وزارة اإلسكان والمرافق والتنميه العمرانيه
المركز القومى لبحوث اإلسكان والبناء
إدارة المخازن قائمة رقم ()1
قائمة بيع الكودات إعتباراً من 2016/10/1
م

1

2

3

4

5

6

كود رقم
0110089000
0110089001
0110089071
0110089002
0110089003
0110089004
0110089005
0110089006
0110089007
0110089008
0110089009
0110089010
0110089011
0110089012
0110089013
0110089014
0110089015
0110089016
0110089017
0110089018
0110089019
0110089020
0110089021
0110089022
0110089023
0110089024
0110089025
0110089026
0110089072
0110089090
0110089091
0110089092
0110089093
0110089094

الكــــــود المصـــــــــــــرى
تصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانيه المسلحه
مساعدات النصميم مع أمثله طبقا ً للكود المصرى ج1
مساعدات النصميم طبقا ً للكود المصرى ج2
دليل التفاصيل اإلنشائيه وإعداد الرسومات
دليل اإلختبارات المعمليه لمواد الخرسانه
ميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ األساسات ج  ( 1دراسة المواقع )
ميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ األساسات ج  ( 2اإلختبارات المعملية )
ميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ األساسات ج  ( 3األساسات الضحلة )
ميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ األساسات ج  ( 4األساسات العميقة )
ميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ األساسات ج ( 5األساسات علي التربة ذات المشاكل)
ميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ األساسات ج( 6األساسات المعرضة لإلهتزازات األحمال الديناميكية)
ميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ األساسات ج  ( 7المنشآت السائدة )
ميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ األساسات ج  ( 8ثيات الميول )
( ألعمال الترابية ونزح المياه )
ميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ األساسات ج 9
ميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ األساسات ج ( 10التأسيس علي الصخر )
ميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ األساسات ج ( 20المصطلحات الفنية )
الدليل اإلسترشادى للكود المصرى لألساسات
( إنجليزي  -فرنسي  -عربي )
معجم ميكانيكا التربةوتصميم وتنفيذ األساسات
( الدراسات األولية للطرق )
أعمال الطرق الحضريه والخلوية ج1
(هندسة المرور )
أعمال الطرق الحضريه والخلوية ج2
( التصميم الهندسي)
أعمال الطرق الحضريه والخلوية ج3
( مواد الطرق وإختباراتها )
أعمال الطرق الحضريه والخلوية ج4
( تصميم وإنشاء الجسور )
أعمال الطرق الحضريه والخلوية ج5
( التصميم اإلنشائى للطرق )
أعمال الطرق الحضريه والخلوية ج6
( حماية الطرق من أخطار السيول والرمال المتحركة)
أعمال الطرق الحضريه والخلوية ج7
( معدات تنفيذ الطرق )
أعمال الطرق الحضريه والخلوية ج8
( إشتراطات تنفيذ أعمال الطرق داخل وخارج المدن)
أعمال الطرق الحضريه والخلوية ج9
( أعمال صيانة الطرق)
أعمال الطرق الحضريه والخلوية ج10
الدليل اإلسترشادى لكود الطرق الحضرية والخلوية
كود الكباري الجزء األول ( المجال واألهداف وأسس التصميم والمحتويات )
كود الكباري الجزء الثاني ( تخطيط الكباري والتقاطعات العلوية )
كود الكباري الجزء الثالث ( مواد وخلط الخرسانة المسلحة والخرسانة سابقة اإلجهاد المستخدمة في الكباري)
كود الكباري الجزء الرابع ( األحمال والقوي علي الكباري والتقاطعات العلوية )
كود الكباري الجزء الخامس ( تحليل وتصميم الكباري الخرسانية )

الرقم الكودي
203
2007/203
2007/203
2/203
3/203
202
1/202
2/202
3/202
4/202
5/202
6/202
7/202
8/202
9/202
10/202
11/202
12/202
1/104
2/104
3/104
4/104
5/104
6/104
7/104
8/104
9/104
10/104
ــــــــــــــ
1/207
2/207
3/207
4/207
5/207

قرار وزارى

المجموعة

44لسنة2007
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ

الخرسانة

98لسنة2001
98لسنة2001
139لسنة2001
139لسنة2001
139لسنة2001
139لسنة2001
139لسنة2001
139لسنة2001

األساسات

139لسنة2001
139لسنة2001
139لسنة2001
353لسنة2004
353لسنة2004
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ

دالئل األساسات

369لسنة2008
369لسنة2008
369لسنة2008
369لسنة2008
369لسنة2008
369لسنة2008

الطرق

369لسنة2008
369لسنة2008
369لسنة2008
369لسنة2008
369لسنة2008

دليل الطرق

233لسنة2015
233لسنة2015
233لسنة2015
233لسنة2015
233لسنة2015

الكباري

سعر البيع
105.00
75.00
45.00
50.00
120.00
60.00
75.00
60.00
60.00
45.00
45.00
60.00
45.00
60.00
60.00
45.00
60.00
45.00
60.00
120.00
120.00
75.00
75.00
90.00
100.00
120.00
60.00
120.00
60.00
40.00
60.00
45.00
60.00
50.00

إجمالي القيمة

395.00

بيان الكود

إجمالي كودات الخرسانة

615.00

إجمالي كودات األساسات

105.00

إحمالي دالئل األساسات

940.00
60.00

إجمالي كودات الطرق
الدليل اإلسترشادي للطرق

2115.00
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وزارة اإلسكان والمرافق والتنميه العمرانيه
إدارة المخازن قائمة رقم ()2
إدارة المخازن
قائمة بيع الكودات إعتباراً من 2016/10/1
م

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15

كود رقم

الكــــــود المصـــــــــــــرى

الرقم الكودي

قرار وزارى

0110089095
0110089096
0110089097
0110089098
0110089099
0110089100
0110089027
0110089028
0110089029
0110089030
0110089031
0110089032
0110089033
0110089034
0110089035
0110089036
0110089037
0110089038
0110089039
0110089066
011089073
0110089040
0110089041
0110089042
0110089043
0110089044
0110089045
0110089046
0110089047
0110089068

كود الكباري الجزء السادس(تحليل وتصميم الكباري المعدنية) ()Analyisis&Design Of Steel Bridges
كود الكباري الجزء السابع ( الركائز وفواصل التمدد واألسوار والحواجز )
كود الكباري الجزء الثامن ( األساسات واألكتاف والحوائط الساندة )
كود الكباري الجزء التاسع (تنفيذ الكباري الخرسانية المسلحة وسابقة اإلجهاد والصلب)
كود الكباري الجزء العاشر ( صيانة ومراقبة الكباري والتقاطعات العلوية )
ملحق عام لكود الكباري (إشتراطات إضافية للكباري الخرسانية سابقة اإلجهاد) (األجزاء المجمعة)
(أسس التصميم)
التوصيالت الكهربائيه فى المبانى المجلد األول
(شروط التنفيذ)
التوصيالت الكهربائيه فى المبانى المجلد الثاني
( اإلختبارات وإستالم األعمال)
التوصيالت الكهربائيه فى المبانى المجلد الثالث
(التأريض)
التوصيالت الكهربائيه فى المبانى المجلد الرابع
(الوقاية من الصواعق)
التوصيالت الكهربائيه فى المبانى المجلد الخامس
(تحسين معامل القدرة)
التوصيالت الكهربائيه فى المبانى المجلد السادس
(التوافقيات)
التوصيالت الكهربائيه فى المبانى المجلد السابع
التوصيالت الكهربائيه فى المبانى المجلد الثامن (المالمسات والبادئات المستعملة في التحكم للمحركات التأثيرية ثالثية الطور)
(التحكم في اإلضائة)
تصميم وشروط تنفيذ التوصيالت الكهربائيه فى المبانى المجلد التاسع
(مولدات الطوارئ)
تصميم وشروط تنفيذ التوصيالت الكهربائيه فى المبانى المجلد العاشر
(أعمال التصميم)
الدليل اإلسترشادى لكود الكهرياء الجزء األول
( تنفيذ األعمال)
الدليل اإلسترشادى لكود الكهرياء الجزء الثاني
( إستالم األعمال )
الدليل اإلسترشادى لكود الكهرياء الجزء الثالث
( اإلنـــارة ج ) 1
الكود المصري ألسس تصميم وشروط تنفيذ أعمال اإلنارة
الكود المصري ألسس تصميم وشروط تنفيذ أعمال إنارة الطرق واألنفاق ( اإلنـــارة ج ) 2
( تكييف الهواء )
الكود المصرى لتكييف الهواء والتبريد الجزء األول
( التبريد )
الكود المصرى لتكييف الهواء والتبريد لجزء الثاني
( أعمال التحكم والكهرباء )
الكود المصرى لتكييف الهواء والتبريد الجزء الثالث
المنشآت والكبارى المعدنيه ( A.S.D ( Steel Construction
الكود المصرى لتنفيذ المنشآت المعدنية علي أساس األحمال والمقاومة المعيارية L.R.F.D
أسس تصميم وإشتراطات تنفيذ أعمال المبانى 1994
أسس تصميم وإشتراطات تنفيذ إستخدام البوليمرات المسلحة باأللياف في مجال التشييد
( المباني السكنية )
تحسين كفاءة إستخدام الطاقة في المباني الجزء األول
(المباني التجارية )
تحسين كفاءة إستخدام الطاقة في المباني الجزء الثاني

6/207
7/207
8/207
9/207
10/207
207
302
1/302
2/302
3/302
4/302
5/302
6/302
7/302
8/302
9/302
10/302
11/302
12/302
308
2/308
304
1/304
2/304
205
1/205
204

233لسنة2015

 0110089048حساب األحمال والقوى اإلنشائيه وأعمال المبانى
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233لسنة2015
233لسنة2015
233لسنة2015
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الكباري

233لسنة2015
233لسنة2015
159لسنة2013
520لسنة2012
531لسنة2013
16لسنة 2004
16لسنة 2004
829لسنة 2014

الكهرباء

16لسنة 2004
16لسنة 2004
16لسنة 2004
16لسنة 2004

ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
368لسنة2008
334لسنة2010

دالئل
الكهرباء
اإلنارة

139لسنة2004
139لسنة2004

التكييف

139لسنة2004
279لسنة2001
359لسنة2007
351لسنة2004
492لسنة2005

1/306
2/306
ــــــــــــــ
201

المجموعة

482لسنة 2005

STEEL
المباني
بوليمرات
تحسين

190لسنة 2009

ــــــــــــــ
431لسنة 2011

إستخدام الطاقة
األحمال

سعر البيع
80.00
75.00
65.00
65.00
50.00
45.00
120.00
65.00
75.00
45.00
65.00
50.00
45.00
60.00
40.00
50.00
75.00
50.00
40.00
90.00
85.00
60.00
85.00
50.00
75.00
75.00
75.00
75.00
45.00
50.00
0.00
60.00

إجمالي القيمة
2115.00

635.00

615.00

165.00

بيان الكود
ماقبله

إجمالي كودات الكباري

إجمالي كود الكهرباء

إجمالي دالئل الكهرباء

175.00

إجمالي اإلنارة

195.00

إجمالي التكييف والتبريد

150.00
75.00
75.00

إجمالي كود اإلستيل
كود المباني
كود البوليمرات

95.00
60.00

إجمالي إستخدام الطاقة
كود األحمال

4355.00

اإلجمالي
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وزارة اإلسكان والمرافق والتنميه العمرانيه
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إدارة المخازن قائمة رقم ()3
قائمة بيع الكودات إعتباراً من 2016/10/1
م

كود رقم

الكــــــود المصـــــــــــــرى

الرقم الكودي

قرار وزارى

المجموعة

سعر البيع

16
17

0110089049
0110089050
0110089051
0110089052
0110089053
0110089054
0110089055
0110089056
0110089078
0110089079
0110089080
0110089057
0110089058
0110089059
0110089060
0110089061
0110089062
0110089081
0110089082
0110089083
0110089084
0110089085
0110089063
0110089064
0110089065
0110089067
0110089069
0110089070
0110089077
0110089086
0110089076
0110089089
0110089087

تصميم الفراغات الخارجيه والمبانى إلستخدام المعاقين
تصميم وإختيار أسس البياض الخارجى  -الداخلى  -الخاص
( أسس التصميم وإشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق)
الكود المصرى للحريق الجـزء األول
( متطلبات أنظمة خدمات المبنى للحد من أخطار الحريق )
الكود المصرى للحريق الجزء الثانى
( أنظمة الكشف واإلنذارعن الحريق )
الكود المصرى للحريق الجزء الثالث
( أنظمة اإلطفاء بالمياه )
الكود المصرى للحريق الجزء الرابع
( الجراجات )
إشتراطات األمان للمنشآت متعددة األغراض الجزء األول
كود التركيبات الصحية في المباني الجـزء األول ( أسس تصميم وشروط التنفيذ )
كود التركيبات الصحية في المباني الجـزء الثانى ( أعمال التغذيه بالمياه ومعالجة المباه فى التجمعات السكنيه الصغيره)
كود التركيبات الصحية في المباني الجـزء الثالث (أعمال التغذيه بالمياه الساخنه وحمامات السباحه)
كود التركيبات الصحية في المباني الجـزء الرابع (تجهيز المطابخ  -المستشفيات  -التخلص من القمامه )
كود المحطات المجلد األول أسس تصميم وشروط تنفيذ محطات الرفع ( صرف صحى )
كود المحطات المجلد الثانى أسس تصميم وشروط تنفيذ أعمال المعالجه ( صرف صحى )
كود المحطات المجلد الثالث أسس تصميم وشروط تنفيذ محطات التنقيه ( مياه الشرب )
( مياه الشرب )
كود المحطات المجلد الرابع أسس تصميم وشروط تنفيذ الروافع
تصميم وتنفيذ خطوط المواسير لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى
كود الريوز ( إستخدام مباه الصرف الصحى المعالجه فى مجال الزراعه)
الملحق األول لكود الريوز ( الدليل اإلرشادى إلستغالل مياه الصرف الصحى المعالجه فى مجال الزراعه)

601
401
305
1/305
2/305
3/305
ــــــــــــــ
301
1/301
2/301
3/301
101
1/101
2/101
3/101
102
501
1/501

303لستة2003

المعاقين
البياض

45.00
30.00
65.00
50.00
40.00
60.00
45.00
65.00
45.00
45.00
45.00
100.00
85.00
85.00
50.00
50.00
45.00
50.00

أسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد في المباني الجزء األول ( المصـاعد الكهـربائية )
أسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد في المباني الجزء الثانى ( المصاعد الهيدروليكية )
أسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد في المباني الجــزء الثالث ( الساللم والمشايات الكهـربائية )
أسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد في المباني الجــزء الرابع ( مصاعد البضائع فقط )
(محطات تنقية مياه الشرب)
تشغيل وصيانة محطات تنقية مياه الشرب وروافعها وشبكاتها الجزء األول
(صيانة شبكات المياه )
تشغيل وصيانة محطات تنقية مياه الشرب وروافعها وشبكاتها الجزء الثاني
الكود المصري إلدارة مشروعات التشييد
الكود المصري لمعايير تصميم المسكن والمجموعة السكنية
المعاييرالتصميمية والمنشآت الصحية كود المستشفيات ج( 1مكونات عامة  -مركزية  -خاصة ومتطلباتها )
المعاييرالتصميمية والمنشآت الصحية كود المستشفيات ج ( 2متطلباتهاوالشبكات الخدميةومعايير الحفاظ علي بيئة نظيفة)
(تطوير المباني القائمة)
المعاييرالتصميمية والمنشآت الصحية كود المستشفيات ج3
الكود المصري للتهوية في المباني
أسس تصميم وإشتراطات تنفيذ عزل الرطوبة والمياه في المباني
الكود المصري ألخالقيات وقواعد سلوكيات ممارسة مهنة الهندسة ( المسودة النهائية )

1/303
2/303
3/303
4/303
1/103
2/103
311
602
1/603
2/603
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ

18
19
20

21
22
23

24

25
26
27
28
29
30
31

454لسنة1991
152لسنة1998
154لسنة2000
260لسنة1999

الحريق

344لسنة2007
379لسنة2007

الجراجات
التركيبات

149لسنة1999

الصحية

532لسنة2013
10لسنة2012
140لسنة2001
168لسنة1997
169لسنة1997
52لسنة 1998

المحطات

53لسنة 1998
197لسنة2010

المواسير

383لسنة2015
383لسنة2015

الريوز

إجمالي القيمة
4355.00
45.00
30.00

215.00
45.00

200.00

320.00
50.00

95.00

087شارع التحرير الدقى ــ جيزة
القاهرة
ص.ب 1770 :

أحمد يوسف
مخازن المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء

E-mail:hbrc.edu.eg Cable: Houdplan Cairo

136لسنة2007
136لسنة2007
331لسنة2010

المصاعد

440لسنة2015

364لسنة2009

تشغيل وصيانة
مياه الشرب
التشييد

80لسنة2009

المسكن والسكنية

331لسنة2007
331لسنة2007

222لسنة2010
375لسنة2011

المستشفيات

828لسنة2014
160لسنة2013

التهوية
عزل رطوبة

123لسنة2013

أخالقيات الهندسة

559لسنة2012

65.00
65.00
50.00
50.00
65.00
40.00
50.00
40.00
60.00
60.00
40.00
45.00
45.00
30.00

230.00
105.00
50.00
40.00

بيان الكود
ماقبله
كود المعاقين
كود البياض

إجمالي كود الحريق
كود الجراجات

إجمالي كود التركيبات

إجمالي كود المحطات
كود المواسير

إجمالي كود الريوز

إجمالي كود المصاعد
كود تشغيل وصيانة
كود التشييد
كود المسكن والمجموعة

160.00
45.00
45.00
30.00

إجمالي كود المستشفيات
كود التهوية
كود العزل
كود أخالقيات المهنة

6060.00

إجمالي الكودات
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وزارة اإلسكان والمرافق والتنميه العمرانيه
المركز القومى لبحوث اإلسكان والبناء
إدارة المخازن قائمة رقم ()4
قائمة بيع الكودات إعتباراً من 2016/10/1
م

كود رقم

32
1
2
3

0110089088
0110089200
0110089201
0110089203

الكــــــود المصـــــــــــــرى
الكود المصري لتنفيذ أعمال الصوتيات والتحكم في الضوضاء للمباني
دليل معايير تنسيق عناصر الطرق
األسس والمعايير التخطيطية للمجتمعات العمرانية في جنوب الوادي
الكتاب المصرى لندوة المسكن المالئم

الرقم الكودي

قرار وزارى

المجموعة

سعر البيع

ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ـــــــــــــــ

578لسنة2013

الصوتيات والضوضاء

ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ـــــــــــــــ

معايير وكتب

الرقم الكودي

قرار وزارى

المجموعة

3/902
4/902
1/902
2/902
6/902
8/902
7/902
5/902
9/902
11/902
10/902
13/902
12/902
12/903
1/901
3/901
2/901
5/901
4/901
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ

207لسنة94

إجمالي القيمة
6060.00
75.00

بيان الكود
ماقبله
الصوتيات والضوضاء

75.00
45.00
45.00
25.00

115.00

إجمالي المعاجم والمالحق

سعر البيع

إجمالي القيمة

بيان الكود

65.00
50.00
50.00
45.00
50.00
45.00
40.00
30.00
40.00
50.00
50.00
50.00
60.00
60.00
30.00
30.00
45.00
45.00
40.00
50.00
45.00
40.00
45.00

1055.00

قائمة مواصفات بنود األعمال الصادرة من المركز
م

كود رقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

0110089400
0110089401
0110089402
0110089403
0110089404
0110089405
0110089406
0110089407
0110089408
0110089409
0110089410
0110089411
0110089412
0110089422
0110089413
0110089414
0110089415
0110089416
0110089417
0110089418
0110089419
0110089420
0110089421

مواصفات بنود األعمال

مواصفات بنود أعمال النجارره
مواصفات بنود أعمال األلومنيوم
مواصفات بنود أعمال الصحيه
مواصفات بنود أعمال األرضيات والتكسيات وأعمال الرخام
مواصفات بنود أعمال عزل الرطوبه والمياه
مواصفات بنود أعمال الدهانات
مواصفات بنود أعمال الخرسانه والخرسانه المسلحه
مواصفات بنود األعمال الترابيه ( الحفر والردم )
مواصفات بنود أعمال المصروفات العموميه واإللتزامات الماليه
مواصفات بنود أعمال الحداده المعماريه
مواصفات بنود أعمال البياض
مواصفات بنود أعمال العزل الحرارى
مواصفات بنود أعمال الكهرباء ( جزء أول )
مواصفات بنود أعمال الكهرباء ( جزء ثانى )
عقد خدمات إستشاريه هندسيه للدراسات والتصميمات (نموذج إسترشادى)
عقد خدمات إستشاريه هندسيه لإلشراف على التنفيذ (إدارة التشييد)
الشروط العامه لعقد أعمال المقاوالت (نموزج إسترشادى)
عقد تصميم وتنفيذ ( بتمويل من المالك )
عقد مشترك خدمات إستشاريه هندسيه للدراسات والتصميمات واإلشراف المستمر على التنفيذ
مواصفات بنود أعمال الخرسانه ذاتية الدمك
المواصفات الفنية للقطاعات المصنعة من UPVC
المواصفات الفنية لصناعة الخرسانه في األجواء الحارة
المواصفات الفنية للخرسانه الجاهزة عادية الوزن واإلشتراطات الفنية والبيئية لمحطات الخلط

إجمالي الكودات والمالحق والمعاجم ومواصفات بنود األعمال

220لسنة94
205لسنة94
206لسنة94
205لسنة95
207لسنة95

مواصفات

206لسنة95
204لسنة95
256لسنة95
166لسنة97

بنود

164لسنة97
176لسنة98
173لسنة98
173لسنة99
221لسنة94
223لسنة94
222لسنة94
246لسنة99

األعمال

165لسنة97
360لسنة2007
360لسنة2007
360لسنة2007
360لسنة2007

7305.00

إجمالي بنود األعمال

أوالً  :تخفض األسعاربنسبة  %30لطلبة الجامعات والمعاهد الحكومية المصريه بخطاب معتمد من الكليه أو المعهد وأيضا ً من رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء .
ثانيا ً  :الدفع نقدا ً بخزينة المركز أو بشيك بإسم المركز القومى لبحوث اإلسكان والبناء 0
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