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   واملدينة املركز رئيس                                                                                 اهلندسية اإلدارة   

  

              حممد لبيب حسام / عام مدير            حسن عواد رتيبة/ م

  

  

  

  

  

  

  



  عامة اشرتاطات
  

١(  ���'�و#�& ا%�ه�� #�� وا! �  ��� ا����ء #��( ���. 

٢(  ��+داد ا� �٥���م ا����ء �2�34 0�1�2 و��رة                  #� ا��'�وف ا�,� %  ���� &
 .ا����ء ���  ر�� ا����ء 

�ة ا������                                              & )�ر�9 ا��8م ا����7  )٣. 

��,�; دا : ا����ء  )٤�� ��<�= ز�2 ������+م ا����ول 2��. 

٥(  ��������م ا����ول ���� ا���B�س ا��@�ف ��� ا������ ��� ا�� ، 0�1 �4�� �� D�و#� %��� ا�
 �� D( م�� .و��رة               ����B �& آ: 

٦( % ��B� 7ز ا!F�اف و# :���� ����0�1 ��� ا����ول )�#�� و���� ا<���ل  �4�� �� D���� ا�
 �� D( م�� .و��رة �& آ: 

� ��1ل او ر#H ا�� ���ء دون ا2�اء ا!��1ب  )٧# I3ا� �Jا���� �BK��. 

� ا����ول )���� ا����ء دون اى F�وط  )٨��. 

�: او ز��دة او %;ف H�2 ا���1د �������2 دون ا���اض ا����ول  )٩��( �# I3ا� �Jا���� �BK��. 

� ا�����1 ا����Jت ا� )١٠�� P;�,�( ����� وا��1�ة ��2 �� .�اردة ه� آ���ت )��

١١(  Q��K�+م 7��K2 ا���اST او ا���ارات ا����R ��2@�وط وا���'�� وا��34 و��ا����ول 
 .ا���ن 

١٢(  7�����2 Uا���� ��� &��� .ا����ول ��Vل ��2

١٣( �,> ��+م ا����ول 8R�2ح اى )�,��ت ا��Wء ��� ا���: ���� �Rا��� ��. 

١٤(  ���������ت ا!����+م ا����ول ��2 �,�� ��اد ا���. 

��1 ا�����1ت  )١٥�Y �# U��K�( ��,��+م ا����ول ��2 ��. 

� ا����ول ا!��+ام ا���م 2������ت ا��BK ا��@�#�  )١٦��. 

� ا!���ل �1: ا���ر�� ا�� ا� )١٧# �������د ا�����ت ا����D2 م���7 ��� ا����ول ان ���. 

١٨(  ZTا�آ�#� ا�] ���F وا!���ر. 

���J �@�وط ا������ ١٩٩٨ ���� ٨٩ا���<�ن ر��  )١٩ ��;�,��3�U ا�T!و . 

� )���� ا������ �& ا���ة ا��3�دة ���3T! I1 و��<�ن ا������4ت وا��+ا��ات  )٢٠# �� D( اى
 �B2 رة _1�� ����ا<�& ا�����ل�ت ا���� . و)���7 ا�`�ا



� �Z3 ا������ & ا����ول وا���ده� ����ول ا �  ��4 ��� U2��% دون ��� )٢١# I3ا� a��
� ا��3!ت ا!)�� # aوذ� Pا����3 ! ��ر:-   

����� دون ا2�اء �;ر �B�ى   -  أ� ������,� �& ا���: �ة  ��� �@�  .اذا d: ا����ول 

 . اذا اه�: ا����ول #� )�,�; اى F�ط & F�وط ا����   -  ب

٢٢( ������ت ا��� ا�@�آ�ت ا�����#�� وا����و��& ان ����7 �2ا�2 ا��@ ��� �B(�>��2 :�K��2 
 ���J3ا�eg.goo.etenders.WWW 

٢٣( e�,وف ا��ا��' e# ار�إ� ����( 7�& ��e ا������ D���2 U�,�� أ��+ا ����م Z%�R ا����ء  

٢٤( ��S ا��'�ر�g ا�,����ة ��# & .�ن ا����ء �BF �W8Wر 

                                                                         % )٢٥ا�+��دة أو ا���e# l %�ود % ( ٢٥��BK�� I3 اiدار�� ز��دة ا���hل #e %�ود  )٢٥

8ً�J �@�وط ا����٢٠١٨ ���� ١٨٢ا���<�ن ر��  )٢٦ .  

  العطاء مقدم توقيع                                                                                       

(                                       )                                                                                                           

  



 

    سيناء مشال ةـحمـافظ

   زويد الشيخ مدينة جملس

   الـــهندسيـــة اإلدارة

  زويد الشيخ مدينة مبجلس ملحق مبني ألنشاء تقديرية مقايسة

  ٢٠١٩ / ٢٠١٨ خطة 

 اإلمجايل الفئة الكمية الوحدة  األعمالبيان م

  

١ 

  :  األنقاض أعمال
 المكعب تكسير مباني وخرسانات عادية أو مسلحة فوق بالمتر

منسوب سطح األرض أو تحت منسوب سطح األرض ورفع 
المحلفات إلي المقالب العمومية وتسليم أي مهمات أو متعلقات 

 . المدينةسبالمباني إلي مخازن مجل

  

  

 ٣م

  

  

٣٠ 

  

  

٢ 

  : احلفر والردم أعمال
 المكعب حفر لزوم األساسات في أي نوع من التربية بالمتر

للوصول إلي المنسوب المحدد للتأسيس والبند يشمل تطهير 
 الجوانب ورش األرض بالماء وكلة وتسويةالحفر جيداً ونظافة 

 حسب أصول الصنعة كامل مما جميعة

  

  

  

 ٣م

  

  

  

٥٦٠ 

  

 المكعب ردم من ناتج الحفر في األماكن التي يحددها جهاز بالمتر ٣
 والدك والرش بالماء حسب أصول الردم يشمل والبنداإلشراف 

 ٧٠ ٣م .الصنعة والبند كامل

  

 المكعب ردم رمال نظيفة موردة بمعرفة المقاول في بالمتر ٤
 ٥٠ ٣م  مما جميعةكامل الجيد والدمك بالماء الرش معاألماكن المطلوبة 

  

  

٥ 

  : اخلرسانات العاديةأعمال
 المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لألساسات حسب بالمتر

 زلط  ٣ م٠,٨/  كج اسمنت ٣٠٠المطلوبة بخلطة مكونة من 
 رمل والخدمة الجيدة مع تسوية السطح جيداً وكلة  ٣ م٠,٤

حسب أصول الصنعة والمواصفات الفنية القياسية والبند كامل 
 مما جميعة

  

  

  

 ٣م

  

  

  

 ٧٠ 

  

  

 المسطح توريد وعمل دكة خرسانة عادية لزوم األرضيات بالمتر ٦
 ٣٠٠ و رمل ٣ م٠,٤ زلط و ٣ م٠,٨سم مكونة من ١٠سمك 

 جيداً للحصول علي سطح أملس حكج أسمنت مع تسوية السط
 مناسب حسب المواصفات الفنية وأصول الصنعة والبند كامل 

  

  

 ٢م

  

  

١٦٠ 

 

  

  

  

  



 

  

٧ 

  : اخلرسانة املسلحة أعمال
 المكعب توريد وصب وعمل خرسانة مسلحة لزوم بالمتر

  واعمدة البدروموحوائط البدروم) شدادات+ القواعد (األساسات 
 و زلط ٣ م٠,٨ كج أسمنت لكل ٤٠٠وذلك بخلطة مكونة من 

 وحديد التسليح المطلوب حسب تعليمات جهاز رمل  ٣م٠,٤
األشراف والرسومات المرفقة والثمن يشمل عزل القواعد 
والسمالت والحوائط أسفل منسوب سطح األرض بمادة البتومين 

 حسب أصول الصنعة المواصفات هبدهانها من جهة التربة وكل
 . الفنية القياسية والبند كامل مما جميعة

  

  

  

  

  

 ٣م

  

  

  

  

  

 ٨٠ 

  

 المكعب توريد وعمل وصب خرسانة مسلحة شرح البند بالمتر ٨
 سلم – سقف –أعمدة ( السابق ولكن للهيكل الخرساني للمبني 

وجميع أعمال الخرسانات المسلحة فوق منسوب )  أعتاب -
 سطح األرض والبند كامل مما جميعة

  

  

 ٣م

  

  

١٨٠ 

  

  ) H.B(  توريد وتركيب طوب خرساني مفرغ ربس بالعدد ٩
 لالسقف من الطوب المخصص وحسب ٤٠×٢٠ ×١٤ مقاس

 ٣٥٠٠ عدد .المواصفات الفنية القياسية والبد كامل
  

  : املباني أعمال ١٠
 ٢٥×١٢×٦ المكعب توريد وبناء طوب سليكات مقاس بالمتر
 رمل في األماكن  ٣م/  كج أسمنت٣٥٠ مكونة من هبمون

 المطلوبة وحسب أصول الصنعة والبند كامل مما جميعة

  

  

 ٣م

  

  

٢٠ 

  

 المفرغ الخرساني المسطح  توريد وبناء مباني من الطوب بالمتر ١١
 في األماكن المطلوبة وحسب المواصفات سم٤٠×٢٠×١٢مقاس 

 الفنية والبند كامل  مما جميعة 

  

 ٢م

  

٥٧٠ 
  

  : والتخشني ياض البأعمال ١٢
 المكعب توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية بالمتر

واألسقف المطلوبة وفي األماكن التي يحددها جهاز األشراف 
 مع مس الحوائط جيداً  ٣م١/  كج أسمنت٤٠بمونة مكونة من 

 الصنعة والبند كامل مما أصولوتسليمها بالبوج واألوتار حسب 
 جميعة

  

  

 ٢م

  

  

٨٠٠ 

  

  : الكريتال أعمال ١٣
 توريد وتركيب وتشكيل مصبعات من الحديد والصاج لعمل بالكجم

نوافذ وأبواب والبند يشمل تركيب الخردوات الالزمة من كوالين 
 بالبرايمر لكريتال امالعومفصالت وترابيس كذلك يشمل دهان أ

وجهين علي األقل وثالثة أوجة باالكيه باللون المطلوب كامل مما 
 ١٠٠٠ كجم

  



 جميعة

  : الدهانات أعمال ١٤
 المسطح توريد ودهان ببوية البالستيك ثالثة أوجة علي بالمتر

 رةنف معتمد والبند يشمل السوعاألقل باللون المطلوب من ن
 الصنعة صولوالمعجنة الالزمة مع الخدمة الجيدة وحسب أ

 والمواصفات الفنية والبند كامل مما جميعة

  

  

 ٢م

  

  

٨٠٠ 

  

  

١٥ 

  : الكهرباء أعمال
 خاص  البالستيكمنصندوق (  توريد وتركيب تابلوة بالعدد

 مفاتيح ٨ عدد و A ٢٥٠ يعلية قاطع ثالث) بالكهرباء 
 مزود بلمبات بيان بااللوان مع أعتماد العينة ١٦Aأوتوماتيك 

 قبل التوريد وحسب المواصفات الفنية كامل مما جميعة

  

 عدد

  

  

 ١ 

  

 من االلومنيوم ٢٥+٥٠×٣ الطولي توريد وتركيب كابل بالمتر ١٦
   ٣٠ ط . م  والردم كامل مما جميعةالحفرالمسلح والثمن يشمل 

 توريد وتركيب دائرة كهرباء رئيسية بأسالك نحاس بالعدد ١٧
   ١٢ عدد  كامل مما جميعة مم٤×٢

 مم٤×٣ توريد وتركيب دائرة أنارة فرعية بأسالك نحاس بالعدد ١٨
   ٢٥ عدد حسب المواصفات والبند كامل مما جميعة

 نوع جيد والثمن يشمل ن مإنارة توريد وتركيب مفتاح بالعدد ١٩
   ١٠ عدد التوصيالت الكهربائية الالزمة والبند كامل مما جميعة

  توريد وتركيب مأخذ من نوع جيد والثمن يشملبالعدد ٢٠
   ١٥ عدد ه كامل مما جميع الالزمةتالتوصيال

   : األجمالي

   واملدينة املركز رئيس                                     اهلندسية اإلدارة مدير                            املشروعات

                                                    )                            (                              )                            (       

  حممد لبيب حسام / عام مدير                                 حسن عواد رتيبة/ م                                             



 

  باألعمال تعريف

�Jن & 2�روم  - ١ ����e�1�2 I3 د��ان Q�K ا��� e�1  ���ي ٢+ أرeY + ا��e�1 ��1رة �& 

�� )�,�; ا���hل ��8W eث �ا%:  - ٢� 

 eو�h%�� ا�دات : ا������hا Z�% ل���hا H�2 ;�,�(و e�1ا�� :J�B2 �R<�ت ا������ا�� ZR ��� �B�#و

  ا����#�ة ���@�وع

 ��>�t%�� ا��ا�� : ��� �B�#<�ت وو���ا�� ZR ل��J�& ا����د أ� �#��� � Z�% : ا�ا� & e�1ا�� Z��@(

  .���@�وع

 ا����Jل ا��@���1ت ا��ا ��� وا��ا��Bت ا��e�1��� ����T: ��%�� ا��t��t ا�

  


