
 

 مقدمة جدول الكميات 
1 - 

 تعتبر هذه المقدمة جزء ال يتجزأ من جدول الكميات وتقرا وتفسر على هذا االعتبار 

2 - 
 تعتبر جداول الكميات مع المقدمة جزء ال يتجزا من وثائق العطاء وتقرا وتفسر على هذا االعتبار 

3 - 
 

ان مواصفات ووصف االعمال للبنود المبينة في جداول الكميات غير مفصلة في الجداول وعلى المناقص مقدم  
 ها العطاء الرجوع الى المواصفات والمخططات والشروط للتأكد منها قبل وضع اسعار

4 - 
على المناقصين وضع اسعارهم الفردية للبنود على اساس السعر لكل وحدة كيل لجميع االعمال المبينة في  
جداول الكميات وتعتبر هذه االسعار ملزمة للمقاول وصالحة لجميع االعمال المطلوب تنفيذها في اي موقع  

عاملة واجور وآليات واالرباح واي    ضمن مناطق العطاء وتكون هذه االسعار شاملة لجميع التكاليف من ايدي 
مصاريف اخرى تترتب على المقاول بموجب شروط العقد ان كان منصوصا عليها صراحة أو ضمنا وال يحق  

 للمقاول المطالبة بأي زيادة في االسعار ألي سبب كانإال في الحاالت التي تجيزها شروط العقد. 

5 - 

صفات والمخططات وتعليمات المهندس سواء ذكر ذلك او لم  تنفيذ جميع األعمال بموجب جداول الكميات والموا
 يذكر ضمن البنود في هذه الجداول وتعتبر كلها متممة لبعضها البعض. 

6 -  
تشمل األسعار االفرادية ايضا على سبيل التوضيح وليس الحصر األعمال المؤقتة والمعدات االنشائية  

والسالمة العامة في الموقع وللعمال وكذلك االرياح وأية   والحراسة واالنارة وتوفير الممرات االمنة للمواطنين 
 نفقات أخرى شامال جميع االخطار وااللتزامات الواردة او التي ينص عليها العقد. 

اضافة الى ذلك فإن االسعار االفرادية واألجور تعتبر شاملة لحماية وتثبيث جميع أعمال المواسير والعبارات   - 7
مرافق المبينة وغير المبينة على المخططات التي يمكن أن تتعرض للخطر اثناء  والكوابل وجميع الخدمات وال

تنفيذ عمليات المقاول وتشمل األسعار كذلك تكاليف الفحوص التي يطلبها المهندس وكذلك تشمل عمل وتحضير  
 وتقديم المخططات التنفيذية وكذلك المخططات المرجعية. 

حماية االنشاءات القائمة والخدمات وازالة واعادة تركيب االطاريف   تكون االسعار التي يضعها المقاول شاملة  - 8
وإعادة وضع السطوح ) بالط اسمنتيء« كندرين « اسغلت«...( كما كانت عليه واالدراج وحديد الحماية على  

الجوانب الطرق والجسور واشارات المرور واالسيجة وكل الخدمات والمنشات التي قد تتاثر بشكل مباشر  
 باشر وكذلك ازاحة او تغيير خطوط المواسير القائمة تحت االرض واية وغير م 

خدمات أخرى وكذلك اعادة زراعة الشجيرات والترية الزراعية وكل يلزم وحس ب تعليمات وموافقة  
 المهندس. 

أي عمل يقوم به المقاول ويكون غير مطلوب في العقد وليس بأمر خطي من المهندس ان يكون مشموال في   - 9
 الكيل. عملية 

تطلبات   \ يكون الكيل والدفع كما هو موضحا في جدول الكميات لكل بند على حده ويكون السعر شامال جميع - 10
 العقد بموجب المواصفات وتعليمات المهندس 

تنفيذية يتطلبها العمل ان لزم االمر« وتوثيق جميع األعمال  على المقاول تقديم اية مخططات تنفيذية وجداول  - 11
بالص ور قبل العمل وبعده وعلى نفقته الخاصة: وجميع األعمال المطلوبة بموجب هذه الجداول يجب أن تطابق  

المخططات المقدمة ) في حال وجدت( من المقاول باإلضافة إلى مطابقتها للمواصفات الفنية وأي تعديالت  
( ألي عمل  shop Drawingالشروط الخاصة لهذا العطاء« وعلى المقاول تقديم مخطط تنفيذي ) عليها في 

 ( Check requestينوي تنفيذه مع كتاب طلب االستالم ) 

12 - 
إن الكميات الوارد ذكرها في جداول الكميات هي كميات تقريبية فقط لهذه األعمال وال يجوز اعتبارها الكميات 

 التي ينبغي على المتعهد تنفيذها إيفاء اللتزاماته بموجب هذا العقد.  الدقيقة والفعلية لألعمال 



13 - 
تعتبر كافة األسعار التي يضعها المتعهد مقابل كافة البنود في جداول الكميات على إنها القيمة الكاملة والشاملة  

ضاته من أي  لألعمال المنجزة والموضوعة في ذلك البند وأنها تشمل كذلك أرباح المتعهد والضرائب وتعوي
 التزامات أخرى قد يتحملها وفقا لهذا العقد. 

تقاس وتكال جميع األعمال كيال هندسيا مطابقا للخطوط واألبعاد وحسب ما جاء في المواصفات بالخطوط   14
واألبعاد التي يأمر بها المهندس وال ينظر ألي عرف قد يكون متبعا في القياسات المخالفة لذلك إال إذا ورد نص  

 لك. وال يكال أي جزء مرتين ضمن بندين مختلفين. صريح بذ 

15 - 
يضع المناقص أسعاره على العطاء حسب الشروط المطلوية بموجب العقد وفي حالة تقديمه الي عرض بديل  

ألي نوع من المواد فعليه تقديم ذلك العرض منفصال ومرفق معه كتالوجات كمواصفات منفصلة مع ذكر  
 الشركة الصانعة والمصدر  

16 - 
متعهد ملزم بتنفيذ أي بند من البنود المدرجة تحت أي قسم من األقسام ألي عمل من األعمال في أي قسم  إن ال

 آخر لم يرد ذكر هذا البند فيه وبنفس األسعار المقدمة من المتعهد. 

يحق لصاحب العمل إلغاء أي بند من البنود الواردة في جدول الكميات يرى أنه ليس من الضروري تنفيذه أو   - 17
افة أي بند ممائل لبنود العطاء يرى من الضروري تنفيذه دون اعتراض من المقاول أو المطالبة بأي  إض

 تعويض أو أسعار غير أسعار البنود المدرجة في جداول الكميات وتكون المحاسبة للكميات المنفذة فعال فقط. 

العطاء وتعليمات )المصمم(   إذا حصل تضارب أو تباين من جداول الكميات والمواصفات والمخططات ووثائق  - 18
 أو المشرف فيؤخذ بما هو أصلح وحسب ما يراه ممثل صاحب العمل. 

19 - 
على المقاول المحال عليه العطاء وعلى نفقته توفير جميع متطلبات ومستلزمات التحكم والسالمة المرورية  

 والسالمة العامة في جميع مواقع العمل. 

او اعمال رفع مساحي يتطلبها العمل وعلى نفقته الخاصة ان لزم  على المقاول تقديم اية مخططات تنفيذية  - 20
 االمر. 

في حال وجود أنقاض أو أي من مخلفات ناتجة عن تنفيذ األعمال في مواقع العمل وتم الطلب من المقاول   - 21
ازالتها ورفض ذلك« سيتم ازالتها من قبل صاحب العمل وعلى نفقة المقاول مضافا عليها مصاريف ادارية و  

 صم كل ذلك من الدفعات المرحلية ) المطالبات المالية ( للمقاول يخ

يجب على المقاول عمل الرفع المساحي لموقع العمل قبل ويعد تنفيذ االعمال حسب االصول ان لزم االمر   - 22
 وحسب تعليمات المهندس المشرف. 

لفات أوال بأول وبشكل فوري  على المقاول المحال عليه العطاء المحافظة على النظافة والترتيب وإزالة المخ - 23
 للمكب المعتمد ما لم يتم اعتماد موقع تشوين لها من قبل الجهة المشرفة. 

24 - 
 على المقاول المحال عليه العطاء استخدام القص الميكانيكي قبل القيام بأعمال الخلع واالزالة . 

سواء ذكر في جداول الكميات او لم يذكر جملة "وحسب المواصفات" فانه من المؤكد ان المطلوب تنفيذه حسب  - 25
 المواصفات الفنية الخاصة والعامة للمشروع مع إعطاء األولوية للمواصفات الخاصة. 

ر الخدمات )ماء«  على المقاول المحال عليه العطاء التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالعمل ومثال ذلك دوائ - 26
كهرياء« اتصاالت( واالستفسار عن خطوط الخدمات التي قد تكون موجودة في الموقع ونقلها إن لزم األمر وال  
 يتقاضى المقاول أي تعويضات عن ذلك وأي كلفة تترتب من قبل هذه الشركات تكون محمله على بنود العطاء. 

ية بهذه االعمال على الواقع واجراء التدقيق الالزم عليها  على المتعهد معاينة كافة العناصر واالعمال المعن  - 27
موقعياً والحصول على ما يحتاجه من بيانات وتوضيحات لها من الجهات المختصة المفوضة قبل ان يقوم  

بتحديد سعره لتنفيذ هذه االعمال كما وردت عليه وال يحق له المطالبة بأي تعويضات تنشأ نتيجة عدم معاينة  
 فيما بعد  مواقع العمل 



28 - 
جميع الكميات الواردة بجدول الكميات تقديرية ومتفرقة ضمن حدود المشروع؛ ويتم الكيل واحتساب الكميات  
الفعلية من قبل المهندس المشرف بموجب أوامر العمل ونماذج اإلستالم الرسمية ووفق مخططات المشروع  

 المعتمدة)ان وجدت(. 

الكتالوجات( االصلية للقطع واللوازم التي ينوي تركيبها في الموقع  على المقاول تقديم البيانات المصورة )  - 29
للمهندس المشرف )ان وجد(« على أن تكون هذه الكتالوجات شاملة لجميع خصائص القطع ولوازمها وطريقة  
تركيبها والمواصفات المصنوعة طبقاً لهاء وعلى أن تكون لغة هذه الكتالوجات هي اللغة الرسمية للعقد نفسه«  

و لغة اخرى مقبولة لدى المهندس. وعلى المقاول الحصول على موافقة المهندس المشرف على نوع القطع  ا
 وشكلها ولوازمها قبل توريدها للموقع في حال تطلب العمل ذلك.

يجب على المقاول تحديد الية الدخول والخروج من الموقع مع المحافظة على المكان من الخراب« وعليه تنفيذ   - 30
عمال التحضيرية واإلعداد لها  ويجب توفير كل ما يلزم من العمالة« ووسائل النقل « واالليات «  جميع األ 

واألدوات « والمواد« والمياه « والوقود والطاقة « وأي شيء آخر ضروري الستكمال األعمال على اكمل  
 وجه وحسب المواصفات العامة وتعليمات المهندس المشرف. 

 عليمات المهندس المشرف في الموقع والمحافظة على السالمة العامة كذلك. على المقاول االلتزام بت - 31

على المقاول تقديم البيانات المصورة ) الكتالوجات( االصلية للكوابل وألعمدة اإلنارة وملحقاتها والكشافات   - 32
أن تكون  ووحدات اإلنارة وصناديق التحكم واللوازم التي ينوي تركيبها في الموقع للمهندس المشرف« على 

هذه الكتالوجات شاملة لجميع خصائص القطع ولوازمها وطريقة تركيبها والموصفات المصنوعة طبقاً لها.  
 وعلى المقاول الحصول على موافقة المهندس المشرف على نوع القطع وشكلها ولوازمها قبل توريدها للموقع. 

 اال يكال أي جزء مرثين ضمن بندين مختلفين.   - 33

34 - 
( الي عمل ينوي تنفيذه مع كتاب  طلب االستالم  shop drawingsيم مخطط تنفيذي )على المقاول تقد 

(Check  Request   ويتم اعتماد مواقع األعمدة وصناديق التحكم ومسارات الكوابل واخذ  الموافقة النهائية )
 من المهندس المشرف قبل التنفيذ. 

من حدود المشروع ومكوناته من لوحات تغذية  جميع الكميات الواردة بجدول الكميات تقديرية ومتفرقة ض  - 35
وتحكم وكوابل وشبكة إنارة وغيرهاء ويتم الكيل واحتساب الكميات الفعلية من قبل المهندس المشرف بموجب  

 أوامر العمل ونماذج اإلستالم الرسمية ووفق مخططات المشروع المعتمدة. 
 

 

  

 

 

  


