
  جنيها للطن 550الى  530سعر االسمنت من 
 للطن جنيها 4050الى  3900سعر الحديد من  
 جنيها للمتر المكعب 65الى  55سعر السن من  
  جنيها للمتر المكعب 20الى  8سعر الرمل من  
 جنيها 300الى  250سم = 4.5*12*25 سعر االلف طوبه أسمنتى 
 جنيها 340الى 250 = سم 6.5*11*24سعر االلف طوبه طفلى  

 للمتر المكعب جنيها 55الى  40سعر الزلط للخرسانه العاديه من 
  للمتر المكعب جنيها 130الى  70سعر الزلط للخرسانه المسلحه من  

 
 جنيها للمتر المكعب 70الى  60لبشه =  مصنعيه الخرسانه العاديه 
 ها للمتر المكعبجني 100الى  80العاديه قواعد منفصله =  مصنعيه الخرسانه 
جنيها  200الى  170مصنعية الخرسانه المسلحه لالساسات (قواعد منفصله) =  

  المكعب للمتر
  الدور التالى جنيها لكل أعمدة وسقف 15الى  10يتم اضافة عالوه من  

مكعب آميات الساللم  يتم مضاعفة قيمة سعر مصنعية أعمدة وطبان السور وآذلك
  لمقاولى الباطن

مره حسب  1.50السطح أو اعتبارها  اعفة آميات مصنعيات غرفيتم مض
  شطارتك لمقاولى الباطن

 اجرة الهزاز الميكانيكى على حسابك يتم اعتبار
 
 جنيها لاللف 180الى  160االلف طوبه بداية من الدور االرضى =  مصنعية 
  جنيها للعتب الواحد 15الى  10وترآيب االعتاب =  مصنعية صب 
للقوس على حسب عرض القوس  80الى  40بالعدد =  مل االقواسمصنعية ع 

 عدمه وطوله ووجد فارمه حديد من
 
  

 425الى  350 = آجم أسمنت250بالمترالمكعب خرسانه عاديه لالساسات عيار 
 جنيها

اسمنت واعتبار نسبه الحديد  آجم350بالمتر المكعب خرسانه مسلحه عيار  
 جنيها 1200الى  950= 3آجم/م 100

 
  جنيها 50الى  45سم طوب مبانى =  12بالمتر المسطح عرض  

 للمتر المكعب جنيها 450الى  400سم =  25بالمتر المكعب مبانى طوب عرض 
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