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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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Course Goals

• The course is intended to give the student 
the knowledge to understand the contracts 
management, specification of construction 
materials and measurements of projects 
quantities.
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Text Book

حساب الكمیات و المواصفات       •

)مؤلف(احمد حسین ابو عودة     •

مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزیع      ):االردن ( عمان  •
٢٠٠٤
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• ،حساب الكمیات ، قواز محمد القضاه  عالم الكتب ):االردن (  عمان 
٢٠٠٣الحدیث للنشر و التوزیع  

• Seeley, I.H and Winfield, R. (1999), “Building 
Quantities Explained” Fifth Edition, Palgrave

• Seeley, I.H (1989), “Advanced building 
measurement”, second edition, Macmillan, UK

• Lee, S., Trench, W. and Willis, A. (2005), 
“Willis’s Elements of Quantity Surveying”, Tenth 
Edition, Blackwell Publishing

• SMM 7: Standard Method of Measurement of 
Building Works – Seventh Edition Revised 1998) 
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Grading

• :Homework  5%

• Midterm Exam 30%

• Term Project 15%

• Final Exam 50%
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Course Outline

• Contract Management:
• Types of Engineering contracts

• Contracts Conditions.

• FIDIC contract

• Specification of contracts

• Measurement works 

• Preparation of Bill of quantities
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الباب االول 
ادارة العقود 

Contracts Management

Project Phasesمراحل المشروع   

 ھناك ثالث مراحل اساسیة للمشروع و ھي    •

مرحلة الدراسات االولیة و التصمیمات و      : المرحلة االولى•
اعداد ومستندات التعاقد     

مرحلة التنفیذ  : المرحلة الثانیة •

مرحلة التشغیل و الصیانة     : المرحلة الثالثة •
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مرحلة الدراسات االولیة و      :المرحلة االولى  
التصمیمات و اعداد ومستندات التعاقد          

:  مرحلة الدراسات االولیة -أ

    یتم عمل دراسات استكشافیة اولیة لتوفیر بیانات فنیة و بیئیة و     
اجتماعیة و اقتصادیة عن المشروع حیث یتم منھا عمل دراسات    

الجدوى للمشروع و اعداد الدراسات المساحیة و معرفة نوع و تحمل   
التربة و و یتم التعرف على المناخ و درجة الحرارة و الرطوبة و  

.اتجاھات و سرعة الریاح 

 مرحلة التصمیم -ب

م     یتم بلورة احتیاجات المالك الى برنامج احتیاجات اساسیة حیث یقو        
. المصمم بترجمة ھذه االحتیاجات الى تصمیم معماري ابتدائي     
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 مرحلة اعداد مستندات التعاقد  -ج

   بعد اعداد الرسومات المعماریة االولیة یتم اعداد الرسومات       
التنفیذیة المعماریة و االنشائیة و الكھربائیة و المیكانیكیة              

 مرحلة كتابة المواصفات الفنیة لالعمال  -د

   و فیھا یتم كتابة توصیف االعمال المعماریة و االنشائیة و               
الكھربائیة و المیكانیكیة طبقا للرسومات التنفیذیة            
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 اعداد قوائم الكمیات التنفیذیة     -ه
حاسب الكمیات بدراسة الرسومات التنفیذیة و   / یقوم المھندس     

تصنیف بنود االعمال الموجودة في كل عمل و حصر كمیات ھذه    
ا االعمال بعد تفریغھا في قوائم الكمیات التقدیریة و التى یتم تفریغھ 

فیما بعد بقائمة الكمیات التثمینیة حیث یتشكل منھا ما یعرف بجدول     
.الكمیات

ا     و یتم اثناء انجاز المشروع عمل مقایسات لالعمال التى یتم تنفیذھ  
حیث یتم حصرھا و ھي تمثل الكمیات الفعلیة التى تم تنفیذھا و على      

و ھذا . اساسھا یتم عمل الدفعات للمقاول او ما یعرف بالمستخلصات 
. العمل ھو مناط ھذه المحاضرات

 مرحلة طرح العطاءات و الترسیة - و
    باتعاون بین المالك و االستشاري یتم االعالن عن طرح العطاء 

للتناقص على المقاولین و اتخاذ قرار بترسیة المشروع على احدھم و  
في ھذه المرحلة یتم تحدید نوع العقد بین المالك و المقاول و تحدید   

.معاییر اختیار المقاول المناسب لتنفیذ المشروع 
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اختیار المقاول

: یتم استخدام عدة طرق الختیار المقاول منھا       •

Open Tenderingالمناقصة المفتوحة لجمیع المقاولین          •

 Limited Number ofالمناقصة المحددة      •
Contractor

 More the one category ofالمناقصة المتعددة     •
Contractor 

 Waver of tenderاالمر المباشر او التكلیف بالتنفیذ       •
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Types of engineering contracts 
انواع العقود الھندسیة   

Price Contract عقود الثمن   

و ھي تنقسم الى نوعین اساسیین یمكن التعاقد من خاللھما               

Unit Price عقد ثمن الوحدة    -إ

Lump Sum عقد المبلغ المقطوع    -ب

Cost Contractعقود التكلفة   

    Cost Plusنسبة    +  عقود التكلفة  -إ

Target Cost عقود التكلفة المستھدف    -ب
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الھیكل التنظیمي للعقد التقلیدي 
رب العمل 

عمال المقاول   مقاولون ثانویون  

المقاول   المھندس المصمم 
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طریقة العقد التقلیدیة

و تعد طریقة العقد التقلیدیة االكثر شیوعا في صناعة        •
"التشیید، و من ممیزاتھا      

االكثر سھولة بسبب الخبرة الكبیرة في تنفیذھا       •

امكانیة استفادة رب العمل من التنافس بین المقاولین       •

السطرة و الرقابة من قبل رب العمل على جمیع مراحل  •
المشروع 
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سلبیات الطریقة التقلیدیة  

عدم استفادة المھندس المصمم من خبرة المقاول اثناء اعداد          •
التصمیمات   

طول فترة التصمیم و االعداد و المناقصة و التنفیذ          •

وجود عالقة غیر ودیة بین رب العمل و المقاول          •

حدوث التعدیالت یسبب زیادة كلفة المشروع     •

  العالقة العدائیة بین المھندس المشرف و المقاول       •
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عقد التصمیم و البناء    
Design & Build Contract

و في ھذه العالقة یقوم المقاول بالسؤولیة عن التصمیم و اعمال    •
.تنفیذ المشروع و یقوم بتسلیم العمل جاھزا لرب العمل   

رب العمل 

منفذون 

مقاولون ثانویون  

مقاول تصمیم و تشیید

استشاري

مصممون
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:و یتمیز ھذا انوع من التعاقدات باالتي

االستفادة من خبرة المقاول التنفیذیة لدي اعداد التصمیم        •

اختصار زمن التنفیذ حیث یمكن البدأ بالتنفیذ قبل اكتمال               •
اعمال التصمیم    

تبعیة المصمم و المنفذ للمقاول تؤدي الى نشوء عالقة ودیة             •
بینھما   

اختصار میزانیة المشروع عن طریق التخفیض من       •
التعدیالت الطارئة   
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:اما سلبیات ھذا النوع من العقود فھي

عدم السماح لرب العمل بالتدخل اثناء تنفیذ المشروع     •

زیادة التكلفة نتیجة لتحمل المقاول كامل المخاطرة في   •
المشروع 

عدم توفیر طریقة او اسلوب محدد للمنافسة بین   •
المقاولین
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عقد التصمیم و البناء و التشغیل     
Design, build & Operate

Contract

عقد التصمیم و البناء و التشغیل و التحویل           •

•Design, build , Operate & Transfer 
Contract

 BOTنظام البوت     •
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عقد ادارة التشیید   
Construction Management

Contract
وفي ھذه الحالة یتألف فریق العمل من ثالثة اشخاص ھم   •

رب العمل •

و المصمم •

و مدیر التشیید   •

حیث یتعاقد رب العمل مع المقاول للقیام باعمال ادارة التشیید، و     •
یقدم المقاول خدمة اداریة محضة، و في الوقت نفسھ یتعاقد رب   

العمل مع استشاریون العداد التصامیم و یقوم المقاول المدیر     
بالتعاقد مع مقاولین متخصصین النجاز اعمال التشیید     
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CM Contract

رب العمل 

مقاولون ثانویون  

مقاولون متخصصون  

المقاول المدیر   المھندس المصمم 
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:و یتمیز ھذا النوع من العقود باالتي

استخدام كفاءات متمیزة النجاز اعمال التشیید في جمیع           •
مراحل المشروع 

تقییم مستقل للتكالیف و البرنامج الزمني و االداء التنفیذي            •
و التعدیالت   

التنسیق المستمر بین عملیتى التصمیم و التنفیذ            •

اختصار زمن التنفیذ و التصمیم باستخدام التشیید المرحلى            •

اختصار التكلفة عن طریق التنافس بین المقاولین المنفذین             •

امكانیة استخدام ھندسة القیمة بفاعلیة كبیرة        •
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و من مساوئ ھذا النوع من التعاقدات

بدایة المشروع تتم قبل معرفة التكلفة النھائیة          •

یفضل استخدام االسلوب التقلیدي عندما تكون موازنة         •
العمل محدودة  

یتحمل رب العمل مسؤلیة كبیرة      •

اعتماد نجاح العمل على المقاول المدیر و مدى خبرتھ في          •
ادارة المشروع

عدم ضمان مدیر المشروع للتكلفة او جودة العمل      •
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عقد الشراكة بین القطاع الخاص و العام

•Public Private Partenership (PPP)

عقد المبادرات المالیة الخاصة•

•Private Financial Initiatives (PFI)


