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 : الملخص

األساسية في تسجيل بنود األعمال  حسابات الكميات هي إحدى الطرق المنهجية المطبقة في صناعة البناء حيث تتمثل وظيفتها  
بوظائف  المتعلقة  القضايا  هناك بعض  ذلك،  التعاقد. ومع  المعنية ألغراض  األطراف  بين  عادل  اتفاق  وإنشاء  المناقصات  ألغراض 

ت، حسابات الكميات مثل حساب الكميات هو جانب يساء فهمه في صناعة البناء اليوم، حسابات الكميات مفيد فقط ألغراض المناقصا
وال يتم استخدام فائدة حساب الكميات بالكامل من قبل فريق البناء ومعظمهم ال يستطيع ربط حساب الكميات مع كل يوم أعمال البناء  
والعمليات. لذلك، فإن الغرض من هذه الورقة هو دراسة أهمية حساب الكميات ووظائفها في صناعة البناء والتشييد. تم استخدام تحليل  

 يد أهمية ووظائف حساب الكميات من مراجعة المقاالت والكتب. المحتوى لتحد

  :المقدمة

حتى كثيرا ما يريد المالك سواء كان فرد او شركه او هيئه حكوميه معرفه التكاليف التقريبيه التي تستلزمها عمارته قبل الشروع في تنفيذها  
 ركه او الميزانيه المخصصه للمشروع إن كانت هيئه حكوميه.يرى ان كانت التكاليف تتمشي مع مقدرته الماليه ان كان فردا او ش

واحيانا يحتاج صاحب الملك أو المهندس بعد الشروع في التنفيذ ضروره ادخال تعديالت في الرسومات التي تسببها طوارئ غير منظوره  
يم االعمال الى بنود مختلفه يضع المقاول  قبل البدء في العمل وتحتم زياده كميه االعمال او الغاء بعض اجزاء منها لذلك يستحسن تقس

ثمنه للوحده منها حتى اذا حصل تغيير في كميات االعمال يحسب له المبلغ المستحق حسب القيمه التي قبلها وذلك عالوه على الفائده 
 نى. االصلية لهذا التقسيم وهي سهولة وضع فئة للوحده من كل نوع من االعمال المختلفه الداخله في تكوين المب

وكثيرا ما جرت العاده في االعمال الخارجه عن الدوائر الحكوميه و طرح االعمال الالزمه النشاء بعض المباني بالمقطوعيه. ولكن لهذه 
الطريقه مضار وتستدعي عمل رسومات ومواصفات تفصيليه وافيه للغايه بحيث ال تدع مجاال لالشكال كما انه ال يمكن اجراء اي تعديل 

 ت يؤدي الى تغيير في الكميات وإال رفض المقاول عمله ان لم يكن في مصلحتة. في الرسوما

ويتالفى المهندسون هذه الصعوبة بالقول انه كل تعديل في الرسومات يحتسب باالتفاق مع المقاول حسب االثمان الجاريه المتبعه في  
 السوق او اي نص اخر يتفق عليه. 

قبل العمل فيه مثل الحفر للبحث عن االثار او ترميم مباني قديمه ، مثل هذه االعمال تحسب ومن االعمال ما ال يمكن تحديد كمياته  
 باليومية او بالمقاوله لكل عمليه صغيره على حده.

 يختص علم الكميات بالشئون االتيه:

 البناء.تحضير المقايسه االبتدائيه التي تعمل بناءا على الرسومات التنفيذيه وتلحق بمستندات عقد  •
 طريقه تقدير فئات البنود بناءا على اسعار المواد بالسوق و يوميات العمال و تكاليف النقل والتركيب. •
قياس الكميات من المبنى اثناء التنفيذ اوال باول خصوصا االجزاء التي يحتمل ان تحجبها اعمال اخرى تنفذ بعدها و تسجيل هذه   •

 الكميات في دفتر حصر االعمال.
 كشوف الشهريه التي تبين قيمه القسط المستحق للمقاول.تحضير ال •
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عمل المقايسه الختاميه بناءا على الكميات الموجوده بالمبنى ما عدا االجزاء التي زاد المقاول مقاسات قطاعاتها او كميتها عن   •
 المنصوص عليه في الرسومات التنفيذيه بدون اخذ تصريح بذلك. 

 الدراسات السابقة

، تعليم مهارات العمل الجماعي االفتراضي في إدارة البناء ، وبرامج مسح المباني ومسح الكميات في الجامعات Pitt  (2011)دراسة  
اد  األسترالية: القدرة على التفكير الكمي والتعبير ضروري في العمل اليومي لصناعة البناء. تعترف الرابطة الوطنية لمديري الواليات التح

بالفهم الشديد للرياضيات باعتبارها واحدة من أهم المهارات المطلوبة في مجال مهنة إدارة البناء. تتطلب معظم برامج    التعليم الفني المهني
إدارة البناء من الطالب أخذ العديد من دورات الرياضيات األساسية. ومع ذلك ، فإن نسبة عالية من الطالب يجدون صعوبة في تطبيق  

المشاكل المتعلقة بالبناء. كان السؤال الرئيسي في هذا البحث هو "ما هو النهج التربوي األكثر فاعلية  مهارات الرياضيات لديهم على  
لمساعدة الطالب على إتقان مهارات الرياضيات األكثر احتياًجا إلدارة اإلنشاءات؟" تمت مقارنة ثالثة نماذج تعليمية مختلفة )المحاضرة 

ا حل  على  القائم  والتعلم   ، لمهارات التقليدية  الطالب  إتقان  في  الدراسة  تحسين  بمستويات  المعكوسة(  الدراسية  والفصول  لمشكالت، 
طالًبا إلى ثالث مجموعات. تم إجراء نفس االختبارات   52الرياضيات. أجريت دراسة تجريبية في إحدى الجامعات الحكومية. تم تعيين  

كشفت تحليالت  (ANOVAومقارنتها باستخدام اختبارات تحليل التباين )السابقة والالحقة في كل مجموعة وتم قياس نتائج االختبار  
البيانات أن نهج التعلم القائم على حل المشكالت أنتج أكبر قدر من التحسين. تقدم هذه المقالة أيًضا نظرة ثاقبة إضافية حول طريقة 

 التدريس وتعلم الطالب في تعليم إدارة البناء.

ال Pirthiraj  (2017)دراسة   الكمي في جامعة ديربان ،  البناء والمسح  إدارة  السنة األولى في قسم  المؤثرة في تحفيز طالب  عوامل 
س للتكنولوجيا: أثرت التكنولوجيا وتنوع الطالب والعوامل االجتماعية واالقتصادية وتناقص الطالب واستبقائهم بشكل كبير على بيئة التدري

نة األولى بشكل كبير بهذه البيئة المتغيرة ويواجه العديد من طالب السنة األولى في الجامعات  والتعلم في الجامعة. تتأثر حياة طالب الس
 صعوبات في التكيف مع البيئة الجديدة والنجاح في مهامهم األكاديمية.

لمسح الكمي. استخدمت كان الهدف من هذه الدراسة هو تحديد العوامل المؤثرة في دافعية طالب السنة األولى في قسم إدارة اإلنشاءات وا
الدراسة المنهج الكمي حيث تم إعطاء استبيانات لطالب السنة األولى ومحاضري السنة األولى )محاضرة طالب السنة األولى(. تم إجراء 

 استبياًنا مكتماًل فقط.  121طالًبا في السنة األولى من السكان المستهدفين ولكن تم تلقي   126االستبيانات على 

هذه الدراسة على حاجة المحاضرين إلى االنخراط في طرق دراسة بديلة ، مثل استخدام السبورة والوسائل المرئية لمساعدة  تؤكد نتائج  
التمتع بحياة ثقافية واجتماعية   المتاحة لهم حتى يتمكنوا من  الدعم  إلى أن يكونوا على دراية كافية بأنظمة  الطالب  الطالب. يحتاج 

ت هناك حاجة إلى مرافق محاضرات مجهزة بشكل أفضل. كان لتغيب الطالب تأثير سلبي على معنويات وأكاديمية ُمرضية. كما كان
المحاضرين. التغيب له تأثير ذو شقين ، حيث أنه يخل بالروح المعنوية للمحاضر وكذلك معنويات الطالب الذين يحضرون الفصل.  

ة من حيث تجنيد الطالب وعلى وجه الخصوص سوء الفهم الموجود بين يجب إعادة زيارة استراتيجية التسويق لكل من القسم والجامع
 الطالب فيما يتعلق بعروض البرامج المختلفة. 

المتمثلة في المشاركة ومركزية   DUTتعتبر القضايا المذكورة أعاله حاسمة لضمان أجندة التعليم العالي التحويلية واألهداف االستراتيجية لـ  
 الطالب.
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المحاضر وأساليب التدريس والتعلم المبتكرة يمكن أن تزيد من   -قدًرا أكبر من تركيز الطالب ، ومشاركة الطالب    توصي الدراسة بأن
 المستوى التحفيزي لطالب السنة األولى في القسم. 

 اإلطار النظري 

 خبرات وغلطات في حسابات الكميات

والوحدات المستخدمة فى قياس كميات االنشاء اما الخطوة التالية فهى التنبيه سبق وشرحنا فى مقالين سابقين أهمية حساب الكميات ،  
تعتبر قاتلة، وسأكتفى هنا بخطأين   –فى رأيى الشخصى    –المشدد على مراعاة الدقة فى حساب الكميات وتالفى بعض األخطاء التى  
 منها:  نراهما يتكرران كثيرًا أمامنا ، بل ونرى كل يوم حاالت صارخة يجب التحذير

 :  الخلط بين "المسطحات األفقية" و"المسطحات الراسية" والمائلة: أوال

أما "المسطحات األفقية" فهى مسطحات األرضيات واألسقف وكل ما شابهها، و"المسطحات الرأسية" هى مساحات الحوائط وربما األسوار  
 <(. 1فقية تماما. )أنظر الشكل رقم >وما وازاها، وقد يكون هناك "مسطحات مائلة"، ال هى رأسية تماما وال أ
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والفكرة هنا أن المسطحات الرأسية تحسب وحدها واألفقية كذلك تحسب وحدها. لكن المشكلة التى نالحظها هو "الخلط" )العفوى أحيانا 
رضيات أو المسقط والمتعمد أحيانا أخرى(  بين كميات المسطحات الراسية )حوائط أو أسوار مثال( وكميات المسطحات األفقية )األ

 األفقى للعقار اجمااًل(

 فى المشاريع التى يكون التركيز فيها على المسطحات األفقية للبناء. - فى العادة  -و"الخلط" الذى أقصده هنا تكون مناسبات حدوثه 

  -مثال:

ريال   2000عر المتر فيها بمبلغ  متر ويقدر س  7000طوابق بمساحة اجمالية    5أن يكون لدينا عمارة تجارية ادارية مثاًل مكونة من  
  26413.01دينار =    400متر ×    7000)مثاًل( وبالتالى يكون اجمالى سعرها هو حاصل ضرب "المسطح األفقى" فى سعر المتر  =  

لمقاول دينار اردني(، هنا نجد أن "المسطح األفقى" يكتسب أهمية نظرا لنسبة سعر العمارة إليه، وبالتالى نجد تركيز صاحب العقار وا
والمشترين على نسبة "كل شيء" إلى "المسطح األفقي" فنجد الكل يبحث عن "حساب الكميات" منسوبة لـ"لمسطح األفقى" و"تكاليف البناء" 
منسوبة أيضا لـ"المسطح األفقي"، وهذا فى الحقيقة يساعد صاحب العقار )غير المتخصص( على الموازنة بين اجمالى تكاليفه وعائدات 

التعامل مع  قوائم كميات تشمل كميات تفصيلية مكعبة  ومسطحة كل   -فى حساب التكاليف   -ده. )أنا شخصيا أفضل كثيرا البيع عن
على حدة، ألن هذا يكون أكثر دقة ووضوحًا ، ولكن ليس هذا مجال الحديث اآلن، حيث يمكنك عزيزي القارئ الرجوع الى مقال أهمية 

 د المقاوالت(.حساب الكميات ، والمقاالت عن عقو 

والخلط المقصود يحدث عندما نضيف كميات مسطحة "رأسية" )حوائط بلوك مثال( وكل ما يخصها إلى الكميات المسطحة "األفقية" 
)كاألرضيات واألسقف( وكل ما يخصها. لذلك أرى وجوب تحرى الدقة عند الكالم عن الكميات )أو األسعار(  لبنود "مسطحة رأسية" 

 ا وبين الكميات واألسعار الخاصة بالبنود "المسطحة األفقية". وعدم الخلط بينه

 : الخلط بين الكميات "المسطحة" والكميات "الطولية" والكميات "المقطوعة" )أنظر مقال  "وحدات القياس"(:ثانيا  

 مثال:

  1200   -مثال    –البناء فى مشروعه  تسمع أحدهم يتكلم عن مشروعه )فيال مكونة من دورين وملحق علوى( فيقول إن إجمالى مسطحات  
متر(، فتبدأ فى افتراض   400متر )يعنى مساحته    20×   20متر مسطح، ثم فى تفاصيل الحديث يذكر أن الدور األرضى عبارة عن  

  200متر، والملحق لن يزيد عن    400متر مسطح  فالدور األول سيكون "تقريبًا" بنفس المساحة     400أنه:  إن كان الدور األرضى  
متر مسطح، فلماذا ياترى   1000% من مساحة الدور(، فيكون كل إجمالى الكميات المسطحة فى هذا المشروع هى  50متر تقريبا )

 متر مسطح؟  1200يقول  صاحبنا عنها أنها 

 قد تكون رغبة فى المبالغة من صاحب العقار! 

واء عن حسن نية أو عن سوء نية( وذلك باضافة األسوار  لكن االحتمال األكبر هو أن هناك خلطًا حصل بين الكميات المختلفة )س
حقيقى   وغير  خاطئ  تقدير  الى  أدى  ما  وهو   ، الواقع  غير  على  الكميات  تعظيم  الى  أدى  مما  السطح(  كوبسته  أو  )دروة  والوارش 

 للمسطحات.
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المشروع كله كأنه بند واحد بسعر   يهمل الكثيرون حساب الكميات خصوصا مع استسهال الكثيرين ألسلوب العقد المقطوع حيث ُيعاَمل
إجمالى واحد )اقرأ سلسلة عقود المقاوالت(. وسنقوم بعون هللا بالقاء بعض الضوء على حساب الكميات من خالل هذه السلسلة من 

 المقاالت )الحلقة الثانية عنوانها األبعاد الثالثة وطرق القياس(.

هى واحدة من المهام واألنشطة المطلوبة قبل وأثناء وبعد عملية البناء، ويفترض  (Quantity surveyمن المعروف أن حساب الكميات )
أن تبدأ بعد االنتهاء من مخططات المشروع. وحساب الكميات هى من المهارات التى ينبغى توافرها فى أى "كيان" يقوم بعملية االنشاء 

قاول أو حتى صاحب المشروع العقارى )وأنا أقول "كيان" ألن ليس بالضرورة أن  سواء كان هذا الكيان مدير مشروع أو مهندس أو م
يكون المشار اليهم أفرادا، بل ممكن أن يكونوا جماعات أو شركات(. وقد ال يتمتع أى من هؤالء السابق ذكرهم )إن كانوا أشخاصا(  

ارة فى أحد افراد فريقه. وتأتى أهمية حساب الكميات من بمهارة حساب الكميات ، لكن بالتأكيد ال غنى ألى منهم عن وجود هذه المه
 حقيقة أن أمورا أخرى فى غاية األهمية تعتمد عليها ، فمثال: 

  – الحفر    –الحديد    –حساب تكلفة البناء بكافة عناصره يعتمد كليًا على حساب كميات هذه العناصر )الخرسانة عادية ومسلحة   .1
اسقف   –بالطات ارضيات وحوائط    -دهانات أسقف    –دهانات حوائط     –لياسة    –حوائط    بلوكات بناء  –بلوكات هوردى    –الدفان  

أعداد ومقاسات أبواب ونوافذ..... الخ(. حتى ما قد يبدو لغير المتخصص كأنه ال يحتاج لحساب كميات تجده    –معلقة بأنواعها  
يرون على توريد وتركيب المكيفات المركزية بالمقطوع فى واقع األمر ال غنى فيه عن حساب الكميات. مثال كثيرا ما يتعاقد الكث

وأقصى ما يرد ذكره هو عدد ما يتم تركيبه من ماكينات وربما وحدات التحكم المختلفة بالغرف، لكن واقع األمر هو أنه حتى أطوال  
 "الداكت الصاج" يحتاج لحساب كمياته.

ذلك دائما ما يتجاور حساب الكميات وإدارة العقود كتخصصات    إبرام عقد المقاوالت ال غنى فيه عن حساب الكميات، من أجل  .2
أن يكون هناك قائمة كميات مسعرة    –فى أغلب األحيان    –مترافقة )يولى الغربيون اهتماما خاصا لهذه التخصصات(: فنحن نفضل  

المسعرة تنبع من الحاجة لما يلى ترفق بالعقد حتى لو كان العقد مقطوعًا ، والحاجة إلى حساب الكميات وبالتالى قائمة الكميات  
 على سبيل المثال ال الحصر: 

تقييم المستخلصات الجارية )الدفعات المالية التى يتم صرفها أثناء المشروع(: ألن مشاريع االنشاء )سواء بناء أو طرق أو مرافق  ( أ)
طولها تنقسم بالتبعية إلى مراحل، ويتم مشاريع طويلة األجل )حتى لو كانت شهورًا فقط(، وهى ل -فى أغلبها   –على أشكالها( هى 

دفع مستحقات المشاركين فى العمل على مراحل أيضا تبعًا لتقدم أعمال البناء، وفى هذه الحالة يكون أفضل معيار للتقييم )المالى(  
نا تظهر أهمية وجود  لألعمال المنجزة هو "كميات" األعمال التى يتم االنتهاء منها مقارنة باجمالى "كميات" أعمال المشروع ، وه

 قائمة "كميات" لكل بنود المشروع مع وجود سعر لكل بند منها. 
  400دينار اردني )مثال(، تم االنتهاء من    200متر مكعب خرسانة أسقف بسعر المتر    1000: قائمة الكميات تشمل  مثال

 دينار اردني(. 75465.75متر مكعب منها، فتكون قيمة ما تم انجازه من أعمال خرسانة األسقف هنا هى 
: )كل ما يجرى تعديله أثناء عملية االنشاء ويختلف عن الموجود بالعقد(: فلنفترض مثال  Change ordersتقييم األوامر التغييرية   (ب)

وقرر   –أثناء التنفيذ    –متر مربع سيراميك أرضيات، ثم غير المالك رأيه    2000أن عقد انشاء وتشطيب فيال يشمل ضمن ما يشمل  
متر   1650متر من هذه األرضيات لتصبح رخام إيطالى من نوع فاخر )مثاًل( بداًل من السيراميك، فيصبح لدينا    350ب  أن يرك

متر رخام بسعر أعلى بالتأكيد. فى هذه الحالة نحتاج لحساب فرق سعر الرخام عن   350سيراميك بنفس السعر المتعاقد عليه، و
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 -من ضمن ما شملت    -ليحدث بسالسة لوال وجود قائمة كميات عند التعاقد شملت    متر. وهذا لم يكن    350السيراميك لهذه ال  
 كميات السيراميك وأسعاره بما يتيح لنا حساب الفرق المستحق للمقاول بعد تحديد وموافقة المالك على السعر الجديد للرخام. 

 لجدول: حساب الكميات مهم جدا فى عمل الجدول الزمنى للمشروع ومتابعة  تنفيذ هذا ا .3

متر دهانات للحوائط واألسقف الداخلية لعمارة مثال، ونحن نعرف كم مترا يمكن لعامل الدهان انتاجها فى    15000فمثال: لو أن لدينا   
 اليوم الواحد، ونعرف عدد عمال الدهان المتوفرين لتنفيذ هذا المشروع.

 ات هذه. والنتيجة: يمكننا تحديد الوقت المطلوب لالنتهاء من أعمال الدهان

هذا ينطبق على كافة بنود أعمال البناء فيمكننا تحديد الوقت المطلوب لالنتهاء من كل بند منها بمجرد تحديد "عدد العمال" المتوفرين 
 لتنفيذ البند و"انتاجية العامل الواحد" منهم. وهذا فقط يكون ممكنا عندما نكون قد قمنا بحساب كل كميات المشروع.

ما اذا كان المشروع يسير وفقًا للجدول الزمنى المحدد أم أن هناك امكانية لحدوث تأخير فى بند ما )أو كل البنود(   كما يمكننا اكتشاف
 إذا الحظنا نقص عدد العمال )او المعدات( الذين يقومون على هذا البند ومقارنتها بكمية العمل المطلوب االنتهاء منها.

رات ...... إلخ( يفضلون أن يشتروا بمعرفتهم مواد االنشاء والتشطيبات بما فيها عما  –فيالت    –هناك أصحاب عقارات )بيوت   .4
الكهرباء والسباكة، مع التعاقد مع مقاول مصنعيات )عمالة انشاء وتركيب فقط(. كيف يمكن لمثل هؤالء أن يشتروا المواد المطلوبة  

أيت بعينى رأسى الكثيرين اعتمدوا على أشخاص غير إذا لم يكن هناك حساب كميات دقيق؟ ولقد ر   –بدون زيادة وال نقص    –
مؤهلين لحساب حديد التسليح المطلوب وكانت النتيجة إما عجز فى كميات الحديد الموجودة بالموقع مما عطل العمالة، أو زيادة  

 ة األعم(. كبيرة فى كميات الحديد مما نتج عنه صدأ الحديد الملقى فى الموقع فى انتظار استخدامه )وهذه هى الحال 

 األهداف األساسية لحساب الكميات بالنسبة لمهندس المالك ومهندس المقاول: 

يختلف الغرض من قياس الكميات بمعرفة مهندس المالك عنه بالنسبة لمهندس المقاول في أغلب األحوال وبالتالي تختلف طريقة القياس 
 طبقا للغرض منها. 

 هندس المالك: األهداف األساسية لقياس الكميات بالنسبة لم

 عمل تقدير أبتدائي لقيمة المششروع من الرسومات قبل البدء في العمل وتسمي ب مقايسة تثمينية •
تحديد كميات موحدة لكل بند من بنود أعمال المشروع يطلب علي أساسها من المقاولين التقدم بأسعارهم التي يقبلون التعاقد بها   •

 علي أساس األسعار التي يتقدمون بها واختيار انسبها.إلمكان مقارنة القيمة األجماليه للمشروع 

 األهداف األساسية لقياس الكميات بالنسبة لكل من مهندس المالك ومهندس المقاول 

حصر ما تم تنفيذة من أعمال مطابقة للمواصفات علي الطبيعه اثناء التنفيذ وبعد انتهاء العمل وحصر المواد الالزمة الموجودة   •
بمعرفه مهندس المالك باالشتراك مع مهندس المقاول لصرف مستحقات المقاول طرف المالك ) مستخلصات كل من بموقع العمل  

 االعمال تحت التنفيذ و التشوينات واخيرا ختامى االعمال(
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 ايجاد اساس لتقييم اي تغييرات او تعديالت قد تتطلب قبل البدء في المشروع او اثناء تنفيذ •
 ي للعمليه. متابعه البرنامج الزمن •

 االهداف االساسيه للقياس الكميات بالنسبه لمهندس المقاول 

تحديد االسعار التي يتقدم بها المقاول للتعاقد على اساسها من ما يتطلب ان تسمح طريقه القياس بتحديد كميات ونوعيات االمكانيات   •
 ي الميعاد المحدد لتنفيذ.التمويل( الالزمه لتنفيذ المشروع ف-وسائل النقل-االت ومعدات- عماله- )مواد

 عمل الطلبيات للمواد والمعدات والعمل. •
 عمل البرنامج الزمني للعمليه.  •
 حصر ما يتم تنفيذه من اعمال على الطبيعه اوال باول لصرف مستحقات مقاولي الباطن. •
 حصر ما يتم تنفيذه من اعمال على الطبيعه اوال باول صرف مستحقات العاملين. •
 كفاءه االنتاجيه للمواد و العماله و المعدات و االالت و وسائل النقل و معالجه اي انحراف عن التخطيط المقرر.مراجعه و تقييم ال •
 حساب التكاليف الفعليه وتحليلها للرجوع اليها عند وضع االسعار لعمليات اخرى في المستقبل. •

 ي:على حجم المشروع وشروط العطاء، ويمكننا حصر أنواعها الرئيسية فيما يل

رواتب الجهاز العامل على تنفيذ المشروع من مهندسين ومراقبين وإداريين ومحاسبين وحراس وفراشين وكل من يعمل في المشروع   •
في األعمال التي ال تدخل مباشرة في صلب بنود األعمال اإلنشائية للمشروع بما في ذلك أجور العمل اإلضافي للجهاز المشرف  

 والسكرتاريا.   وفريق الصيانة وفريق السالمة
تكاليف العطاء: وهي اتلي تتضمن ثمن شراء وثائق العطاء وتكاليف كفالة دخول العطاء وكذلك تكاليف تسعير العطاء التي تتضمن  •

أجور فريق التسعير وتكاليف مستلزمات التسعير من ورق وطباعة وتصوير والتي تصل في بعض المشاريع إلى قيمة مرتفعة،  
 شاريع الصغيرة.ويمكن إهمالها في الم

تكاليف أعمال التحضيرات والترحيل: وتتضمن تكاليف تجهيز موقع مكاتب إدارة المشروع وتكاليف بناء أو تركيب المكاتب نفسها   •
ومكاتب الجهاز المشرف على المشروع من قبل المالك والخدمات الملحقة بهما وتكاليف األثاث الالزم للمكاتب وبقية المنشأة الموقتة 

 يالت الضرورية إلنجاز اإلعمال وتكاليف نقل وترحيل تلك المنشاة من والي موقع العمل.والتحو 
المصاريف الجارية النثرية من مأكل ومشرب وخدمات حراسة وسكن للعمال والموظفين وخدمات كهرباء وماء وتدفئة وتبريد وكل ما  •

 يلزم من قرطاسية وأجهزة مكتبية. 
وم على خدمة أغراض المشروع من بدايته وحتى نهايته دون ارتباطها ببند من البنود مثل وسائل تكاليف المعدات الرئيسية التي تق  •

 المواصالت والروافع البرجية وسيارات نقل المواد. 
نسبة تحمل المشروع من مصاريف مكاتب الشركة الرئيسية حيث يتم تثبيت نسبة ثابته تحسب على كل مشروع من المشاريع التي  •

 تنفيذها وتؤخذ من المعلومات التاريخية لتكاليف المكتب السنوية.تقوم الشركة ب
المقدمة والتامين على   • الدفعات  تكاليف كفالة  التنفيذ وكذلك  أو ما درج على تسميته كفالة حسن  باإلنجاز  االلتزام  تكاليف كفالة 

 المشروع والضرائب والطوابع واشتراك النقابات….الخ.
 التدفق النقدي للمشروع.  تكاليف التمويل ويحسب من جدول •
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 أي تكاليف أخري تنص عليها شروط العطاء مثل تقديم عدد من وسائط النقل لجهاز اإلشراف محسوبة على سعر المشروع.  •

 الخاتمة

هذه نصيحة لكل صاحب مشروع عقارى، أنا أعلم أنه من األسهل جدا بالنسبة لك أن تتعامل مع المشروع بالمقطوع خصوصا وأنت غير 
 متخصص، لكن من الخطأ بمكان تجاهل حساب الكميات فعليها يتوقف كم كبير من المكسب والخسارة فى عملية البناء.

 :المصادر والمراجع
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Abstract: 

Quantity calculations are one of the systematic methods applied in the construction industry where its primary 

function is to record items of works for tendering purposes and to establish a fair agreement between the parties involved for 

contracting purposes. However, there are some issues related to KB functions such as KB is a misunderstood aspect of the 

construction industry today, KB is only useful for bidding purposes, the benefit of KB is not fully utilized by the construction 

team and most of them cannot associate KB with every working day construction and operations. Therefore, the purpose of 

this paper is to study the importance of the calculation of quantities and its functions in the construction industry. Content 

analysis was used to determine the relevance and functionality of quantitative calculations from review articles and books. 
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