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  محافظة شمال سيناء         

    الوحدة المحلية لمركز ومدينة نخل                                          
 ة الهندسية    اإلدار           

********            

  مقايسـة تقديرية لعملية إنشاء ورصف ورفع كفاءة طرق داخل قرى         

  مركز خنل )  السالم – الريد – بئر جريد – التمد – راس النقب -الكنتال      ( 

  ٢٠٢٠ حيت ٢٠١٧  خطة                                            
  

  

  - : قرية الكنتال-١

  كم٣=  بطول   رفع كفاءة طرق - أ                          

  كم٤=   إنشاء ورصف طرق بطول  -                 ب
  

  -: قرية راس النقب - ٢

  كم٣=  بطول   رفع كفاءة طرق - أ                          

  كم١=   إنشاء ورصف طرق بطول  -                 ب
  

  -: قرية بئرجريد-

  كم٣=  بطول   رفع كفاءة طرق - أ                          

                  

  -: قرية التمد -

             كم٣=  بطول   رفع كفاءة طرق - أ                          

  

  - :الريد قرية - 

  كم٣=   بطول  إنشاء ورصف طرق - أ                          

  

  - :السالم قرية -

  كم٣=   بطول  إنشاء ورصف طرق - أ                          

  

  آ�١١  =  ���ل ��ق آ�ءة ر	� ا����� �



  آ�١١  =  ���ل �ق ور�� إ���ء ا����� �

  

                                                                                                          اإلدارة الهندسية عام مديريه الطرق         مدير/املشروعات      م/م
  يعتمد                                                           (                   )                        

  عوده محمد عوده             رئيس المركز والمدينة  /                                                     م      
  (                    )ح .عميد أ                                                                                                                 

  ماجد محمد احمد                                                                                                    

 

  
 محـــافظة شمـــال سينـاء

  رئاسة مركز ومدينة نخل
       اإلدارة الهندسية

    ***********  

  ق داخل قرىلعملية إنشاء ورصف ورفع كفاءة طر                             

  مركز خنل )  السالم – الريد – بئر جريد – التمد – راس النقب -الكنتال (             

                   ---------- --------------------------------------------- ----

 ----------------  

  الباب السادس
  معامالت عناصر التكلفة

---------------------  

 )٥( وتعديالته وعلـى القانون رقـم ١٩٩٨ لسنة  ٨٩ًتزم مجلس مدينة نخل طبقا ألحكام القانون رقـم يل          

  ٢٠١٠لسنة ) ٣٤٧( وقرار وزير المالية رقــم ٢٠٠٨ لسنة ١٩١ وتعديالته والقانون رقـم ٢٠٠٥          لسنة 
  ن مدة تنفيذها ستة أشهر فاكثر بالزيادة أو             والمتضمن بعض القواعد الخاصة بتعديل قيمة العقود التي تكو

  ً         النقص في تكاليف بنود العقد والتى تطرح بعد تاريخ فتح المظاريف الفنية وذلك وفقا لمعامالت يحددها 
ً         المقاول في عطائة ويتم التعاقد علي أساسها ويكون هذا التعديل ملزما لطرفي التعاقد وذلك وفقا للمعادال   ت ً

  -:        والشروط األتية 
  -: المعادالت - :ً   أوال 

  -: معادلة حساب قيمة التعويض المستحق للشركة أو قيمة الخصم المستحق للجهاز من حساب الشركة -١       
 
 
 
 

   -: نسبة الزيادة أو الخفض فى األسعار - ٢
ًالرقم القياسى لسعر البند أو مكوناتة عند المحاسبة مطروحا منه الرقم القياسى للسعر عند تاريخ فتح المظاريف الفنية مقسوماعلي  ً

العامة  ن واقع نشرة األرقام القياسية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئةالرقم القياسي للسعر عند فتح المظاريف الفنية وذلك م
  .واألحصاء 

  -: شروط المحاسبة علي الزيادة أوالنقص في تكاليف بنود األعمال -:ًثانيا 

  قيمة األعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول= قيمة التعويض أو الخصم  
  

  سبة الزيادة أو الخفض في األسعار ن× معامالتها ×  عند التعاقد 



  -:ً عناصر التكاليف الخاضعة للتعديل بالزيادة أو النقص طبقا لشروط هذا العقد - ١     
   السوالر-    أ 
  لبتومين  ا-  ب 

  ويجب أن يتضمن عطـاء المقاول،  يقوم مجلس مدينة نخل بتحديد البنود المتغيرة ضمن شروط الطرح - ٢   
    معامالت عناصر التكلفة لبنود المتغير والتي حددها مجلس مدينة نخل ضمن شروط الطرح ) لفني  المظروف ( 
  .ل عطاؤه تلك المعامالت يتم استبعاد العطاء وفي حالة عدم تضمين المقاو، ويتم  التعاقد علي أساسها   

     ) ًصفرا (بمرعاة أال تساوى ، النسبة التي يحددها المقاول بعطائه لكل بند أو مكوناته من البنود المتغيرة - ٣
  .أو الواحد الصحيح بالنسبة لكل بند أو مشتمالتة % ١٠٠عن  ويقل مجموعها    
  ًمواعيد المحددة وفقا  ألسعار العقد دون انتظار لتطبيق معادلة فروق  تصرف قيمة المستخلص المعتمد في ال- ٤
  .األسعار    
ً يحاسب المقاول علي فروق األسعار رفعا أو خفضاً  خالل ستين يوما علي األكثر من تاريخ المطالبة - ٥   ويتم ، ً

  ويجب احتساب أولوية ، ئحة من هذه الال) ٦٩(بمراعاه أحكام المادة ، مراجعة وصرف تلك الفروق      خاللها 
  .عطاءه وذلك بتطبيق ذات المعادلة علي باقي العطاءات األخرى  المتعاقد في ترتيب     

   يتم المحاسبة علي تعديل السعر بالزيادة أو النقص بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثالث شهور -٦  
  مظاريف الفنية مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديالته  أشهر من تاريخ فتح ال٣تعاقدية اعتبارا من       
  .الذى يتفق علية الطرفان       

   اليستحق المقاول أي عالوة في السعر للكميات التى تأخر فى تنفيذها إلي ما بعد الثالثة أشهر األولي من -٧  
  . المظاريف الفنية لسبب مرجعة يعود إليه تاريخ فتح      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



  محـــافظة شمـــال سينـاء
  رئاسة مركز ومدينة نخل

       اإلدارة الهندسية
***********                                       

                                                          تابع

  لتكلفة                                             معامالت عناصر ا

  لعملية إنشاء ورصف ورفع كفاءة طرق داخل قرى                             

  مركز خنل )  السالم – الريد – بئر جريد – التمد – راس النقب - الكنتال(                
  

                                                                 

                البنود                            م
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   اءـال سينـــظة شمـافـــمح 
  خلـة نمدينرئاسة مـركز و

  هاالداره الهندسي      
************        

  ورفع كفاءة طرق داخل قرىإنشاء ورصف  / االشتراطات العامة لعملية         

   مركز نخل) السالم – الريد – بئر جريد – التمد – راس النقب -الكنتال(             
            ------------------------------------------------------

-------------  
                                    

  )ق والكبارىرالهيئة العامة للط (تخضع هذة العملية للشروط والمواصفات الواردة بكتاب وزارة النقل 
�  ���� ا���� ا�����ء  �����م و������  - ١������ ا��   �� ���01#٨٩ �-ن�ا���� وا+%��م  *$����(�ه� ووا'�&  ا�$%$���# ��وطا��� !و 

   ا��$��# '! ا������ أ;�س�و89���8 �67#0ا�� و١٩٩٨#�345

���A ا�����-د *$%���? ا������ءات ����8= - ٢B$* #��0��� =��C� #����D� # �1ا��� #�����Eا  ���� ا�����F ا�$-'��&          ���-م            
.  /      /               ٢٠١٧   

�1# �8ر�O� P �-�� �18-ن �$�ة ا�$�7-ل رى;� ا����ء - ٣Q R�' ر���S$ا�   

 *$� وا����7V* #��  T# ا���� ���ار *��ن �0�� وا�D�ض ���8��# وا�$-ا��7ت ا���وط *%�ا;# ا�-اردT ا�%$��ت - ٤
?��� T6�708 O� ا�$��ول !� ��V-ص  ا�$���ول   ��!  و����&  وا�%$���ت  ا�$���د��  ��O��  #3  ا���3& ا�$��ول و 

��# �8�ا 9���8ت واى م١٩٩٨ �01# ٨٩ ا����-ن  

٥ - A�B$�  ا5;��ب ا*�ا *�ون ا�V��0$# ا��Dء او اوXB8ء8#  ��ء اى ��-ل '! ا�3& �

٦ - !���ت �T�$��� O ا $�ل ;�*�# Z���8 ا�$��ول  Bا�����= ا��1*& ا� ���� Tو�-ر Tد�B� O� ## ا������ا�(��� 
�3# ا��B1�= و\��دة وا���0ء ����ا� �$��و�! ا�$V�ى �38د]*� ا��B1�= و*���#V$* ?4ا�(�ا !� ا�$�����ت   
Tو�-ر O� =B1رى  ا���Bد  ا����B�  Tو��-ر  O��  ���   A��;�8  #ات  وآ���  ا����آ���$��*  Xو��آ�  #���Vان ا�� 
 وا���0ء ��ا��� �$��و�! ا�$V�ى �38د]ا �O )أ�= (�-��# *����ت و\��دT و�Qت

٧ - !�� �8*�� ا�$��ول  �$Q ا�$-اد #*-���!  ذ�a-� b� ان ودون �V8ر�R `ى ���Sرإ ودون ��'�#*$ ا�$�   #��� ا��$
 ���9�e  Tل  و9e'�#  وا�$�����ت  ا�����#  وا��(�ا4?  ا5;���ر  �8����ت  ا���0-د  ����d7ت  �8��$�#  '! ا�$��ول �(� وان

� ا����و��# ا�$-اد وآ6 ا��70�6� Z�� ان ا���$Q �0ء \$�ل آ�1رات وارد ا�$-اد�; Z��� ?��� 9eف bذ�  

��# ا�5��# دا�$�  e�8 O�� اى - ٨$���� ���& ���ر دون ���  .م١٩٩٨ �01# ٩٨ ا����-ن #345  

٩ -  O��� �0; ا�$��ول���ً ��*��� �VVC�� وع ����ا��$� ا���0V��  �d'#  +�1?  اe�ون و���0;-ن �
i����08& ا���� !���  #���� '��! ����# ����(��0�O وا�����0ء ا������� ا $���ل �$����و�! ا�$��V�ى وا���385د وا�$���3دT ا��$



#��-d1$ا� Zو�3& ا������  �0 و�3(�ه A�B$�� ZVe j���٢٠٠#�0Q) O��4�� #�0Q ���-� ( !���0س آ=  � 
��k �Q�0ء ��-اaأ ��ا��$= ;. 

���  ا�Z���  #��;�3$  ا�$��ول *�� و�%�� *��%�ا;# واردT ا�D�� ا5 $�ل  -١٠��   !�� ��4$�#   ���  ا;���ر   
#���� A�B$ل  ا������ �01# ا���$ l�  # ] ا�ص  ����4-V�C*ا5 $��ل  و  #���Cا�����&  *� $��ل  ا�  Z���  #��;�3$ا� 
������# درا;# *�$=  ��38 ��1�  ا�1-�! �

�! �d1-5 ا�$��ول  -١١  ��*�8 T��$ء ا��*���!و *$��'�# وا�%  #��7�. 

 ����O ٢٠ ر����Z ة*������7� ا�����# ا�$�����ر �����ر�Pا�او ا�$-����� ا;����9م ����8ر�O���� P ا��$�����# �����ة �����8أ  -١٢
    (                  )ه! ا��$��# و��T �#ا��� ا5\��ا�ت

����ق  ا����# ا���d# *$%�? ورد و*$� ا���C# ا5\��ا�ت *�'�� �Qء �$� �7��C# ا\��ا�ت اى  -١٣� 
��Aو ����� ��'-m# ���8� وا�%��رىB$� ����ح  ��ء اى ر'n '! ا�3& 

  توقيع مقدم العطاء                                                                                                                           
  

  

١٤- !� ;�!  ١٦٠٠  �O  ا�$�3�ك  ;��#  ��8=  وQ 5��T *��3# *4�1& رآ-ب ;��رVC8 T�p ا�$��ول  
!; pVC8و =$��� �� Z������$  O��  =���  A�O ا� ا5\�اف B$ال  ا�-� ه�T6  و8%�-ن  ا�0���ر  و�-ال  ا5;��-ع  

Tر��ا�1 TXه�Q #3ام�9 و����C�; ���-� !'و #��+ ��7�C8 5ى ?�; Z�� ZVe j���٢٠٠#�0Q)  O��4���  #��0Q 
 (���-� O  =آ Tر��; !��A ;��ر�C�;5 Tام ا�$��ول +�1ب  B$ا� bا ��اض دون وذ� O� ٠ ا�$��ول 

١٥-  !� ا����Bرب  *��Q�اء  ��$-ا���7ت  ���*�����  ��O  ا���آ��  ���دT  اى ا;���Cام  '! ا���ء =�� ا�$��ول  
#���7�� +��# و'! ا��70�6 '! ا���ء ��= وذ�b ا�$�$��C� Z�� �� n�-�8 *�ى ا�$����# دون ا�$��ول *$��'# ازا��

١٦-  Z�� ��! ا����ء ���م 8-��  ��$Q  ت  وا�$-ا���7ت  ا����وط  آ�ا;�#  ���37ت� ��# ا��� وا5\���ا
Z�eو Z8�C* #ص ا���آ�Cا� ��* 

١٧-  Z��5 �mط (و�\ #'�mا T�� ��e�8 ?�1* ا��'��ت ��ف  �م(  

١٨-  !��# ��Xا��# Z���8 ا�$��ول  �- &����  ا5 $�ل '! ا���ء ��= '�# ا��$= ا�$��-ب و���ع �

��!  ا������Z���  O  ا��$�=  '�!  ا����ء  و���=  ا�0���4!  ا������O  ا;����7ء  ا���eرB$*  T�د ا�$��ول ���Xم  -١٩  
����-ن وا�$��ل١٩٧٦ �#01 ٦  �����-ن ��� ��8�O وa��b�6� # و���م  ا���� �-m-ع ا5 $�ل� Z01# ٣٠ ر�� 
١٩٨٣ 

٢٠-  !�� ا;�9م ا�$��ول  �-� #�����  +���#  و'�!  ا���D=  ا���  ���ور  ��8ر�O�  P ا;�-ع 9eل ا��$C8 
 ا�������O ���1�8  ���8ر�O�� P  ا��$����# ���ة  ا*���اء  ������� ا�e�  ا;���-ع  �T����  ���X8  O ا�$-���  ا;���9م  �O  ا�$���ول 
!4��  .ا�0

  ��d1��� O-ل وا�$����ول *��$����وع ا�����C# ا�$���0�1ات ���O ���-رT  +ا���= ا�����XرT د'���� �������  -٢١
�Qد'�� 8-ا Tر��Xا� � ��Z  ا $��ل  اى و����8�  ا�$���'�O  ا�$��;�0�O��  O  ا�����$��ت  ����Q��  Oء  آ�=  و708�6 *��$-�
�� �V�ح* ��'�*  Tر���Xا� k ���  #��X��  A��B$��  #�m-'�3�1&  و5 و���  ��� �O�   #��7  وX�8ال  ����3�1ت  اى  0
 ا�$��ول

٢٢-  !�� �O ا���آ� ا�$��ول  �-� #�� ا�V��0$# '! ا��e-ل ��= ا��$

٢٣-  A�B$ا� Z��  *$��'�#  708��6ه�  ���Z  ذ��b  ��\��*#  او 9����8ت  اى  �O  ا�d1�$-5ن  ه$ـ� ا5\�اف و
�� �0# ا ��اض دون ا�$��ول��  



٢٤-  !��� ا�$���0�1ات وآ��6ا ���# ا�$�� ��# وا�$-ا����7ت ا�����وط آ�ا;��# ان ���O *1��70# ا���آ��� ا�$����ول  
� وان ����� ا�$�����م ا��$����# ���6ات ه��! ا�$�'���# وا�������9ت �توا��-�������$Q ت����ا�%$ #����Cو���# *�����0-د ا��� 
� وان *��%�ا;#Q�� A�B$��1# ��= �# ا�(�+�ت اى '! �Q R�' ر���S$ا�.  

٢٥-  !���X ��ولا�$  B8 ?�%� #��0$* =$ت +1? ا��� ��C1��  O#  *�#  وw738 ا���*! ا�$%�? ا\��ا
 .ا����# ا����وا5\��ا�ت �O و�C1# ا��;-��ت

٢٦-  A�B$� ا;��ر ق*7�و ا�$����# دون ا����# او ا�$��0# آ�دون داe= ا��$= �-�� D8��� '! ا�3& �

٢٧-  A�B$ا� ��k ل-d1� O  ��eادا� ��= 5 $�ل ��دا���-$ #��B3$# او ا��ا����و� #��Cا� #��$���* 

٢٨-  !�                                       )     (          ���رT  ا*��ا��8 !4�O *�����ء ��'& ان ا�$��ول  
 .ا��;-  �0%٥ ا�! �Xداد

٢٩-  T�� ن�$m 9ث ا5 $�لa 0-ات;  O��  P4!اا5*���  ا5;��9م  ��8ر�  &��������  واذا �F اى  ?��   !�' 
 ��8ر�O��  P  ا;��-ع  9�eل  ا�$���ول  *$��'�#  ا��Z��  #+9 '0!  �? اى او ) 'B-ات – ه�-ط – \�وخ (ا����&
 +�1?   وذ��b  ��9+��#   ��م  ���(R   ا��6ى  ا�����&  ��O��  #'�1  آ�=  او X�Qء  ذ�b ا;�� ! و�- ا�$��ول ا��eر

��# 4!اا5*�� ا5;�9م �0B# ار\�دات$���  

٣٠-  Z�� =$  رات���e5اى !' ا�9ز�# ا O� =���$�3ده� ا��! ا�� A�B$ا� !� وZ����8  ا�$���ول  �#�7  
���آ�� ا�9ز�# ا��1��9ت� O� #�*��� �0ت *4��0| و�-ا'��0 وا�$-ا��7ت ا5 $�ل�ة ا���$��� 

٣١-  !� ������#  ��$�=  '�!  ا5;�7���#  ا��3�1�#  وا�����#  ا5;��س  ���#  ��O   ���0ت  ا �$�د ا�$��ول  
����ط  �%$�=  ������  وه�6ا  ا�$���ول  �#��7   ��!  ا����e5رت  ه�T6  و8%�-ن  ا��70��6  !'�  ا����ء  ���=  *������{  ا���ق� 

Z٣٠ر�.  

    

  توقيع مقدم العطاء                                                                                                          

  

  

� O��٧٠:٦٠  او �-�!  ��� �  ���ون  �%= وا+�Z�� =$  #1Q T ا5;�س ��# *VC-ص -٣٢�*����� 
 وا�$-ا��7ت ا���وط *%�ا;# وارد ه-  $� ا�R$1� p�0* b$1  و5

 �R$1 و5 �����*� ١٠٠او -�! م٥٠ او �%= وا+�Z�� =$  #1Q T وا��ا*�# ا�3�1�# ا����#  -٣٣
 �ت���  ج٤ ر��Z  ا����رج  +��ود  دا�e=  ا��3�1�#  وا�����#  ا����وط  *%�ا;�#  وارد ه�-   $� ا�XB  !' b$1 *�ى

 .وا�%��رى ����ق ا���d# *$-ا��7ت وا�-اردT را*�# ���ت ر'Z ا���رج +�ود داe= ا��ا*�# وا����# ;�3�#

٣٤-  !������TX وا�$%�����= ا�$��-از�O ��8-'�� ا�$����ول  Q5# وا�ا�9ز���# ا�$���1+ #��*����� !��� ا5 $���ل  
����8�� �O ا���آ� و �����  

٣٥-  Z��5 ول ���3�1ت اى ��ف��$���A  ة�-ا'��  *���  ا���e 5��#  او �Qر�# د'��ت �آ�� ;-اء �B$ا� 
�$-ا��7ت و���*�# وا�$��$�T ا�$T���C ا����0ت *4��0|� Tا�-ارد  

٣٦-  Z����5 6���708 #���� !���� ���O ا���آ��� ا5*���� ا����1*�# ا������# 8���$Q رب���Bل ا�9ز���# ا��-���-� ا���! �
��� ���*�  ��م  +���#  و'�!  ا���وط آ�ا;# '! ا�-اردT ا�07�# ا�$-ا��7ت�  Z���  ������  ازا��� ا�$���ول  *$��'�#  *%��

!�  #��7� #��Cدون ا� ?�  n�-�8 اى 

٣٧-   &3� A�B$�  ا��70��C�18 !' 6م ا��! وا55ت ا�$��ات �$���0# و�� اى '! ا�$�ور �

٣٨-  &3� A�B$� ��O  \��ط  *��ى  ا�$���ول  #�a���8  O��  �7��C�  ا���!  ا��$�=  اX�Qاء  *��n  او آ= ا���ف �
�1? ��$����ول ���3& و5 ا�$��7��C# ا���aر ازا���# ����Z نا ا���! ا������ \���وط��* bل ذ���-V��3ا� !��� او ا���m'�# دا�ـ���  
n�-�8 



٣٩-  !���$��ت  و'���  وا�$��*��#  ا����C��  ادارO�� T  ا�$��3دT  ا��$���#  *���د  اX���5م  ا�$��ول  ���  #��Cا� 
#�Qد ا�����* =��  ��'(       )  

�توا5+��� ا��$= �-ا��O *�70�6 ا�$��ول ���Xم  -٤٠  #�3Vا��  #��d�#  وا����وا0�5  #���$����!  ا���#�$4  �  
 6ا��70�

٤١-  R$1�5 ول��$�8�� او ا�%$��ت 4XB8# +-الاO� 5 +�ل *�ى ��d'  #�;وان *��%�ا  Z���  ��mا;���ر  و 
!��� ا�V0$-ص ا�%$��ت  �� او *�\��ا�ت ���ر  �� اى و�����1 *�0 *%= وا+�T و*��$# وا3m# *��%�ا;#  

�A \��ا�تا �S738 ���C8تB$= ���= و5 ا��ا5;��ر 38$ O� �0* !ا� �eا 

 و ���ض ;��١٠Z ;��$b ا�����دورات ا;���� =7�e��;#� '�\��# 8-ر���� \����= ا������ورات 8�آ���? *���0  -٤٢
٣٠Z; �mو #��;�e !�  !���Q ت و+1? ا���دورات�$����ز �8Q ا��ه�ن وآ6 ا]\�اف  #�a9a  #�Qن  او-����* 

 ا�$��-ب

٤٣-    Z�� �mا5;��ر و $B���  وا3�m#  ا�$���ول  *$��'�#  ا���0-د  ��� ��78� ���  ��C*  R�mوا  !�'  #���e 
#d7ا�.    

٤٤-  !����Xم  ان  ��!   $��ل `ا �70��T6 � ز�Z����8  |�����*  !�0  ا�$��ول  �  #�*  ���*  Tا���ار  Tوا �$��د  O�� 
A�B$9لا5 +��# و'! ا�e 6ا���A  ��3&  ا�������|  *B$��  #��� او ا5 $��ل  ا�����ء  +��!  ���eا���  k�ا��#  ��$�#  �8

18��$�� bا���� +1? وذ�T A�B$٠ ا� 

٤٥- !��?  �0 *170# ا����م ا�$��ول   ر;$! *�n�-7 ا���آ# ا'�اد ا+� اوn�-78 ا�%�ا;# \�اء 
O� #م ا���آ-�Cو� Z8�C* #�1ت  �0 وآ6 ا���آ�Bرا�-)+. 

 ����Z ا5 $���ل و���� '����� -Q?����1 ا����! وا�����5ر وا���0-ات وا���3�وب ا�������# ا�%��-ارث ا����م  -٤٦
 ��O  ا�B-��#  �9ر���د  ا�����#  ا���O��  #�d  ���$��  آ���ب  ا+�(�ر  *�� ا��$��# �$�T 8(�ف آ$�د ��$��ول �1*��ا+�

T�0خ ���#ا� ا5دار$� .ا5;��ر *��XدT ا�$����# دون �

٤٧-    Z�� =�� Tوا �د ���E8 اى T��8�ض ا��ر �� \���=  ا�$���ول  �#��7   �! ا���ءة ا��Bرى ا���رع �
����$Q  مX������ O��� 9����-8# ت���4�*������Z ����3دT ا���6ى ا�$%���ن '��! ا���E���� ا ���دT و����Z و9e'��# و ��-ازل آ 

 ا5\�اف

٤٨-   Z�� =�� ���7ت آ���T ا+�Bر اى ور'Cو� =�D�8 �0  ا�$-اد  #�-V�3#  ا�����ا���  ���� *$��'�#  و��
 ٠ ا��$-��# ا�$���? ا�! ���7# و �! ا�$��ول

 - :���! $�آ ا�$�1 � وا5;�س ا5;�س �-اد ا���e5رات   -٤٩

�Xة  �! ا�B3$-زT ا�XBء  �! ا���آ=   •� Z١٠  ر� 

٠ ��$-اد ا��3��! ا���رج  • 

 ٤٠٠ ر�Z ا�$�Xة �O ا�$�ر ا�XBء  �! ا����# و��Bل ا�1�-ل +�  •

•  #7�E%ا� #'�Bا� !� ٠ ا�����#  

���ت  • �� ٠ ا7;5
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• #�1� O��-ط ا���-�C$�� !�� ا7;5

 ا��3��! ا���رج  •

�-ط وا1�5��ب ا���Eت ���38 •C$�� !�� ��٠ر\�ل *����# ا7;5

  ا��-ا4�# ا�7�ا�kت �#�1 ���38 •

• !' ��$Q ا5+-ال Z�� 6�70ا�� ��� !���$�:- 

��ز �8��$�ت •Q ا5\�اف A�B$* #0��$ا�  

���d م١٩٩٠ �01# ا����;�# وا�$-ا��7ت ا���وط •�  وا�%��رى ����ق ا����# �

��# ا���C# ا���وط •$���  

  وا�%��رى ����ق ا�$�آ�X# ا�$���= 8-���ت •

 م ٩٨ ��01# ١٣٦٧ ر��Z  ا�$����#  وز���  ا��Vدر*��ار ا��70��6# وا�349# م١٩٩٨ �01#٨٩ ا����-ن •
#��  9���8ت �O و�����ا 

���ق ا�$V�ى ا�%-د •� 

�! ا�07! ا�$S�وف ��$=   )أ ( – ٥١ •  O�ت ���ا�$ ا��������وا�$�0�1ات وا�� #*-����3& ا�$�� 
O��� #���*��� وط ا���07! ا�����ض����� �$����م ا�$�����# وا�$����رT ا�07���# #��4ا�%�7 �و��8-' ا�$��و+��# وا�$-ا����7ت �

 -:اpe5 و �! ا����ء

• ��$Q ت����# ا���ا�07 !�  ا�$��م ا���ض  

• #���  ا��70�6 

  و��#8 ���70�6 ا�0�X! ا������| •

�TX وا�$�$�ت ا�$-اد و�-ع ��Vدر *��ن •Q5م ا��! وا�C�18 !' 6�70ا�� 

  ا��70�6  �! ا5\�اف ا���� ;��01 ا��! ا�%-ادار و�e�ات وو�4�F ا;$�ء  O *��ن •

  ا��70�XQ O� 6ء ا���� ��01 ا��! ا���آ�ت  O آ���# *����ت •

 ا5 $�ل ;�*�# •

  ا������ �-m-ع *����0ط ا���C# ا�9B1ت '! ا���� *��ن •

���� ا������ 8%��-ن ا����! اوا���9B1ت ا����0V ! او ا�����Bرى ا���B1= '��! ا������ •* ����Qوا ����1? ���-���+ 
  لا5+-ا

  وا���0ء ������� ا�$V�ى ا�385د  (-�# *���# •

• Tد��\ =�B18 3# ��ى�V� ?4ا�(�ا !�  ا�$����ت  

  ا����ء  �$��م ا����-�! ا��%= ا�����# •

  -:و��$= ا�$��! ا�$S�وف)  ب (  -

• Z4ا5;��ر �-ا #���  ا��1اد و

• #$�� #���Vه� ا���kو O� ���0ا��! ا�� �a-8 !�  ا���ح \�وط ��8(��� �$� و'�� ��#ا�$� ا���$#  



• Tد��\ =�B18 3# ��ى�V� ?4ا�(�ا !�  ا�$����ت  

  ا�(����# ا�����# •

 ا����ء �$��م ا����-�! ا��%= *��ن •

'! +��# ��3# ا�4���0| ا���B���* #���Cرب  ��! ا�����0ت و8%�-ن ���*��# ��$-ا���7ت و��3�ر ��3(� ا;��9م                  -٥٢

��A و'�! +���#  ��م +�(-ر                  ا5 $�ل  ا*��ا4�� و�%�-ن ه�6ا ا       B$ا� A��4ر O�� ��$ر و���-�� #�a9a O�� �)�3$�
  ٠ا���آ# او �O �0-ب و�B1= ذ�b '! �3(� ا5;�9م / ا�$��ول 

�� 9eل '! ا���آ# /ا�$��ول ���Xم •\ O� P9ء ا5*��ا4! ا5;�9م �8ر�e�* � �O ا��$= �-�
��b�6�*  &�3� � A  ا�����م   ��م  ��#+ و'! ا��$=  O ا�B8�0# ا�����# ا�$�$�تو وا�$��ات ا`5تB$  #�0��$م  ا����ا�� 
T6�   .ا ��اض *�ون ا���آ# / ا�$��ول �#�7  �! ا5 $�ل *
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���! Z�� 6��708  ا5 $���ل ه��O�  T6  ا5 $���ل *���C� #��0���$# ا ا�����Bرب  أ;��7�ت ���  +����# '�!  •  
#Q-ا`آ$= ا� �����A  ىأ���  و'���  *���$�=  ا����م ��Z ان ا�! ا5*��ا4! ا5;�9م ��Q= وا�$-ا��7ت ����وط B� 

��!  ا�$�7��C#  ا5 $��ل  ازا�#  d1� O-ل ا�$��ول و�%-ن ا�#0��$   #���7�  #���Cا�  Tوا ��د  =�D��8  ة  ا` $��ل��� 
�� ا�$���رف ا�07�# �$-ا��7ت� ��� اe�ى����A  *��اى  ا6�e5  '�!  ا����آ#  او ا�$���ول  V��8��  +��# و'!  B� 

�Xم إQ�اء �# �3& ا�#0��$��� !� ا ���اض  أد�! دون  �d1-���# و�38 +�1*# و �! ا���آ# /ا�$��ول �#�7  
O� #���Q٠ 

• !�� *����Z ��-م ان ا���آ# /ا�$��ول  �$Q 9ت�� ا5;��9م  �Q�اءات ا �5���ء  ا�9ز��#  ا��1
�0B# ا5*��ا4!� ��3* 5 �e��8 #0B�  ا5;�9م ��ار ��ور �8ر�O� P ا;�- �ن  O ا�

 ان *��ط ��$�ور ا����& و'�R ا5*��ا4! ا5;�9م �0B# ا �$�د �8ر�O� P ا�($�ن ��T ��8أ •
��E8 #0B�� ءا��� Z8 *��# *�5;�9م ا��Cص ا�$3(� '! ا�$V�C# ا��$Q م و�� ا5 $�ل *0-د�C�;ا O� ا $�ل 

�� وا�$���رف  ا�07�# ��$-ا��7ت و���*�# ���4�� و8$� اe�ى�� . 

 ا�$���3دT ا�$���O��  T ا5*����ا4! ا5;���9م *��ء  708���6 ا��Q�ءات '��! ا�����آ# /ا�$����ول e��8�  اذا •
  .ا5*��ا4! ا5;�9م �0B# �38دT ا�6ى �9;�9م ا��7�! ��ر�Pا� �O ا�($�ن '��T *�ء �1�3? ;-ف

*      #��  -:��38�= ا�$���= وا���e5رات ا�$�$
                     ���m1? ��� و�+��V4�Ve ����3�� ����ت ا�������ت ا];�7���# و-�C$ا� p4�V�e #;ى ا�$���= درا�B8     

�!  ��7# ا�$��ول             #��$���* #��C#      /   0# ا�$-ا��7ت ا��# ا4����5�ا��0+ O� &��ا�� #��+ Z���8 �ا���آ# �
b�6*����8 =$   

1�Z ا5 $�ل *�59ع  �! ا������ ا�-�7!                �8�� #�و�8���� ا�$����= ��8 Z�a�Z       )�3(� ����0#   (-م ا��0B# ا�$�%
�%��-د ا�$�V�ى ��� �8���� ا�V�C-��ت ا�9ز��# ان و���Qت            � #���Cا�$-ا���7ت ا� �V�8 �$�1�+ ���4��� #���ا��$

 #��  O� # ا5;�9م�و���38 ا�%�� 
  -:ا�0��4! ا������

��� ًاZ ����8*���� ا��0B# �8-م •�V78 |4��0* ��� ا5دارT ���� / ا�$��0س ا�1�� ا�!  $
�0���  ا��Vه� ��9e Tل '! ;�# ا��\O�  #ا;��9م  *�ا��  #���  $�=  ��3�O  ا5;��9م  ار��Qء  او �-����  ا;����9  ا��$

  *���70�6 ا���Z4 ا�$��ول *$��'# ���0# ا�9+�ت

��#  ا��������#  ا���d7ت  *�Bاول ا�-اردT ا�%$��ت ��8 -٥٣ •*��  Tد���X��  X�Bو5 وا��  ����� 
#B��0* #�Qوا��13ب ا�$�ا !���Cن ا���ا��! ���ارا5 $�ل �� Z8 6ه��9 708�' !�  ا�����#  



 ا�%$���ت  ;��س ا ! ��  ه�!  *���70��6  ا���Z4 ا�$��ول / ����آ# �8'� ا��! اa5$�ن ���8� •
  وا��;-��ت �$���1#*� ا�-اردO� T اواآE� ا�= ا�%$��ت هT6 آ��� ;-اء '�9 6708 ا��!

��O��  =���  A  ا�$���ف  ا�$���0س  ��-م •B$��0ء  *��ول  او5 ا�aا  ��س  ا��$�=  ;�����*  �V�+و 
�A ��ى ا�$��� او��0و*# ا�$��ول �� *�5\��اك وذ�b 6708 ا��! ا5 $�لB$ا�  Zو���  � ا�$�����1ت  ه�6ة  *�3V#  ا��-���

���  +���#  و'�!  ا��$�=  وا���  ��V�+  9��'  O�ه�  Z�8  ا��! وا�%$��تC8  ���$ا5\���اك  '�!  او��0و*�#  ولا�  =�$�*  �V�3ا� 
���ز  *$��'�#  +�V�ه�  Z�8  ا���!  وا�%$���ت  *��$�����1ت  ����Xم  – Tا��eر *�� A�وا�$���Q  ا5\��اف  ������#  ا�$%$���* 
��4�� ��ار و�%-ن� 

 9��aث "ه��! ا�$���T وه��6ة ا5*����ا4! ا5;���9م ���3(� ���8ر�O��� P ا���($�ن ����T أ����8 •
  ا�$�ة ه6ة 9eل  �-ب اى  d O-1�5 ا���آ#  /ا�$��ول و����� ";0-ات

 ا5 $��ل  �%�'�#  *�($��#  ا�0���4!  ا��($�ن  ���T  ;���ن -ال ا���آ# /ا�$��ول ���Xم •
T670$ا� #��$���*  

 �5%�-ن  ا���!  وا�����  ا��3-ادث  ���B# ��08 ا��! ا���-ب ا��1*& اX��5ام ه6ا �C8 O�ج •
5-d1� ���� �����1 او  0�'  

 ��O  ا����آ#  ���0وب  او  /وا�$���ول   ا5;��9م  ��*  #�0B�9e  Oف اى +�وث +��# '! •
�A ر4�A ا�! ا�Z%3 و�%-ن ا�07�# ا��0+�#B$و�# ا� !' bان ذ� O��� #0B� �3�� bع ذ�-m-$٠ ا� 

• ?B�  6��708  ا` $��ل  i�'  م  ا�$��رج  ا` �$��د  +��ود�����  i���$ا�  Z���56  و��أ $��ل   708 
�� ا` $�ل 8%-ن ان \���ً�  \D= و*��� أ�m'��  �$�داتأ 8-ا'� +��� 'i ا5 ا�$�رج ا` �$�د  O ز��دة��%�� 
�8��$�ت  �i و*�0ء Z��  .ا`\�اف 

• i��' �����+ م���  Z�����8 ا�$����ول ����ا�X�$� ��%���\ �����- &������� Z���� أ+����1ب O���$آ 
�$��ول ا��Q-ع *�ون ;$�0��� a9a-ن '�� ;٣٠Z) -،  (+وا��دم ا�73� أ $�ل�.  

                                                                     
   توقيع مقدم العطاء                                                             

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



          محافظة شمال سيناء
    الوحدة المحلية لمركز ومدينة نخل

                          االدارة الهندسيه
  ورفع كفاءة طرق داخل قرىلعملية إنشاء ورصف        مقايسـة تقديرية 

  مركز نخل )  السالم – الريد – بئر جريد – التمد – راس النقب -الكنتال    ( 
      االجمالـــى     الفئـــة  الكميـة  الوحـده           بيـــــان االعمــال   م

 نيــه ج قرش جنيـه قرش    
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^^
�DPأ& ^^�ل ا� �^^� �%�E^^�ل وا�^^�دم�� �� ا� �
وا���8 ا�$ ا� 8,�ب ا��3 � 2 أو 5,� ا����_ 

  C^^̂ 
��8̂^^�� ا���� Z�^^̂[ + @^^̂�^^̂5� دة �̂^^� �ا�
7 ا� Ca^^^^DY8 وا���^^^^� �^^^^�V� دم�أ& ^^^^�ل ا�^^^^
7 ا�����̂^C �̂^� ا�̂^��! �%��
̂^C �5̂^�ا وا�̂^�ش �^̂�X�ً

�� ��ه وا��,��C  �^� -�^+ ا� D%Y^�ت ا��ا[^�ه ا�^$ 
 �,^W �^8و7+ �^��%�م �8=^� ا�� C��� �ا� ���� ا�

�%� ^�ت ��Eل ا�^83أ�&� وا� �ا�D^Eت ا��8D^� و
  ��
�� �� ا� � C�� 5=�ز ا"N�اف � �5 
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٢  
  
  
 

 ��ر�^� و�^�ش ط��^� أ�^�س �^ I�,^ ا� �� ��

2
^, ! ) ب(ًط��^� �%�^�رج ا���
� ا�����^� ]�^=- 

 ^̂& +^̂��"٢٥ �^̂�
 .^̂� �^̂� ا�̂^��! &%̂^$ ط���̂^�
ا��ش 
�� �^�ه وا�=^�س و�^,��C ا�^,�I ا�8=^�[$ 
و& + ا>:��^�رات ا�Xز�^� �^$ ا����&^�ت ا��^$ 
 ��^^̂��8 %� �^^̂ ̂^^�س ا� ̂^^@�ف وط�� �P̂^^�دھ� ا� =8

 ا� �̂^�ل ا� �%�
̂^C و-=̂^� �ة&̂^اا��̂^3 � �� �̂^� ��
 وا� �ا�DEت ا��E� C^�8Dل ا��83&ا���8 ط��� >

�^^̂
 C^^̂��%� ̂^^�ت 5=̂^^�ز ا"N̂^^�اف � �5 ��� �� و
 I�, ا� 
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٣ ���@^� C^ر�� و& ^+ ط���� I�, ا� �� ��
^�  
̂^^,�[+ fا ) Z^^̂����)M.C.O ا���̂^^��� �̂^^Q%D ا�

��ل  
 �� ��ا&�ة �C%��N  g�h8 ٢م / 7;.١.٥

̂^� وا� ̂^�اد ��ً�̂^�I ط��̂^� ا>�̂^�س �5̂^�ا �̂^ ا>
 ^^� I�,^̂ ��
̂^�ن  ��� �^^DW أي .���^̂ �̂^� و ��D ا�

ًس و�=̂^�س �5̂^�ا �4̂^+ ا]̂^��� -j^̂D ط��̂^� ا>�̂^�
� ا� �ا�D^^̂Eت ا�M.C.O  ( �^^̂�8D(ط��̂^^� ,^^̂Wو

I�, ا� �� ��
 C� وأ�Eل ا�5 � � �&�83 �
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٤  � C�P�� Cش ط���ر�� و���  I�, ا� �� ��

Yا%��ا� f C��%D� � j-�;�� Z�%: ����ن �

وا� �اد ج ٤��رج7,� ا>W;�ر ا������ ا���%3 
� ا� ��رة ا��8& ,8��
&%$ ا�,�: � وا���درة 

 & +��" ! ,
�� ا���! ٥
 .�  C�� 5� �
I�, ا� �� ��
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  ءمحافظة شمال سينا        
    الوحدة المحلية لمركز ومدينة نخل  

  االدارة الهندسية          
*************               

  ورفع كفاءة طرق داخل قرىلعملية إنشاء ورصف         مقايسـة تقديرية 
  مركز نخل )  السالم – الريد – بئر جريد – التمد – راس النقب -الكنتال     ( 

                                                                                                          اإلدارة الهندسية عام مديريه الطرق         مدير/املشروعات      م/م
  عوده محمد عوده             رئيس المركز والمدينة  / يعتمد      م          (                   )                        

  (                    )ح .عميد أ                                                                                                                 
  ماجد محمد احمد                                                                                                    

                                                                                                   
                                                                                                                          

      االجمالـــى     الفئـــة  الكميـة  الوحـده           بيـــــان االعمــال   م

  جنيــه قرش جنيـه شقر    

٥  C^^̂وإزا� I,^^̂و� .���^^̂�
̂^^�� �� ا� ̂^^,�I أ& ̂^^�ل 
 C^^^̂ط�� �^^^̂�=;�ا� D%Ŷ^^^�ت �% ���̂^^^� ا�� ���̂^^^C و
 C^^̂وا&^^�ادھ� �4^^+ و]^^� ا���� C^^ ا"�^^�س ا����
����. ط��C ا>��س �%�E^�ل ا�^$  �� C�P�,ا�


l^^^̂�P "��̂^^^+ ط��̂^^^C ا>�̂^^^�س �٢٥̂^^^ !  .^^^̂� 
 & C��a رج ب(�. ١٠ا���
� ز���� �� ( ��


 وط��^^^^� �% �ا�D^^^^Eت ا�C^^^^�8D واE^^^^�ل ��!ا�^^^^
ا�^^^C&�83 و�^^^$ ا"�^^^�7 ا��^^^$ �P^^^�دھ� ط^^^�4. 

I�, ا� �� ��
 C� ا"N�اف  � �5 �

  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢م

  
  
  
  
  
  
  
  

٣٣٠٠٠ 

    

̂^^� و& ̂^^+ ٦ ��ر� I�,^^̂ ا� �� ��^^̂ 
̂^^C  و�̂^^�ش  ط��
 ا����̂^��� ا�̂^,�[+ ^̂� C�^̂E" R.C.5  ���^̂�

��ل   
 ��ا&�ة -���h  ��٢م/ 7;. .٥٠ا������ 
��5 I�,ًا وا� �� ��
 C�8Dت ا��DEا� ��
ا"���ام 

I�, ا� 

  
  
  

  
 ٢م   
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��ر�^� و
8̂^�ء و�n^�D8 د
̂^m �̂^�وم  ٧ �^̂�
^�� �� ا� �
 ٤٠����$ 5,� ا����_ �^ ! " ��^+ &^ .^� 

 C�%D,^ا� C٨٥ ×٨٥وا���� C^8���^. �^� ا&� ^�د ا�
 Q8 ^^�"ا C^^-� 
 $^^8�� ��4^^+ ا���ر�^^� وا����7^^

 ر�^+ �^� & ^+ ٣م/ 7;. ٣٥٠
 P��ى ا� 8�$ 
 �,^^^̂W jا���^^^̂�ا��C^^^̂%P و�%̂^^^r ا�D�اq̂^^^�ت وا�
�%� ^�ت �ا�Eل ا�^C&�83 وا� �ا�D^Eت ا�C^�8D و

� ط�4. �
�� �� ا� � C� ا"N�اف � �5 �
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