
L5 1

العقود و المواصفات و حساب الكمیات    
Contracts, Specification &

Quantity Surveying

نبیل ابراھیم الصوالحي   . م.د
استاذ مساعد  في ادارة التشیید    

 غزة–الجامعة االسالمیة  
٢٠٠٩
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حساب الكمیات    
Quantity Surveying

المواصفات لالعمال الفنیة •

المواصفات الفنیة ھي احد الوسائل التى تستخدم في           •
المشروعات لتنفیذ بنود االعمال، و ھو یحدد المواصفات            

او تحدید نوعیة االعمال او        .الفیزیائیة او الكیمیائیة للمواد       
.اسلوب التنفیذ   

و ما  . المواصفات الفنیة ھي مكملة للرسومات و موضحة لھا        •
لم نستطع اظھاره على الرسومات نقوم بوصفھ تفصیال في           

. المواصفات 
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: لمن نكتب المواصفات

یقوم بتحدید المستوى الفني لالعمال و المواد            : للمالك  ١.
المطلوبة ، فھي تحدد مستویات الجودة و تحافظ على             

. حقوق المالك امام المقاول      
تعتبر المواصفات ھي المرجع للجمیع حال         : المھندس٢.

االختالف 
توضح المواصفات للمقاول مستوى الجودة و           : المقاول ٣.

نوعیھ االعمال و طرق التنفیذ، و تستخدم في تسعیر           
المناقصات ، و وجودھا یحافظ على حقوق كل من المالك                

و المقاول  
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موردو المواد•
تستخدم المواصفات في تحدید المواد المطلوبة من الموردین            •

.اثناء التنفیذ و ھي المعیار في قبول و رفض المواد الموردة            
: مقاولو الباطن •
تكون المواصفات الفنیة ھي االساس في تعامل مقاول الباطن            •

مع المقاول العمومي و جھاز االشراف حیث یتم التعقد من          
. خاللھا 

لجان التحكیم•
تكون المواصفات احد المستندات المھمة في الفصل في           •

.النزاع
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:كیف تكتب المواصفات   •

یعتمد كتابة المواصفات على مستوي الجودة المطلوبة في            •
المشروع، و كلما كان مستویات الجوده عالیة ، فانة یتطلب              

كتابة المواصفات بطریقة تؤدي الى تحقیق الجودة المطلوبة،             
.و بالتالى الى ارتفاع السعر     
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اشتمال المواصفات •
:یجب ان تكون المواصفات مشتملة على العناصر االتیة عند كتابتھا   •
تحدید االبعاد و المقاییس   •
طول و عرض و  (یجب ان تبین المواصفات االبعاد للمواد المستخدمة   •

 سم و یجب كتابة  ٢١٠ * ١٠٠مثال باب خشب مقاس    ) ارتفاع و سمك
 االبعاد القیاسیة او المتوفرة في السوق حتى ال یحدث تزاع علیھا و ال     

.یقع المالك فریسة لمقاسات جدیدة و تطلب زیاده في السعر   
 تحدید النوعیة   •
یجب تحدید نوعیة المواد بعیدا عن استخدام الفاظ عامة مثل من احسن    •

.نوع او احسن صنف فذلك یمثل ارباك عند تفسیرھا  
الشكل الخارجي •
یجب تحدید الشكل النھائي و نوع المظھر المطلوب بشكل دقیق   •
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االسلوب •

تكون المواصفات في جمل مفیدة و مختصرة و في ابسط          •
اسلوب ممكن مع اتباع قواعد اللغة و كذلك تحاشى الكلمات             

و تحاشى استخدام    .  غیر المألوفة او التى لھا اكثر من معنى       
. الفواصل و عالمات الترقیم     

الدقة•

استخدام االلفاظ الواضحة المدلول و التى ال تخضع للنقاش او           •
التأویل و ھو ما یحتاج الى خبرة و تمرس في كتابة             

المواصفات  



L5 8

طریقة كتابة المواصفات

) الوصفیة  (الطریقة التفصیلیة  •
تعتد كتابة المواصفات على الوصف التفصیلى و اشتمال االبعاد و       •

المقاییس و تحدید النوعیة و تحدید المظھر و اللون و طریقة التنفیذ     
طرق التركیب و النقل و االختبارات المطلوبة حیث یتم     و التصنیع و   

:غطیة جمیع النقاط المطلوبة  فمثال    
:بند الخرسانة یجب ان یشمل على  •
تحدید نسب مكونات الخرسانة من اسمنت و رمل و حصمة     •
 یوما٢٨تحدید جھد الكسر بعد  •
تحدید نوع الركام و تدرجھ و طرق فحصھ   •
تحدید نوع االسمنت و نوع المیاه للخلط •
 تحید الخلط و طرق الصب و الرج   •
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طریقة مواصفات االداء او تحدید النتیجة النھائیة            

ال یتم التطرق الى تفاصیل وصف االعمال بل یتم وصف النتائج   •
اي النھائیة لالعمال و یترك للمقاول اختیار طریقة التنفیذ مع مراعاه ر    

.االشراف و وعد االخالل باصول الصناعة او المواصفات   

:نفس المثال السابق یتم صیاغتھ كما یلى  •

لزوم االسقف تعطي جھد  )  أ(بالمتر المكعب خرسانة مسلحھ درجة  •
. یوم٢٨ عند ٢سم/ كجم٤٠٠كسر 

فالمقاول ھنا مسؤل عن تصمیم نسب الخلطة التى تعطي قوة الكسر    •
المھندس /المطلوبة و ذلك باعتماد نسب الخلط من االشراف 
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المواصفات المغلفة  

و في ھذه الطریقة یتم تحدید المواصفات تبعا للصنف و الشركة      •
و من ) ---(المصنعة لھ فمثال استخدام ادوات صحیة من ماركة  

).---(انتاج شركة  

و مشكلة ھذه الطریقة ھي احتكار مصنعوا ھذه االجھزة لھا و المبالغة   •
:في رفع اسعارھا و لتالفى ھذه العیوب یتم صیاغة البند كما یلى  

او ما ) ----(من نوع كذا) مغاسل(تورید و تركیب اجھزة صحیة  •
المعدل یعادلھا او ما یماثلھا و المقصود بالمعادلة او المماثلة ان المنتج  

و یترك لجھة یجب ان یكون على نفس الجودة و االداء و التكلفة  
  االشراف حریة االختیار
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طریقة المراجع

في ھذه الطریقة یتم االعتماد على ذكر مواصفات احدي الطرق     •
 القیاسیة العالمیة في وصف المنتج او االدوات و المواد المستخدمة، و  

من ھذه المواصفات  

BSIالمواصفات القاسیة البریطانیة    •

ASTMمواصفات الجمعیة االمریكیة الختبارات المواد    •

ISOمواصفات الھیئة العالمیة للتوحید القیاسي      •

DIN مواصفات المعھد االماني للتوحید القیاسي    •

المواصفات القیاسیة الفلسطینیة   •

المواصفات القیاسیة المصریة  •
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المقایسات 

نتقسم مقایسات االعمال الي قسمین    •

مقیسات كمیة و مقایسات تثمینیة   •

و المقایسات الكمیة تنقسم الى •

تقدیریة او ابتدائیة و فعلیة او نھائیة          •

المقایسات التقدیریة•

وھي الكمیات التى یتم استخالصھا من الرسومات عند اعداد             •
المناقصة و ھي كمیات تقریبیة ال تلزم المقاول عند الدفع الن            

.الدفع یتم حصره وفق االكمیات المنفذة      



L5 13

:و یتم االعتماد على المقایسة التقدیریة في    •
معرفة كمیات المواد و المعدات و العمالة الالزمة للمشروع•
معرفة كمیة بنود االعمال فى المشروع•
وضع المیزانیة التقدیریة للمشروع قبل طرح االعمال للمناقصة    •
:تستخدم للتخطیط للمشروع من حیث  •
تحدید الطلبیات لكل من المواد و المعدات و العمالة  •
تحدید الموردین المحتملین •
الجدوالة الزمنیة للمشروع•
تحدید مقاولى الباطن   •
تستخدم في الرقابة على االعمال حیث یتم مقارنة ما قام المقاول    •

بتنفیذه مقابل الكمیات التقدیریة  
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جدول حساب الكمیات
ذلك و ھو كما  یتم رصد الكمیات المحسوبة سواء التقدیریة او الفعلیة في جدول خاص ب       !

)١(یوضح في الشكل   
جدول حساب الكمیات  ) ١(شكل رقم 

خصم اضافة

كلیة  جزئیة ارتفاع  عرض  طول

اجمالى كمیات االعمال    االبعاد   العدد   الوحدة   بیان بنود االعمال   م

---------- التاریخ---------- ممثل المقاول ------- التاریخ ------------مھندس المالك   
------- التاریخ----------- مدیر المشروع ---------التاریخ ------------المھنس المراجع   
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تدوین االعمال

یتم تدوین االعمال في جدول الكمیات وفقا لتسلسل تنفیذھا عاى     •
الطبیعة و یتم ترقیم بنود االعمال حیث یستخدم نفس الترقیم في       

الحسبات الفعلیة النھائیة و یتم ذكر مختصر عن مواصفات البنود في      
.بیان مواصفات االعمال 

المقایسات التثمینیة   •
وھي تحدد تكالیف االعمال بناء على الكمیات المحسوبة في المقایسة      •

التقدیریة و في المقایسة التثمینیة یتم وصف واضح لبنود االعمال     
مبین فیھا طرقة التنفیذ و غالبا ما یضع المقاول سعره بناء على ھذه  

االعمال لذلك یجب توصیف البند بشكل مختصر بجوار كل بند و      
یوضح الجدول المستخدم لذلك  ) ٢(الشكل رقم 
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سعر الكمیة الوحدة  بیان االعمال  م
$الوحد 

الثمن 
$

مالحظات  

جدول التثمین   ) ٢(شكل رقم 
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ترتیب االعمال في المقایسات 

ترتب االعمال في المقایسات تبعا لسیر العمل، و بناء علیھ        •
یتم تبویب االعمال الى مسلسل و في نفس باب العمل یتم         

:الترتیب وفقا لالتي   

)٣م(االعمال التى تقاس بالمتر المكعب       •

) ٢م(االعمال التى تقاس بالمتر المربع      •

)م(االعمال التى تقاس بالمتر الطولى       •

االعمال التى تقاس بالعدد او الوزن   وحدة، طن        •

االعمال التى تقاس بالمقطوعیة        مقطوعیة         •
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  وحدات القیاس

٣ وحدة المتر المكعب م-•
طول ، عرض ، (وھي تستخدم في قیاس االجسام ثالثیة االبعاد        •

 سم اال اذا ذكر خالف  ٢٠و یجب ان یكون االرتفاع اكبر من  ) ارتفاع
ذلك في طریقة القیاس داخل البند    

٢ وحده المتر الربع م-ب•
و ھي تستخدم لقیاس العمال التى تكون مساحتھا واسعة و ارتفاعھا    •

 سم مثل اعمال القصارة و البالط ٢٠اقل من 
 وحدة المتر الطولى  -ج•
وھي تستخدم في االعمال التى یغلب علیھا صفة الطول على حساب     •

...العرض و االرتفاع مثل قیاس اعمال المواسیر
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وحدة القیاس بالعدد •

وھي تستخدم في البنود التى یغلب علیھا التكلرار مثل مفاتیح        •
الكھرباء  

وحدة المقطوعیة•

و ھي وحدة قیاس لالعمال المتكررة و التي ال یكون تكرارھا لھ نفس  •
االبعاد او الشكل مثل غرف التفتیش ففي الغالب تقاس بالمقطوعیة     

:نظرا الحتوائا على 

كمیة صغیرة من اعمال الحفر و الردم•

كمیة صغیره من اعمال البناء•

كمیة من اعمال القصارة•

غطاء حدید للغرفة •
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حساب الكمیات 

یلزم لمن یقوم باعمال حساب الكمیات ان یكون ملما بقواعد حساب  •
.الساحات و الحجوم لالشكال الھندسیة   

و یلزم ایضا عمل االتي•
دراسة الرسومات المعماریة جیدا و یشمل ذلك قراءة المحاور و  ١.

.االبعاد الداخلیة و الفراغات 
مراجعة المناسیب و االرتفاعات و عالقتھا بالرسوم االنشائیة و   ٢.

. مناسیب الحفر و الردم و ارتفاعات االدوار  
. مراجعة ترقیم االبواب و الشبابیك  ٣.
.مراجعة الرفع المساحي للموقع٤.
مراجعة منسوب المیاه الجوفیة ٥.
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مراجعة الرسومات االنشائیة و مطابقتھا للرسومات         ٦.
المعماریة 

مراجعة مناسیب التأسیس     ٧.

مراجعة مخططات تسلیح القواعد و الكمرات و االسقف       ٨.

مراجعة التفاصیل المعماریة و االنشائیة و مطابقة و صفھا            ٩.
. للمواصفات و معلرفة مكوناتھا و المواد الداخلة فیھا          

مراجعة جدول التشطیبات و معرفة المواد الداخلة فیھا           ١٠.

معرفة نوع العقد الذي سیتم التعاقد فیھ      ١١.



L5 22

مقیاس الرسم و حصر الكمیات 

ال یستخدم مقیاس الرسم او المسطرة الستخالص االبعاد و     •
المقاسات من المخططات اال بشكل تقریبي یستخدم          

و یكون االعتماد فقط على االبعاد المكتوبة على           . لالسترشاد
المخططات و اذا لم یتواجد بعد ما یتم حسابھ او استنتاجة من                

.االبعاد االخرى الموجودة  
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طرق قیاس الكمیات 

: ھناك عدة طرق و اسالیب لحصر الكمیات نذكر منھا      •

) المستطیالت (طریقة المساحات •

تعتبر ھذه الطریقة طریقة مبسطة لحصر كمیات االعمال في       •
یتم فیھا تقسیم الشكل الى مستطیالت فاذا           . المشاریع الصغیرة 

كانت ھذه المستطیالت متساویة في السمك و االرتفاعات و            
العرض فانھ یتم تجمیع االطوال و ضربھا باالرتفاع        

   Xمجموع االطوال ذات السمك الواحد      = كمیة االعمال   •
االرتفاع الواحد 
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5.0

0.2

4.0

)٣(شكل رقم 
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مثال 

یتم كالتي   ) ٣(حصر الحوائط للشكل المبین في شكل    •

 = x٠٫٢ ٣ ٥x x ٢= قیاس كمیة الحوائط باتجاه الطول   •
٦

) ٢ ٠٫٢x-٤ (x ٢= قیاس كمیة الحوائط باتجاه العرض   •
x٣x ٤٫٣٢ = ٠٫٢

١٠٫٣٢ = ٤٫٣٢+ ٦= الحجم الكلي •
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Girth) خط الوسط(استخدام طریقة المحیط

اوال باستخدام البعد الخارجي    •
 ١٧٫٢ = ٤x٠٫٢ –)  ٤+٥ (٢x) = خط الوسط(المحیط •
١٠٫٣٢  = ٠٫٢ x x٣ ١٧٫٢= الحجم الكلي  •
باستخدام البعد الداخلى   •
١٧٫٢ = ٠٫٢ x ٤) + ٤٫٦ +٣٫٦ ( ٢= المحیط •
 ١٠٫٣٢ = ٠٫٢ ٣x x ١٧٫٢= الحجم •
و نالحظ ھنا ان الطرق الثالث السابقة امكن الحصول بطریقھا على  •

نفس النتیجة لكن طریقة المحیط اسھل و اسرع من طریقة  
المستطیالت 

وتستخدم طریقة خط الوسط للحفر و القواعد و الحوائط  •
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Preliminariesاالعمال التمھیدیة 

تشمل االعمال التمھیدیة االشغال التي على المقاول القیام بھا قبل •
:مباشرة التنفیذ مثل

التأمینات •

مكاتب الموقع•

ھدم المنشأت القدیمة •

تخطیط الموقع و تزویده بالمیاه  •

تزوید الكھرباء و الصرف الصحي  •

یمكن لھذه االشغال ادراجھا في بنود خاصة في جدول الكمیات او ان      
. تكون ضمن الشروط الخاصة في المشروع او المواصفات 
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Preamblesمقدمة االعمال في جدول الكمیات        

تضاف في بدایة االعمال لكل بند بھدف وصف العمالة و         •
. المواد

خفض طول الوصف في البنود حیث ال حاجة لتكرار        •
الوصف لكل بند  

في بعض االحیان یتم جمع كل الوصف للبنود في جدول            •
.كمیات مستقل  


