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١- CCوارده بCCفات الCCشروط والمواصCCه للCCذه العمليCCضع ھCCه تخCCبنيPال لCCعمAفات اCCه ومواصCCشروط العامCCدفتر ال

أنCه قCد إطلCع ويعتبر مقدم العطاء العامه الصادره من المكتب العربى للتصميمات وا5ستشارات الھندسيه 

 و=ئحتCه ١٩٩٨لCسنة ) ٨٩(يھا وعلى الشروط المكمله ووافق على العمCل بمقتCضاه وإحكCام القCانون عل

التنفيذيه وتعدي�ته أساس التعاقد فى ھذه العمليه وذلك بتقديم عطائه فى مظروفين مغلقين إحCداھما فنCى 

  .وا`خر مالى  

يCة الCساعه الثانيCة عCشرة ظھCرا يCوم تقبل العطاءات بمكتب قسم العقود بديوان مجلس مدينة العريش لغا -٢

 .م ٢٠١٥/ ٢٩/٩الث�ثاء الموافق 

 .ًيوما تسعون يوما من تاريخ جلسة فتح المظاريف ) ٩٠(العطاء سارى المفعول لمدة  -٣

الكميCCات المبينCCه بكراسCCة الCCشروط والمواصCCفات تقديريCCه والغCCرض منھCCا بيCCان مقCCدار العقCCد بCCصفه عامCCه  -٤

نفيذه دون إعتراض منه أو المطالبه بأى تعويض وعلى المقCاول التحقCق والعبره بما يطلب من المقاول ت

 م ١٩٩٨لCسنة ) ٨٩(من صحة المقادير والكميات والرسCومات ويطبCق علCى المقCاول نCصوص القCانون 

 ال�ئحCه ٨٢ ومCاده ٨٧و=ئحته التنفيذيه وتعدي�تCه وأى مCواد مCضافه بخCصوص الكميCات المنفCذه مCاده 

 .م وأى تعدي�ت تطرأ عليه ١٩٩٨ لسنة ٨٩التنفيذيه للقانون 

للمجلس الحق فى رفض أو قبول أى عطاءات أو تجزءته أو إلغاء المناقصه بCدون إبCداء اAسCباب لمقCدم  -٥

 .العطاء 

على المقاول تقديم سابقه أعمال معتمده من الجھCات الCسابق التعامCل معھCا وصCوره مجCدده مCن البطاقCه  -٦

د المCCصرى لمقCCاولى التCCشييد والبنCCاء وشCCھادة التCCسجيل بمCCصلحة الCCضريبيه وبطاقCCه التCCسجيل با5تحCCا

الضرائب على المبيعات وصوره مCن الCسجل التجCارى مجCدد وصCوره مCن عقCد تأسCيس الCشركه وكCشف 



من ا5تحاد المصرى لمقاولى التشييد ) أصل(بالمعدات ومراكز الصيانه إن وجدت وشھادة بيانات مؤقته 

 .والبناء 

ميع مواد البناء الداخله والمستخدمه فى العمليCه دون ا5نتظCار Aى تCصاريح ودون على المقاول تدبير ج -٧

أن يCؤثر ذلCك علCCى مCدة العمليCه وأن يCCضع المقCاول فCى تقييمCCه لفئCات البنCود تقلبCCات اAسCعار والCCضرائب 

 .العامه والمبيعات وخ�فه خ�ل مدة التنفيذ 

 .م ١٩٩٨لسنة ) ٨٩(بق عليھا القانون رقم أى تأخير عن المده اAصليه للتنفيذ دون مبررات يط -٨

يعين المقاول مھندسا نقابيا متخصصا لكل عمليه منفصله مديرا للمشروع ومتضامن معه فى المCسئوليه  -٩

�ل مCدة التنفيCذ وللمجلCس الحCق Cًويحضره معه عند التعاقد على أن يقدم إقرارا با5شراف على العمليه خ

 .ين جنيه يوميا على كل مھندس غير متواجد أثناء سير العمل جنيھا مبلغ مائت) ٢٠٠(فى خصم مبلغ 

 .يلتزم المقاول بتنفيذ قوانين العمل وا5حتياطات الصحيه والبيئيه واAمنيه للعماله القائمه على التنفيذ  - ١٠

 المقCCاول مCCسئول عCCن تCCدبير الميCCاه الCCصالحه لPعمCCال والكھربCCاء بمعرفتCCه وعلCCى نفقتCCه ويقتCCصر دور  - ١١

 .عطائه الخطابات ال�زمه لتسھيل مھمته فقط المجلس على إ

مCن ا5شCتراطات ) ٢٥(تبدأ مCدة العمليCه مCن تCاريخ إسCت�م الموقCع أو التCاريخ المCشار إليCه بCالفقره رقCم  - ١٢

         ) .٣٠/٦/٢٠١٥من تاريخ التعاقد حتى ( العامه ومدة العمليه ھى 

راطات المجلCCس تعتبCCر مرفوضCCه قطعيCCا أى إشCCتراطات مخالفCCه لمCCا جCCاء بCCدفتر ا5شCCتراطات وكCCذلك إشCCت - ١٣

وللمجلCCس الحCCق فCCى رفCCض أى عطCCاء مقتCCرن بCCاى إشCCتراطات أو تحفظCCات تخCCالف ا5شCCتراطات العامCCه 

   .والخاصه بإشتراطات المجلس للعمليه

                                                                                         توقيع مقدم العطاء

 

 

 سCCى سCCى ١٦٠٠علCCى المقCCاول تCCدبير سCCياره ركCCوب بCCسائقھا بحالCCة جيCCده = تقCCل سCCعة محركھCCا عCCن  - ١٤

وتخصص للعمل مع طاقم ا5شراف المعين مCن قبCل المجلCس فقCط وتكCون ھCذه الCسياره جCاھزه وصCالحه 

جنيCه ) ٢٠٠(ل}ستخدام طوال اAسبوع وطوال النھار يوميا وفى حالة تخلفھا Aى سبب يCتم خCصم مبلCغ 

ط مائتين جنيه عن كل يوم وذلك 5ستئجار سCياره علCى حCساب المقCاول أو إسCتخدام سCيارات المجلCس فق

 .وذلك دون إعتراض المقاول 

علCCى المقCCاول تجھيCCز مكتCCب بمنطقCCة العمCCل حCCسب إشCCتراطات المكتCCب العربCCى وتحفCCظ بCCه نCCسخه مCCن  - ١٥

 .الرسومات وصوره من العقد وا5شتراطات العامه 

 الخلطCCات الخرسCCانيه المCCسلحه والعاديCCه وذلCCك بإسCCتخدام المCCواد المحجريCCه التCCى يقCCوم المقCCاول بتCCصميم - ١٦

 يCCوم و= يقCCل ٢٨ بعCCد ٢سCCم/  كجCCم٢٥٠ينCCوى إسCCتخدامھا بحيCCث =يقCCل إجھCCاد الخرسCCانه المCCسلحه عCCن 

 يوم كذلك وعلى أ= يقل محتCوى المتCر المكعCب مCن ٢٨ بعد ٢سم/ كجم٢٠٠إجھاد الخرسانه العاديه عن 



 اAسمنت عما ھو وارد بكراسة الشروط والمواصفات والرسومات مع تقديم نتائج تكسير الخرسانات من

 .المكعبات القياسيه الخرسانيه لكل عنصر فى حالة طلب ذلك

�حيتھا وذلCCك للمCCواد المCCستخدمه ومنھCCا  - ١٧CCن صCCد مCCاده التأكCCتخدام أى مCCى إسCCدء فCCل البCCاول قبCCى المقCCعل )

 والتى يتم إستخدامھا فى جميع أجزاء المنشأه وذلك قبCل البCدء فCى ) المياه – الزلط – الحديد –اAسمنت 

إسCCتخدامھا وكCCCذا بعCCCد إسCCتخدامھا بحيCCCث تكCCCون مطابقCCه للمواصCCCفات الفنيCCCه وفCCى حالCCCة مخالفتھCCCا بعCCCد 

إسCتخدامھا يCتم إزالتھCا بمعرفCCة المقCاول دون المطالبCه بCأى تعCCويض وإسCتخدام أى مCواد بالعمليCه تعتبCCر 

 من المقاول بص�حية ھذه المواد ومطابقتھCا للمواصCفات ومCسئوليته عCن أى مخالفCه بمثابة إقرار كتابى

 .تظھر نتيجة 5ستخدام ھذه المواد 

يتم توقيع مقCدم العطCاء علCى جميCع صCفحات كراسCة الCشروط والمواصCفات وا5شCتراطات العامCه ويخCتم  - ١٨

 .بختمه الخاص  

 علCCى لوحCCات ٥٠ : ١للمCCشروعات بمقيCCاس رسCCم علCى المقCCاول تقCCديم رسCCومات تنفيذيCCه لمCCا يCتم تعديلCCه  - ١٩

( مناسبه مبين عليھا جميع ما سيتم تركيبه أو تعديله بمعرفة المقاول على أن يعتمCد مCن جھCة ا5شCراف 

 ) .صور ) ٣+ (أصل 

يلتزم المقاول بمجرد اخطاره بقبCول عطائCه بإسCتيفاء التCامين النھCائي وكCذا وثCائق التCأمين عCن اAعمCال  - ٢٠

�ل مCدة عCشرة أيCام وفCى حالCة عCCدم قيامCه بإسCتيفاء التCامين تطبCق المCCاده قبCل البCدء فCي CCك خCل وذلCالعم

 . م  ١٩٩٨ لسنة ٨٩من القانون ) ١٨(

على المقاول تقديم عينات عن كافة اAعمال 5عتمادھا قبل التركيCب وحCسب أحCوال نوعيCة اAعمCال التCى  - ٢١

 .تخص العمليه

  ٠قاول واضحة مع تفقيطھا بخط واضح في خانة الفئة يتم وضع اAسعار لجميع البنود بمعرفة الم - ٢٢

من المستندات الخاصة بالمشروع والمقاول مسئول مسئولية كاملCة ) صورة+ اصل (يعتبر دفتر الزيارة  - ٢٣

عن تواجد دفتر الزيارة بالموقع وتنفيذ كل ما جاء من التعلميات الموقعة من مCدير اAعمCال والمھندسCين 

تبر أي اعمال لCم يCصرح بھCا بCدفتر الزيCارة غيCر ملزمCة لC}داره وأى أعمCال لCم المشرفين وا5داره ، وتع

يصرح بھا من قبل طCاقم ا5شCراف مرفوضCة و= يCستحق عنھCا أي مCستحقات وتCزال علCى نفقCة المقCاول 

 .على أن يتم تقديم ھذا الدفتر ضمن مستندات ختامى العمليه 

 .ى الطبيعه قبل الدخول في المناقصة علي المقاول التاكد من موقع ا5نشاء للعملية عل - ٢٤

علي المقاول استي�م موقع العملية خ�ل اسبوع من تاريخ صدور امر الCشغل وفCي حالCة تخلCف المقCاول  - ٢٥

 .عن است�م الموقع مدة تزيد عن اسبوع أخر يعتبر إبتداء مدة العملية من تاريخ تسديد التامين النھائي 

ذى ل}عمال علي أن يلتزم بھا بعد إقCراره وإعتمCاده مCن المجلCس ، علي المقاول تقديم برنامج زمني تنفي - ٢٦

وفي حالة ا5خ�ل بھذا البرنامج يحق للمجلس تعلية قيمة غرامة التأخير حتCي إنتھCاء اAعمCال أو سCحب 

      ٠اAعمال وذلك حسب ما يراه المجلس



 وكCذا المCستندات والتوصCيات علي المقاول التاكد بنفسه من أن كراسة الشروط والمواصفات المباعة له - ٢٧

والتعدي�ت المرفقة ھي لذات العملية المتقدم لھا وأن جميCع الكميCات الخاصCة بCالبنود مدونCة فCى كراسCة 

 .الشروط والمواصفات وأن يراجع المجلس في أى إيضاحات له قبل جلسة فتح المظاريف 

                              توقيع مقدم العطاء                                                            

  

علي المقاول التقدم بنفسه عند طلب شراء نسخه من الكراسة أو بتوكيل رسمى معتمد وكذا عند حCضور  - ٢٨

 .جلسات فتح المظاريف 

علCCCى المقCCCاول أن يCCCضع اAسCCCعار للعمليCCCه عنCCCد دراسCCCته لھCCCا شCCCامله ضCCCرية المبيعCCCات المقCCCرره AعمCCCال  - ٢٩

ًضرائب ورسوم أو إلتزامات حكوميه أخرى وفقا Aحكام القCوانين واللCوائح المعمCول بھCا المقاو=ت وأى 

 .فى ھذا الشأن 

= يسمح للمقاول بأي حCال مCن اAحCوال تجزئCة الكميCات أو فئاتھCا وأن يCتم وضCع اAسCعار علCي الكميCات  - ٣٠

بإشCCتراطات أو المنCCصوص عليھCCا بالكراسCCة واضCCحة وبقيمCCة واحCCدة لكCCل بنCCد ويCCستبعد أي عطCCاء يقCCرن 

 ٠تحفظات تخالف إشتراطات المجلس و= يقبل تحميل اAسعار من بند إلي أخر

على المقاول فور صدور أمر الشغل للعمليه أن يبدأ فCى إسCتخراج التCرخيص الخCاص بأعمCال البنCاء مCن  - ٣١

انون م وتعدي�تCه بالق١٩٧٦C لCسنة ١٠٦ًا5داره الھندسيه بالمجلس وعلCى نفقتCه الخاصCه طبقCا للقCانون 

 .م ١٩٩٦ لسنة ١٠١م والقانون ١٩٩٢ لسنة ٢٥

يتم عمل التقرير ا5ستشارى بمعرفة المكتب المصمم وعند العمل بمقتضاھا يتحمل المقCاول تكلفCة تقريCر  - ٣٢

 .ًا5ستشارى خصما من حسابه 

يقصد بالعمليه المطروحه تنفيذ الرسومات بالكراسه والتى على أساسھا تم البCت وأى زيCادات تنCتج عCن  - ٣٣

ًتعديل فى اAساسCات بنCاءا علCى التقCارير ا5ستCشاريه والتCى يتحCتم تنفيCذھا أو زيCاده فCى الحCصر الفعلCى 

 . المقرره بالقانون فى تعديل حجم العقد ٪٢٥لمقايسة المشروع = تدخل فى نسبة 

ى مCCن دفتCCر الCCشروط مCCن المكتCCب العربCCى يحCCق لCC}داره أن تنظCCر فCCى المCCدد التCC) ٤(با5ضCCافه إلCCى المCCاده  - ٣٤

تجيزھا ا5داره كمدد توقف قھريه ودون المطالبCه بزيCادة اAسCعار بعCد العCرض علCى إدارة الفتCوى لCنص 

 :  وھى ١٩٩٨ لسنة ٨٩من القانون ) ٢٣(الماده 

أيام الحروب والكوارث الطبيعية وتسجل بCدفتر الزيCاره مCن طCاقم ا5شCراف بمCا يفيCد التوقCف الفعلCى و=  -

  . ر ا5عتياديه التى يمكن للمقاول تقديرھا عند دراسة العمليه تشمل النوات وا5مطار واAمو

أى عوائCCق غيCCر ظCCاھره أو تعCCديل فCCى الموقCCع بمكاتبCCات رسCCميه أو تCCأخير فCCى إعتمCCاد التCCرخيص المقCCدم  -

  . ل}داره الھندسيه بخطاب رسمى يوضح سبب التوقف 

 .العمليه  على المقاول عدم وضع شرط أى تأخير فى صرف الدفعات يضاف إلى مدة  - ٣٥



يشمل المظروف الفنى على التأمين المؤقت والبيانات والمستندات المطلوبه للتحقق من مطابقة العCرض  - ٣٦

الفنCCى للCCشروط والمواصCCفات المطروحCCه وتCCوافر الكفايCCه الفنيCCه والمقCCدره الماليCCه لمقCCدم العطCCاء وعلCCى 

 -:اAخص 

 .جميع البيانات الفنيه على العرض المقدم  •

 ٠طريقة التنفيذ  •

 .البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته  •

 .بيان مصادر ونوع المواد والمھمات واAجھزه التى تستخدم فى التنفيذ  •

 ٠بيان عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التى سيسند إليھا ا5شراف على التنفيذ  •

 ٠بيانات كامله عن الشركات التى يسند إليھا جزء من التنفيذ  •

 ٠سابقة اAعمال  •

 ٠د فى السج�ت الخاصه بالنشاط موضوع التعاقد بيان القي •

ًالقيد فى السجل التجارى أو الصناعى أو السج�ت التى تكون القيد بھا واجبا قانونيا حسب اAحوال  • ً

٠ 

 .بطاقة عضويه ا5تحاد المصرى للتشييد والبناء  •

 .شھادة تسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات  •

 .البطاقه الضريبيه  •

 .كل القانونى لمقدم العطاء بيان الش •

 -:المظروف المالى ويشمل   -

 ٠قوائم اAسعار وطريقة السداد   •

ًقيمCCة الCCصيانه وغيرھCCا مCCن العناصCCر التCCى تCCؤثر علCCى القيمCCه الماليCCه للعCCرض وفقCCا لمCCا  •

 ٠تقتضيھا شروط الطرح 

وعند تقCديم التCأمين فقط ثمانية آ=ف جنيه )   جنيه ٨٠٠٠( يرفق بالمظروف الفنى تأمين إبتدائى بمبلغ  - ٣٧

 يومCCا مCCن تCCاريخ فCCتح ١٢٠ا5بتCCدائى بخطCCاب ضCCمان يجCCب أ= تقCCل مCCدة سCCريان خطCCاب الCCضمان عCCن 

 يومCا مCدة سCريان العطCاء مCن ٩٠(  مCن ال�ئحCه التنفيذيCه ٧٠المظاريف الفنيه وذلك طبقا Aحكام الماده 

علCى اAقCل بعCد إنتھCاء ) ثCين يومCاث�( يومCا ٣٠تاريخ فنح المظاريف الفنيه مضافا إليھا مده = تقCل عCن 

 ) . المده المحدده لسريان العطاء 

أى بنCCد غيCCر وارد فCCى كراسCCة الCCشروط والمواصCCفات يحاسCCب علCCى أسCCعار الCCسوق أو دراسCCة تحليليCCه  - ٣٨

 .لPسعار  

بلتCCزم المقCCاول الراسCCى عليCCه العمليCCه بCCسداد مCCستحقات العمالCCه الغيCCر منتظمCCه لCCدى القCCوى العاملCCه وفقCCا  - ٣٩

 وتعدي�ته والقوانين واللوائح المعمول بھا فى ھCذا الCشأن بمديريCة القCوى ٢٠٠٣ لسنة ١٢ن رقم للقانو

 .العامله وإحضار مخالصه بذلك



  

  توقيع مقدم العطاء                                                                             
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  ٢٠١٦ / ٢٠١٥ ا����ل ا����ی	 ���م  /����ا��ت ا���
	  ������ ا

� �
  ــ :  المـــواد*



 يجب أن نكون الخامات المورده مطابقه للمواصفات الفنيه والكود المصرى الخاص بكCل عمCل -

  .للمواصفات الفنيه المصريه وكذلك مطابقه للعينات المعتمده من جھاز ا5شراف ومطابقه 

  ــ: شروط التنفيذ * 

ً يتم تنفيذ جميCع اAعمCال المطلوبCه طبقCا للمواصCفات الفنيCه وتعليمCات جھCاز ا5شCراف وللكCود -

  .المصرى الخاص بھذه اAعمال 

  ــ: القيــاس * 

ل عمل ً يتم قياس جميع اAعمال طبقا لبنود القياس التى ينص عليھا الكود المصرى الخاص بك-

.  

  ــ: التصنيع والتركيب * 

 . يتم التركيب لما ھو وارد بالكود المصرى الخاص بكل عمل -
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  محافظة شمال سيناء
  مركز ومدينة العريش

  ھندسيه   ا5داره ال
  ٢٠١٥/٢٠١٦اAعمال السنوية لعام / السعر ا5سترشادى لعملية 

 ا5جمالي الفئة الكميه ا��#"ة بيان اAعمال م
  @êî†bïnÈfia@ßbáÈÿa@êî†bïnÈfia@ßbáÈÿa@êî†bïnÈfia@ßbáÈÿa@êî†bïnÈfia@ßbáÈÿa@Z@Z@Z@Z��������        

 العموميةمع نقل الناتج إلى المقالب  بالمتر المكعب نقض وھدم وإزالة
 ــ: مما جميعه 

     

   ١٠ ٣م  مقاس  أيو نوع أي من  مباني-أ 

١ 
 
 
 
   ١٠ ٣م  عاديهخرسانة – حجر دبش  -ب 



 ا5جمالي الفئة الكميه ا��#"ة بيان اAعمال م
   ١٠ ٣م  مسلحهخرسانة -جـ 

 مع نقل ناتج التكسير إلى المقالب ا`تيةبالمتر المسطح تكسير اAعمال 
 ــ:   شامل السقايلالعمومية

     

   ١٠ ٢م  للواجھات خارجي أو داخلي بياض        - أ

 خرسانة – أرضيه – رخام – ماستيك وموز يك – سيراميك( ب�ط -ب 
 ) قشره أرضيات–ميول 

   ١٠ ٢م

   ١٠ ٢م )حراري – فشره – فرعوني( تكسيات الواجھات -جـ 

   ١٠ ٢م  فقط للقائمة والمقاس والنائمة للقائمة)  رخام – وموزا يك(  درج –د 

٢ 

   ١٠ ٢م  دكه خرسانة عاديه-ھـ 

 مما جميعه بالمتر العموميةربه ومخلفات للمقالب بالمتر المكعب نقل أت ٣
 المكعب 

   ٥٠ ٣م

      ــ:   والبند كامل مما جميعها`تية صنايعى لزوم اAعمال باليومية

 – الومنيوم – حوائط – دبش – فرعوني – صناعي حجر – حراري -أ 
  قرميد– سيراميك –رخام 

   ١٠ يوميه

٤ 

 – بياض – دھانات – كھربائي –ّ بناء – حداد مسلح – نجار مسلح -ب 
  أعمال أخرىأي

   ١٠ يوميه

   ١٠ يوميه مطلوبة أعمال أي عامل لزوم باليومية ٥

 فى العالي بقطع منتظمةبالمتر المسطح أعمال تسويه Aرض غير  ٦
  م مع نھو العمل كام� مما جميعه ٠.٥± الواطى حتى منسوب 

   ١٠ ٢م

أرض مCCCع نقCCCل النCCCاتج الغيCCCر صCCCالح للمقالCCCب بCCCالمتر المكعCCCب حفCCCر فCCCى 
 وسCCند جوانCCب الحفCCر ونCCزح الميCCاه إذا لCCزم العمCCل كCCام� حCCسب العموميCCة
 ــ:  والمواصفات الفنيهالصناعةأصول 

     

   ٥٠ ٣م  أرض عاديه-أ 

٧ 

   ١٠ ٣م  أرض صلبه-ب 

 والدمك التسوية صالحه من ناتج الحفر مع بأتربةبالمتر المكعب ردم  ٨
 والرش بالمياه الواحدة للطبقة سم ٢٥ على طبقات = تزيد عن جيدا

  والمواصفات الفنيه مما جميعه الصناعةوالدك بالمنداله حسب أصول 

   ٥٠ ٣م

 ومن محاجر معتمده مع ونظيفةبالمتر المكعب ردم برمال مورده  ٩
 سم والرش ٢٥ والدمك بالمنداله على طبقات = تزيد عن التسوية

  ع�وة مما جميعه دون الصناعة المواصفات الفنيه وأصول بالمياه حسب

   ٥٠ ٣م

 ٣ م٠.٨ عاديه وخ�فه مكونه من خرسانةبالمتر المكعب توريد وصب  ١٠
 مع أقل ٣م/  كجم أسمنت بورت�ندى عادى ٢٥٠ رمل ، ٣ م٠.٤زلط ، 

 مما الصناعةنسبه مياه =زمه للتشغيل طبقا للمواصفات الفنيه وأصول 
 جميعه

   ٥٠ ٣م



 ا5جمالي الفئة الكميه ا��#"ة بيان اAعمال م
 سم شرح البند ١٠ عاديه سمك خرسانةبالمتر المسطح توريد وصب  ١١

 الصناعة أو النقص طبقا Aصول بالزيادة السمك تتسيبالسابق مع 
 والمواصفات الفنيه ونھو العمل كام� مما جميعه

   ٥٠ ٢م

   ١٠ ٢م  عاديه لPرضيات مما جميعه خرسانةبالمتر المسطح تمشيط سطح  ١٢

 ٧ ميول لPسطح بسمك متوسط خرسانةتر المسطح توريد وفرش بالم  ١٣
 لصرف ال�زمة مع تخليق الميول ٣م/ كجم١٥٠سم وبنسبة أسمنت 

 ونھو العمل كام� الصناعةاAمطار طبقا للمواصفات الفنيه وأصول 
 حسب المواصفات 

   ١٠ ٢م

 مسلحه لزوم اAساسات وبخلطه خرسانةبالمتر المكعب توريد وصب  ١٥
 كجم أسمنت بورت�ندى ٣٥٠ رمل ، ٣ م٠.٤ زلط ، ٣ م٠.٨كونه من م

 مع أقل نسبه مياه صالحه للتشغيل مع نھو العمل كام� حسب ٣م/ عادى 
 مما جميعهوتعليمات جھاز ا5شراف  والمواصفات الفنيه الصناعةأصول 

   ١٥ ٣م

ن  مسلحه لزوم الھيكل الخرسانى مخرسانةبالمتر المكعب توريد وصب  ١٦
 ٠.٤ زلط ، ٣ م٠.٨أعمده وكمرات وأسقف وأعتاب وبخلطه مكونه من 

 مع أقل نسبه مياه ٣م/  كجم أسمنت بورت�ندى عادى ٣٥٠ رمل ، ٣م
 والمواصفات الصناعةصالحه للتشغيل مع نھو العمل كام� حسب أصول 

  مما جميعهوتعليمات جھاز ا5شراف الفنيه 

      ١٥  ٣م

 أو النقصان والثمن بالزيادةزوم الخلطات بالشيكاره توريد أسمنت ل
 ــ: يشمل التشغيل مما جميعه 

     

   ١ هشيكا ر  أسمنت بورت�ندى عادى-أ 

١٧ 

   ١ هشيكا ر  أسمنت بورت�ندى مقاوم للكبريتات-ب 

 ٢٠٠ سم مبنى بمونه مكونه من ٢٥ طوب سمك مباني بالمتر المكعب 
نھو العمل كام� حسب المواصفات  رمل مع ٣م/ كجم أسمنت بورت�ندى 

 ــ : الصناعةوأصول 

     

   ١٠ ٣م  ى طوب مصمت أسمنت-أ 

١٨ 

   ١٠  ٣م   طوب مصمت طفلى–ب 

 مع نھو ق سم شرح البند الساب١٢ طوب سمك مبانيبالمتر المسطح 
 ــ : الصناعةالعمل كام� حسب المواصفات وأصول 

     

   ٣٠ ٢م  ى طوب مصمت أسمنت-أ 

   ٣٠  ٣م   طوب مصمت طفلى–ب 

١٩ 
 

   ٣٠ ٢م  طوب أسمنت مفرغ - جـ

بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسيات قشره بدبش مبنى بمونه مكونه 
 ونھو العمل كام� ألكحله رمل مع ٣م/  كجم أسمنت بورت�ندى ٣٠٠من 

 ــ:  والمواصفات الفنيه مما جميعه الصناعةحسب أصول 

     ٢٠ 

   ١ ٢م حوائط لزوم ال-أ 



 ا5جمالي الفئة الكميه ا��#"ة بيان اAعمال م
   ٤ ٢م  لزوم اAرضيات-ب 

بالمتر المكعب توريد وبناء دبش منحوت تحت غشيم بمونه مكونه من  ٢١
 ونھو العمل كام� ألكحله رمل مع ٣م/  كجم أسمنت بورت�ندى ٣٠٠

   والمواصفات الفنيه مما جميعهالصناعةحسب أصول 

   ٥ ٣م

 بدون مونه مع نھو العمل بالمتر المكعب توريد ورص حجر دبش غشيم ٢٢
 الصناعةكام� حسب المواصفات وأصول 

   ١ ٣م

بالمتر المكعب توريد وفرد تربه إح�ل مكونه من زلط فاير ورمل بنسبة  ٢٣
 الصناعة مع نھو العمل كام� حسب المواصفات وأصول ١ : ٢

   ١ ٣م

 بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عازله لPسطح دورات المياه من ٢٤
 سم ١٠طبقتين إنسومات وث�ثة طبقات بيتومين ساخن مع عمل ركوب 

 مما الصناعةمع نھو العمل كام� حسب المواصفات الفنيه وأصول 
 جميعه

   ٥٠ ٢م

بالمتر المسطح توريد وفرش طبقه عازله دھانات لزوم اAساسات  ٢٥
والحوائط وجھين مع نھو العمل كام� حسب المواصفات الفنيه وأصول 

  مما جميعهصناعةال

   ٥٠ ٢م

دھان لزوم  أسمنتي والبالمتر المسطح توريد وفرش طبقه عازل  ٢٦
وجھين مع نھو العمل كام� حسب واAسقف اAساسات والحوائط 

  مما جميعهالصناعةالمواصفات الفنيه وأصول 

   ١٠ ٢م

بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط واAسقف والكمرات  ٢٧
نى من الداخل والخارج والثمن يشمل السقاله إذا لزم اAمر ونھو للمب

 والمس حسب المواصفات الفنيه وأصول بالمحارة والخدمةَالعمل جيدا 
  مما جميعهالصناعة

   ١٠٠ ٢م

بالمتر المسطح توريد وعمل بياض طرطشه أو فطيسه للواجھات من  ٢٨
 إذا ارتفاع بأييل  وضھاره وطرطشه إبتدائيه والثمن يشمل السقابطانة

  الصناعةَلزم اAمر مع نھو العمل كام� حسب المواصفات الفنيه وأصول 

   ١٠٠ ٢م

بالمتر المسطح توريد وعمل طرطشه نھائيه أو فطيسه بمونه مكونه من  ٢٩
 إذا لزم ارتفاع بأي شامل السقايل مناسبة نسبه وبودرةأسمنت أبيض 

 الصناعةصفات الفنيه وأصول َاAمر مع نھو العمل كام� حسب الموا

   ١٠٠ ٢م

 مع ارتفاع بأيبالمتر المسطح توريد وعمل بياض أسافل موزايكو  ٣٠
َ والتلميع وعمل فواصل زجاج مع نھو العمل كام� حسب الجلي

 الصناعةالمواصفات الفنيه وأصول 

   ١٠ ٢م

 وضھاره بطانة من الصناعيبالمتر المسطح بياض بمونه الحجر  ٣١
 إبتدائيه بمونه حسب المواصفات مع الدق بالبوشارده وطرطشه

َ مع نھو العمل كام� حسب ارتفاع Aيوالتقسيم شامل السقاله 
 الصناعةالمواصفات الفنيه وأصول 

   ١٠ ٢م

حسب المواصفات سافيتو أو ما يماثله بالمتر المسطح بياض بمونه ال ٣٢
َكام� حسب  مع نھو العمل ارتفاع Aيوالتقسيم شامل السقاله 
 الصناعةالمواصفات الفنيه وأصول 

   ١٥٠ ٢م

 ارتفاعبالمتر المسطح تركيب سقايل لزوم جميع أعمال الواجھات باى  ٣٣
 �مع القياس الھندسى للواجھات دون تنزيل الفتحات ونھو العمل كام

 حسب أصول الصناعه

   ١٠ ٢م

ى أحجام مع بالمتر الطولى توريد وعمل بياض تخشين للبردورات بأ ٣٤
إزالة اAتربه والنظافه مع نھو العمل كام� حسب أصول الصناعه 

   ٩٠ ط. م 
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 والمواصفات الفنيه

٣٥ 
 

بالمتر المسطح توريد ودھان ببوية الزيت ث�ثة أوجه خ�ف الوجه 
التحضيرى مع الصنفره والمعجنه لزوم الحوائط واAسقف والكمرات 

كام� حسب أصول الصناعه وجميع أعمال النجاره مع نھو العمل 
 والمواصفات الفنيه

   ١٥٠ ٢م

بالمتر المسطح توريد ودھان ببوية الزيت شرح البند السابق ولكن 
 �حوائط وأسقف كمرات قديمه وكذلك نجاره قديمه مع نھو العمل كام
حسب أصول الصناعه والمواصفات الفنيه مع الصنفره والمعجنه إذا لزم 

 : اAمر 

      

   ٥٠ ٢م  وجه واحد-أ 

٣٦ 

   ١٠٠ ٢م  وجھين-ب 

٣٧ 
 

ث�ثة أوجه القابل للغسيل بالمتر المسطح توريد ودھان ببوية الب�ستيك 
خ�ف الوجه التحضيرى مع الصنفره والمعجنه لزوم الحوائط واAسقف 
 والكمرات مع نھو العمل كام� حسب أصول الصناعه والمواصفات الفنيه

   ١٠٠ ٢م

شرح البند قابل للغسيل المسطح توريد ودھان ببوية الب�ستيك بالمتر 
السابق مع الصنفره والمعجنه إذا لزم اAمر مع نھو العمل كام� حسب 

 ــ : أصول الصناعه والمواصفات الفنيه 

     

   ١٠٠ ٢م  وجه واحد-أ 

٣٨ 

   ١٠٠ ٢م  وجھين-ب 

Aسوار مع بالمتر المسطح توريد ودھان بالجير للحوائط واAسقف وا
كحت الدھان القديم والتنظيف مع نھو العمل كام� حسب أصول الصناعه 

 ــ : والمواصفات الفنيه 

      

   ١ ٢م  وجه واحد-أ 

٣٩ 

   ١ ٢م  وجھين-ب 

بالمتر المسطح توريد ودھان ببوية الزيت شامل الوجه التحضيرى 
لزوم أعمال الكريتال بالبرايمر مع الصنفره والمعجنه إذا لزم اAمر 

المشغول أو أى أعمال حديد والقياس لوجه واحد بالنسبه للكريتال 
 ــ: المشغول والمصبعات 

     

   ٥٠ ٢م  وجه واحد-أ 

٤٠ 

   ١٥٠ ٢م  وجھين-ب 

بالمتر المسطح توريد ودھان بمواد إيبوكسيه من شركات معتمده حسب 
 ــ: المواصفات وأصول الصناعه 

      ٤١ 

   ١٠ ٢م  وجه واحد-أ 



 ا5جمالي الفئة الكميه ا��#"ة بيان اAعمال م
   ١٠ ٢م  وجھين-ب 

بالمتر المسطح توريد وعمل دھانات كيمبليكو أو مايماثلھا إنتاج  ٤٢
كيماويات البناء الحديث أو مايماثلھا لزوم الواجھات أو الحوائط 
واAسقف وبعينه معتمده قبل الدھان مع الصنفره والمعجنه إذا لزم اAمر 

َكام� حسب المواصفات الفنيه وأصول شامل السقايل مع نھو العمل 
 الصناعه

    ١٠ ٢م

٤٣ 
 

بالمتر المسطح توريد وعمل دھانات شفافه وجھين لزوم الحوائط 
َواAسقف أو النجاره أو أى أعمال أخرى مع نھو العمل كام� حسب 

 المواصفات الفنيه وأصول الصناعه

   ٢٠ ٢م

Pرضيات وبمونه حسب بالمتر المسطح توريد وتركيب ب�ط موزايكو ل
المواصفات مع السقيه بلبانى اAسمنت اAبيض ونھو العمل كام� حسب 

 ــ: المواصفات الفنيه وأصول الصناعه 

      

   ١ ٢م  سم٢ × ٢٠ × ٢٠ مقاس -أ  

   ١٠٠ ٢م  سم ٢.٥ × ٢٥ × ٢٥ مقاس -ب 

٤٤ 

   ١٠٠ ٢م  سم٣ × ٣٠ × ٣٠ مقاس -جـ 

تركيب ب�ط أسمنتى سنجابى لPسطح مقاس بالمتر المسطح توريد و ٤٥
 ٤ سم مع عمل وزره ب�ط مائله مع عمل فواصل تمدد كل ٢×٢٠×٢٠

م مع ملء ھذه الفواصل وسقى اللحامات بلبانى اAسمنتى ونھو العمل 
 كام� حسب أصول الصناعه والمواصفات الفنيه

   ٤٠ ٢م

ت ألوان مقاس بالمتر المسطح توريد وتركيب ب�ط أرصفه أسيتل كري ٤٦
 سم مع نھو العمل كام� حسب أصول الصناعه ٢ × ٢٠ × ٢٠

 والمواصفات الفنيه 

   ١٠ ٢م

٤٧ 
 

بالمتر المسطح توريد وتركيب ب�ط موزايكو مضلع أو دوائر أو أى 
 سم ألوان مع نھو العمل كام� ٣ × ٣٠ × ٣٠تشكيله أخرى مقاس 

 حسب أصول الصناعه والمواصفات الفنيه

   ١٥٠ ٢م

 سم مع نھو ١٠بالمتر الطولى توريد وتركيب وزرات بإرتفاع =يقل عن 
 ــ: العمل كام� وسقى اللحامات لزوم 

      

   ١ ط. م   وزره موزايكو-أ 

   ١ ط. م   وزره أسمنتيه    - ب

   ٩٠ ط. م   وزره سيراميك-جـ 

   ٣٠ ط. م   وزره رخام فلتو–د 

٤٨ 

   ١ ط. م   وزره جرانيت -ھـ 

٤٩ 
 

عينه معتمده قبل التركيب سيراميك بالمتر المسطح توريد وتركيب ب�ط 
فرز أول مع السقيه باAسمنت اAبيض ونھو العمل كام� حسب أصول 

 ــ: الصناعه والمواصفات 
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   ٥٠ ٢م  سم٣٥×٢٥ مقاس  سيراميك حوائط - ١-أ 

   ١  ٢م   سم٥٠×٢٠ مقاس سيراميك حوائط  -٢-أ 

   ٥٠ ٢م  سم٣٠×٣٠مقاس سيراميك أرضيات - - ١-ب 

   ٥٠  ٢م   سم٤٠×٤٠مقاس  سيراميك أرضيات - ٢-ب

عينCه معتمCده قبCل التركيCب بورسلين بالمتر المسطح توريد وتركيب ب�ط  ٥٠
فرز أول مCع الCسقيه باAسCمنت اAبCيض ونھCو العمCل كCام� حCسب أصCول 

  الصناعه والمواصفات 

   ١  ٢م

بأى أشكال ) انترلوك ( المسطح توريد وتركيب طوب متداخل بالمتر  ٥١
 سم مع السقيه ونھو ٧وألوان معتمده قبل التركيب وبسمك =يقل عن 
 العمل كام� حسب أصول الصناعه والمواصفات 

   ٥٠ ٢م

بالمتر المسطح فك ب�ط انترلوك بأى مقاس وأشكال ونقل الصالح منھا  ٥٢
 مقالب العموميهللمخازن ونقل الغير صالح لل

   ٨٠ ٢م

بالمتر المسطح تركيب فقط ب�ط انترلوك بأى مقاس وأشكال سواء كان  ٥٣
ب�ط قديم أو حديث مع نھو العمل كام� حسب أصول الصناعه 

 والمواصفات 

   ٨٠ ٢م

بالمتر الطولى توريد وتركيب بردوره خرسانيه عاديه مع نھو العمل 
 ــ: صفات الفنيه وأصول الصناعه كام� شامل الكحله حسب الموا

      

   ١٠٠ ط. م   سم٥٠×٣٠×)١٢/١٥(   بردوره متوسطه مقاس -أ

٥٥ 
 

   ١٠٠ ط. م   سم٥٠×٣٠×)٢٥/٣٠( بردوره عجالى مقاس -ب

٥٦  �بالمتر الطولى فك بردورات متوسطه أو عجالى مع نھو العمل كام
 ونقل الصالح للمخازن والغير صالح للمقالب العموميه 

   ١٠٠ ط. م 

بالمتر الطولى تركيب فقط بردورات متوسطه أو عجالى مع نھو العمل  ٥٧
 كام� حسب أصول الصناعه والمواصفات

   ١٠٠ ط. م 

بالمتر الطولى توريد ودھان بردورات باى مقاس متوسطه أو عجالى 
ونوعيه جيده ومعتمده قبل التركيب مع نھو العمل كام� حسب أصول 

 ــ: الصناعه 

      

   ٢٠٠ ط. م   دھان زيت وجه واحد-أ 

   ٢٠٠ ط. م   دھان زيت وجھين-ب 

   ٢٠٠ ط. م   دھان ب�ستيك وجه واحد-جـ 

٥٨ 
 

   ٢٠٠ ط. م   دھان ب�ستيك وجھين–د 

بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر فرعونى غشيم أو منحوت أو أى  ٥٩
بالزلط الملون والثمن يشمل أشكال ھندسيه شرائح وأحمال مع التطعيم 

 كل مايلزم لنھو العمل كام� حسب المواصفات الفنيه وأصول الصناعه

   ١٠ ٢م
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بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسيه من الطوب الحرارى مع نھو العمل  ٦٠

كام� حسب أصول الصناعه والمواصفات الفنيه مما جميعه شامل 
 السقايل 

   ١٠ ٢م

        ــ: ر ھاشمى شامل كل ما يلزم للتركيب بالمتر المسطح حج

   ١٠ ٢م  حجر ھاشمى غشيم       - أ

٦١ 

   ١٠ ٢م  حجر ھاشمى أملس    - ب

بالمتر الطولى توريد وتركيب حليات مستقيمه ودائريه وقطع بارزه من  ٦٢
الحجر الھاشمى بأى مقاس شامل كل ما يلزم للتركيب حسب تعليمات 

 جھاز ا5شراف

   ١٠ ط. م 

 سم مع نھو ٣٠بالمتر الطولى توريد وتركيب طلسانه بعرض حتى 
 : العمل كام� حسب المواصفات وأصول الصناعه 

      

   ١٠ ط. م   قشــــره-أ 

٦٣ 
 

   ١٠ ط. م   حجر فرعونى-ب 

بالمتر المسطح توريد وتركيب قرميد فخار إنتاج سورناجا أو ما يماثلھا 
والثمن يشمل كافة مستلزمات التركيب ونھو العمل كام� شام� الدھانات 

 ــ: حسب أصول الصناعه والمواصفات الفنيه 

       

   ٢٠ ٢م  بدون علقه خشب أو حديد ممدد-أ 

٦٤ 

   ٢٠ ٢م  شامل العلقه الخشب والحديد الممدد-ب 

والثمن يشمل كافة أسمنتى بالمتر المسطح توريد وتركيب قرميد 
ونھو العمل كام� شام� الدھانات حسب والدھان مستلزمات التركيب 

  ــ: أصول الصناعه والمواصفات الفنيه 

      

   ١٠ ٢م  بدون علقه خشب أو حديد ممدد-أ 

٦٥ 

   ٥ ٢م  شامل العلقه الخشب والحديد الممدد-ب 

بالمتر المسطح توريد وتركيب ألواح صاج مجلفن مموج شامل المسامير  ٦٦
الجوايط والصواميل وكل مايلزم لنھو العمل كام� حسب أصول الصناعه 

 والمواصفات الفنيه

   ١٠ ٢م

أو ) إنتاج إيكون(بالمتر المسطح توريد وتركيب ألواح ساندوتش باتلز  ٦٧
يكتروستاتيك مع نھو العمل كام�  مم مدھون إل٠.٥ما يماثلھا سمك 

 حسب المواصفات وأصول الصناعه

   ١ ٢م

بالمتر الطولى توريد وتركيب طربوش من نوع ا5يكون لتغطية تقابل  ٦٨
اAلواح ولزوم الحديد وكل مايلزم لنھو العمل كام� حسب أصول 

 الصناعه والمواصفات الفنيه

   ١ ط. م 

   ٨ يوميه م لزوم كافة اAعمال الحديديه إذا لزم اAمرباليوميه إستئجار ماكينة لحا ٦٩



 ا5جمالي الفئة الكميه ا��#"ة بيان اAعمال م
 سم لزوم الحوائط ٢بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام سمك 

واAرضيات شامل سقى اللحامات ونھو العمل كام� حسب أصول 
 ــ: الصناعه والمواصفات الفنيه لزوم 

      

   ١٠ ٢م  رخام فلتو أو ج�له-أ  

٧٠ 
 

   ١٠ ٢م يت باللون المطلوب أو كراره رخام جران-ب 

 سم ٢بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة درج رخام من قائمه سمك 
 سم مع السقيه ونھو العمل كام� شامل الوزره على ٤ونائمه سمك 

 ــ: جانب الدرج حسب أصول الصناعه والمواصفات الفنيه لزوم 

      

   ١٠ ط. م  ئمه رخام فلتو أو ج�له للقائمه والنا-أ 

٧١ 

   ١٠ ط. م   رخام جرانيت كراره للقائمه والنائمه-ب 

بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة درج موزايكو من قائمه ونائمه  ٧٢
شامله الوزره على جانب الدرج والحصوه من أى نوع مع الجلى 
والتلميع والتشميع ونھو العمل كام� حسب أصول الصناعه 

 والمواصفات الفنيه

   ٣٠ ط. م 

بالمتر المسطح توريد وتركيب كسر رخام لPرضيات واAرصفه بسمك =  ٧٣
سم شامل المونه مع الجلى والسقيه والتلميع وكل مايلزم لنھو ٢يقل عن 

 العمل كام� حسب أصول الصناعه والمواصفات الفنيه

   ٥ ٢م

ى بالمتر المسطح ج�ء وتلميع وتشميع الرخام والموزايكو مع سق ٧٤
 اللحامات ونھو العمل كام� حسب أصول الصناعه والمواصفات الفنيه

   ٣٠ ٢م

٧٥ 
 

بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب حشوات أو تجليد أبلكاج 
شامل الحلق والدھانات وكل مايلزم لنھو العمل كام� حسب أصول 

 الصناعه والمواصفات الفنيه

   ١٠ ٢م

٧٦ 
 

يب شبابيك خشب شيش وضلف زجاج شامل بالمتر المسطح توريد وترك
 مم وكل مايلزم لنھو العمل ٣الحلق والدھانات والخردوات والزجاج 

 كام� حسب أصول الصناعه والمواصفات الفنيه

   ١٠ ٢م

بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابيك خشب فارغ زجاج شامل 
� حسب  مم وكل مايلزم لنھو العمل كام٣الخردوات والدھان والزجاج 

 ــ: أصول الصناعه والمواصفات الفنيه 

     

   ١٠ ٢م  بدون حلق-أ 

٧٧ 
 

   ١٠ ٢م  بالحلق-ب 

بالمتر المسطح توريد وتركيب ضلفه خشب فارغ زجاج وسلك نمليه  ٧٨
 مم وكل مايلزم لنھو العمل ٣مجلفن شامل الخردوات والدھان والزجاج 

 كام� حسب أصول الصناعه والمواصفات الفنيه

   ١٠ ٢م

بالمتر الطولى توريد وتركيب حلوق خشب لزوم اAبواب والشبابيك 
 ــ: شامل الدھانات وكل مايلزم للتركيب 

     ٧٩ 

   ٤ ط. م  ٤ × ٢ حلق -أ 
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   ٤ ط.  م  ٥ × ٢ حلق -ب 

   ٤ ط. م  ٦ × ٢ حلق -جـ 

ماد العينه مع إعت)   سابى–ماركة اAھرام  (بالعدد توريد وتركيب كالون 
 ــ: قبل التركيب 

     

   ٥ عدد  كالون لطش-أ 

٨٠ 

   ٥ عدد  كالون داخل ا5سطامه-ب 

٨١ 
 

بالعدد توريد وتركيب مقبض أو أكره نحاس بالشكل المطلوب والمعتمده 
 قبل التركيب لزوم جميع اAبواب

   ٥ عدد

تال مع بالعدد فك وإعادة تركيب أبواب وشبابيك خشب وألومنيوم وكري ٨٢
الترييح والتسكيك والتثبيت بالكانات والتحبيش بالمونه وكل مايلزم 

 شامل المفص�ت إذا لزم اAمر حسب أصول الصناعه

   ١٠ عدد

       ـ: بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج حسب المواصفات 

   ١٠ ٢م  مم٣ شفاف أو مصنفر سمك -أ 

   ١٠ ٢م  مم٦ شفاف أو مصنفر سمك -ب 

٨٣ 

   ٤ ٢م  مم٦ زجاج فاميه سمك -جـ 

باللون المطلوب بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابيك قواطيع ألومنيوم  ٨٤
والخردوات من  مم ٥سمك  لوح أكريلك) ٢(عدد شامل  P.Sقطاع 

  بوصه ٦×٢حلق محمل على البند الأكرومقابض ومعتمده قبل التركيب و

    ١٥ ٢م

شامل كل ) سيكوريت(كيب زجاج مقاوم للكسر بالمتر المسطح توريد وتر ٨٥
مايلزم للتركيب من خردوات وترابيس ومفص�ت ومقابض من النحاس 

  مم مع نھو العمل كام� حسب المواصفات١٠سمك 

   ١٠ ٢م

مم والعينه معتمده ٥بالمتر المسطح توريد وتركيب ألواح أكريلك سمك  ٨٦
 وأصول الصناعه وكل مايلزم لنھو العمل كام� حسب المواصفات

  وتوجيھات جھاز ا5شراف

      ١٠  ٢م

مم والعينه ٣بالمتر المسطح توريد وتركيب ألواح كربونايت سمك  ٨٧
معتمده وكل مايلزم لنھو العمل كام� حسب المواصفات وأصول الصناعه 

  وتوجيھات جھاز ا5شراف

      ١٠  ٢م

والشبابيك بالمتر المكعب توريد وتركيب نجاره مجمعه لزوم اAبواب  ٨٨
واAثاث والكمرات أو س�لم من خشب موسكى شامل الدھانات 

 والخردوات ال�زمه وكل مايلزم لنھو العمل كام� حسب المواصفات

   ٥ ٣م

٨٩ 
 

بالكيلوجرام توريد وتركيب حديد مشغول لزوم اAبواب والشبابيك وأى 
وات أعمال حديديه والبند يشمل اللحام والتثبيت وكل مايلزم من خرد

لنھو العمل كام� حسب المواصفات وأصول الصناعه ويشمل الدھانات 
 بالبرايمر وبوية الزيت ث�ثة أوجه 

   ١٥٠ كجم

بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب لف صاج جرار مجلفن مع التثبيت  ٩٠
بالكانات الصلب واAقفال وكل مايلزم لنھو العمل كام� حسب أصول 

   ٥٠ ٢م
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 فنيهالصناعه والمواصفات ال

بالعدد توريد وتركيب ماكينة قفل لPبواب الخشب أو اAلومنيوم سفليه أو  ٩١
 علويه من نوعيه جيده ومعتمده قبل التركيب

   ٤ عدد

 قواطيع ألو منيوم – شبابيك –بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب 
ون شامل الزجاج والخردوات من أكرومقابض ومعتمده قبل التركيب وبد

 ــ:حلق لزوم

      

   ١٠ ٢م مم فاميه٦ ألومنيوم بنى أو أسود والحشو زجاج -أ 

   ١٠ ٢م  مم شفاف٦ ألومنيوم فضى والحشو زجاج -ب 

٩٢  

   ١٠ ٢م  ألومنيوم فضى أو بنى أو أسود والحشو مي�مين أو فيبر-جـ 

 ومنيومAلابالعدد توريد وتركيب أكره أو مقبض لزوم اAبواب والشبابيك  ٩٣
 حسب المواصفات 

   ٤ عدد

بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير حديد أسود والثمن يشمل اللحام 
والتثبيت والدھان بالبرايمر وث�ثة أوجه ببوية الزيت باللون المطلوب 

 ــ: حسب المواصفات لزوم 

     

   ١٠ ط. م   مم٢سمك " ١ قطر -أ 

   ٢٠ ط. م   مم٣سمك " ٢ قطر -ب 

   ٢٠ ط. م   مم٣سمك " ٣ قطر -جـ 

٩٤ 

   ٢٠ ط. م   مم٣سمك " ٤  قطر - د 

بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير حديد قطاع مستطيل شامل اللحام 
والتثبيت والدھان بالبرايمر وث�ثة أوجه ببوية الزيت باللون المطلوب 

 ــ: حسب المواصفات 

      

   ٣٠ ط. م   سم٤ × ٢ قطاع        - أ

   ٢٠ ط. م   سم١٠ × ٥ قطاع -ب 

٩٥ 

   ٢٠  ط. م    سم٤ × ٤ قطاع -جـ 

بالعدد سياره نقل لنقل اAثاث أو المخلفات وشامل أجرة العمال للتحميل 
 ــ: والتنزيل وكذلك أجرة اللودر للتحميل إذا لزم اAمر 

      

   ٤ عدد نقل¾  طن سياره ٥ سياره حمولة        - أ

٩٦ 

   ٤ عدد  سياره نقل٣ م١٠ سياره حمولة     - ب

   ٢٠ عدد بالعدد ساعة لودر للحفر أو الردم أو أى أعمال أخرى   ٩٧
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بالمتر الطولى توريد وتركيب قلل خرسانه شامله التثبيت والجلسات 

 : الطبانات مع نھو العمل كام� شامله الدھانات 
      

   ١٠ ط. م   سم ٥٠  – ٣٠ بإرتفاع        - أ

٩٨ 

   ١٠ ط. م   سم ١٠٠  - ٥٠ بإرتفاع -ب 

بالمتر المسطح توريد وتركيب وكتابة =فتات إع�نات حديد من الصاج  ٩٩
" ٣اAسود وا5طار من زوايا بقطاعات مناسبه والحوامل مواسير 

والدھان ببوية الزيت ث�ثة أوجه ووجه برايمر والكتابه بخط واضح وكل 
 ل كام� حسب أصول الصناعه والمواصفات الفنيهمايلزم لنھو العم

   ١٠ ٢م

بالمتر المسطح دھان وكتابه على =فتات حديديه أو خشبيه بخط واضح   ١٠٠
� ونھو العمل كام

   ١٠ ٢م

بالمتر المسطح توريد وتركيب =فتات إع�نات مضيئه وجه واحد  ١٠١
لى إطار خشبى المشدود ع) الب�ستيك(والكتابه بالكمبيوتر على الجلد 

والسعر يشمل ا5ضاءه من لمبات وترانسات وكل مايلزم لنھو العمل 
 كام� حسب المواصفات الفنيه

   ١ ٢م

شامل كل ما ) ارمسترونج(بالمتر المسطح توريد وتركيب سقف معلق  ١٠٢
يلزم للتركيب من سدايب ألومنيوم وأسياخ حديد التثبيت وخ�فه بنوعيه 

 ركيب من جھاز ا5شراف جيده ومعتمده قبل الت

   ٢٠ ٢م

بالمتر المسطح توريد وتركيب ألواح أبلكاج شامل الدھان وكل ما يلزم 
  ــ: للتركيب

      

   ١ ٢م  مم أبلكاج زان٣ – ٢ سمك من        - أ

١٠٣ 
 

   ١ ٢م  مم أبلكاج زان٤ - ٣ سمك من     - ب

١٠٤ 
 

 مم ١٢=يقل عن كونتر سمك بالمتر المسطح توريد وتركيب ألواح 
 شامل الدھان وكل ما يلزم للتركيب 

   ١ ٢م

 سم مع عمل ٢٥بالمقطوعيه توريد وبناء غرفة تفتيش حوائط سمك 
فرشه خرسانيه وتخليق المجارى الداخليه والبياض من الداخل والخارج 

 ١٢٥ سم وعمق الغرفه حتى ٥٠× ٥٠لPجزاء الظاھره وغطاء زھر 
 ــ: سم 

     

   ٥ مقطوعيه  سم٦٠ × ٦٠ مقاس        - أ

١٠٥ 

   ٥ مقطوعيه  سم٧٠ × ٧٠ مقاس     - ب

       ــ: بالعدد توريد وتركيب غطاء زھر مزدوج 

   ١٠ عدد  سم٥٠ × ٥٠ مقاس        - أ

١٠٦ 

   ٤ عدد  سم٦٠ × ٦٠ مقاس     - ب

 سم مع ٢٥حوائط سمك صرف أمطار بالمقطوعيه توريد وبناء غرفة  ١٠٧
عمل فرشه خرسانيه وتخليق المجارى الداخليه والبياض من الداخل 

  ــ:  سم ١٢٥ سم وعمق الغرفه حتى ٥٠× ٥٠وغطاء زھر 

   ٤  مقطوعيه
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   سم٦٠ × ٦٠ مقاس        - أ

بالمتر الطولى للبياره الواحده عمل بيارة صرف بدون قاع قطرھا  ١٠٨
 سم مع ١٥ سمك  م وحوائطھا من الطوب اAسمنتى الدائرى٢الداخلى 

 سم من ٢٥ م والسقف سمك ١ سم وعمق ٤٠عمل خنزيره بعرض 
 فى Φ 16 ٨الخرسانه المسلحه وتسليح رقتين بكل رقه فرش وغطاء 

ا5تجاھين مع عمل كراسى وقميص من الخرسانه العاديه حول البياره 
فى السقف مع نقل المخلفات للمقالب " ٦وتركيب ماسوره حديد 

مل كام� حسب أصول الصناعه والمواصفات الفنيه العموميه ونھو الع
 والقياس من ظھر الخنزيره حتى بطنية سقف البياره

   ٥ ط. م 

 محمل عليھا P.V.Cبالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير ب�ستيك 
الحفر والردم وقطع الربط وكل مايلزم لنھو العمل كام� وذلك Aعمال 

 ــ: الصرف 

      

   ٤٠ ط. م   بوصه٢ قطر        - أ

   ٤٠ ط. م   بوصه٣ قطر     - ب

١٠٩ 
 

   ٢٠ ط. م   بوصه٤ قطر -جـ 

بالعدد توريد وتركيب سيفون أرضيه ب�ستيك والغطاء ستانلس ستيل  ١١٠
  سم شامل التوصي�ت حتى الجاليتراب٢٥ × ٢٥مقاس 

   ١٠ عدد

ه عن ماسوره بالعدد توريد وتركيب سيفون ب�ستيك لPحواض عبار ١١١
 سوسته بقطر مناسب شامل التركيب 

   ١٠ عدد

بالعدد توريد وتركيب جرجورى ب�ستيك لزوم صرف مياه اAمطار قطر  ١١٢
  بوصه شامل كل ما يلزم للتركيب٤

   ١٠ عدد

بالعدد توريد وتركيب صندوق طرد ب�ستيك كامل بالماكينه والوص�ت  ١١٣
� وكل مايلزم لنھو العمل كام

   ١٠ عدد

   ١٠ عدد بالعدد توريد وتركيب سيفون كبايه ب�ستيك لPحواض ١١٤

       بالعدد توريد وتركيب محبس سكينه من البرونز بيد طاره 

   ٤ عدد بوصه½  قطر        - أ

   ٤ عدد بوصه¾  قطر     - ب

   ٤ عدد  بوصه١ قطر -جـ 

١١٥ 

   ٤ عدد  بوصه٢ قطر –د 

 ١١٦       ــ: ريد وتركيب حنفيه من البرونز بيد طاره بالعدد تو

   ٤ عدد بوصه½  قطر        - أ
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   ٤ عدد بوصه¾  قطر     - ب

   ٤ عدد  بوصه١ قطر -جـ 

بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدى كامل من الفخار المطلى صينى  ١١٧
اس أبيض من الداخل والخارج فرز أول من نوعيه جيده ومعتمده ومق

 مناسب شامل كافة التوصي�ت حتى أقرب جاليتراب مما جميعه

   ٥ عدد

   ٥ عدد بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أوانى شرح البند السابق ١١٨

بالعدد توريد وتركيب حوض أوانى ستانلس شامل التوصي�ت حتى أقرب 
 � ــ: جاليتراب مع نھو العمل كام

      

   ٥ عدد ه واحده وعين واحده حوض صفاي       - أ

١١٩ 
 

   ٥ عدد )إثنين عين( عين ٢ صفايه ٢ حوض     - ب

بالعدد توريد وتركيب حمام قدم من الزھر المطلى صينى أبيض شامل  ١٢٠
� التوصي�ت حتى أقرب جاليتراب مع نھو العمل كام

   ١ عدد

شامل بالعدد توريد وتركيب جاليتراب من الفخار المزجج وغطاء زھر  ١٢١
� التوصي�ت حتى أقرب غرفة تفتيش مع نھو العمل كام

   ١ عدد

لزوم حوض المطبخ ) ساخن وبارد(بالعدد توريد وتركيب خ�ط مياه  ١٢٢
وغسيل اAيدى والدش شامل كافة التوصي�ت مع نھو العمل كام� حسب 

 المواصفات 

   ١٥ عدد

ار مطلى صينى أبيض بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى كامل من الفخ ١٢٣
فرز أول وصندوق طرد ب�ستيك شامل التوصي�ت حتى أقرب غرفة 

� تفتيش مع نھو العمل كام

   ٥ عدد

بالعدد توريد وتركيب مرحاض أفرنجى كامل من الفخار مطلى صينى  ١٢٤
أبيض فرز أول وصندوق طرد ب�ستيك شامل التوصي�ت حتى أقرب 

� غرفة تفتيش مع نھو العمل كام

   ٥  عدد

بالعدد توريد وتركيب مبوله كامله من الفخار مطلى صينى أبيض فرز  ١٢٥
 �  ًأول شامل التوصي�ت حتى أقرب غرفة تفتيش مع نھو العمل كام

   ٥  عدد

بالعدد توريد وتركيب خزان مياه شامل الحامل بالدھان والعوامه من 
�ت الداخله والخارجه أجود العينات مع نھو العمل كام� شام� التوصي

 ــ: للخزان وكذلك المواسير حتى وحدة رفع المياه

     

   ٢ عدد   ٣ م١ خزان مياه ب�ستيك سعة        - أ

١٢٦ 
 

   ٢ عدد ٣ م٢ خزان مياه ب�ستيك سعة     - ب

 سم شامل التربه ٣٥بالمتر المسطح تكسير طبقة أسفلت سمك متوسط  ١٢٧
 لفات للمقالب العموميهالزلطيه إن وجدت مع نقل المخ

   ٤٠ ٢م

 سم فى ١٠بالمتر المسطح تكسير بالزياده أو النقصان فى السمك لكل  ١٢٨
 طبقة اAسفلت أو التربه الزلطيه شرح البند السابق

   ١٠ ٢م

 سم مع الدك ٢٥بالمتر المسطح توريد وفرد طبقة تربه زلطيه سمك  ١٢٩
 ول الصناعه والمواصفاتوالرش بالمياه مع نھو العمل كام� حسب أص

   ٤٠ ٢م
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 سم بإستخدام قاطع ميكانيكى ١٠بالمتر الطولى تكسير فى أسفلت سمك  ١٣٠

ذو إسطوانه أقطار مختلفه حسب سمك القطع مع إستقامة القطع والسعر 
 سم مع ٦٠يشمل رفع المخلفات للمقالب العموميه وعرض القطع حتى 

� نھو العمل كام

   ٤٠ ط. م 

 الطولى إعادة الشئ Aصله فى القطاعات الطوليه والعرضيه بالمتر ١٣١
للطرق بعد توصيل المرافقوذلك بعد تفريغ القطع من اAتربه واAسفلت 

 سم تربه زلطيه والدمك والرش ٢٥والمخلفات ووضع طبقة أساس 
بالمياه والرش بطبفة التشريب والتغطيه باAسفلت بنفس اAسماك 

 م عرض أو ١ للمقالب العموميه وذلك حتى المجاوره مع رفع المخلفات
 سم بد= من اAسفلت حسب تعليمات جھاز ١٠عمل دكه خرسانيه 

 ا5شراف مع نھو العمل كام� حسب أصول الصناعه والمواصفات الفنيه

   ٤٠ ط. م 
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 سم كامل ١٢٠ه فلورسنت لمب) ٢(بالعدد توريد وتركيب كشاف  ١٣٢
 بمشتم�ت التشغيل

   ٤ عدد

 سم شرح البند ١٢٠لمبه ) ١(بالعدد توريد وتركيب كشاف فلورسنت  ١٣٣
 السابق

   ٤ عدد

 سم كامل ٦٠لمبه ) ٢(بالعدد توريد وتركيب كشاف فلورسنت  ١٣٤
 بمشتم�ت التشغيل

   ٤ عدد

 سم كامل ٦٠لمبه ) ١(بالعدد توريد وتركيب كشاف فلورسنت  ١٣٥
 بمشتم�ت التشغيل

   ٤ عدد

سم ١٢٠لمبه طراز ورش ) ٢(بالعدد توريد وتركيب كشاف فلورسنت  ١٣٦
 كامل بمشتم�ت التشغيل

   ٤ عدد

   ٤ عدد  وات من نوع جيد٤٠ – ٢٠بالعدد توريد وتركيب ترانس  ١٣٧

   ٤ عدد  سم١٢٠ وات ٤٠بالعدد توريد وتركيب لمبه فلورسنت  ١٣٨

١٣٩ 
 

   ٤ عدد  سم٦٠ وات ٢٠بالعدد توريد وتركيب لمبه فلورسنت 

 مم معتمد ٤ × ٢بالعدد توريد وتركيب دائره عموميه من أس�ك نحاس  ١٤٠
 داخل الحائط

   ٤ عدد

 مم معتمد ٣ × ٢بالعدد توريد وتركيب دائره عموميه من أس�ك نحاس  ١٤١
 داخل الحائط

   ٤ عدد

 مم معتمد ٢ × ٢ره فرعيه من أس�ك نحاس بالعدد توريد وتركيب دائ ١٤٢
 داخل الحائط

   ٤ عدد

     ــ: بالمتر الطولى توريد وتركيب سلك نحاس معتمد 
   ٤ ط. م  ٢  مم١ × ٢        - أ

   ٤ ط. م  ٢ مم٢ × ٢     - ب

١٤٣ 
 

   ٤ ط. م  ٢ مم٣ × ٢ -جـ 
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   ٤ ط. م  ٢ مم٤ × ٢ –د 

   ٤ ط. م  ٢ مم٦ × ٢ -ھـ 

   ٤ ط. م  ٢ مم١٠ × ٢ –و 

   ٤ ط. م  ٢ مم١٦ × ٢ –ز 

   ٤ عدد ٢ مم٢ × ٢بالعدد توريد وتركيب دائرة مآخذ كھرباء  ١٤٤

   ٤ عدد  داخل الحائط٢ مم١ ×٢بالعدد توريد وتركيب دائرة جرس  ١٤٥

   ٤ عدد  أمبير١٠بالعدد توريد وتركيب بريزه بيتشينو  ١٤٦

   ٤ عدد )بيتشينو( وتركيب مفتاح أو بريزه ماجيك بالعدد توريد  ١٤٧

   ٤ عدد )بيتشينو(بالعدد توريد وتركيب بريزة تليفون ماجيك  ١٤٨

   ٤ عدد بالعدد توريد وتركيب جرس كھرباء من نوع جيد ١٤٩

   ٤ ط. م  ٢مم٢×٢بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ثرمو ب�ستيك نحاس  ١٥٠

   ٤ ط. م  ٢مم٤×٢وريد وتركيب كابل ثرمو ب�ستيك نحاس بالمتر الطولى ت ١٥١

   ٤ ط. م  ٢مم٦×٢بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ثرمو ب�ستيك نحاس  ١٥٢

   ٤ عدد بالعدد توريد وتركيب علبة دخول كاب�ت كامله بطقم ھايربشر  ١٥٣

 ٣٠فيوز قوة ) ٢(بالعدد توريد وتركيب كوفريه من الصاج بھا عدد  ١٥٤
 أمبير

   ٤ عدد

) ١٢( عدد ٢ مم٢٠بالعدد توريد وتركيب روزته تجميع كاب�ت قطر  ١٥٥
 =ين

   ٤ عدد

   ٤ عدد  أمبير١٦ – ١٠بالعدد توريد وتركيب مفتاح أتوماتيكى من  ١٥٦

   ٤ عدد  أمبير٢٥بالعدد توريد وتركيب مفتاح أتوماتيكى قوة  ١٥٧

   ٤ عدد  أمبير٤٠ –٣٢ماتيكى قوة بالعدد توريد وتركيب مفتاح أتو ١٥٨

   ٤ عدد  أمبير٦٣ - ٥٠بالعدد توريد وتركيب مفتاح أتوماتيكى قوة  ١٥٩

   ٢ عدد  أمبير٨٠بالعدد توريد وتركيب مفتاح ث�ثى قوة  ١٦٠
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 ٢٠بالعدد توريد وتركيب جلوب كروى أو مربع أو نصف كروى قطر  ١٦١

 سم 
   ٢ عدد

 ريشه كامله بمفتاح التشغيل ٣روحة سقف بالعدد توريد وتركيب م ١٦٢
  صناعه غربيه والدائره الكھربائيه

   ٢ عدد

 سم تعمل ٢٥بالعدد توريد وتركيب مروحه شفط وطرد الھواء قطر  ١٦٣
 أتوماتيكيا تحت تأثير ضغط الھواء وتفصل عند ا5يقاف

   ٢ عدد

   ٤ عدد  أمبير١٦ – ١٠بالعدد توريد وتركيب بريزه قوة  ١٦٤

   ٤ عدد  أمبير٢٦بالعدد توريد وتركيب مفتاح بيتشينو داخل الحائط قوة  ١٦٥

   ٤ عدد  أمبير٢٦بالعدد توريد وتركيب مفتاح بيتشينو خارج الحائط قوة ١٦٦

 ٢بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل أرضى مسلح من اAلومنيوم قطاع  ١٦٧
 ٢ مم١٦× 

   ٤ ط. م 

م ٢ بوصه طول ٢نصوله من الحديد قطر بالعدد توريد وتركيب كا ١٦٨
 عازل صينى ) ٢(وعليھا عدد 

   ٢ عدد

 – ١٠ مم من ١.٥بالعدد توريد وتركيب لوحة كھرباء من الصاج سمك  ١٦٩
  خط ١٢

   ٢ عدد

   ٢ عدد  أمبير ٨٠ – فولت ٣٨٠بالعدد توريد وتركيب كونتاكتور  ١٧٠

ه قدرة واحد حصان تحضير بالعدد توريد وتركيب وحدة رفع مياه كھربي ١٧١
  ذاتى حسب المواصفات المطلوبه 

  صناعه غربيه  -١
 صناعه شرقيه -٢

  
  
  عدد
 عدد

   
  
٤  
٤ 

  

 حصان تحضير ١.٥بالعدد توريد وتركيب وحدة رفع مياه كھربيه قدرة  ١٧٢
   ذاتى حسب المواصفات المطلوبه

  صناعه غربيه  -١
 صناعه شرقيه -٢

  
  
  عدد
 عدد

   
  
٢  
٢ 

  

   ٢ عدد  لتر ٥٠كيب سخان مياه كھربى سعة بالعدد توريد وتر ١٧٣

   ٤ عدد صناعه غربيهبالعدد توريد وتركيب ھيتر سخان  ١٧٤

   ٤ عدد صناعه غربيهبالعدد توريد وتركيب ثرموستات سخان كھرباء  ١٧٥

 ٢٢٠ –وات ١٠٠بالعدد توريد وتركيب لمبه مسمار أو ق�ووظ قوة ١٧٦
 فولت 

   ٤ عدد

١٧٧ 
 

   ٤ عدد وتركيب دوايه مسمار أو ق�ووظ بالعدد توريد 

١٧٨ 
 

بالعدد توريد وتركيب وحدة إضاءه عباره عن لمبه موفره بدوايه ديكور 
  من نوع بيتشينو

   ٤  عدد

بالعدد توريد وتركيب شفاط كھربى يعمل على شفط وطرد الھواء قطر  ١٧٩
   سم صناعه جيده٣٠

   ٢  عدد
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سم كامل ٣٠لزوم الحدائق قطربالعدد توريد وتركيب جلوب كروى  ١٨٠

  موفره بالدوايه واللمبه
   ٢ عدد

     ــ:  فولت ٢٢٠بالعدد توريد وتركيب لمبه موفره 

   ٤ عدد  بيتشينو ديكور وات بالدوايه١٦ قدرة -أ 

   ٤ عدد  بيتشينو ديكور وات بالدوايه٣٢ قدرة -ب

   ٤ عدد  بيتشينو ديكور وات بالدوايه٥٠ قدرة -ج 

١٨١ 

   ٤  عدد   وات بيتشينو ديكور٨٠ – ٦٠ قدرة –د 

      اإلمجـــــــاىلاإلمجـــــــاىلاإلمجـــــــاىلاإلمجـــــــاىل 

 @ôz—Üa@Ó‹—Üaì@ëbï¾a@ßbáÈc@ôz—Üa@Ó‹—Üaì@ëbï¾a@ßbáÈc@ôz—Üa@Ó‹—Üaì@ëbï¾a@ßbáÈc@ôz—Üa@Ó‹—Üaì@ëbï¾a@ßbáÈc@Z@Z@Z@Z��������      

جوى مركبه تحت ١٠ ضغط PPRتوريد وتركيب مواسير ب�ستيك 
متر فوق سطح الماسوره ) ١( اAرض بطريقة الرأس والذيل حتى عمق
لجيبولت واAجزاء المصنوعه من مع تركيب جميع الملحقات مع دھان ا

 ــ: الزھر بالبيتومين مع ا5ختبار والحفر والردم وذلك باAقطار ا`تيه 

    

   ٤ ط. م   مم١.٥سمك " ٢/١ -١

   ٤ ط. م   مم١.٥سمك " ٤/٣ -٢

   ٤ ط. م   مم١.٨سمك "  ١ -٣

   ٤ ط. م   مم٢.٤سمك " ١.٥ -٤

١٨٢ 

   ٤ ط. م   مم٣سمك " ٢ -٥

توريد وتركيب جيبولت زھر مرحله أو مرحلتين كامل بالكاوتش 
والمسامير والدھان بالبيتومين من النوع الجيد الخالى من البخبخه 

 ــ: لمواسير أسبستوس أو الب�ستيك باAقطار ا`تيه 

    

   ٤ العـدد ")٤( مم ١٠٠ -١

١٨٣ 

   ٤ العـدد ")٦( مم ١٥٠ -٢

د مجلفن للمياه مركبه تحت اAرض حتى توريد وتركيب مواسير حدي
الماسوره مع تركيب جميع الملحقات مع  سطح فوق متر)١(عمق 

الدھان بالبيتومين واللف بالخيش المشبع به أو الدھان بالبرايمر وجھين 
وكذلك البويه فوق سطح اAرض مع ا5ختبار والحفر والردم وذلك 

  ــ: باAقطار ا`تيه

    ١٨٤ 

   ٤ ط. م   كجم ١.٢٣٧ط .وزن م) ب(درجه " ٢/١ -١
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   ٤ ط. م   كجم ١.٧٥٩ط .وزن م) ب(درجه " ٤/٣ -٢

   ٤ ط. م   كجم٤.٤٨٧ط .وزن م) ب(درجه " ١ -٣

   ٤ ط. م   كجم٥.٠١١ط .وزن م) ب(درجه " ١.٥ -٤

   ٤ ط. م   كجم ٥.٧٩ط .وزن م) ب(درجه " ٢ -٥

 جوى ١٠يد يتحمل ضغط توريد وتركيب مشترك زھر من النوع الج
من الخرسانة العادية ) السنده(ومحمل على ھذا البند الدقار ) جـ(درجة 

 ــ :والدھان بالبيتومين اما بأوحه أو بدون أوجه وذلك با=قطار ا`تيه 

    

   ٤ العدد " ٤"/٤ـ  ١

   ٤ العدد " ٦"/٦ـ  ٢

١٨٥ 

   ٤ " " ٤"/٦ـ  ٣

 جCوى درجCة ١٠ع الجيCد يتحمCل ضCغط زھر من النCوكوع توريد وتركيب 
مCCCن الخرسCCCانة العاديCCCة ) الCCCسنده(ومحمCCCل علCCCى ھCCCذا البنCCCد الCCCدقار ) جCCCـ(

  ــ :والدھان بالبيتومين اما بأوحه أو بدون أوجه وذلك با=قطار ا`تيه 

       

   ٤ العدد " ٤"/٤ـ  ١

   ٤ العدد " ٦"/٦ـ  ٢

١٨٦ 

   ٤ " " ٤"/٦ـ  ٣

 للمياه أقطار متساوية أو تيك بولى بروبلينب�ستوريد وتركيب مشترك 
 ــ:مسلوبة وذلك با=قطار ا`تيه 

    

   ٤ العدد "٢/١ـ١

   ٤ " "٤/٣ـ٢

   ٤ " "١ـ٣

١٨٧ 

   ٤ " "٢ـ٤

للمياه اقطار متساوية او ب�ستيك بولى بروبلين توريد وتركيب كوع 
 ــ :مسلوبة وذلك با=قطار ا`تيه 

 
 

   

   ٤ العدد "٢/١ـ١

١٨٨ 

   ٤ " " ٤/٣ـ٢
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   ٤ " "١ـ٣

   ٤ " "٢ـ٤

للمياه اقطار متساوية او مسلوبة بولى بروبلين توريد وتركيب جلبة 
 ــ:وذلك با=قطار ا=تية 

    

   ٤ العدد "٢/١ـ ١

   ٤ " "٤/٣ـ٢

   ٤ " " ١ـ ٣

١٨٩ 

   ٤ " "٢ـ٤

للمواسير ) ب (توريد وتركيب بوش حديد للمياه حديد للمياه درجة
 ــ:الحديد اقطار متساوية او مسلوبة وذلك با=قطار ا=تية 

    

   ٤ العدد "٤/٣ـ١

   ٤ " "١ـ٢

١٩٠ 

   ٤ " "٢ـ٣

     ــ:توريد وتركيب طبة من الحديد با=قطار ا`تيه 
   ٤ العدد "٢/١ ـ١

   ٤ " "٤/٣ ـ٢

   ٤ " "١ ـ٣

١٩١ 

   ٤ " "٢ ـ٤

مم ٦ قفيز من الحديد سمك = يقل عن  بريزة من الزھر أوتوريد وتركيب
مع الدھان بالبيتومين وما يلزم للتركيب حسب اصول الصناعة والحفر 

 ــ: والردم با=قطار ا`تيه 

    

   ٤ العدد ")٤( مم ١٠٠ـ ١

   ٤ " ")٦( مم ١٥٠ ـ٢

   ٤  "  ")٨( مم ٢٠٠ -٣

١٩٢ 

   ٤  "  ")١٠( مم ٢٥٠ -٤
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   ٤  "  ")١٢( مم ٣٠٠ -٥

     ــ :باAقطار ا`تيه) ب(توريد وتركيب نبل حديد للمواسير الحديد درجه 

   ٤ العـدد "٢/١ -١

٤ " "٤/٣ -٢   

٤ " "١ -٣   

١٩٣ 

٤ " "٢ -٤   

  ــ: توريد وتركيب طاسه دش باAقطار ا`تيه  ١٩٤
  حديد" ١/٢ -١
 ب�ستيك" ١/٢ -٢
 حديد" ٣/٤ -٣
  ب�ستيك" ٣/٤ -٤

  
  العدد
"  
"  
"  

  
٤  
٤  
٤  
٤ 

    

توريد وتركيب محبس بليه من النيكل من النوع الجيد بالذراع باAقطار 
 :   ا`تيه

    

   ٤ العـدد "٢/١ -١

٤ " "٤/٣ -٢   

٤ " "١ -٣   

١٩٥ 
 

٤ " "٢ -٤   

مCن النCوع الجيCد باAقطCار زھCر ضCغط عCالى باليCد توريد وتركيب محCبس  ١٩٦
   ـ:  ا`تيه
٤ -١"  
٦ -٢"  

  
  
  العدد
"  

  
  
٢  
٢ 

    

مCCن النCCوع الجيCCد باAقطCCار بCCرده زھCCر ضCCغط عCCالى باليCCد توريCCد وتركيCCب  ١٩٧
   ـ:  ا`تيه
٤ -١"  
٦ -٢"  

  
  
  العدد
"  

  
  
٤  
٤ 

    

مCن النCوع الجيCد باAقطCار ب�ستيك ضغط عCالى باليCد  بردهتوريد وتركيب  ١٩٨
  :  ا`تيه
٤ -١"  
٦ -٢"  

  
  
  العدد
"  

  
  
٤  
٤ 

    

�ث قطع من النوع الجيد وذلك توريد وتركيب =كور حديد مكون من ث
 ــ: باAقطار ا`تيه 

    ١٩٩ 
 

   ٤ العـدد "٢/١ -١
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٤ " "٤/٣ -٢   

٤ " "١ -٣   

٤ " "٢ -٤   

 ١٠توريد وتركيب رأس ب�ستيك للمياه من النوع الجيد تحمل ضغط 
 ــ: جوى باAقطار ا`تيه 

    

   ٤ العـدد "٢/١ -١

٤ " "٤/٣ -٢   

٤ " "١ -٣   

٢٠٠ 

٤ " "٢ -٤   

للمياه من النوع الجيد تحمل كوع بولى بروبلين سن ذكر توريد وتركيب 
 ــ:  جوى باAقطار ا`تيه ١٠ضغط 

    

   ٤ العـدد "٢/١ -١

٤ " "٤/٣ -٢   

٤ " "١ -٣   

٢٠١ 

٤ " "٢ -٤   

ر توريد وتركيب حنفيه جناين بليه من النيكل من النوع الجيد بال�كو
 ــ: باAقطار ا`تيه 

    

   ٤ العـدد "٢/١ -١

٤ " "٤/٣ -٢   

٢٠٢ 

٤ " "١ -٣   

توريد وعمل جراب أسفل الطريق اAسفلتى من مواسير حديد أو ب�ستيك 
ومحمل على ھذا البند جميع مايلزم للتركيب حسب أصول الصناعه 

 ــ: وقطع الطريق اAسفلتى إذا لزم اAمر باAقطار ا`تيه 

    

   ٤ ط. م  حديد" ٢ -١

   ٤ " ب�ستيك" ٢ -٢

٢٠٣ 

   ٤ " حديد" ٣ -٣
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   ٤ " ب�ستيك" ٣ -٤

   ٤ " حديد" ٤ -٥

   ٤ " ب�ستيك" ٤ -٦

   ٢ " حديد" ٦ -٧

   ٤ " ب�ستيك" ٦ -٨

   ٢ " حديد" ٨ -٩

   ٢ " ب�ستيك" ٨ - ١٠

   ٢ العدد من النوع الجيد " ٢¾قطر توريد وتركيب حنفية حريق من النحاس  ٢٠٤

توريد وتركيب عوامه عاديه لخزان المياه من النوع الجيد باAقطار  ٢٠٥
  ــ: ا`تيه 
١/٢ -١"  
٣/٤ -٢" 
١ -٣"  

  
  
  العدد
"  
"  

  
  
٤  
٤  
٤ 

    

     ٤  العدد  توريد وتركيب عوامه كھربيه لخزان المياه من النوع الجيد  ٢٠٦

 جوى ١٠للمياه ضغط  انثى ولى بروبلين سنتوريد وتركيب كوع ب
 ــ : باAقطار ا`تيه

    

   ٤ العـدد "٢/١ -١

٤ " "٤/٣ -٢   

٤ " "١ -٣   

٢٠٧ 
 

٤ " "٢ -٤   

   ٤ عدد  سم٥ × ٥٠ × ٥٠توريد وتركيب غطاء من الخرسانه العاديه مقاس  ٢٠٨

   ٢ عدد  سم٦ × ٦٠ × ٦٠توريد وتركيب غطاء من الخرسانه العاديه مقاس  ٢٠٩

٢١٠ 
 

   ٢ عدد توريد وتركيب غطاء صرف مطر بالشمبر من الزھر من النوع الجيد

   ٤ عدد توريد وتركيب غطاء صرف مطر بدون شمبر من الزھر من النوع الجيد ٢١١

   ٤ عدد توريد وتركيب شمبر غرفة تصريف أمطار من الزھر من النوع الجيد ٢١٢



 ا5جمالي الفئة الكميه ا��#"ة بيان اAعمال م
   ٤ عدد ل الصناعه والمواصفات الفنيهتوريد وتركيب جاليتراب فخار حسب أصو  ٢١٣

     UPVCتوريد وتركيب مواسير انحدار 

   ٤ ط/م "٤ قطر –أ 

٢١٤ 

   ٤ ط/م "٦ قطر –ب 

   ٢ عدد  سم من النوع الجيد٦٠توريد أغطيه زھر قطر   ٢١٥
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له باسبيلم من أجود اAنواع والسعر بالمتر المسطح توريد وزراعة نجي ٢١٦
يشمل توريد سماد طبيعى وبالسمك المناسب ونوعيه جيده معتمده قبل 
التوريد على أن يقوم المقاول بكافة أعمال الصيانه ال�زمه بعد التسليم 

أشھر على أن يتم نھو اAعمال حسب أصول ) ٤(ا5بتدائى ولمدة 
 الصناعه وتعليمات المھندس المشرف

٢م  ٨   

بالعCدد توريCد وزراعCة أشCجار ونباتCات زينCه والCسعر يCشمل توريCد وفCرد 
 ــ : سماد طبيعى وكل مايلزم للزراعه لPعمال ا`تيه

     

   ٨ العدد  شجر فيكاس ناتي�       - أ

   ٨ العدد  شجر بازورميا سعودى    - ب

   ٨ العدد  ھبسكس مجوز ومفرد-جـ 

   ٨ العدد ا نخيل بلتشاردي–د 

   ٨ العدد  وينكا ألوان-ھـ 

   ٨ العدد  جازينا–و 

   ٨ العدد  فيكاس ھاواى–ز 

٢١٧ 

   اإلمجـــــــاىلاإلمجـــــــاىلاإلمجـــــــاىلاإلمجـــــــاىل
   

          اإلمجــاىل الكلىاإلمجــاىل الكلىاإلمجــاىل الكلىاإلمجــاىل الكلى 
   

 
                   رئيس قسم المشروعات                                   مدير عام ا5داره              مھندس 

                الھندسيه
  

  يعتمد ،،،                                                                                                                     



ز ومدينة                                                                                                                   رئيس مرك
  العريش

   /م                                                                                                           
 لبيكمحمد فھمى ا                                                                                                                      

  
 
 
 
  
 


