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ABSTRACT 
Bills of Quantities (B.Q) considered as one of the important project documents in 

addition to the contract form and the exchanged official letters between the two main 
contract parties before signing a contract. Quantities estimation performed through two 
stages, the first is to determine measurements from design drawings to find length, 
number, area, and volume, for each group of works, its related units in an organized 
manner prior to the preparation of the required (B.Q). The responsible party of preparing 
(B.Q) should be aware in all estimating methods and have wide and detailed information 
about building materials, construction methods, site conditions, and prices changing with 
time. 

 Due to the lack of accuracy, organizing, and standard specification of the existing 
(B.Q) which prepared by different public and privet contracting companies and that 
observed through this research, therefore there is clear importance to establish reform 
system for the prepared (B.Q).Through theoretical, field investigation and studies, 
several factors affecting the accuracy of (B.Q) are concluded by this research. 
Deficiencies in (B.Q) are the result of the responsible party lack of awareness' regarding 
the concluded factors.  

The researcher established computer program to simulate the effecting factors on 
accuracy of (B.Q) and recommend the required reformation to each examined case. The 
research recommended that (B.Q) preparing parties to consider all concluded affecting 
factors or at least the very effecting ones and to adopt the proposed system for reforming 
their prepared (B.Q). 

  اعداد جداول الكمیات التخمینیةبناء نظام لتقویم 

 الخالصة   
تعتبر جداول الكمیات أحدى الوثائق المھمة لمستندات المشروع التي تتكون من المخططات التفصیلیة 
والمواصفات الفنیة وجداول الكمیات إضافة الى صیغة التعاقد ومالحقھ من كتب ومراسالت بین الطرفین 

حساب الكمیات یقسم على مراحل من خالل الحسابات المأخوذة من قیاسات الخرائط المعدة قبل التعاقد، و 
 ً من قبل المصمم واستخراج المس احات واألحج ام واألع داد واألط وال وتھیئ ة المج امیع وتص نیفھا تمھی دا

ن یمتل ك خ زین م  لكتابة الجداول، وان مع د ج دول الكمی ات یج ب ان یك ون مل م بجمی ع ط رق التخم ین و
واالط  الع عل  ى االس  عار  ظ  روف الموق  ع للمش  روع و المعلوم  ات ع  ن الم  واد اإلنش  ائیة وط  رق اإلنش  اء

. الخ... وتغیرھا مع الزمن 
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بسبب وجود جداول الكمیات المعدة من مختلف شركات المق اوالت االھلی ة والحكومی ة تفتفق ر ال ى الكثی ر 
طالع عیھا من قبل الباح ث، ب ات م ن الواض ح اھمی ة من الدقة والتنظیم والمواصفات القیاسیة التي تم اال

وضع نظام تقویم اعداد جداول الكمیات، من خ الل الدراس ة النظری ة والعملی ة وتوص ل الباح ث ال ى ع دة 
عوامل تؤثر على دقة اعداد جداول الكمیات التخمینیة، وان االخفقات التي تحصل في جداول الكمیات ھي 

  .ر بعض العوامل التي اشار الیھا البحثنتیجة عدم االخذ بنظر االعتبا
وضع الباحث نظام یحاكي العوامل الموثرة على دقة اعداد جداول الكمیات التخمینیة وھو عبارة عن 
برنامج حاسبي، ومن خالل ھذا النظام یمكن تقییم دقة جداول الكمیات التخمینیة واعطاء التقویم المناسب 

ً یوصي على قیام مع د جداول الكمیات ان یأخد جمیع العوامل بنظر االعتبار او على لكل حالة، واخیرا
في اعداده لجداول الكمیات، واعتماد النظام لتقوییم )  مؤثرة(و ) مؤثرة جداً (االقل العوامل التي تكون 

  .جداول الكمیات المعدة
  برنامج حاسبي،  عوامل المؤثرةال،  جداول الكمیاتال،  مشروعال:مرشدهالكلمات 

 
  : لبحثف اھداا

ً لوجود جداول الكمیات المعدة من مختلف شركات المق اوالت االھلی ة والحكومی ة واالش خاص  نظرا
یھ دف  غیر المتخصصین وھذه الجداول تفتقر الى الكثیر من الدق ة والتنظ یم والمواص فات القیاس یة، ل ذلك

سة العوامل المؤثرة على إع داد البحث الى بناء نظام لتقویم اعداد جداول الكمیات التخمینیة من خالل درا
  . جداول الكمیات
  : الجانب النظري 

یعتمد الجانب النظري على دراسة األدبیات والبحوث ذات العالقة بأعداد جداول الكمیات وأنواع 
  .التخمین وأھمیتھ ومواصفات المخمن 

  جداول الكمیات 
وب موضح في جداول الكمیات، تعتبر جدول الكمیات جزء من وثائق العقد، ألن حجم العمل المطل

وفي ھذه الحالة فان المقاول یجب أن ینفذ العمل بموجبھا ، وان رب العمل سوف یدفع بموجب ھذه 
وان كمیات األعمال ....) الحذف ، اإلضافة ( الجداول المقدمة بدون زیادة أو نقصان إال في حاالت 

وھذه ) ملم أو نصف انج  10( ذرعة ألقرب یجب حسابھا بشكلھا الصافي كما ھي منفذة على أن تؤخذ ال
األبعاد قد ال تنطبق على األبعاد التي یرد ذكرھا في شرح الفقرات، ویكون حساب الطول لألنابیب 
والمجاري ، ومجاري الھواء على أساس طول الخط المركزي بما فیھا العكوس والتقاسیم، ویكون ترتیب 

  -] :2، 1[الذرعات كاألتــي
ً ثم العرض فاالرتفاع بحسب كل حالة، كما یجب مالحظة ما یأتي عند كتابة تفاصیل یكتب الطول أو ال

  - :الفـقرات 
اإلشارة الى البنود المعنیة في المواصفات والمخططات عند وصف العمل المطلوب في الفقرة، كما  - 1

 .عمالیمكن اإلشارة الى المعلومات التي تنشر حول بعض المنتجات المراد استعمالھا في األ
 .یجب ذكر السمــــك) بالمتر المربع(عند احتساب كمیات بعض الفقرات بالمساحة  - 2
یجب ذكر أبعاد المقطع وشكلھ أو محیطھ أو أیة ) بالمتر الطولي(الفقرات التي تحسب كمیاتھا  - 3

 ).داخلي كان أو خارجي ( أما بالنسبة لألنابیب فیجب ذكر القطر. معلومات مناسبة أخرى
 .قرات التي تحسب كمیاتھا بالعدد أو الجملة فیجب أعطاء معلومات كافیة وواضحة عنھاالف - 4
كمیات الفقرات یجب ان تؤخذ ألقرب عدد صحیح وان الكسور یجب ان تقرب الى اقرب رقم صحیح  - 5

  أیضاً 

  فوائد جداول الكمیات 
  -:]3، 2[ بعض فوائد جداول الكمیات أدناهندرج 

 .للتنافس بین العطاءات األساسیةكل القاعدة تش الكمیاتان جداول  -أ
 .وفي الحساب النھائي األعمالاالعتماد على جداول الكمیات في تقییم وتسعیر االختالفات في -ب
  .قوائم السلف أعدادتستعمل جداول الكمیات لغرض   -ج 

  . تستعمل في حل النزاعات بین صاحب العمل والمقاول -د
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   أبعاد وقیاسات الورق

قیاسات الورق المستعملة في حساب الكمیات تؤخذ من قبل مخمن الكمیات وذلك باستعمال  أن
)  Full Size( وبالحجم االعتیادي ) أو بطریقة خاصة ( استمارات أو أوراق مخططة بشكل خاص 

وبعض المخمنین یستعملون الورق المضاعف بحسب طریقة طبع الجداول أو حفظھا ، وبعضھم یفضل 
وعند حفظ الورق فان الكتابة یجب أن تكونا . الحجم االعتیادي مخططة من وجھ واحد فقط الورق ذات 

في أعلى الورقة على الجھة الیمنى منھا ، اسم المشروع واسم المخمن واسم . بعیدة عن حافة الحفظ
خطط ثم تسلسل الصفحات ثم ت) أي تاریخ كتابة الصفحة ( المدقق ، وعلى الجھة الیسرى یكتب التاریخ 

الوحدة ، العدد ، األبعاد ، الطول ، العرض ، ( بالشكل المطلوب وذلك على شكل حقول لكل من التفاصیل 
  -] :2) [1(ثم الكمیة وكما في الشكل رقم ) االرتفاع 

  
  نظام القیاسات 

ین قبل البدء في آي شئ ، فمن الضروري معرفة القیاسات التي یتم وضعھا الستعمالھا في عملیة التخم    
وحساب الكمیات وان كل القیاسات ھي واحدة من القیاسات األربعة اآلتیة وھي بموجب النظام المتري 

]2 ،3:[-  
 ). 3، م 3أي سم ( وھي القیاسات المكعبة : التكعیب - 1
 ). 2، م 2أي سم( وھي المربعات أو القیاسات المسطحة : التسطیح - 2
 ).م طول / طول ، أي سم ( وھي القیاسات الطولیة : األطوال - 3

 - :وھي الفقرات ذات العدد ومن البدیھي تدوین القیاسات بالشكل األتي: العدد - 4
 األفقي: الطول  •
 األفقي: العرض •
 .العمودي= االرتفاع أو السمك  •
 ھنالك األوزان أیضاً  •

  أخطاء القیاسات 
لقیاسات ، وان أن احد األخطاء المشتركة التي تحدث للمبتدئین من مخمني الكمیات ھي تزاحم ا

القیاسات والشروحات كافة یجب أن تكون معزولة عن بعضھا بصورة جیدة، آذ یجب أن یكون واضحا 
لكل بدایتھ ونھایتھ ، فاذا كانت القیاسات موضوعة ومكتوبة بصورة صحیحة فان من الممكن تجمیعھا 

  ].2[حسب متطلبات الفقرة الخاصة بھا 
  تعریف التخمین 

لتكالیف المالیة الالزمة لعملیھ تنفیذ المشروع وانجازه وھي اكبر التكالیــف مبلغا في ھي تقدیر أجمالي ا 
مشروعات التشیید ولھذا تعتبر من الركائز إلنجاح المشروع أذا بنیت ھذه التقـدیرات على أسس صحیحة 

  .وطرق سلیمة یعول علیھا
طلبات المھندس المصمم، ـلمت یقودقضح اوبشكل  یجب أن تكون لھ القابلیة على التفصیل المخمن الجید

 ى المخمنذلك یجب أن یكون لد وألجل. وان ینظم جداولھ بحیث یسھل التوصل الى الكلفة المخمنة للعمل
المخمن الجید  و .ویجب أن یكون حذرا ودقیقا في حساباتھ. إلمام دقیق بمواد البناء والتنفیذ وأصول العمل

لغة واضحة وبسیطة ویقوم ب والمھندس اإلنشائي المعماري ھو الذي یستطیع وصف متطلبات المھندس
  ].4، 2[بسھولة الوصول الى الكلفة المخمنة للعملجھة التنفیذ ستطیع تبترتیب جداول الكمیات بحیث 

 
   واجبات المخمن

  -]:5، 3[مع بدایة المشروع وذلك في بدایة مرحلھ الدراسة االولیھ وكما یلي خمنیبدأ دور الم   
  
  
 .خدمتھ توفر المرونة التي تسمح بتقییم عدد من الحلول المقترحة من قبل فریق العمل االستشاريأن  - 1
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یساعد كثیرا على التخطیط السلیم لصیاغة المواصفات والعقود مما یودي الى قیام المقاولین بتقدیم  - 2
  .عروض معقولة تشخص عاده عن توفیر بالكلفة بالنسبة لصاحب العمل

ل ف ي  أوكلف ة تقریبی ة  أعط اءدول الكمیات ربما یحتاج المخم ن ال ى ج أعدادقبل  -3 تخم ین تقریب ي للعم 
 مرحلة التخطیط ،

شراف على مراقبھ التكالیف خالل تنفیذ العمل والتنبوء بالمصاریف القادمة حیث یساعد ذلك مدیر األ - 4
  المشروع على تقیم الخیارات للمقاول والتعرف على طریقھ عملھ 

  في حل المشاكل القانونیة بین األطراف المعنیة في تنفیذ العمل یساھم   - 5
 .استنادا الى المخططات  األبعادجداول الكمیات وذلك بحساب  أعداد - 6
  .النھائیة ھبالذر عالقیام    - 7
 إصدارمع  قوائم السلف وزیارة موقع العمل لتخمین مقدار العمل وقیمتھ بموجب جداول الكمیات أعداد - 8

 .للمقاول للحصول على المال من صاحب العملشھادة 
التغییرات في المخططات والمواصفة الخاصة بالمقاول فان المخمن یعد جدول  أوفي حالة االختالفات  - 9

باالتفاق مع المقاول ، ان ھذا االختالف في  ألخرلتعدیل ذلك، وان ھذه االختالفات تحسب من وقت 
 .تتغیر ، وتعطى نسخة لكل من المخمن والمقاول أوامرھیئة یحفظ ب أوالمقاولة تصدر من المھندس 

  .المشورة في قضایا التحكیم او القضایا القانونیة أعطاء - 10
  

  كفاءة المخمن
 .]3، 2[یمتلك المخمن الجید المواصفات أدناه

  .القدرة على فھم ومعرفة رسومات المعماري - 1
خزین من (رف ــواالنحراف الخاصة بالتجارة والحطرق االنشاء،  ،المعرفة الواسعة لمواد البناء - 2

المطلوبة  یتعلق بالموادالمعلومات جمعھا أو حصل علیھا من خالل الخبرة في أعمال االنشاء في ما 
  .)إنتاجیة العمال بالساعة وكذلك اآللیات والمعدات والمكائن

 .فھم وأدراك الطرق الجیدة في التخمین - 3
  .ذات عقلیة نظامیة - 4
  بعنایة ودقة  حساباتقدرة على تنفیذ الال - 5
            .مینالقدرة على جمع وتقییم المعلومات التي یستفاد منھا في التخ - 6
  ممعلى التفصیل بوضوح وتكامل ودقھ لمتطلبات المھندس المص القابلیةلھ  - 7
  للعمل المخمنة الكلفةینظم جداولھ بحیث یسھل التوصل الى  - 8
من عدم تجاوز الزمن المحدد لكل مرحلة من  للتأكد إنشاءهزمن للمشروع المزمع مراعاة عامل ال - 9

   مراحل المشروع
  - :ان یتمتع بھا وكما یأتيالمخمن الجید على  مؤھالتاضافة الى المواصفات اعاله ھنالك  

 .یتمتع بقدر جید من الدقة والواقعیة مستندة الى الخبرة - 1
ولدیھ  عن المعلومات ذات العالقة القیام بالبحث الجید والتقصيوع یستخدم الطرق العلمیة والمراج - 2

ً بالشروط والمواصفات  .بینات حدیثة لالسعار وملما
 .تحدیث معلوماتھ وتقویة الحس المھني في صحة اختیار الفرضیات - 3
 .مالـیكون بعید عن التعمیم واإلج - 4
 .بة لھـتكون توجیھات المصمم واضحة بالنس - 5
 .مولیة المراجعة الفنیة لوثائق التصمیمدقة وش - 6
 .إعطاءه الوقت الالزم لعملیة التقدیر - 7
  .فقرات كلفةإلى  فقرات بناء وبذلك یتم تحلیل المشروع إلىیقوم بترجمة المشروع  - 8
  

  المعلومات المطلوبة ألعداد التخمین 
  :] 7، 6[ تخمین تفصیلي على المخمن ان یكون لدیھ المعلومات أدناه أعدادلغرض 

        .مخططات، مقاطع وتفاصیل أخرى متعلقة بالعمل -أ
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  .دم ـمواصفات تشیر الى طبیعة العمل ونوع وصنف المواد التي تستخ - ب
  .األسعار لكل فقرات العمل التي ستنفذ -ج
  

یجب ان تعبر الرسومات عن الواقع وان تكون ذات ابعاد كاملة لكي تمكن المخمن من اعداد حساباتھ 
  .ةبدق
 
  العوامل المؤثرة على التخمین 

  ]: 11، 10، 4[ان اھم العوامل المؤثرة على التخمین ھي كما یأتي 
   -:البنایةشكل  - 1

 واألبوابال یؤثر شكل البنایة فقط في العناصر الخارجیة فقط مثل الجدران الخارجیة والشبابیك ، 
 وأعمالقواطع والخدمات مثل التدفئة كذلك العناصر الداخلیة العمودیة مثل ال وإنما.الخارجیة 

العالقة یمكن ان یعبر عنھا  وأنالتأثیر التام لشكل البنایة الیكون دائما سھل االستخراج  أن.السباكة
 ءاالكساالى  اإلشارةللبنایة ، ومن الشائع  األرضیةلعناصر الخارجیة الى مساحة ا كنسبة  مساحة

یزداد غالء  األرضیةناصر االكساء الخارجیة الى مساحة كلما زادت نسبة عاألرضیة، والخارجي الى 
الصغیرة تحتاج الى  األبنیة.فیما یتعلق بشكل البنایة اإلبعادمن الضروري ان یأخذ باالعتبار .المنشأ

  .الكبیرة األبنیةمقارنة مع  األرضیةنسبة من العناصر الخارجیة الى مساحة  أعلى
   )Story height(ارتفاع الطابق  - 2

 حریة إلعطاءان االرتفاع الكبیر ضروري  د كثیرا احتیاج المستفید للبنایة،ارتفاع الطابق یحد ان 
، فكلما زاد ارتفاع الطابق زادت كمیات االنھاء الداخلي والخارجي بیرةـــالك واآلالتلمكائن لحركیة 

  .وارتفاع االعمدة والكمرات والواطع
  :یلي  وتشمل ما - :ظروف الموقع - 3

  مزدحم  أملموقع مفتوح ھل ا – أ
  .الجوفیة وتحمل التربةمناسیب المیاه  - ب

  :ارتفاع البنایھ - 4
  .لنقل المواد والمعدات والعمال الى مصاعد ، رافعات برجیھ الحاجةحیث یعتمد علیھا 

  :تينیف اآلـویختلف بموجب التص -: البنایةھیكل - 5
  ھیكل حدیدي-أ

  مسلحھ خرسانة- ب
  مسبق الصب خرسانة-ج
  دران حاملھج -د
  أخرى أنواع -ـھ

بنوع  عالقةللتنقل مثل الصحون، الممرات والقاعات، وھذا لھ  وإنماالمساحات الغیر مخصصھ للسكن  - 6
  )الخ....كري ـ، سكني، عسأداريخدمي، صناعي، (التي سیقدمھا المنشأ  الخدمة

  نوع المواصفات  - 7
 والراحةترح ، ومدى توفرھا ومتطلبات السكن العمال في منطقھ المشروع المق وأجوركلف المواد ،  - 8

  للعمال 
  واآللیاتخزن المواد  أماكن - 9

  لھا الحاجةالبناء ومدى  أدوات - 10
  .الجو وطبیعةالموقع الجغرافي  - 11

 .المعدات المسخدمة - 12
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  األخطاء التي یتعرض لھا المخمن أثناء إعداد جداول التخمین 
عند إعداد جدول التخمین یجب مراعاة  :رحلة من مراحل المشروعإھمال عامل الزمن المحدد لكل م - 1

من عدم تجاوز الزمن المحدد لكل مرحلة من مراحل  للتأكد إنشاءهعامل الزمن للمشروع المزمع 
  .المشروع وبالتالي مدة التنفیذ

 أوقعة مراقبة كلف المشروع والتأكد من عدم تجاوزھا للكلف المتویجب  :عدم مراعاة كلف المشروع -2
مث  ل المتغی  رة والثابت  ة والمباش  رة وغی  ر  الكل  ف ب  أنواعالمیزانی  ة المح  ددة حی  ث یج  ب ان یك  ون مل  م 

  .المباشرة
تس  تمر حت  ى بع  د تنفی  ذ  الج  ودة حی  ث ان.المتبع  ة لتطبیقھ  ا ع  دم مراعات  ھ لمح  ددات الج  ودة والسیاس  ة  -3

  .مستفیدةالمشروع الى الجھة ال أدارةالمشروع حیث تنقل المسؤولیة بھا من 
 المدینة أوعن الشارع  بعد المشروع أوقرب  مثل لعوامل جغرافیة إھمالھ -4
  

  :   الجانب العملي 
ي ج انبین، الجان ب االول الدراس ة المیدانی ة لمعرف ة العوام ل الم ؤثرة عل ى أع داد  یشمل الجان ب العمل 

  .دقة جداول الكمیاتوالجانب الثاني ھو بناء نظام لتقویم وإمكانیة معالجتھا  جداول الكمیات
  الدراسة المیدانیة 

اس  تبیان عل  ى ض  وء الدراس  ة اس  تمارة  أع  داداج  رى الباح  ث مق  ابالت شخص  یة ل  ذوي االختص  اص و
 ، م ؤثر،م ؤثر ج دا( على كل عامل كما ی أتيالنظریة حیث تم تصمیم قائمة االستبیان لكي تتم اإلجابة 

  .)غیر مؤثر  ،قلیل التأثیر ،متوسط التأثیر
 

  :ر األساسیة لالستبیان المحاو
  :تضمنت استمارة االستبیان عدد من المحاور وأھمھا      
 .مواصفات ومؤھالت المخمن المعد لجداول الكمیات  - 1
  .عداد جداول الكمیاتااألخطاء الشائعة في  - 2
  .العوامل المؤثرة على دقة التخمین - 3

  .یبین استمارة االستبیان) 1(والملحق رقم 
  

  :  ینة المشمولة باالستبیانت العمواصفا
الحكومیة مقاوالت الشركات  العاملین فيمھندسین ال عدد منالى  اسبیان استمارة) 40(تم توزیع     

استمارة لغرض ) 33(واھمل عدد منھا لعدم اكتمال اإلجابات وتم اعتماد واالھلیة واساتذة الجامعات 
وتضمنت ) 1(الستبیان فھي كما مبین في الجدول التحلیل اما مواصفات عینة المھندسین التي شملھا ا

  .أیضا الخبرة لكل مھندس ومنصبھ واختصاصھ أضافھ إلى مجال عملھ
  

  :تحلیل نتائج االستبیان 
وزن لكل عامل لغرض معرفة مدى أھمیة العام ل وم دى تم تحلیل وعرض نتائج االستبیان على شكل    

م ؤثر ج دا، م ؤثر، متوس ط الت أثیر، قلی ل (زان لكل اختیار تأثیره من خالل اعتماد طریقة یتم بھا وضع أو
وقیم متوسط التاثیر  )8الى 6من(وقیم مؤثر )10الى 8من(حیث یكون قیم مؤثر جـدا ) التأثیر، غیر مؤثر

وم ن ث م اخ ذ الوس ط الحس ابي  )2ال ى 0من(وقیم غـیر مؤثر  )4الى 2من(وقیم قلیل التاثیر )6الى 4من(
اإلجابات لكــل اختیار وجمع النواتج وتقسیمھا على ع دد اس تمارات االس تبیان  لكل قیمة وضربھ في عدد

  -:من خالل المعادلة التالیة
  

)1.....(
1534537291

NT
NNNNN

W
×+×+×+×+×

=  

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  بناء نظام لتقویم تطبیق أدارة ألجودة ألشاملة                 2201 ،15العدد  ، 30لة الھندسة والتكنولوجیا المجلدمج 
  لمشاریع االبنیة المدرسیة في العراق                                                                            

347 
 

  :حیث ان
  

W  =وزن العامل 
 N1  = مؤثر جدا(عدد إجابات(  

N2  = مؤثر (عدد إجابات(  
N3  = متوسط التأثیر(عدداجابات(  
N4  = لتأثیر قلیل ا(عدد إجابات(  
N5  = غیر مؤثر(عدد إجابات(  
NT  =عدد استمارات االستبیان  

من الجدول ) القدرة على فھم وقراءة المخططات التفصیلیة (والمثال اآلتي یبین كیفیة حساب وزن العامل 
 ).2(رقم 

8.45
33

10305177925
=

×+×+×+×+×
=W

  
   -:ظام من المعادلة التالیةثم یتم حساب النسبة المئویة لوزن العامل التي یتم استخدامھا في الن

  

)2.....(100×=
W

W T
WP 

  :حیث ان
Pw  =النسبة المئویة لوزن العامل  
W  =وزن العامل  

Tw  =مجموع اوزان العوامل  
 -:كما یأتي) القدرة على فھم وقراءة المخططات التفصیلیة (ویتم حساب النسبة المئویة لوزن العامل 

9.86100
85.8
8.45

=×=WP
  

  
  :ومؤھالت المخمن المعد لجدول الكمیات مواصفات

  .مواصفات ومؤھالت المخمن المعد لجدول الكمیات اإلجابات لعینة االستبیان عن) 2(یبین الجدول 
  :ما یأتي )2(الحظ الباحث من خالل دراسة اجابات العینھ المشمولة باالستبیان في الجدول 

وھذا یدل على أنھ مؤثر  8.45 وزن) فصیلیةالقدرة على فھم وقراءة المخططات الت(اعطى عامل  - 1
ً في أعداد جداول الكمیات   )10- 8(ألنھ یقع بین  جدا

ألنھ  وھذا یدل على أنھ مؤثر في أعداد جداول الكمیات 7.79 وزن) ذوعقلیة نظامیة(اعطى عامل  - 2
  )8- 6(یقع بین 

وھذا یدل  8.09 وزن) نشاءیمتلك خزین من المعلومات عن المواد اإلنشائیة وطرق اإل(اعطى عامل  - 3
ً في أعداد جداول الكمیات   )10-8(ألنھ یقع بین  على أنھ مؤثر جدا

وھذا  7.48وزن  )بشكل منتظم حسب الدلیل القیاسي الموحد الكمیات  لأعداد جداو(اعطى عامل  - 4
  )8-6(یدل على أنھ مؤثر في أعداد جداول الكمیات ألنھ یقع بین 

وھذا یدل على أنھ مؤثر في   7.48وزن ) درایة بالطرق الجیدة للتخمینالمعرفة وال(اعطى عامل  - 5
  )8-6(اعداد جداول الكمیات ألنھ یقع بین 

وھذا یدل على أنھ  7.18وزن ) یمتلك القدرة على أعطاء كلف تقدیریة للمشروع ( اعطى عامل - 6
    )8- 6(ألنھ یقع بین  مؤثر في اعداد جداول الكمیات

وھذا یدل على أنھ  7.67 وزن )ولیات وأساسیات ومبادئ التشیید بشكل تامأب(ة المعرفاعطى عامل  - 7
  )8- 6(مؤثر في اعداد جداول الكمیات ألنھ یقع بین 

وھذا یدل  7.61 وزن )دقة الحسابات المأخوذة من الخرائط المعدة من قبل المصمم( اعطى عامل - 8
  )8-6(على أنھ مؤثر في اعداد جداول الكمیات ألنھ یقع بین 
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وھذا یدل  5.61 وزن )طریقة التقاطع  طریقة المراكز،(الطریقة المعتمدة في التخمین (اعطى عامل  - 9
  )6-4(على أنھ متوسط التأثیر في اعداد جداول الكمیات ألنھ یقع بین 

وھذا یدل على أنھ متوسط  5.73وزن ) الظروف االجتماعیة والنفسیة للمخمن (اعطى عامل  - 10
  )6-4(داد جداول الكمیات ألنھ یقع بین التأثیر في اع

وھذا یدل على أنھ مؤثر في اعداد جداول  6.76وزن ) الشھادة واالختصاص للمخمن(اعطى عامل  - 11
  )8-6(الكمیات ألنھ یقع بین 

وھذا یدل على أنھ متوسط التأثیر  5.91 وزن) الخسارة المتحققة من الفساد اإلداري( اعطى عامل - 12
  )6-4(الكمیات ألنھ یقع بین في اعداد جداول

ً وم   ؤثر  وی   رى الباح   ث ان جمی   ع العوام   ل مھم   ة وان العوام   ل الت   ي حص   لت عل   ى وزن م   ؤثر ج   دا
ً وھ ي عل  ى االق ل یج ب ان تت وفر ف ي المخم ن المع  د ) 1،2،3،4،5،6،7،8،11( ھ ي عوام ل مھم ة ج دا

  .لجداول الكمیات
  

  : األخطاء الشائعة في أعداد جدول الكمیات
  .األخطاء الشائعة في أعداد جدول الكمیات اإلجابات لعینة االستبیان عن) 3(ل یبین الجدو

  :ما یأتي )3(الحظ الباحث من خالل دراسة اجابات العینھ المشمولة باالستبیان في الجدول 
وھذا یدل على أنھ مؤثر  7.36 وزن) إھمال عامل الزمن المحدد ألعداد جداول الكمیات(اعطى عامل  - 1

  )8-6(ألنھ یقع بین  جداول الكمیاتفي أعداد 
وھذا یدل على أنھ  6.7 وزن) عدم مراعاة كلف المخصصة للمشروع بموجب الموازنة (اعطى عامل  - 2

  )8- 6(ألنھ یقع بین  أعداد جداول الكمیات يمؤثر ف
یر وھذا یدل على أنھ متوسط التاث 5.73وزن ) عدم مراعاة محددات الجودة في التنفیذ  (اعطى عامل - 3

  )6-4(أعداد جداول الكمیات ألنھ یقع بین  يف
وھذا یدل على أنھ متوسط التاثیر في  5.79وزن ) إھمالھ الظروف لموقع المشروع  (اعطى عامل  - 4

  )6-4(ألنھ یقع بین  أعداد جداول الكمیات
داد جداول أع يوھذا یدل على أنھ مؤثر ف 6.58وزن ) إھمالھ ارتفاع البنایة ومساحتھا  (اعطى عامل  - 5

  )8-6(ألنھ یقع بین  الكمیات
 وزن) عدم اآلخذ بنظر االعتبار التغییر باألسعار بسبب سیاسة البلد وحاجة السوق (اعطى عامل  - 6

  )8-6(ألنھ یقع بین  وھذا یدل على أنھ مؤثر في أعداد جداول الكمیات 7.48
ذا یدل على أنھ مؤثر في أعداد وھ 7.06 وزن )عدم القدرة على تخمین كلف اإلنشاء (اعطى عامل  - 7

   )8- 6(جداول الكمیات ألنھ یقع بین 
وھذا یدل على  6.64 وزن )أدارة المشروع من قبل صاحب العمل أو المقاولضعف  (اعطى عامل   - 8

 )8-6(ألنھ یقع بین  أعداد جداول الكمیات يأنھ مؤثر ف
وھذا یدل على أنھ مؤثر  7.36وزن  )فیذإضافات أو تغیرات في التصمیم قبل مرحلة التن( اعطى عامل - 9

   )8-6(ألنھ یقع بین  في أعداد جداول الكمیات
وھذا یدل على أنھ مؤثر في  7.79 وزن )عدم وضوح الشروط والمواصفات الفنیة (اعطى عامل  - 10

   )8-6(ألنھ یقع بین  أعداد جداول الكمیات
وھذا یدل على أنھ متوسط التاثیر  5.42وزن ) تغییر أجور األیدي العاملة والمعدات (اعطى عامل  - 11

     )6-4(ألنھ یقع بین  أعداد جداول الكمیات يف
وزن ) عدم الدقة بالحسابات المأخوذة من قیاسات الخرائط المعدة من قبل المصمم (اعطى عامل  - 12

   )10- 8(ألنھ یقع بین  في أعداد جداول الكمیات اوھذا یدل على أنھ مؤثر جد 8.09
وھذا یدل على ا  6.7وزن  )المواد،العمال ،المعدات (عدم الدقة في تحلیل األسعار  (ى عامل اعط - 13

    )8-6(ألنھ یقع بین  أعداد جداول الكمیات يأنھ مؤثر ف
 وھذا یدل على أنھ متوسط التاثیر في أعداد جداول 5.55 وزن) تغییر قوانین البلد (اعطى عامل  - 14

  ).6- 4(الكمیات ألنھ یقع بین  39
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ف  ي       ً وی رى الباح ث ان ھ ذه االخط  اء ھ ي ش ائعة ف ي اع  داد ج داول الكمی ات وھ ي م  ؤثرة وتظھ ر دائم ا
ً وھ ي ) 13، 12، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 2، 1(جداول الكمیات وان العوامل  ھي االخطاء االكثر شیوعا

ً حصلت على قیمة مؤثر ومؤثر جداً    .فعال
  

  :العوامل المؤثرة على دقة التخمین
  .العوامل المؤثرة على دقة التخمین اإلجابات لعینة االستبیان عن) 4(ین الجدول یب
  :ما یأتي )4(الحظ الباحث من خالل دراسة اجابات العینھ المشمولة باالستبیان في الجدول  
 وھذا یدل على أنھ متوسط التاثیرفي أعداد جداول الكمیات 5.79وزن ) شكل البنایة  (اعطى عامل - 1

  )6- 4(ع بین ألنھ یق
 ،تحمل التربة ،ھل الموقع مفتوح أو مزدحم، مناسیب المیاه الجوفیة، ظروف الموقع( اعطى عامل - 2

أعداد جداول الكمیات ألنھ یقع بین  يوھذا یدل على أنھ مؤثر ف 6.58 وزن )أسالیب الوصول للموقع
)6-8(      

أعداد جداول الكمیات  يمتوسط التاثیر فوھذا یدل على أنھ  5.12 وزن) ارتفاع البنایة (اعطى عامل - 3
      )6- 4(ألنھ یقع بین 

جدران ، خرسانة مسبقة الجھد،خرسانة مسلحة، حدیدي ، ھل ھیكل البنایةھیكل البنایة(اعطى عامل - 4
  )8- 6(ألنھ یقع بین وھذا یدل على أنھ مؤثر في أعداد جداول الكمیات 7.18 وزن )حاملة،أنواع أخرى

وھذا  5.73وزن  )الخ...صحون الدرج، ،ممرات(مساحات غیر المخصصة للسكن ال (اعطى عامل  - 5
  )6-4(ألنھ یقع بین  یدل على أنھ متوسط التاثیرفي أعداد جداول الكمیات

ألنھ  وھذا یدل على أنھ مؤثر في أعداد جداول الكمیات 7.85 وزن) نوع المواصفات (اعطى عامل  - 6
  )8- 6(یقع بین 

وھذا یدل على أنھ متوسط التاثیرفي أعداد  5.61وزن ) ع الجغرافي للمشروعالموق (اعطى عامل  - 7
  )6- 4(جداول الكمیات ألنھ یقع بین 

أعداد  يوھذا یدل على أنھ مؤثر ف 6.76 وزن) أجور العمال ومدى توفرھا، كلف المواد( اعطى عامل - 8
 )8- 6(ألنھ یقع بین جداول الكمیات

وھذا یدل على أنھ متوسط التاثیرفي أعداد  5.36وزن ) د واآللیاتأماكن خزن الموا (وزن عامل شكل - 9
  )6- 4(ألنھ یقع بین  جداول الكمیات

وھذا یدل على أنھ متوسط التاثیرفي أعداد جداول  4.64وزن ) أماكن رمي األنقاض(اعطى عامل  - 10
   )6-4(ألنھ یقع بین  الكمیات

أعداد  يوھذا یدل على أنھ مؤثر ف 6.21وزن ) أدوات البناء ومدى الحاجة لھا  (اعطى عامل  - 11
  )8- 6(جداول الكمیات ألنھ یقع بین

وھذا یدل على أنھ مؤثر في أعداد جداول  7.73وزن ) نقص أو أخطاء في التصمیم (اعطى عامل  - 12
  )8-6(وذلك ألنھ یقع بین  الكمیات

ى أنھ مؤثر في أعداد جداول وھذا یدل عل 7.36 وزن) التخطیط ألسلوب ومسار التنفیذ (اعطى عامل - 13
    )8-6(ألنھ یقع بین  الكمیات

مدى أكمال كافة المخططات المعماریة  واإلنشائیة والصحیة والكھربائیة  (اعطى عامل -14    
  )8-6(ألنھ یقع بین  وھذا یدل على أنھ مؤثر في أعداد جداول الكمیات 7.67وزن ) والمیكانیكیة

ة على دقة التخمین في اغلبھا مثرة ومتسطة التأثیر وھو ماظھر في تحلیل ویرى الباحث ان العوامل المؤثر
  .نتائج االستبیان

  
  :ملخص تحلیل االستبیان

ً، م ؤثر، متوس ط الت أثیر، قلی ل (تم جمع وزن العوام ل لك ل مح ور ولك ل ن وع م ن االجاب ة  م ؤثر ج دا
ل مح ور )5(كما مبین في الجدول رقم ) التأثیر، غیرمؤثر ، وكذلك جم ع نس بة المئوی ة ل وزن العوام ل لك 

  :ك ما یأتي، و كمثال على ذل)1(والشكل رقم ) 6(كما مبین في الجدول رقم ) ولكل نوع من االجابة 
  ):2(من الجدول رقم  مواصفات ومؤھالت المخمن المعد لجدول الكمیاتالمحور  -
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  16.54=  8.09+  8.45) = مؤثر جداً (مجموع اوزان العوامل
  19.29=  9.43+  9.86) = مؤثر جداً (مجموع النسب المئویة للعامل 

=  6.76+  7.61+  7.67+  7.18+  7.48+  7.48+  7.79) = م   ؤثر(مجم   وع اوزان العوام   ل 
51.97  

   8.87+  8.94+  8.37+  8.73+  9.08+  9.08) = مؤثر(مجموع النسب المئویة للعامل 
 +7.88  =60.6  

  17.25=  5.91+  5.73+   5.61) = متوسط التأثیر(مجموع اوزان العوامل 
  20.11=  6.89+  6.68+  6.54) = متوسط التأثیر(مجموع النسب المئویة للعامل 

  0) = قلیل التأثیر(وع اوزان العوامل مجم
  0) = قلیل التأثیر(مجموع النسب المئویة للعامل 

  0) = غیر مؤثر(مجموع اوزان العوامل 
  0) = غیر مؤثر(مجموع النسب المئویة للعامل 

عند    ً سوف یتم اخذ نسب المئویة لوزن العوامل في حساب التقییم، حیث ان ھذه النسبة تكون اكثر وضوحا
) 89.58،  94.2، 85.8( قارنة بسبب االخ تالف الحاص ل بمجم وع اوزان العوام ل للمح اول الثالث ة الم

) م ؤثر(على التوالي، ویتبین من خالل ھذا التحلیل جمیع العوامل ھي م ؤثرة والنس ب االكث ر ھ ي االجاب ة 
) م ؤثر ج داً (الجابة ثم ا) متوسط التأثیر(ثم تلیھا االجابة ) 63.74، 67.22، 60.51(وتشكل نسبة عالیة 

 فلم تحصل على اي نسبة، ویرى الباحث ان العوامل قد ت م) غیر مؤثر(واالجابة ) قلیل التأثیر(اما االجابة 
  .البحث ودلیل على ذلك ال یوجد عامل اخذ تقییم اقل من متوسط التأثیراختیارھا بدقة وادراجھا ضمن ھذا 

  
  نظام تقویم اعداد جدول الكمیات

حیث یقوم النظام المقترح بط رح اس ئلة االس تبیان ویق وم . قرة الجزء الثاني من الجانب العملتمثل ھذه الف
معد جداول الكمیات االجابة علیھا، وتم صیاغة النظام على شكل برنامج لكي یتم التعامل مع النظام بشكل 

الشرح یتم التعرف  اسھل واسرع واكثر من مرة واحدة،  وفیما یأتي شرح لنوافذ البرنامج ومن خالل ھذا
  .على النظام

  
  نافذة تعریف النظام

  ).3(یتم خالل ھذه النافذة التعریف بالنظام والغرض منھ كما مبین في الشكل رقم 
  

  نافذة القائمة الرئیسیة
یتم خالل ھذه النافذة الدخول الى نوافذ النظام المقترح، حیث تحتوي على جزئین من االوامر الجزء االول 

وعند الضغط على ھذا االمر یتم االنتقال الى ) تقوییم اعداد جداول الكمیات لجمیع المحاور(وھو االمر 
  نوافذ اسئلة النظام بالتسلسل ومن ثم یتم االنتقال الى نافذة التقییم النھائي ویتم خاللھا اعطاء 

  
ة مستقلة واعطاء التقوییم التقییم النھائي والتقویم المناسب، والجزء الثاني ھو القیام بتقییم كل محور بصور

  .یبین ھذه النافذة) 4(الشكل رقم . المناسب لھ
  نوافذ اسئلة النظام المقترح 3-2-3

یتم خالل ھذه النوافذ اختیار العوامل التي تم اخذھا بظر االعتبار او االخطاء التي تم تجنبھا اثناء اعداد 
  ة اسئلة ومقابل كل سؤال مربع تدقیق یتم جداول الكمیات التخمینیة، حیث تحتوي كل نافذة على مجموع

في حالة كون العامل تم اخذه بنظر االعتبار، تم االعتماد على (     ) الضغط على المربع وضع عالمة 
. النسبة المئویة لكل عامل كتقییم لكل عامل النھا اوضح من حیث المقارنة بین العوامل المختلفة للمحاور

النوافذ على التوالي، وان الخیارات الموجودة داخل ھذه النوافذ ھي تطبیق  تبین ھذه) 7، 6، 5(االشكال 
دي جداول الكمیات من  ّ  .وزارة األعمار واإلسكان دائرة األعمار الھندسيعملي الحد مع
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  نافذة التقویم النھائي
ذة، حی ث ی تم یوض ح ھ ذه الناف ) 8(یتم خالل ھذه النافذة التقییم النھ ائي االع داد ج دول الكمی ات، والش كل 

ل مح ور ) احسب(الضغط على االمر  یقوم البرنامج بحس اب مجم وع النس ب المئوی ة الوزان العوام ل لك 
التي تم اختیارھا ویضع القیمة المجموع في المربع المقابل لك ل مح ور وم ن ث م یض ع القیم ة النھائی ة ف ي 

ائي بجمع قیم المحاور وتقسیمھا على عدد ویتم حساب التقییم النھ) تقییم المحاور النھائي(المربع المقابل لـ
  :المحاور، اعتمد في تقییم المحاور ما یأتي

مؤثر (تم اعتماد في تقییم المحور على ان یقوم معد جداول الكمیات اختیار العوامل التي حصلت على  - 1
لمبین في ، على سبیل المثال المحور االول ا)جید جداً (فیقوم النظام باعطاء تقییم ) مؤثر(و ) جداً 

وللمحور %) 79.89= 60.6+19.29(یجب ان یحصل المحور على قیمة ) 6(الجدول رقم 
وبجمع ھذه النسب وتقسیمھا على عدد %) 64.01(والمحور الثالث %) 76.10(الثاني 
، وبذلك تكون ھذه النسبة ھي الحد الفاصل بین كون %)73.33(نحصل على نسبة ) 3(المحاور

  . ق او غیر دقیق حسب رأي الباحثاعداد جدول الكمیات دقی
ویتم ) ان اعداد جداول الكمیات غیر دقیق(یتم اعطاء تقییم %) 50(في حالة كون نسبة التقییم اقل من  - 2

  .اعطاء التقویم المناسب في اسفل النافذة عند كل محور
ان اعداد (ییم یتم اعطاء التق%) 73.1(من  واقل%) 50(في حالة كون نسبة التقییم اكبر او تساوي  - 3

  .ویتم اعطاء التقویم المناسب في اسفل النافذة عند كل محور)  جداول الكمیات مقبول
ان (یتم اعطاء التقییم %) 100(واقل او تساوي %) 90(في حالة كون نسبة التقییم اكبر او تساوي  - 4

  .كل محور ویتم اعطاء التقویم المناسب في اسفل النافذة عند) اعداد جداول الكمیات ممتاز
  
  االستنتاجات   
   -:ھي) المؤثرة جدا(یتبین من خالل االستبیان في المحور األول والثاني والثالث أن العوامل  - 1

 . القدرة على فھم وقراءة المخططـات التفصیلیة •
  .ءیمتلك خزین من المعلومات عن المواد اإلنشائیة وطرق اإلنشا •
 .ات الخرائط المعدة من قبل المصممعدم الدقة في الحسابات المأخوذة من قیاس •

  -:وھذه اھمھا) المؤثرة فقط( یتبین من خالل االستبیان في المحور األول والثاني والثالث أن العوامل - 2
 .)بشكل منتظم حسب الدلیل القیاسي الموحد(أعداد جدول الكمیات  •
 .المعرفة والدرایة بالطرق الجیدة للتخمین •
 .ممـخرائط المعدة من قبل المصالمأخوذة من ال دقة الحسابات •
 .تغییرات في التصمیم قبل مرحلة التنفیذال •
 .عدم وضوح الشروط والمواصفات الفنیة •
 .)حدیدي،خرسانة مسلحة ،خرسانة مسبقة الجھد ،جدران حاملة ،أنواع أخرى(ھیكل البنایة  •
 .نقص أو أخطاء في التصمیم •

ً تأثیرھا متوسطوھنالك عوامل اخذت متوسطة التأثیر وھي عوامل ف - 3   عال
لم تحصل العوامل على وزن قلیلة التأثیر اوغیر مؤثرة في أعداد جداول الكمیات وھذا یدل على ان   - 4

  .جمیع العوامل التي شملھا االستبیان كان لھا تأثیر في أعداد جداول الكمیات
فكان تقیمھم لھ بانھ  في مجال اعداد جداول الكمیاتالنظام المقترح على المختصین وعرض  تطبیقتم  - 5

  .شامل واضح وسھل الفھم ویمكن الي شخص العمل علیھ
  

  :التوصیات 
على معد جداول الكمیات اخذ جمیع العوامل بنظر االعتبار او على االقل اخذ العوامل التي حصلت  - 1

ً او مؤثر من اھم ھذه العوامل ھي    -:على وزن مؤثر جدا
  .فھم وقراءة المخططات التفصیلیة •
  .ن من المعلومات عن المواد اإلنشائیة وطرق اإلنشاءخزی •
 .یكون لھ قابلیة في أعداد جداول الكمیات بشكل منتظم حسب الدلیل القیاسي الموحد •
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 .لھ القابلیة على قراءة الخرائط ودقة الحسابات المأخوذة منھا والمعدة من قبل  المصمم •
 .لمـوازنة  بموجب ا بنظر االعتبار الكلف المخصصة للمشروعاألخذ  •
 .عدم إھمال ارتفاع البنایة ومساحتھا عند أعداد جداول الكمیات •
 .األخذ بنظر االعتبار تغییر األسعار بسبب سیاسة البلد وحاجة السوق •
 األخذ بنظر االعتبار التغیرات التي تحصل في التصمیم قبل مرحلة  التنفیذ •
 .تبارضرورة وضوح الشروط والمواصفات الفنیة وأخذھا بنظر االع •
من الضروري جدا أن یكون دقیق بالحسابات المأخوذة من قیاسات الخرائط المعدة من قبل  •

 .المصمم
حدیدي ،خرسانة مسـلحة، خرسانة مسبقة الجھد (ضرورة األخذ بنظر االعتبار نوع الھیكل للبنایة  •

 ) ،جدران حاملة ،أنواع أخرى
 .فرھالدیھ معرفة بالسعر المواد والعمال والمعدات ومدى تو •
 .یجب أن یكون لھ القابلیة على دراسة التصمیم ومعرفة النواقص واألخطاء بالتصمیم •

اعتماد النظام المقترح في تدقیق اعداد جداول الكمی ات المع دة م ن قب ل الش ركات الحكومی ة واالھلی ة  -2
 .والمكاتب االستشاریة للجامعات
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 )مارة استبیاناست( الملحق االول

  -:الشركة  /اسم الدائرة
  - :عدد سنوات الخبرة  

  - :المنصب الحالي  
  - :االختصاص
                                                  -:مجال العمل

  یتناول البحث موضوع 
  )تحدید العوامل المؤثرة على أعداد جداول الكمیات وإمكانیة معالجتھا( 

  عن الحقول والفقرات كافھ خدمھ لمصلحة البحث ومصداقیتھ جابةباإلیرجى التفضل 
  مع فائق التقدیر واالحترام     

  
  
  
  

  .مواصفات ومؤھالت المخمن المعد لجدول الكمیات-:أوال
 قلیل غیرمؤثر

 التأثیر
متوسط 

 التأثیر
مؤثر  مؤثر

 جدا
 ت العامل

القدرة على فھم وقراءة المخططات      
 التفصیلیة

1 

 2 عقلیة نظامیةذات      
 المعلومات عن المواد منخزین  یمتلك     

 وطرق اإلنشاء اإلنشائیة
3 

 بشكل منتظم( الكمیات أعداد جدول     
 )حسب الدلیل القیاسي الموحد

4 

الطرق الجیدة ب المعرفة والدرایة     
 لتخمینل

5 

القدرة على أعطاء كلف تقدیریة  یمتلك     
 للمشروع

6 

ومبادئ  أولیات وأساسیاتبمعرفة ال     
 بشكل تام التشیید

7 

لحسابات المأخوذة من الخرائط لدقة ال     
 المعدة من قبل المصمم

8 

طریقة (في التخمین عتمدةالطریقة الم     
 )طریقة التقاطع,المراكز 

9 

 10 الظروف االجتماعیة والنفسیة للمخمن     
 11 منالشھادة واالختصاص للمخ     
 12 الخسارة المتحققة من الفساد اإلداري     

  
 
 
 
 
  

 إشراف

  الباحث

  

 تصمیم      تنفیذ
 

 تخطیط
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  .األخطاء الشائعة في أعداد جدول الكمیات -:ثانیا
غیر 
 مؤثر

قلیل 
 التأثیر

 متوسط
 التأثیر

مؤثر  مؤثر
 جدا

 ت العامل

 1 إھمال عامل الزمن المحدد إلعداد جدول الكمیات     
بموجب  لمشروعل المخصصة عدم مراعاة كلف     

 موازنةال
2 

 3 عدم مراعاة محددات الجودة في التنفیذ     
 4 لمشروعللموقع ا لظروف إھمالھ     
 5 إھمالھ الرتفاع البنایة ومساحتھا     
باألسعار بسبب تغییر لعدم األخذ بنظر االعتبار      

 سیاسة البلد وحاجة السوق
6 

 7 عدم القدرة على تخمین كلف اإلنشاء      
العمل أو  صاحبأدارة المشروع من قبل عف ض     

 المقاول
8 

 9 تغییرات في التصمیم قبل مرحلة التنفیذ     
 10 الفنیةعدم وضوح الشروط والمواصفات      
 11 تغییر أجور األیدي العاملة والمعدات     
الحسابات المأخوذة من قیاسات الخرائط ب دقةال عدم     

 المعدة من قبل المصمم
12 

, العمال, المواد(عدم الدقة في تحلیل األسعار      
  ..)المعدات

13  

  14  تغییر قوانین البلد      
   .المتطلبات المؤثرة على دقة التخمین - :ثالثا

غیر 
 مؤثر

قلیل 
 التأثیر

متوسط 
 التأثیر

مؤثر  مؤثر
 جدا

 ت العامل

 1 شكل البنایة     

, دحمھل الموقع مفتوح أو مز(ظروف الموقع      
أسالیب , تحمل التربة, مناسیب المیاه الجوفیة

 )الوصول للموقع

2 

 3 ارتفاع البنایة     
، خرسانة مسلحة,حدیدي(كل البنایة ھی     

أنواع ,جدران حاملة ,خرسانة مسبقة الجھد 
 )أخرى

4 

 ،ممرات(غیر المخصصة للسكن المساحات      
 )الخ...الدرج صحون

5 

 6 نوع المواصفات     

 7 الموقع الجغرافي للمشروع     
 8 أجور العمال ومدى توفرھا ,كلف المواد      
 9 أماكن خزن المواد واآللیات     
 10 أماكن رمي األنقاض     
 11 أدوات البناء ومدى الحاجة لھا     
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 12 نقص أو أخطاء في التصمیم     
  13  التخطیط ألسلوب ومسار التنفیذ     
  
  

مدى أكمال كافة المخططات المعماریة      
  واإلنشائیة والصحیة والكھربائیة والمیكانیكیة

14  

  -:مالحظة
أوھل لدیك أي مالحظة على  استمارة , حسب رأیك كمھندس ھل یمكن أضافھ أي عامل لم یذكر(

 )االستبیان
  
  
  
  

  االستبیان عینة مواصفات یبین) 1( جدول

  اسم الدائرة الشركة  ت

سنوا
ت 

الخبر
  ة
  )سنة(

االختصا  المنصب
  مجال العمل  ص

دائرة األعمار الھندسي وزارة   1
  األعمار واإلسكان

م أقدم   15
  میكانیك

، تنفیذ، أشراف  تصامیم
  تخطیط،تصمیم

دائرة األعمار الھندسي  وزارة   2
  األعمار واإلسكان

مدیر قسم   29
  المشاریع

ھندسة 
  مدنیة

، تنفیذ، أشراف
  تخطیط

وزارة  مار الھندسيدائرة األع  3
  األعمار واإلسكان

ھندسة   مھندس أقدم  11
  مدنیة

  تصمیم

وزارة التعلیم العالي جامعة   4
  النھرین

ھندسة   أستاذ جامعي  6
  مدنیة

  تصمیم

 مھندسین.ر  30  مقر وزارة األعمار واإلسكان  5
  أقدم

ھندسة 
  مدنیة

  تنفیذ، أشراف

دائرة األعمار الھندسي  وزارة   6
  اناألعمار واإلسك

  تنفیذ، أشراف  میكانیك  مھندسین.ر.م  14

دائرة األعمار الھندسي  وزارة   7
  األعمار واإلسكان

  تنفیذ، أشراف  كھرباء  مھندس  12

دائرة األعمار الھندسي  وزارة   8
  األعمار واإلسكان

مھندسین .ر  25
  أقدم

  تصمیم  میكانیك

شركة المبروك للمقاوالت   9
  اإلنشائیة

ھندسة   مھندس موقع  7
  یةمدن

  تنفیذ، أشراف

أمانة بغداد   دائرة المھندس   10
  المقیم

أدارة   مھندس مدني  6
  مشاریع

  تنفیذ، أشراف

شركة المھندس عبد هللا عویز   11
  الجبوري

ھندسة   مدیر مشروع  14
  مدنیة

  تصمیم

ھندسة   مدیر عام  26  دائرة تخطیط النقل والمواصالت  12
  مدنیة

  تخطیط

اعداد جداول أدارة   استاذ جامعي  25عة وزارة التعلیم العالي جام  13
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  كمیات  مشاریع  تكنولوجیةال
استشارات 

  ھندسیة
وزارة األعمار واإلسكان شركة   14

  المعتصم للمقاوالت العامة
18.

5  
  تنفیذ، أشراف  مدني  مھندسین.ر.م

شركة المبروك للمقاوالت   15
  اإلنشائیة

  تنفیذ، أشراف  عام  مھندس مدني  13

لعالي جامعة وزارة التعلیم ا  16
  تكنولوجیةال

أدارة   استاذ جامعي  15
  مشاریع

اعداد جداول 
  كمیات

استشارات 
  ھندسیة

شركة الحنان والعزة للمقاوالت   17
  اإلنشائیة

  تنفیذ، أشراف  عام  مھندس مدني  10

شركة الحنان والعزة للمقاوالت   18
  اإلنشائیة

  تنفیذ، أشراف  مدني  مھندس مدني  13

الي ج معة وزارة التعلیم الع  19
  تكنولوجیةال

أدارة   استاذ جامعي  11
  مشاریع

اعداد جداول 
  كمیات

استشارات 
  ھندسیة

شركة الحنان والعزة للمقاوالت   20
  اإلنشائیة

بناء وإدارة   مھندس مدني  7
  مشاریع

  تنفیذ، أشراف

وزارة التعلیم العالي جامعة   21
  تكنولوجیةال

أدارة   استاذ جامعي  22
  مشاریع

اعداد جداول 
  میاتك

استشارات 
  ھندسیة

شركة المبروك للمقاوالت   22
  اإلنشائیة

 تنفیذ، أشراف  مدني  مدیر موقع  15

وزارة األعمار واإلسكان شركة   23
  المعتصم للمقاوالت العامة

 تنفیذ، أشراف  عام  مھندس مدني  12

شركة المبروك للمقاوالت   24
  اإلنشائیة

 تنفیذ، أشراف  مدني  مھندس موقع  15

لمبروك للمقاوالت شركة ا  25
  اإلنشائیة

 تنفیذ، أشراف  مدني  مدیر موقع  12

شركة المھندس عبد هللا عویز   26
  الجبوري

  تنفیذ  مدني  مھندس موقع  11

شركة المھندس عبد هللا عویز   27
  الجبوري

طرق   مھندس مدني  5
  وجسور

  تنفیذ

شركة المھندس عبد هللا عویز   28
  الجبوري

طرق   مھندس مدني  5
  وجسور

  ذ،تصمیمتنفی

دائرة األعمار الھندسي وزارة   29
  األعمار واإلسكان

مھندس   مدیر قسم  25
  مدني

 ،تنفیذ، أشراف
  تخطیط

 ھندسة  أقدم.م.ر  38  وزارة التخطیط  30
  میكانیك

  تخطیط

  تخطیطھندسة   مدیر عام  38  دائرة التخطیط الزراعي  31
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  مدنیة
دائرة األعمار الھندسي  وزارة   32

  األعمار واإلسكان
ھندسة   مدیر شعبة  10

  مدنیة
  أشراف،تنفیذ

وزارة التخطیط دائرة التشیید   33
  واإلسكان والخدمات

بناء   مھندس أقدم  13
  وإنشاءات

، أشراف
  ،تصمیم،تنفیذ

  تخطیط
  

  
  

  إجابات عینة االستبیان عن مواصفات ومؤھالت المخمن المعد لجدول الكمیات) 2(جدول 
النسبة 
المئویة 
لوزن 
  العامل
(%)  

وزن 
  العامل

غیر 
 مؤثر

قلیل 
 التأثیر

متوسط 
 التأثیر

مؤثر  مؤثر
 جدا

   العامل
 ت

  متوسط قیمة التأثیر  )9(  )7(  )5(  )3(  )1(

القدرة على فھم وقراءة المخططات  25 7 1 - - 8.45 9.86
 التفصیلیة

1 

 2 عقلیة نظامیة وذ 17 12 4 - - 7.79 9.08

المعلومات عن المواد  یمتلك خزین من 20 11 2 - - 8.09 9.43
 اإلنشائیة وطرق اإلنشاء

3 

بشكل منتظم حسب (أعداد جدول الكمیات  14 14 4 1 - 7.48 8.73
 )الدلیل القیاسي الموحد

4 

 5 المعرفة والدرایة بالطرق الجیدة للتخمین 12 17 4 - - 7.48 8.73

یمتلك القدرة على أعطاء كلف تقدیریة  14 10 7 2 - 7.18 8.37
 وعللمشر

6 

المعرفة بأولیات وأساسیات ومبادئ التشیید  16 12 5 - - 7.67 8.94
 تام بشكل

7 

المأخوذة من الخرائط المعدة  دقة الحسابات 18 10 3 1 1 7.61 8.87
 المصمم من قبل

8 

طریقة (الطریقة المعتمدة في التخمین 6 11 6 7  3 5.61 6.54
 )التقاطع طریقة،المراكز

9 

 10 الظروف االجتماعیة والنفسیة للمخمن 6 10 11 2 4 5.73 6.68
 11 الشھادة واالختصاص للمخمن 11 14 4 1 3 6.76 7.88 

 12 الخسارة المتحققة من الفساد اإلداري 12 6 5  5 5 5.91 6.89
    المجموع            85.8  100
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  اد جدول الكمیاتإجابات عینة االستبیان عن األخطاء الشائعة في أعد) 3(جدول 
النسبة 
المئویة 
لوزن 
  العامل
(%)  

وزن 
العام

  ل

غ
یر 
مؤ
 ثر

قلیل 
التأ
 ثیر

متو
سط 

التأ
 ثیر

مؤ
 ثر

مؤ
ثر 
 جدا

    العامل
 ت

  متوسط قیمة التأثیر  9  7  5  3  1

7.81 7.3
6 - 2 4 1

إھم  ال عام  ل ال  زمن المح  دد إلع  داد ج  دول  14 3
 الكمیات

1 

7.11 6.7 2 2 3 1
المخصص   ة للمش   روع ع   دم مراع   اة كل   ف  8 8

 بموجب الموازنة
2 

6.08 5.7
 3 عدم مراعاة محددات الجودة في التنفیذ 8 9 7 5 4 3

6.14 5.7
9 7 4 - 1

 4 إھمالھ لظروف الموقع للمشروع 9 3

6.98 6.5
8 2 1 5 1

 5 إھمالھ الرتفاع البنایة ومساحتھا 6 9

7.94 7.4
8 1 - 5 1

األس عار لتغیی ر بااالعتب ار  األخذ بنظ ر عدم 16 1
 بسبب سیاسة البلد وحاجة السوق

6 

7.49 7.0
6 3 - 4 1

 7 عدم القدرة على تخمین كلف اإلنشاء 14 2

7.04 6.6
4 1 2 5 1

أدارة المش   روع م   ن قب   ل ص   احب ض   عف  6 9
 العمل أو المقاول

8 

7.81 7.3
6 - 3 4 1

 9 تغییرات في التصمیم قبل مرحلة التنفیذ 16 0

8.26 7.7
9 - 1 3 1

 10 وضوح الشروط والمواصفات الفنیة عدم 18 1

5.76 5.4
 11 تغییر أجور األیدي العاملة والمعدات 7 9 6 6 5 2

8.59 8.0
عدم الدقة بالحس ابات الم أخوذة م ن قیاس ات  22 8 2 1 - 9

 الخرائط المعدة من قبل المصمم
12 

7.11 6.7 2 1 6 1
 ،الم   واد(ع   دم الدق   ة ف   ي تحلی   ل األس   عار  9 5

  ..)اتالمعد ،العمال
13  

5.88 5.5
  14  تغییر قوانین البلد 9 8 4 7 5 5

100 94.
    المجموع           2
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  إجابات عینة االستبیان عن العوامل المؤثرة على دقة التخمین) 4(جدول 

النسبة 
المئویة 
لوزن 
  العامل
(%)  

وزن 
  العامل

غیر 
 مؤثر

قلیل 
 التأثیر

متوسط 
 التأثیر

مؤثر  مؤثر
 جدا

   العامل
 ت

  متوسط قیمة التأثیر  9  7  5  3  1

 1 شكل البنایة 7 7 12 6 1 5.79 6.46

7.34 6.58 1 1 11 11 9 

ھ    ل الموق    ع (ظ    روف الموق    ع 
مفتوح أو مزدحم، مناسیب المیاه 

أس  الیب  ،تحم  ل الترب  ة ،الجوفی  ة
 )الوصول للموقع

2 

 3 ، ارتفاع الطابقارتفاع البنایة 4 11 7 5 6 5.12 5.72

8.02 7.18 1 1 4 15 12 
خرس  انة ، حدی  دي(ھیك  ل البنای  ة 

خرس  انة مس  بقة الجھ  د ، مس  لحة
 )أنواع أخرى ،،جدران حاملة

4 

6.39 5.73 1 8 8 10 6 
المس     احات غی     ر المخصص     ة 

ص       حون ، مم       رات(للس       كن 
  )الخ...الدرج،

5 

 6 نوع المواصفات 21 6 5 1 - 7.85 8.76
 7 الموقع الجغرافي للمشروع 8 8 5 10 2 5.61 6.26

أجور العمال ومدى ، كلف المواد 12 13 3 2 3 6.76 7.54
 توفرھا

8 

 9 أماكن خزن المواد واآللیات 5 10 9 4 5 5.36 5.99
 10 أماكن رمي األنقاض 4 7 6 11 5 4.64 5.18
 11 أدوات البناء ومدى الحاجة لھا 8 11 8 5 1 6.21 6.94
 12 نقص أو أخطاء في التصمیم 17 13 2 - 1 7.73 8.63
  13  التخطیط ألسلوب ومسار التنفیذ 14 13 5 - 1 7.36 8.22

8.56 7.67 - - 3 16 14 
م   دى أكم   ال كاف   ة المخطط   ات 
المعماریة  واإلنش ائیة والص حیة 

  والكھربائیة والمیكانیكیة

14  

    المجموع            89.58  100
  
  

  مجموع اوزان العوامل لكل محور ولكل نوع من االجابة) 5(جدول رقم 
مؤثر   حورالم  ت

 جدا
متوسط  مؤثر

 التأثیر
قلیل 
 التأثیر

غیر 
 مؤثر

مواصفات ومؤھالت المخمن المعد   1
  ---   ---  17.25 51.97 16.54  لجدول الكمیات

  ---   ---  22.5 63.7 8.09  األخطاء الشائعة في أعداد جدول الكمیات  2
  ---   ---  32.3 57.3 ---   العوامل المؤثرة على دقة التخمین  3
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  مجموع النسبة المئویة الوزان العوامل لكل محور ولكل نوع من االجابة) 6(دول رقم ج  

مؤثر   المحور  ت
 (%)جدا

  مؤثر
(%) 

متوسط 
 (%)التأثیر

قلیل 
 (%)التأثیر

غیر 
 (%)مؤثر

مواصفات ومؤھالت المخمن المعد   1
  ---   ---  20.11 60.6 19.29  لجدول الكمیات

األخطاء الشائعة في أعداد جدول   2
  ---   ---  23.9 67.51 8.59  الكمیات

  ---   ---  35.99 64.01 ---   العوامل المؤثرة على دقة التخمین  3
  

  نموذج حسب الكمیات التخمینیة) 1(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                             - :اسم المشروع                                                                         
                                                                                                                          - :اسم  المخمن :                                           التاریخ 

  -:اسم المدقق                                :      تسلسل الصفحة

  شرح الفقرة أو العمل  التسلسل
  الكمیة  األبعاد  العدد  الوحدة  )التفاصیل ( 

  
 ارتفاع  عرض  طول        

    أو سمك

  غیر مؤثر  قلیل التأثیر  مؤثر  متوسط التأثیر  مؤثر جداً 

10  

20  

30  

40  

50  

60  

70  
%  

  مجموع النسبة المئویة الوزن العوامل لكل محور ولكل نوع من االجابة) 2(شكل رقم 
  

19.29  

8.59  

60.6  

67.51  
64.01  

20.11  
23.9  

35.99  

0.0  0.0  0.0   0.0  0.0  0.0   0.0  

  مواصفات ومؤهالت المخمن المعد لجدول الكمیات
  داد جدول الكمیاتاألخطاء الشائعة في أع

  العوامل المؤثرة على دقة التخمین
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 النظام تعریف نافذة) 3( رقم الشكل
 للنظام الرئیسیة القائمة نافذة) 4( رقم الشكل

 المحور الثاني نافذة) 6( رقم كلالش المحور االول نافذة) 5( رقم الشكل
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 النافذة التقییم النھائي نافذة) 8( رقم الشكل المحور الثالث نافذة) 7( رقم الشكل
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