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 (:Uniformatاإلصدار األول ) -النموذج الموحد 

 ، وتتفرع عن ىذه البنود أربعة مستويات.اثني عشر بندا  يقوم ىذا النظام عمى تقسيم عناصر ومكونات المشروع إلى 

( وبين المعيد األمريكي لممعماريين GSAإدارة الخدمات العامة األمريكية )نشأت ىذه الطريقة نتيجة التعاون بين 
(AIA حيث قاموا بتطوير نظام تصنيف يعتمد عمى تقسيم عناصر المشروع بناًء عمى أسس ىندسية وليس التقسيم )

 (. Master Formatبناًء عمى نوعية المواد )كما ىو الحال في طريقة معيد مواصفات التشييد

هذا اإلصدار بمالءمته لتقدير التكمفة أثناء المراحل األولية لمتصميم، وهذا مناسب جدا  لدراسات هندسة يمتاز 
 القيمة.

 تدون تكاليف ىذه البنود في نموذج خاص بدراسات ىندسة القيمة يسمى نموذج التكمفة )تم شرحو في الفصل الثالث(. 

 اإلصدار األول: -صر األبنية حسب النموذج الموحديبين الجدول التالي المستويات األربعة لتصنيف عنا

 

 

 
 



 

إدارة المشاريع الهندسية  – 1 –محق عممي م  

 

pg. VIII 

  

  
 اإلصدار األول -جدول المستويات األربعة لتصنيف العناصر حسب النموذج الموحد

 (:Uniformat IIاإلصدار الثاني ) -النموذج الموحد

 American Society forوالمواد )تم تطوير اإلصدار الثاني لمنموذج الموحد من قبل المعيد األمريكي لالختبارات 

Testing & Materials تطبيقو عمى كل يتصف بإمكانية ( والفرق بينو وبين اإلصدار األول ىو أن اإلصدار الثاني
الذي تم إعداده بشكل    UNIFORMATعكس التصنيف األصمي مراحل دورة حياة المشروع )و ذلك لمشاريع البناء(

 خاص لتقديرات مرحمة التصميم. 

 ( من التصنيفات اليامة المعتمدة في  الواليات المتحدة األمريكية وكندا.UNIFORMAT IIويعتبر تصنيف العناصر )

 بالصفات التالية:   UNIFORMAT IIكما يتميز تصنيف العناصر 

 يطبق ألي نموذج بناء.  .1
 يسمح بوصف التفاصيل المحددة المطموبة لألبنية الخاصة.  .2
 أعمال الموقع المتعمقة بالبناء. األبنية عن تصنيفيعزل تصنيف عناصر  .3
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 البنود الرئيسية في ىذا النموذج ىي:    
 Substructure البنية السفمية )جزء المنشأة تحت األرضية( .1
 Shellالبنية العموية )جزء المنشأة فوق األرضية(  .2

 Interiorsاألعمال الداخمية  .3
 Servicesالخدمات  .4

 Equipment & Furnishingsمعدات وتأثيث  .5
 Special Construction & Demolitionإنشاءات خاصة وىدم  .6
Building Site work  [22]أعمال الموقع  .7

 

 ASTM)اإلصدار الثاني( التابع لـ  Uniformat IIويبين الجدول التالي تصنيفات العناصر حسب 

(American Society for Testing & Materials): 

 
 اإلصدار الثاني  -النموذج الموحد Uniformat  IIتصنيف العناصر حسب  جدول
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 اإلصدار الثاني -النموذج الموحد Uniformat  IIجدول التصنيف الخاص بأعمال الموقع حسب 
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 Uniformat  IIحسب  يبين الجدول التالي المستوى الرابع المقترح لتصنيف العناصر

 

 اإلصدار الثاني -النموذج الموحد Uniformat  IIح لتصنيف العناصر حسب المستوى الرابع المقتر  جدول
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 عالقة النموذج الموحد بالنظم األخرى 

(، والمعيد الكندي لحاسبي الكميات، اإلصدار األولUniformatيبين الجدول التالي تصنيف عناصر األبنية حسب )
 لالقتصاد اليندسي:والمعيد الممكي لحاسبي الكميات، وحسب الجمعية األوربية 

 

 جدول عالقة النموذج الموحد بالنظم األخرى 

   Construction Specification Institute(C.S.Iطريقة معهد مواصفات التشييد )

 (.  C.S.I( أو اختصارًا )Master Formatويطمق عمى ىذه الطريقة اسم )

ىذه الطريقة ىي  نظام آخر لتصنيف أعمال ومكونات المشروع بغرض تقدير التكمفة النيائية لتنفيذ المشروع وتمتاز 
%، في ىذه الطريقة  تقسم 55بمالءمتيا لممراحل النيائية من أعمال التصميم حيث تكون نسبة اإلنجاز أكثر من 

كوينو )المواد التي تتشكل منيا أعمال المشروع( إلى ستة عشر المشروع إلى عناصر بناءًا عمى نوع المواد الداخمة في ت
 بندًا وكل بند من  ىذه البنود مقسم إلى بنود فرعية وكل بند فرعي يندرج تحتو مكوناتو. 

 لممعيد في المحاضرة األولى.    وقد تم ذكر التقسيمات الـ 
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 (:               قسم )  05الـ     شرح عناوين 

00-                                            

                             

متطمبات عامة               .                     -01  

                                

قائمة الشروط                                         -02  

 الخرسانة ، البيتون                                .         -03
 البناء                                      .        -04
05-       .            معدنية                               

06-                            . الخشب والبالستيك      

07-                                 . 

08-         . نوافذ (                          –إطارات  –) أبواب   

 التشطيبات، اإلنهاء                              .         -09
أشياء خاصة                                            -10  

 المعدات                                 .          -11
 التأثيث                               .            -12
 إنشاءات خاصة              .                     -13
 تجهيزات النقل / مصاعد /       .                    -14
 ميكانيكية                               .           -15

 كهربائية                                  .           -16

17-         . 

18-            

19-         .  

20-         . 

                           

حريق                                         -21  

 السباكة                              .         -22
التكييف والتدفئة                                                             -23  

24-         . 

25-                        

 كهربائي                              .           -26
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 اتصاالت                    .               -27
 أمان وسالمة كهربائية                               .                               -28
29-         . 

30-         . 

                                  

 أعمال التربة                                     -31
 تحسينات الموقع الخارجية                                                              -32
 خدمات الموقع                                       -33

          النقل                            -34

35-                                   

36-         . 

37-         . 

38-         . 

39-         . 

                            

40-                      

41-                                              

 معدات التسخين والتبريد والتجفيف  .                                             -42

43-                                                                     

معدات مراقبة التموث                                                                 -44  

45-                                         . 

46-           

47-           

معدات توليد الكهرباء                                                                 -48  

49-           

50-           

 




