٌعتبر

 وٌظل  ، المبنً مساحة نفس له دائري شكل بمحٌط المبنً شكل محٌط مقارنة خالل من الشكل إستغالل معدل قٌاس وٌمكن
 المحٌط طول زٌادة من بالرغم الشدات عمل وسرعة الخارجٌة الحوائط تنفٌذ سهولة حٌث من األفضل هو المربع الشكل

 أكبر ٌحقق الذي هو المبنً واألنسب اإلقتصادي فالشكل% 13 حوالً بنسبة الدائري للشكل مثٌله عن المربع للشكل الخارجً
 .                                                                                               المتاحة وباإلمكانٌات المطلوبة لإلحتٌاجات أداء أفضل مؤدٌا إستغالل  كفاءة معدل

             

وتعقيده للمشروع األفقي المسقط بساطة يوضح(2 )شكل  

  (المتصلة المبانً ) المبنً عمق / الواجهه طول نسبة : ثالثا
 بواسطة الوحدات بٌن اإلتصال ٌكون أن مراعاة المصمم علً ٌجب المتصلة الوحدات أو المبانً من مجموعة تصمٌم عند

 عمق )المتصلة الحوائط هذه طول وٌمثل للوحدة اإلجمالٌة التكالٌف من مرتفعة نسبة تشكل والتً الخارجٌة الحوائط من أجزاء
 الواجهه طول قل كلما المبنً عمق زاد وكلما الوحدتٌن خاللها من تتصل التً المشتركة المسافة طول به والمقصود ( المبنً

 .                                                           للمبنً الخارجٌة الواجهات تكالٌف من ٌقلل مما المساحة لنفس الخارجٌة
                          

  الواجهات فً الفتحات - ب 

 مرتفعة مواد علً إلحتوائها وذلك المبنً لتنفٌذ الكلٌة التكلفة علً المؤثرة العناصر من المبانً واجهات فً الفتحات تعتبر
  : هً عوامل بعدة الفتحات تكلفة وتتأثر الواجهه مسطح لباقً بالنسبة التكالٌف

  .  الفتحات عدد – ب - ...........(.                 زجاج  - ألومونٌوم – خشب ) الفتحات فً المستخدمة المواد – أ
  ( .الغرفة وإرتفاع وعمق طول ) الداخلً الفراغ حجم – د .                   وتنمٌطها الفتحات وشكل مساحة – ج
  .المبنً وتوجٌه المناخٌة العوامل _ ه

 للفتحات المستخدمة المواد كمٌة فً واإلقتصاد مسطحاتها تقلٌل مراعاة المبنً فتحات تصمٌم عند المصمم علً ٌجب لذا
  . الفتحات تنفٌذ تكلفة من للتخفٌض أمكن كلما نماذجها وتكرار

                                                           
 Ivor H. Seeley, Building Economics , The Macmillan Press LTD ,London , 1979 P (18-21) 
 P.A :6Done , Building Design Evaluation , London , 1980 ,(Ch.11)                                        
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الواجهات في الفتحات نماذج نماذج تكرار يوضح( 3 )شكل      

  االمبنً مساحة - ج
 المساحة فً الزٌادة أن اإلعتبار فً ٌوضع أن ٌجب ولكن لتنفٌذه الكلٌة التكلفة زٌادة علً مبنً ألي الكلٌة المساحة زٌادة تؤثر
 هناك ألن نظرا المبنً مسطح فً الزٌادة نسبة بنفس ترتفع ال التكالٌف ألن وذلك المربع المتر تكلفة فً خفض عنها ٌنتج الكلٌة
 هناك أن كما المبنً مسطح زٌادة مع كثٌرا تختلف ال والتشوٌن الموقع وتجهٌز النقل مثل المختلفة لألعمال التكالٌف بعض
 فً التغٌر أن حالة فً وذلك والشبابٌك األبواب مثل المبنً مساحة زٌادة مع تزٌد ال ثابتة تكلفتها تظل التً البنود بعض

 الحوائط معدل أن حٌث  الحجرات عدد زٌادة هدفه ٌكون وال المبنً داخل الحجرات مسطح زٌادة لصالح ٌكون المساحة
 الحجرات مساحة زٌادة حالة فً والتركٌبات الداخلٌة القواطٌع نسبة معه وتنخفض تزٌد المسطح أن بمعنً الدورٌقل مسطح/

 مبنً إلً  م 16 من بأبعاد( أ )مستطٌل شكل علً المبنً طول مضاعفة تأثٌر ٌوضح ( 1 ) رقم الجدول ، عددها ثبات مع
 الحوائط طول أن فٌتضح الدور مساحة إلً الحوائط لمعدل بالنسبة – ثابت إرتفاع وذات  - إسترشادٌة كحالة م 32(  ب)

 .                               1%18.4 بنسبة ( م.31 إلً م.38 )نسبة من ٌنخفض الدور مساحة من مربع متر لكل الخارجٌة
                                                                                     
 

 

                                                      متر 8

 

متر 16                                                      متر 32                                          

الخارجية الحوائط معدل علي المساحة تغير تأثير يوضح( 4 )شكل  

 

 

ب مبني أ مبني   التقببم 

                                                           
 47ص 2007 ماجستير رسالة , المشروع وتكلفة زمن تخفيض في تتحكم التي والمحددات األسس,محمد علي المهدي 

أ مبني ب مبني   
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  (مربع متر )الدور مساحة 128 256

  (م )الخارجٌة الحوائط طول 48 80

  (م )الدور مساحة من مربع متر لكل الحوائط طول 0.375 0.312

منها المربع المتر ونصيب مبني لكل الحوائط طول بين مقارنة (1 ) جدول  

  اإلنشاء طريقة  
 لتنفٌذ الالزمٌن والتكلفة الزمن تقلٌل أو زٌادة علً المشروع تصمٌم مرحلة أثناء إختٌارها ٌتم التً اإلنشاء طرٌقة تؤثر

 :  هً عوامل عدة بذلك وٌرتبط المشروع
 . األدوار عدد – 3                    الدور إرتفاع – 2 .                 اإلنشاء نوع – 1

 . التنفٌذ وتكلفة زمن علً التأثٌر فً العامل هذا فعالٌة درجة تقٌٌم وعناصر العوامل هذه من عامل لكل عرض ٌلً وفٌما
 

  اإلنشاء نوع – أ 
 بٌن للمفاضلة عدٌدة لمعاٌٌر طبقا ذلك وٌتم التصمٌم مرحلة خالل المشروع مبانً أو لمبنً المستخدم اإلنشاء نوع تحدٌد ٌتم

 تنفٌذ وتكلفة زمن علً تؤثر والتً اإلعتبار فً أخذها الواجب المفاضلة معاٌٌر عرض ٌلً وفٌما ، المختلفة اإلنشاء أنواع
 .                                                                  المشروع تصمٌم أثناء اإلنشاء نوع إختٌار عند اإلعتبار فً أخذها ٌراعً والتً المشروع

 ( المشروع حجم إعتبار مع ) للتنفٌذ المحددة الفترة أوال
 والمراحل التنفٌذ وقت تحدٌد ٌستلزم مما وإقتصادٌاته للمشروع الكلٌة التكلفة علً المؤثرة العوامل من الزمن عامل ٌعتبر

 كما فٌها إختناقات حدوث أو التنفٌذ مدة لطول نتٌجة األسعار إلرتفاع المشروع ٌعرض ال بما المشروع إلنجاز المختلفة الزمنٌة
 وٌتأثر ، البنوك من اإلقتراض حالة فً القروض أقساط قٌمة تضخم عدم ٌضمن المخططة المدة فً المشروع تنفٌذ أنتهاء أن

 :                                                                  ٌلً كما المنفذ المشروع حجم اإلعتبار فً األخذ مع للتنفٌذ المحددة بالفترة اإلنشاء نوع تحدٌد
 سبق طرق إحدي إختٌار فإن والتفرد األهمٌة من كبٌرة درجة علً والمشروع محدود للتنفٌذ المحدد الوقت كان إذا – 1

 التكرارٌة التصمٌم وحدة إلنتاج عملٌة بطرٌقة األالت إستخدلم علً تعتمد حٌث األفضل الحلول أحد ٌكون قد بالمصنع التجهٌز
 من ٌقلل مما للوحدات التكراري اإلنتاج علً ٌعتمد الذي بالجملة اإلنتاج أسلوب خالل من إنتاج جودة وأفضل وقت أقل فً

 .                                                                                                                                          المنتجة للوحدة الكلٌة التكلفة
 للتنفٌذ المحدد الوقت كان إذا ما حالة فً المشروع إلنشاء الحلول أحد ٌكون أن ٌمكن بالموقع الممٌكنة الطرق إستخدام إن - 2

 الخدمات ونقل الموقع تجهٌز أعمال لمٌكنة األالت إستخدام علً بالموقع الممٌكنة الطرق وتعتمد ، تقلٌدي والمشروع محدود
.  الكاملة المٌكنة تستخدم أو ( جزئٌة مٌكنة ) التقلٌدٌة بالطرق بناؤه فٌتم للمبنً اإلنشائً الهٌكل أما
 
 
 
 
 
 

                                                           
 42ص 1984 , الحديث البناء تكنولوجيا , عويضة محمود محمد 

ميكنة النصف الكاملة الميكنة  اليدوية الطريقة   البند 

2000 من أكثر 10000 من أكثر  200 حتً   
 / المناسب العمل حجم

3 م  
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لإلنشاء المختلفة الطرق بين ما مقارنة ( 2 ) جدول                                                                          
1

 

 كامال إعتمادا التقلٌدٌة الطرٌقة تعتمد حٌث للتنفٌذ المتسع الوقت ذات التقلٌدٌة المشارٌع حالة فً التقلٌدٌة الطرٌقة استخدام ٌمكن
 واإلمكانٌات والممارسة الخبرة علً العتمادها اإلنشاء سهلة تكون والتً المشروع إنشاء مراحل جمٌع فً البشرٌة الطاقة علً

 .                                                                                                           كبٌرة أموال لرؤوس احتٌاجها وعدم المحلٌة
 

  المواد فً االقتصاد : ثانٌا
 العامل ذلك وٌرتبط للمشروع الكلٌة التكلفة علً المؤثرة الهامة العوامل من للتنفٌذ المستخدمة المواد فً االقتصاد تحقٌق ٌعتبر

 :                                                                                                                             ٌلً كما اإلنشاء نوع بإختٌار
 الهالك نسبة خفض خالل من التنفٌذ فً المستخدمة المواد فً إقتصاد المصنع فً التجهٌز سبق طرق استخدام ٌحقق أن ٌمكن

 .                                                                               البٌاض بند مثل تكمٌلٌة أعمال بنود إلً اإلحتٌاج وعدم المواد من
 ٌدوٌا المتعاملة العمالة أعداد لتقلٌل كنتٌجة المواد من الهالك نسبة خفض إلً ٌؤدي قد بالموقع الممكنة الطرق استخدام إن – 2

.                                                                                                 التشطٌب مواد فً التوفٌر إلً باإلضافة المواد مع
 اإلنشاء طرق ببقٌة مقارنة المواد من الهالك نسبة فً زٌادة حدوث ٌمكن فإنه اإلنشاء فً التقلٌدٌة الطرٌقة إستخدام عند – 3

 تكمٌلٌة أعمال إلً واإلحتٌاج الناتجة األسطح إستواء عدم إلً باإلضافة المواد مع المتعاملة العمالة أعداد لكثرة كنتٌجة
 .                                                                                                مستوٌة و ناعمة أسطح علً للحصول

 العمالة أعداد : ثالثا
 حٌث اإلنشاء بنوع وثٌقا إرتباطا العمالة أعداد وترتبط مشروع أي تنفٌذ تكلفة علً المؤثرة الهامة البنود من العمالة بند ٌعتبر
 تمثل لذلك ،  التجهٌز سبق طرق فً المستخدم العدد أمثال ثالثة حوالً إلً القلٌدي النظام فً المستخدمة العمالة أعداد تصل

 .                                        أخر إنشائً نظام بأي قورنت ما إذا التقلٌدٌة بالطرٌقة لإلنشاء الكلٌة التكالٌف إجمالً من مرتفعة نسبة العمالة

  الموقع مالئمة : رابعا

 فً وضعها ٌجب والتً والتكلفة الزمن علً المؤثرة الهامة العوامل من المقترح اإلنشاء لنوع التنفٌذ موقع مالئمة تعتبر
: التالٌة النقاط فً الموقع مع التوافق مدي لتحدٌد للتنفٌذ المقترح اإلنشائً النظام إختٌار عند التصمٌم مرحلة أثناء اإلعتبار

  التربة نوع – أ
 لنوعٌة طبقا األساسات من األنسب النوع إختٌار ٌتم حٌث للمبانً األساسات نوع المختلفة األرض وطبقات التربة نوعٌة تحدد
 . المقترح اإلنشائً بالنظام الخاصة األساسات تكالٌف حجم علً ذلك وٌنعكس ومنسوبها التأسٌس طبقة

 
 

  الموقع طبوغرافية – ب

                                                           
 التشييد أعمال في الميكانيكية المعدات تقرير , العرب المقاولون 

 Eng Nadia Mohamed Thabet ,industrialization of building , master thesis, 1983 P112,113,138 

20 - 50 100 من أكثر   15 - 20  
 / 3 م اإلنتاج معدل

 ٌوم

0.7 - 3  7 - 15  0.5 – 1.00  
 / رجل / 3 م إنتاجٌة

 ٌوم



 
 
 

 المعماري التصمٌم مراحل خالل المشروعات تكلفة علً المؤثرة العوامل

 

 

 فرص تعددت كلما وسهلة منبسطة األرض كانت فكلما التنفٌذ وتكلفة اإلنشائً النظام نوع إختٌار علً الموقع طبوغرافٌة تؤثر
  اإلنحدارات ذات المواقع حالة فً ولكن ( التقلٌدي النظام أو الجزئٌة أو الكاملة ) المٌكنة أو التجهٌز سبق نظم بٌن اإلختٌار
 .                                      التقلٌدي النظام أو الجزئٌة المٌكنة سوي متاحة خٌارات هناك ٌكون ال المتغٌرة الكنتورٌة والخطوط الكبٌرة

  المتوفرة اإلنشاء مواد – ج 
 فإذا اإلنشاء لنوع طبقا للمشروع الكلٌة التكلفة تقلٌل أو زٌادة علً المشروع تنفٌذ موقع محٌط فً المتوفرة اإلنشاء مواد تؤثر
، بالمشروع المحٌطة بالبٌئة المتوفرة البناء بمواد األستعانة ٌمكن صحراوي أو رٌفً موقع فً التقلٌدٌة بالطرٌقة اإلنشاء كان
 المصنعة اإلنشائٌة المواد علً الطلب من ٌزٌد ذلك فإن التجهٌز سبق طرق أو الممٌكنة اإلنشائٌة األنظمة أستخدام حالة فً أما

 الهالك نسبة اإلعتبار فً نأخذ أن ٌتطلب مما إلخ ........و الخفٌفة والخرسانات والبالستٌك واأللومونٌوم واألسمنت الحدٌد مثل
 إلً باإلضافة المدن عن النائٌة المواقع حالة فً خاصة وخالفه الخامات تخزٌن أو تعتٌق أو نقل عند المواد من والتالف والفاقد
 .                                                                                     اإلجمالً علً تؤثر التكلفة فً زٌادة ٌشكل مما المصنعة المواد أسعار إرتفاع

 : التنفيذ عمالة توافر – د
 المشروع وموقع اإلنشاء بنوع ذلك وٌرتبط مباشر تأثٌر المشروع إقتصادٌات علً للتنفٌذ الالزمة العمالة توافر درجة تؤثر
 منها اإلنتقال ٌصعب بعٌدة أماكن من العمالة إستقدام إلً ذلك أدي كلما العمران عن بعٌدة منطقة فً المشروع موقع كان فكلما
 نوع أن كما المشروع تكالٌف زٌادة علً ذلك وٌؤثر الموقع من قرٌبة أماكن فً العمالة لتسكٌن اللجوء فٌتم ٌومً بشكل وإلٌها

 الطرق أستخدام عند أما ، كبٌرة بأعداد التنفٌذ تتوافرعمالة التقلٌدي اإلنشاء إستخدام حالة ففً العمالة تكلفة فً ٌؤثر اإلنشاء
 أو محلٌا تتوافر ال قد واألخصائٌٌن المدربة العمالة من النوعٌة وهذه المدربة العمالة تواجد من بد فال التجهٌز سبق أو الممٌكنة

 .                                                                       للمشروع الكلٌة التكالٌف علً ٌؤثر مما مرتفعة بأجور إستقدامها وٌتم المدن عن البعٌدة المناطق فً
 :  النقل – ه

 وتكلفة زمن علً وتؤثر المشروع موقع إختٌار علً المؤثرة الرئٌسٌة العوامل من المشروع موقع وإلً من النقل عملٌة تعتبر
 ذات طرق شبكة إلً ٌحتاج كان إذا المستخدم اإلنشاء أسلوب تغٌٌر إلً األمر ٌصل وقد المستخدم اإلنشائً النظام تنفٌذ

 كان إذا أو ، جٌدة طرق إلٌها ٌصل ال التً البعٌدة المناطق أو الكبري المدن فً تتوافر ال مرتفعة وجودة كبٌرة عروض
 .   صباحا 6 إلً مساءا 12 من مثل محددة عمل بساعات محدود أنه حٌث المدن داخل النقل قوانٌن مع ٌتعارض

  الدور إرتفاع - ب
 - سكنً – إداري – تجاري – ترفٌهً – تعلٌمً ) المبنً له المخصص الوظٌفً للغرض طبقا المبانً فً الدور إرتفاع ٌتحدد

 .  المبنً فً المختلفة األجزاء لمساحات وطبقا.........( 
 تكالٌف فً إرتفاع إلً – السكنٌة المبانً فً  خاصة – الزٌادة هذه إلً اإلحتٌاج مدي دراسة دون الدور إرتفاع زٌادة وتؤدي

 كل تكالٌف زٌادة علً الدور إرتفاع ٌؤثر حٌث أخري ناحٌة من للمبنً الكلٌة األدوار عدد وتقلٌل ناحٌة من السكنٌة الوحدات
 :                                                                                                                                   التالٌة العناصر من
 األساسات – أ .        والخارجية الداخلية الحوئط – ب
 .            الساللم - د  .                                                 الحوائط تشطيبات – ج
. الكهربائية واألعمال الرأسية الصحية األعمال – ه

 من ٌتكون والذي األفقٌة الشدات نظام مثل الممٌكنة النظم إستخدام حالة فً الكلٌة التكلفة علً أكبر تأثٌر الدور إرتفاع ولزٌادة
 إلحتوائها إستراتٌجً عنصر وهً المسلحة الخرسانٌة الحوائط مسطح زٌادة إلً اإلرتفاع زٌادة تؤدي حٌث ، خرسانٌة حوائط

 واألخري م 2.7 بإرتفاع إحداهما األفقٌة الشدات بنظام وحدتٌن تنفٌذ بٌن ما مقارنة وفً ، واألسمنت التسلٌح حدٌد علً
 للحوائط المسلحة الخرسانة كمٌة زٌادة إلً أدت اإلرتفاع زٌادة أن وجد التكلفة علً اإلرتفاع فرق تأثٌر لمعرفة م 2.9 بإرتفاع

 للسقف إرتفاع أدنً البنائٌة اإلشتراطات حددت فقد عام وبشكل  % 6 بنسبة زادت للوحدة الكلٌة التكلفة أن كما% 7.5 بنسبة
  :   ٌلً كما السكنٌة الوحدات داخل
  للطرقات متر2,4 ( ، حمامات – مطابخ )للخدمات متر2,6 ، للغرف متر2,7
 :ٌلً فٌما التنفٌذ تكلفة وتخفٌض للدور اإلقتصادي اإلرتفاع بتحدٌد المرتبطة األسس تحدٌد ٌمكن سبق ما خالل ومن

 . المبنً من الوظٌفً الغرض – 2.                                البنائٌة اإلشتراطات – 1
 

:  األدوار عدد - ج

                                                           
 65ص 1984 ماجستير رسالة , السكنية الوحدات تصميم إقتصاديات , النجا أبو محسن 



 
 
 

 المعماري التصمٌم مراحل خالل المشروعات تكلفة علً المؤثرة العوامل

 

 

 فٌه ٌراعً أن ٌجب والذي ،للتنفٌذ الكلٌة والتكلفة الزمن زٌادة علً تأثٌرا العوامل أكثر من المبنً أدوار عدد زٌادة عامل ٌعتبر
 المبنً أدوار عدد زٌادة عن بدٌل هناك ٌكون ال وأحٌانا موقع ولكل منطقة بكل الخاصة البناء وتشرٌعات بقوانٌن اإلخالل عدم

 :                       األدوار عدد تحدٌد فً التالٌة اإلقتصادٌة العوامل من مجموعة وتتحكم المشروع من المتوقع اإلقتصادي المردود لتحقٌق
 . المربع المتر تكلفة – 3 .                    الموقع تميز درجة – 2 .                  األرض قيمة – 1

  األرض قٌمة : أوال
 حالة فً خاصة المبنً أدوار عدد تحدٌد فً الحاكمة اإلقتصادٌة العوامل أهم من المشروع علٌها سٌقام التً األرض قٌمة تعتبر

 القٌمة ٌغطً بما المبنً أدوار عدد زٌادة ٌحتم للمشروع المختار للموقع المرتفع السعر أن حٌث ، اإلدارٌة أو السكنٌة المبانً
 .                                                                                     المشروع من المنتظر اإلقتصادي المردود وٌحقق للموقع المرتفعة

 الموقع تمٌز درجة : ثانٌا

 الموقع تمٌز ٌحقق حٌث ، األدوار عدد تحدٌد علً كبٌر إقتصادي تأثٌر ذو المشروع علٌه سٌقام الذي المبنً موقع ٌعتبر
 كلما منطقة أي فً ثمنها إرتفع أو األراضً ندرت فكلما العالٌة المبانً إلً للجوء المشروع مالك علً عالٌة إقتصادٌة ضغوطا
 باإلرتفاعات البناء قوانٌن إتباع مع المتمٌز للموقع ممكن إستغالل أكبر لتحقٌق المبانً إرتفاع زٌادة علً ذلك إنعكس

  .               بها المسموح

  المربع المتر تكلفة : ثالثا
 لمعالجة ٌحتاج الحالة هذه فً المبنً ألن نظرا المبنً إرتفاع وزٌادة األدوار عدد تزاٌد مع المبنً من المربع المتر تكلفة تزداد

 األساسات وإستخدام والصٌانة الخدمات نسبة وزٌادة المصاعد كإستعمال اإلرتفاع المنخفضة المبانً من أكثر وتكلفة خاصة
.    تكلفة األكثر

 والنهو اإلنشاء مواد
 أو األسواق فً توافرها مدي علً ٌتوقف وهذا كبٌر بشكل التكلفة فً النهو مواد وكذلك اإلنشاء فً المستخدمة المواد تؤثر
 المدربة الخاصة العمالة سعر وعلً سعرها علً كبٌر بشكل ٌؤثر والذي محلٌا متوفرة غٌر كونها حال إستٌرادها إمكانٌة مدي
 الهالك من الكثٌر ٌرافقه قد التقلٌدٌة العمالة علً الحالة هذه فً اإلعتماد حٌث المواد هذه مع بحرفٌة للتعامل توفٌرها ٌجب التً

.                                                                                                                         التكلفة علً مباشر بشكل ٌؤثر والذي

         

المشروعات تكلفة زيادة شأنها من تقليدية غير إنشاء ومواد طرق يوضح( 5 )شكل  

 

 

 

 

 . المعماري التصمٌم مراحل خالل المشروعات تكلفة فً تتحكم التً والفرعٌة الرئٌسٌة العوامل(6 )الشكل وٌوضح

 

                                                           
 54ص 2008 ماجستير رسالة , المشروع وتكلفة زمن تخفيض في تتحكم التي والمحددات األسس,محمد علي المهدي 

 The determents of housing cost ,  part 1, Thegeometry of housing form , The Architects Journal , 1974, P681 
 

المعماري التصميم مراحل خالل المشروعات تكلفة في المؤثرة العوامل  



 
 
 

 المعماري التصمٌم مراحل خالل المشروعات تكلفة علً المؤثرة العوامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعماري التصميم مراحل خالل المشروعات تكلفة في المؤثرة العوامل(6 )شكل  

الخامس بالتجمع ( الجديدة ) األمريكية الجامعة  
  وُصمم حرم الجامعة الذي ٌمتد على الجدٌدة بالقاهرة الخامس التجمع بمنطقة للجامعة مملوكة أرض قطعة علً المشروع ٌمتد

ٌوفر الحرم، والذي .  من أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن1500 من الطالب و5500 فدان، الستٌعاب عدد 260مساحة 
 أحد ٌعد. ٌتمٌز الحرم الجامعً بتصمٌماته المعمارٌة المصرٌة التقلٌدٌة. ،1 ملٌون دوالراً أمرٌكٌاً 400بلغت تكلفة بناؤه 

 والبٌئة العمران لمشكالت حلول تقدٌم علً قدرتها فً ولكن شكلها الفً لها فكرٌا مرجعا التراثٌة العمارة إعتبرت التً النماذج
 وهكذا التراثٌة العمارة صلب من التصمٌمٌة القرارات من بمجموعة للمشروع العمرانً التشكٌل جاء حٌث   واإلنسان والثقافة
 التواصل تحقٌق المعماري المصمم إستطاع وقد لها مقلدا ٌكن ولم اإلسالمٌة للعمارة التارٌخً اإلرث مع المشروع توافق

.                                                                ومحدداته أفكاره فً التقلٌدٌة عمارتنا من المعماري لإلرث التارٌخً
                                                              

 فً المشروع وٌقع الخضراء العمارة ومباديء التصمٌمٌة اإلستدامة فكر مع تفاعلت التً المشروعات أهم أحد ٌعتبر وهو
 تشٌٌد تم التً المنطقة طبٌعة مع بٌئٌا تتواءم التً اإلنشاء ومواد والتقنٌات األفكار من العدٌد المشروع وتبنً الجدٌدة القاهرة
 الشمالٌة الرٌاح بإتجاه كله الجامعً الحرم فً المبانً بٌن والمداخل واألفنٌة الساحات فتحات توجٌه تم ، بها الجامعً الحرم

 كله الحرم بتهوٌة وٌقوم اللٌل أثناء ٌتجمع الذي البارد الهواء تكثٌف علً الحدائق تساعد حٌث الجامعة حدٌقة وبإتجاه ااالشرقٌة
 بنسبة والتدفئة التكٌٌف أجهزة إستخدام تكالٌف من تققل والتً الطاقة إدارة ألنظمة طبقا المبانً حوائط تشٌٌد تم وقد النهار أثناء
 الحجرات جعل علً ٌساعد الذي الرملً الحجر من للحرم الخارجٌة الحوائط من% 80 حوالً تصنٌع وتم األقل علً% 50

 .         اللٌل خالل ودافئة النهار خالل باردة
 المصروفات تقلٌل إلً إضافة البٌئً المردود ضوء فً مقبولة أنها إال للمشروع العالٌة المبدئٌة التكلفة عن الظر وبصرف
 التً الهامة اإلعتبارات أحد وهً البعٌد المدي علً المشروع تشغٌل تكلفة فً التوفٌر جانب إلً المكان وإنارة بتكٌٌف الخاصة

 .               العمٌل إقتصادٌات علً المعماري العمل لمردود إستٌعابه تعكس حٌث الجٌد للمصمم هاما محددا تكون أن ٌجب
                         

                                                           
 http://www.aucegypt.edu/ar/about/visitor-information 
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 المعماري التصمٌم مراحل خالل المشروعات تكلفة علً المؤثرة العوامل

 

 

                      

   http://www.aucegypt.edu/ar/about/visitor-information : المصدر  

المشروع موقع(  7 )شكل    

 

 http://www.bonah.org   :  المصدر 

منه الوظيفي للغرض طبقا للمبني المالئمة الفرش وحدات مع تتفق أساسية موديولية وحدة إستخدام تم(8 )شكل  

 



 
 
 

 المعماري التصمٌم مراحل خالل المشروعات تكلفة علً المؤثرة العوامل

 

 

 

http://www.bonah.org   :المصدر 

 النطاقات تداخل عدم مراعاة مع سلم بكل الخاص الخدمة لنطاق إستغالل أقصي يتحقق بحيث المبني من مناسب مكان في الساللم وضع تم(9 )شكل

  .تصميمية أخطاء وقوع دون ممكنة تكلفة أقل إلي للوصول

 

 http://www.bonah.org : المصدر

الوظيفي للغرض طبقا للمباني المالئمة الفرش وحدات مع تتفق أساسية موديولية وحدة إستخدام تم( 10 )شكل  

                              

 http://www.bonah.org: المصدر
  .مكررة الفتحات نماذج أن حيث ،....( الشبابيك ، األبواب ) المبنية الوحدات لعناصر القياسي التوحيد إستخدام تم( 11 )شكل



 
 
 

 المعماري التصمٌم مراحل خالل المشروعات تكلفة علً المؤثرة العوامل

 

 

                        

 http://www.bonah.org : المصدر  

  .التقليدية المواد إستخدام خالل من والملموس المادي بالجانب اإلهتمام تم( 12 )شكل
 

  والتوصيات النتائج
   :التالٌة النتائج إلً التوصل أمكن السابق العرض خالل من
 المطلوب الجودة مستوي علً الحفاظ مع لها بدائل إٌجاد علً للعمل بدقة العالٌة التكلفة مواطن وتحدٌد إستكشاف ضرورة– 1
 .
 . كالهما أو أعلً قٌمة أو أقل تكلفة ذات بدائل عن لبحث الفكر تنشٌط علً الحرص– 2
 . اإلقتصادٌة للقٌمة رفعها فً وحقٌقٌة التنفٌذ بمجال لتوضع عملٌة المقترحة التصمٌمات أن من التأكد- 3
 المهارة وتحقٌق اإلبداع من مساحة المعماري إعطاء فً للمساعدة المشروع طبٌعة مع المتناسبة التكلفة توفٌر من البد– 4

 المعمارٌة الجودة بٌن اإلرتباط متوسط سعر إلً ننتقل عندما ولكن سٌئة جودة إلً ٌؤدي قد سعر ألقل هدفنا فإذا الفنٌة
 . ٌختفً والتكالٌف

 عناصر من الكثٌر تتسرب ال حتً التصمٌم أثناء وإستخدامها البناء بإقتصادٌات وإلمامه المعماري قدرات من الرفع أهمٌة– 5
  .المقترحة التصمٌمات علً التعدٌالت من العدٌد إجراء ٌستدعً مما الضرورٌة غٌر التكلفة

 التوصيات
 األسباب دراسة خالل من التصمٌمٌة العملٌة مراحل خالل التشٌٌد مشروعات تكلفة فً للتحكم منهج لوضع بداٌة البحث ٌشكل
 الحالٌة اإلدارة عن بعٌدا األطراف جمٌع وخسارة تكلفتها وإرتفاع  المشروعات توقف إلً تؤدي قد والتً التكلفة لزٌادة الفعلٌة

 صناعة مستقبل مع للتعامل إستراتٌجً توجه إٌجاد ولمحاولة لها منهجا ومتابعة والتخطٌط التنظٌم فً العشوائٌة من تتخذ التً
 مجموعة خالل من بلورتها ٌمكن التً والدراسات األبحاث من مجموعة خالل من تحقٌقه ٌمكن ما وهو بها والنهوض التشٌٌد

 التوصٌات وهذه للمشروع الكلٌة التكلفة تقلقل أن ٌمكن لكً مشروع أي تصمٌم عند بها ٌستعان أن ٌمكن التً التوصٌات من
  :هً
 بها ٌتم التً الطرٌقة فً المنفعً الفقد ومراعاة القٌاسً والتوحٌد المودٌول وإستخدام الوحدات تجمٌع عوامل من اإلستفادة – 1

 .                                                                                                                                             المبنً تصمٌم
 شكل تحٌدٌد عند المالئمة المبنً ومساحة وتوجٌهها الفتحات ومسطح للمبنً الخارجً للشكل الحاكمة العناصر دراسة – 2

 .   المبنً
 وعدد الدور وإرتفاع اإلنشاء نوع من أخري عوامل من ٌحكمها وما للمبنً المالئمة اإلنشاء طرٌقة إختٌار مراعاة – 3

 .                                                                                                العوامل هذه فعالٌة درجة تقٌم عناصر مراعاة مع األدوار
 .      المستخدمة والخامات البناء مواد ومواصفات ومقاسات والتنفٌذٌة المعمارٌة التصمٌمات أبعاد بٌن عالقة إٌجاد - 4
 .                                                 وتشغٌلها وخواصها تكلفتها حٌث من وإقتصادٌاتها الحدٌثة البناء مواد دراسة- 5
 الزائدة التكلفة وأهمها التصمٌم مخاطر من للحد المشروع وطبٌعة حجم حسب لها الكافً الوقت التصمٌم مرحلة إعطاء- 6

 .  المبررة غٌر
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العربية المراجع : أوال  
 2008 ماجستٌر رسالة ، المشروع وتكلفة زمن تخفٌض فً تتحكم التً والمحددات األسس،محمد علً المهدي  -1
  . 1984 ماجستٌر رسالة ، السكنٌة الوحدات تصمٌم إقتصادٌات ، النجا أبو محسن - 2

 البناء تصنٌع مدخل ، األبرق فاروق - 3
 . 1984 ، الحدٌث البناء تكنولوجٌا ، عوٌضة محمود محمد - 4
 وأسلوب المودٌولٌة البنائٌة بالوحدة البناء فً تتحكم التً والمعاٌٌر األسس ، البناء تكنولوجٌا ، ٌوسف اللطٌف عبد أسامة  - 5
                                                              1996 ماجستٌر رسالة ، تقٌٌمها وطرق الذاتً البناء 
 34 عدد البناء عالم مجلة مقال ، الخارجٌة اإلتصال عناصر ، المعماري التصمٌم إقتصادٌات ، إبراهٌم محمد حازم - 6
 . 29 عدد البناء عالم مجلة ، مقال ، السكنٌة المبانً تصمٌم إقتصادٌات ، عوٌضة محمود محمد - 7
  .التشٌٌد أعمال فً المٌكانٌكٌة المعدات تقرٌر ، العرب المقاولون  –8
   .ماجستٌر رسالة ، التكالٌف منخفضة السكنٌة الوحدات لبناء المحلٌة التكنولوجٌا دور ، هشام محمود أٌمن  -9
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