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 الملخص

 

يمثل خفض تكاليف تنفيذ المدارس اهتمام كبير ومتزايد من قبل وزارة المعارف ورئاسة تعليم البنات نظراً للحاجة 

تزايدة سنوياً الفتتاح مدارس جديدة تغطي األعداد الكبيرة والمتزايدة سنوياً من الطالب والطالبات الراغبين في الم

االلتحاق بركب التعليم والذي أصبح من الركائز والدعائم األساسية في تنمية وتوعية وتربية األجيال القادمة ، ومن هذا 

 كبير في مواكبة الزيادة في عدد المدارس المطلوبة في مناطق المملكة المنطلق كان لمبدأ خفض تكاليف التنفيذ أثر

المختلفة ولتحقيق هذا المبدأ تم دراسة أحد المدارس التي تم تنفيذها بالبلك األسمنتي ومحاولة مقارنة التكاليف فيما لو تم 

تنفيذ وقد تم الوصول لنتائج كبيرة في استخدام الطوب األحمر الفخاري بدالً من البلك األسمنتي وأثر ذلك على تكاليف ال

خفض التكاليف على أثر التغيير من بلك أسمنتي إلى طوب أحمر فخاري حيث تم الوصول إلى نسبة توفير حوالي 

  .من إجمالي تكاليف التنفيذ% ١٥

 

المسلحة ، خفض مباني هيكل خرساني ، مباني بالطوب األحمر الفخاري ، مباني بلك أسمنتي ، الخرسانة  :كلمات دالة 

 .تكاليف الهيكل الخرساني
 

ABSTRACT 

Reducing the cost in construction has become a very important task now a day especially for the 
project of schools due to the increasing demand of students every year (Boys & Girls). As education is 
compulsory for the children to develop social and cultural atmosphere. A detailed study has been 
applied in one of the Girls school Project ( model no : 12) by substituting concrete blocks with red 
clay brick for Partition walls. The minor substitution will save 15% in the total cost of the Project due 
to the reduction of great amount of concrete and reinforcement steel. This excess amount of concrete 
and reinforcement steel is due to the heavy weight ( 22 kgs ) of the concrete block compared to the red 
clay bricks ( 9 kgs.). 
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 مقدمة الدراسة 

إن الهدف الرئيسي لتصميم مدارس البنات هو تحقيق الخصوصية مع الكفاءة الوظيفية والبيئة المريحة لمستخدمي المبنى 

ومن األهداف الرئيسية أيضا مراعاة تقليل تكلفة إنشاء المدارس وذلك . المدرسي وأداء العملية التعليمية بسهولة ويسر 

دام المواد ذات الكفاءة والفعالية العالية ، وذلك إلمكانية إنشاء أكبر عدد ممكن من المدارس مع تقليل عن طريق استخ

ومن األهداف األساسية كذلك تشجيع الصناعات المحلية والمحافظة على البيئة المحيطة  . مصروفات التشغيل والصيانة 

امة لتعليم البنات على تخفيض تكلفة إنشاء المشاريع بصفة وحيث تتركز جهود إدارة الدراسات والتصاميم بالرئاسة الع

فإن هذه الدراسة تعتمد على . بصفة خاصة ألنه األكثر انتشارا بمشاريع الرئاسة لتعليم البنات ) ١٢(عامة ونموذج 

 سواء مزايا .استخدام الطوب األحمر الفخاري بدال من البلك األسمنتي وتبحث في المزايا المترتبة على هذا االستخدام 

 هندسية معمارية أو بيئية أو اقتصادية

 مدخل الدراسة واألهداف المتحققة منها

تقوم الدراسة بعمل مقارنة بين استخدام الطوب األحمر الفخاري األملس من الوجهين بدال من استخدام البلك اإلسمنتي 

هـ وتمت ٢٦/٥/١٤١٨ المشروع في  بدأ تنفيذ هذا– بعلقة الزلفي ٥١٩بالمخطط ) ١٢(وذلك في مشروع نموذج 

 وتم استالم المشروع ابتدائيا في – سنوات ٤ أي أن أسعار المشروع مضى عليها أكثر من –ترسيته في نفس العام 

وتقوم الدراسة بمقارنة االسعار وفقا ألعمال التنفيذ بالبلك االسمنتي مع الطوب األحمر الفخاري . هـ ١٦/٢/١٤٢٠

 .بمعنى أن نسبة الفرق في التكلفة الحقيقية ستكون أكبر من الموجودة بالدراسة .  في السوق باألسعار السائدة حاليا

وكان هدف استخدام أسعار احدى المدارس التي تم تنفيذها إلعطاء حالة دراسية واقعية ومن خالل أسعار حقيقية ضمن 

 .عقد مرسي من الرئاسة إلحدى المؤسسات الوطنية

 :تحقيق األهداف التالية وتهدف هذه الدراسة الى 

االقتصاد الكبير في التكلفة لمستوى يمكن تعميمه على جميع المدارس وزيادة عددها نظرًا لتقارب أسعر المواد  -
 .وأجور التنفيذ في مناطق المملكة

 .المناخ الداخلي المناسب في آافة الفراغات بالمبنى على مدار العام  -

من أشعة الشمس ودرجة الحرارة العالية الخارجية ) أثناء الصيف ( الحراري حماية المبنى من زيادة الحمل  -
 .وتخفيف الحمل على الحلول الميكانيكية والتوفير في استهالك الكهرباء 

 .السهولة في التنفيذ وجمال البساطة والطابع المعماري المميز في الطوب األحمر الفخاري  -

 .ديقة للبيئة الحفاظ على البيئة باستخدام مواد ص -

تقليل ومنع ظهور التشققات والتصدعات في المباني نتيجة لخفة الوزن ولقلة معامل التمدد  واالنكماش في  -
 . الطوب األحمر الفخاري وبالتالي تقليل تكاليف التشغيل والصيانة خالل عمر المبنى

 خطة الدراسة 

س من الوجهين بدال من البلك اإلسمنتي مع استخدام الهيكل تتلخص خطة الدراسة باستخدام الطوب األحمر الفخاري األمل

الخرساني لمبنى المدرسة بعد تعديل تصميمه وفقا لألحمال الناتجة عن الطوب األحمر الفخاري والتي توازي أقل بنسبة 

 .مقارنة باألحمال الناتجة عن البلك األسمنتي % ٥٠

 .حمر الفخاري والبلك االسمنتيمقارنة األوزان األولية للطوب األ) ١(ويوضح الشكل 
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 حمر الفخاري مع البلك األسمنتيمقارنة أوزان الطوب األ) ١(شكل 
 

 

 

إضافة إلى أن الطوب األحمر الفخاري األملس من الوجهين لن يحتاج إلى أي أعمال لياسة للجدران مما سوف ينتج عن 

ذلك توفير تكاليف اللياسة مع بقاء لون الطوب األحمر الفخاري دون أي أعمال دهان في الممرات ودورات المياه 

صيانة مع الدهان مباشرة على الطوب األحمر الفخاري وفقا لأللوان المطلوبة في الفصول والغرف وغرف الكهرباء وال

 :ويمكن اختصار خطة الدراسة باألتي . الدراسية واإلدارية المختلفة 

 ٠ تعديل تصميم الهيكل الخرساني وفقا لألحمال الثابتة للطوب األحمر الفخاري بدالً من البلك األسمنتي-

 .مال اللياسة لحوائط المدرسة بالكامل داخليا وخارجيا  حذف أع-

من مسطحات الحوائط ويمكن لهذه النسبة أن تزيد أو تنقص وفقا % ٥٠ تقليل نسبة الدهان الزيتي بما يوازي -

 .للرغبة في ذلك 

 

 

 النتائج التفصيلية المتوقعة من تطبيق خطة الدراسة 

الفخاري األملس من الوجهين توفير في تكاليف بعض نشاطات األعمال سوف ينتج عن تطبيق استخدام الطوب األحمر 

 :التالية 

 

  اللياسة والدهان: أوال 

نتيجة الستخدام الطوب األحمر االملس بدال من البلك االسمنتي سوف يؤدي ذلك إلى توفير تكاليف بعض نشاطات 

  )١( األعمال وفقا للجدول 

 ) سم ٤٠×٢٠×٢٠( البلك مقاس موحد / نوع الطوب 
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  )١( جدول 

 وفرةنشاطات أعمال التنفيذ الم

 الكمية الوحدة بيان ووصف األعمال م
 سعر الوحدة

 حسب العقد

 )ريال(

 االجمالي

 )ريال(

 ٩٦,٠٠٠ ٤٠ ٢٤٠٠ ٢م لياسة داخلية للحوائط واألسقف ١

٢ 

 

 من مساحة الحوائط الداخلية% ٥٠بقاء ما نسبته 

 بدون أي دهانات زيتية ) ٢ م٢٤٠٠( 

 

 ٢٤,٠٠٠ ٢٠ ١٢٠٠ ٢م

 ١٢٠,٠٠٠ )ريـال ( إجمالي مبلغ التوفير 

 

 

 األساسيات والهيكل الخرساني للمبنى: ثانيا 
 

من خالل الدراسات اإلنشائية وتحليل األوزان وجد أن استخدام الطوب األحمر الفخاري يقلل األوزان واألحمال الثابتة 

انة المسلحة وحديد من الخرس% ٣٠وهذا التقليل في الوزن يؤدي إلى توفير تكاليف حوالي  )  ١% ( ٣٠للمبنى بنسبة 

  ) .٢( التسليح للمبنى وعليه تصبح تكاليف الكميات الموفرة من الخرسانة المسلحة وفقا للجدول 

 

 

  )٢( جدول 

 تعديل كميات الخرسانة المسلحة في الهيكل الخرساني
 

 الوحدة البيان والوصف م
الكمية 

األساسية 

 قبل التعديل

الكمية بعد 

التعديل 

وتخفيف 

 األحمال

كمية ال

 الموفرة

سعر 

الوحدة 

 حسب العقد

 )ريال ( 

اإلجمالي     

 )ريال ( 

 ٥٣,٦٠٠ ٨٠٠ ٦٧ ١٥٨ ٢٢٥ ٣م الخرسانة المسلحة لألساسات ١

٢ 
الخرسانة المسلحة العلوية 

 للهيكل الخرساني
 ١٢١,٥٠٠ ٩٠٠ ١٣٥ ٣١٥ ٤٥٠ ٣م

 

 غ التوفيرإجمالي مبل

 
١٧٤,١٠٠ 
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  تكاليف استخدام الطوب األحمر الفخاري ومقارنته مع البلك اإلسمنتي: ثالثا 
 

حيث سيتم استبدال البلك األسمنتي بالطوب األحمر في جميع الحوائط الداخلية والخارجية للمبنى فقد تم مقارنة أسعار 

وق السائدة مع مماثله من البلك األسمنتي وفقاً لألسعار وتكاليف تنفيذ أعمال الطوب األحمر الفخاري حسب اسعار الس

  )٤( ، ) ٣( المدرجة في عقد المدرسة وكانت نتائج المقارنة حسب الجداول 

 

 

  )٣( جدول 

 تكاليف البلك األسمنتي
 

 م
 مقاس البلك

 )سم ( 
 الوحدة

سعر 

 الوحدة

 )ريال(

عدد 

البلك 

 ٢في م

 ٢تكلفة م

 من البلك

 )٢م/ريال(

تكلفة 

ونة الم

 اإلسمنتية

 ٢م/ريال

أجرة 

 البناء

 ٢م/ريال

اإلجمالي 

لتكاليف 

 البلك

 ٢م/ريال

تكاليف 

البلك 

حسب 

 العقد 

 ٢م/ريال

نسبة 

الزيادة 

بين 

التكلفة 

وسعر 

 %العقد 

 ٥٥ ٤٢ ٢٧ ١٢ ٢ ١٢,٥ ١٢,٥ ١,٠ عدد ٤٠×٢٠×١٠ ١

 ٥٦ ٤٧ ٣٠ ١٢ ٢,٥ ١٥ ١٢,٥ ١,٢ عدد ٤٠×٢٠×١٥ ٢

 ٤٩ ٥٢ ٣٥ ١٢ ٣,٥ ١٩ ١٢,٥ ١,٥ عدد ٤٠×٢٠×٢٠ ٣

 

 

  )٤( جدول 

 تكاليف الطوب األحمر 
 

 م

مقاس الطوب 

 األحمر الفخاري

 )سم ( 

 الوحدة

سعر 

 الوحدة

 )ريال(

عدد 

الطوب 

 ٢في م

 ٢تكلفة م

من 

 الطوب

 )٢م/ريال(

تكلفة 

المونة 

 اإلسمنتية

 ٢م/ريال

أجرة 

 البناء
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لتكاليف 

الطوب 

 األحمر

 ٢م/ريال

اإلجمالي 

لتكاليف 

الطوب 

 األحمر

+٥٠ %

 ربح

 ٢م/ريال

تكاليف 

البلك 

اإلسمنتي 

وفقاً 

للعقد 

 المرسي

 ٢م/ريال

 ٤٢ ٤٨ ٣٢ ١٢ ٢,٠ ١٧,٥ ١٢,٥ ١,٤ عدد ٤٠×٢٠×١٠ ١

 ٤٧ ٥٣ ٣٥ ١٢ ٢,٥ ٢٠ ١٢,٥ ١,٦ عدد ٤٠×٢٠×١٥ ٢

 ٥٢ ٦٢ ٤١ ١٢ ٣,٥ ٢٥ ١٢,٥ ٢ عدد ٤٠×٢٠×٢٠ ٣
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نالحظ ان التكلفة متقاربة  ) ٤( ،  ) ٣( من خالل مقارنة أسعار الطوب األحمر الفخاري والبلك اإلسمنتي في جدول 

كعوائد ربح على % ٥٠ولهذا نفترض تساوي تكاليف الطوب األحمر الفخاري مع البلك اإلسمنتي على الرغم من إضافة 

 .رة تكلفة الطوب األحمر والتي نعتقد أنها نسبة كبي

أما السبب المباشر في تقارب التكاليف بين الطوب األحمر الفخاري والبلك األسمنتي أن إنتاجية البناء للطوب األحمر 

من وزن % ٥٠أكثر من إنتاجية البناء للبلك اإلسمنتي بمعدل الضعف وذلك لخفة وزن الطوب األحمر بنسبة تزيد عن 

 .لسابق ا ) ١( البلك األسمنتي كما هو موضح في شكل 

وتزيد فارق التكلفة بين الطوب األحمر الفخاري والبلك األسمنتي المحزز المستخدم في الواجهات الخارجية للمدرسة 

 ٠فارق التكلفة الكبير لصالح الطوب األحمر مما يعزز إقتراح التغيير) ٥(ويوضح جدول 

 

 

  )٥( جدول 
 ٠اإلسمنتي المحزز لواجهات المدرسةمقارنة تكاليف الطوب األحمر الفخاري األملس مع البلك 

  

 البلك االسمنتي المحزز الطوب األحمر الفخاري الوحدة بيان المقارنة م

١ 
تكاليف الطوب والبلك مقاس 

٤٠×٢٠×١٠ 
 ١٠٠ ٤٨ ٢م/ ريال

٢ 
التكاليف االجمالية على أساس 

 من المباني الخارجية ٢م٥٨٠

 للمدرسة
 ٥٨٠٠٠ ٢٧,٨٤٠ ريال

 ٣٠,١٦٠ ريال )ال ري( فرق التكلفة  ٣

 
 
 

  حساب مقارنة التكاليف والوفر الناتج للمالحق واألسوار الخارجية: رابعا 
 

تم دراسة وتحليل نشاطات أعمال التنفيذ لمدخل المدرسة الرئيسي وغرفة الحارس والكهرباء واألسوار الخارجية وإيجاد 

تلك األعمال ) ٦( األحمر الفخاري ويوضح جدول وفورات األعمال التي يمكن االستغناء عنها عند استخدام الطوب

ونالحظ عدم تخفيض كميات الخرسانة المسلحة ألساسات السور الخارجي والملحق الخارجي بالرغم من إمكانية ذلك 

  ٠لخفة أوزان وأحمال الطوب األحمر الفخاري وذلك لغرض تسهيل الحساب

 



 RU  ١مجلد  تابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات ) ١٢( مدرسة نموذج دراسة لخفض التكاليف لتنفيذ 

  )٦( جدول 

 جي واألسوارمقارنة تكاليف األعمال في الملحق الخار

 الطوب األحمر الفخاري البلك االسمنتي

 بيان ووصف األعمال م
 الكمية الوحدة

سعر 

 الوحدة

 اإلجمالي

 )ريال(
 الكمية الوحدة

سعر 

 الوحدة

 اإلجمالي

 )ريال ( 

 ٣٣٦٠٠ ٨٠٠ ٤٢ ٣م ٣٣٦٠٠ ٨٠٠ ٤٢ ٣م خرسانة مسلحة لالساسات  ١

 ٣٠٦٠٠ ٩٠٠ ٣٤ ٣م ٣٠٦٠٠ ٩٠٠ ٣٤ ٣م خرسانة مسلحة أعلى األساسات  ٢

٣ 
بلوك محزز أو طوب أحمر 

 فخاري
 ٩٠٧٢ ٥٦ ١٦٢ ٢م ١٦٢٠٠ ١٠٠ ١٦٢ ٢م

 - - - - ٦٢٨٠ ٤٠ ١٥٧ ٢م بياض داخلي ٤

 - - - - ٨٦٠ ٢٠ ٤٣ ٢م دهانات زيت للحوائط ٥

 للمدرسةالسور الخارجي  ٦
متر 

 طولي
١٧٣٠٠٠ ١٠٠٠ ١٧٣ 

متر 

 طولي
١٠٣٨٠٠ ٦٠٠ ١٧٣ 

 ١٧٧,٠٧٢ ٢٦٠,٥٤٠ )ريال ( اإلجمالي 

 
 

 الخالصة لمبالغ التوفير

والوفورات التي يمكن تحقيقها نتيجة ) ١٢(نموذج بعد هذا االستعراض المفصل لنشاطات تنفيذ األعمال في المدرسة 

أربعمائة الف  ) ٤٠٠,٠٠٠( استبدال البلك األسمنتي بالطوب األحمر الفخاري نالحظ أن إجمالي مبلغ الوفورات تجاوز 

ملخص مختصر لتلك  ) ٧( من مبلغ التنفيذ الفعلي للمدرسة ويوضح جدول % ١٦ريال وهو يمثل نسبة اكثر من 

 .لماليةالوفورات ا

  

  )٧( جدول 

 خالصة التوفير في تكاليف التنفيذ نتيجة الستخدام الطوب األحمر األملس

 بند التوفير م
إجمالي المبلغ 

 )ريال(الموفر 

 ١٢٠,٠٠٠ اللياسة  والدهانات ١

 ١٧٤١٠٠ خرسانة االساسات والهيكل الخرساني ٢

 ٣٠,١٦٠  األملس لواجهات المدارسفرق التكلفة بين البلك المحزز والطوب األحمر الفخاري ٣

٤ 
واألسوار ) المدخل وغرفة الحارس وغرفة الكهرباء ( الوفر الناتج في المالحق الخارجية 

 الخارجية للمدرسة
٨٣,٤٦٨ 

 ٤٠٧,٧٢٨) الحد األدنى ( اإلجمالي التقريبي للمبلغ الموفر نتيجة استخدام الطوب األحمر الفخاري       ٥

 ٢,٥١٠,١٢٢ )ريال ( يذ المدرسة مبلغ ترسية تنف ٦

 ١٦,٢ الى مبلغ ترسية تنفيذ المدرسة) الحد األدنى التقريبي ( نسبة المبلغ الموفر  ٧

 



   آمال حسني رشيد القبلي،محمود محمد عبد الباسط  SL  ١مجلد 

 تكاليف أخرى غير مباشرة 

 تكاليف وحدات التكييف واستهالك الكهرباء : أوال 

من قبل معهد البحوث في جامعة      تم عمل دراسة مقارنة على الطوب األحمر الفخاري مع عدة مواد بناء أخرى 

وأوضحت الدراسة أن  ) ٢)       ( هـ ١٤١٠ وتاريخ شوال ٢٢٠٣٧تقرير رقم ( الملك فهد للبترول والمعادن 

كما يوفر في استهالك الكهرباء % ٤٠استخدام الطوب األحمر الفخاري يوفر في حجم وطاقات وحدات التكييف حوالي 

  ).٩ ، ٨( لك الدراسة يمكن توفير المبالغ التالية وفقاً للجداول وعليه ووفقاً لنتائج ت% ٥٠حوالي 

 

 

  )٨(        جدول 
 

                                   التوفير في حجم وحدات التكييف المطلوبة
 

 الطوب األحمر الفخاري البلك االسمنتي

 البيان والوصف
 الكمية الوحدة

سعر 

 الوحدة
 الكمية الوحدة اإلجمالي

سعر 

 الوحدة
 االجمالي

حجم التكييف المطلوب على 

 فصل وافتراض  ١٢أساس 

طن للفصل الواحد في حالة ٢

 .استخدام البلك االسمنتي 

 ١٤٠٠٠ ١٠٠٠ ١٤ طن ٢٤٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٤ طن

 

 

  )٩( جدول 
 

 التوفير في استهالك الكهرباء السنوي
 

 لفخاريالطوب األحمر ا البلك االسمنتي
 البيان والوصف

 تكاليف استهالك الكهرباء السنوي تكاليف استهالك الكهرباء السنوي

 :كاليف استهالك الكهرباء على أساست

 ٠ شهور عمل فقط في السنة١٠ -

 راض تكلفـــــةـــافت -

 الشهر /٢م/ ريال٢

) ١٢ ( مساحة المدرسة نموذج -

 ٢م٢٢٠٠

٢٢,٠٠٠=١٠×٠,٥×٢٢٠٠×٢ ٤٤,٠٠٠ =١٠×٢٢٠٠×٢ 



 SM  ١مجلد  تابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات ) ١٢( مدرسة نموذج دراسة لخفض التكاليف لتنفيذ 

 الصيانة والترميمات  : ثانيا

سنوات ويصرف عادة على أعمال الصيانة  )٦-٤(جرت العادة على عمل صيانة وترميمات للمدارس كل حوالي 

 وذلك نتيجة لتشقق الجدران سنويا/ريال) ٥٠,٠٠٠( أي بمتوسط تكلفة حوالي ريال٣٠٠٠٠٠والترميم مبالغ في حدود 

بسبب ثقل البلك األسمنتي وزيادة معامل التمدد فيه مما يسبب تكرار التشقق والدهانات ) اللياسة ( وزوال طبقة البياض 

للجدران واعمال البياض والدهان ، وفي حالة استخدام الطوب األحمر الفخاري في بناء الحوائط ونتيجة لخفة وزن 

) عدم وجود(ة إلى قلة الطوب األحمر الفخاري مما سوف يقلل من احتماالت هبوط وترييح التربة اسفل الجدران ، إضاف

 درجة مئوية ، ١٠٠٠عوامل تمدد الطوب األحمر الفخاري نتيجة حرق الطوب األحمر في افران تصل حرارتها إلى 

درجة ) ٦٠-٥٠(ولهذا فهي التتأثر بدرجة حرارة الجو حتى وإن وصلت الى درجات حرارة عالية اثناء شهور الصيف 

 .مئوية

رميم الالزمة لمباني الطوب األحمر الفخاري سوف تقل إلى معدل الضعف مقارنة مع ومن هنا فإن فترات الصيانة والت

 بمبالغ اقل في حدود سنوات) ١٠-٨(مباني البلك االسمنتي وعلية فإن فترات الصيانة سوف تصبح كل حوالي         

لك التكاليف وفتراتها مختصر لت) ١٠( ويوضح جدول سنويا/  ريال ١٥,٠٠٠ أي بمتوسط تكلفة حوالي  ريال١٥٠,٠٠٠

 ٠الزمنية

 

  )١٠( جدول 

 فترات تكرار الصيانة المطلوبة لمباني المدارس وتكاليفها السنوية

 م
بيان ووصف مواد البناء 

 للحوائط

فترات الصيانة 

 والترميم الالزمة

 )سنة ( 

التكاليف التقريبية ألعمال 

 الصيانة والترميم

 )ريال(

التكاليف التقريبية السنوية 

 مال الصيانة والترميمألع

 ٥٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠ ٦ بلك اسمنتي ١

 ١٥,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ ١٠ طوب أحمر فخاري ٢

 

 

 الخالصة 
  

بعد هذا االستعراض والتحليل المفصل لنشاطات تنفيذ األعمال والتي تتمثل في استبدال البلك األسمنتي بالطوب األحمر 

تابعة لرئاسة تعليم البنات يمثل  ) ١٢( روع مبنى مدرسة نموذج الفخاري لجميع الجدران الداخلية والخارجية في مش

 : ملخص نتائج تحليل هذه الدراسة ونالحظ ما يلي ) ١١(الجدول 

 

 ) ٤٠٧,٠٠٠( ـ ان مجرد استبدال البلك األسمنتي بالطوب األحمر الفخاري يوفر في تكاليف التنفيذ حوالي 

من إجمالي % ١٦وهي تكلفة تعادل )    ١٢(مدرسة نموذج أربعمائة وسبعة ألف ريال في تكلفة تنفيذ أي 

بالطريقة الحالية بالبلك األسمنتي تعادل تكلفة ) ١٢(مدارس من نموذج ) ٦( أي أن تنفيذ كل ٠تكلفة التنفيذ

مدارس من نفس النموذج بالبناء بالطوب األحمر الفخاري مع استخدام طريقة الهيكل الخرساني ) ٧(

 ٠تنفيذ مشاريع المدارسالمعتمد في تصاميم و



   آمال حسني رشيد القبلي،محمود محمد عبد الباسط  SN  ١مجلد 

 )١١(جدول 

 ملخص توفير التكاليف اإلجمالية

 اجمالي المبلغ الموفر الوحدة بيان ووصف بنود التوفير م

١ 
إلغاء جميع أعمال اللياسة وبعض أعمال الدهان نتيجة استخدام الطوب 

 األحمر الفخاري مع تعديل تصميم الهيكل الخرساني للمدرسة 
 ٤٠٧,٧٢٨ ريال

 ١٠,٠٠٠ ريال ر في تكاليف أجهزة التكييفتوفي ٢

 ٢٢,٠٠٠ السنة/ ريال التوفير في استهالك الكهرباء السنوي ٣

 ٣٥,٠٠٠ السنة/ريال التوفير السنوي في أعمال التشغيل والصيانة للمدرسة  ٤

 

 

ـ استخدام الطوب األحمر الفخاري في جدران المدارس سوف يخفض طاقات حجم وحدات التكييف في 

من الحجم المعتاد استخدامه وذلك وفقاً لنتائج الدراسة التي قام بها معهد البحوث % ٤٠دارس الى نسبة الم

 ٠ )٢( في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

عن االستهالك المعتاد في مباني البلك األسمنتي وذلك وفقاً % ٥٠ـ خفض استهالك الكهرباء السنوي بمعدل 

 ٠ )٢( ي أجراها معهد البحوث لنتائج نفس الدراسة الت

وذلك نتيجة مباشرة لخفض األحمال على الهيكل الخرساني % ٧٠ـ خفض تكاليف الصيانة والتشغيل بنسبة 

لمبنى المدرسة مما سيترتب على ذلك قلة ظهور التصدعات والشروخ في جدران المدرسة حسب ما هو 

 ٠ )١٠( موضح في جدول 

 

 التوصيات 
  

بحث مؤشرات مشجعة لمشاريع المدارس نظراً لكبر نسبة التوفير التي توصلت لها هذه الورقة ولعلنا تعطى نتائج هذا ال

 :نتوجه إلى المسئولين عن قطاع المدارس عامة بالنظر الى اآلتي 

 

ـ دراسة هذه النتائج بشكل عملي ووضعه موضع التجربة العملية ال سيما في ظل المؤشرات الدالة على 

مع خفض تكاليف أجهزة التكييف واستهالك % ١٦ي أعمال التنفيذ تصل إلى أكثر من وفورات كبيرة ف

 ٠الكهرباء وأعمال التشغيل والصيانة

 

ـ إن تجربة نتائج هذا البحث ال تترتب عليها أي تغييرات في النظم االنشائية لمباني المدراس الحالية فالنظام 

تراضه في تصميم المدارس وكل ما جرى عليه التغيير هو اإلنشائي باستخدام الهيكل الخرساني هو ما تم اف

استبدال البلك األسمنتي المستخدم في الجدران الفاصلة الداخلية والخارجية بالطوب األحمر الفخاري مع 

تعديل تصميم الهيكل الخرساني للمبنى ليتوافق مع األحمال الخاصة بالطوب األحمر الفخاري ونعتقد أن هذا 

 يترتب عليه أي زيادة في التكاليف بل سيؤدي إلى زيادة ورفع كفاءة المواد المستخدمة في تغيير بسيط ولن

البناء وننصح المسئولين في اختياره لمعرفة مدى صحة نتائج هذه الدراسة والتي يؤكد الباحثان لهذه الورقة 

 ٠دقتها وصحتها بشكل كبير



 SO  ١مجلد  تابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات ) ١٢( مدرسة نموذج دراسة لخفض التكاليف لتنفيذ 

 شكر وتقدير 
  

ر للرئاسة العامة لتعليم البنات ممثلة في معالي الرئيس العام لتعليم البنات ان بجزيل الشكر والتقديـه الباحثـيتوج

عبد الرحمن األحمد ، /  على المرشد ووكيل الرئيس العام المساعد للمشاريع والصيانة       سعادة المهندس / الدكتور 

ير تعليم البنات بمحافظة الزلفي على سليمان بن عبد الرحمن العصيمي مد/ كما نتوجه بالشكر والعرفان لسعادة األستاذ 

  كما نتوجه بالشكر والتقدير لمصانع الميمني للطوب األحمر ممثلة في ٠داد هذه الورقة ـر إلعـه المباشـدعم

 ٠فريد عبد الستار الميمني لدعمه الجهود في إخراج مثل هذه الدراسة/ المهندس 

 

 مراجع الدراسة
 
دراسة الستهالك الطاقة "  م ، ١٩٩١هـ ـ ١٤١٠ادن ، معهد البحوث ، جامعة الملك فهد للبترول والمع .١

 .، الظهران " والتكلفة لمسكن بالطوب األحمر الفخاري مقارنة مع مواد البناء األخرى

اختبارات قوة تحمل "  م ، ٢٠٠١عمر جزار مهندسون استشاريون ، مختبرات فحص المواد والتربة ،  .٢

 .المدينة المنورة ، " الطوب األحمر الفخاري 

خواص ومميزات البناء بالطوب األحمر " هـ ، ١٤٢١مصانع الميمني للطوب األحمر والمنتجات الفخارية ،  .٣

 .الطبعة الثانية ، المدينة المنورة "  الفخاري 
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