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  ترميم وصيانة مبنى   عملية تقديريةمقايسة

 استراحة السيد رئيس المدينة



 محافظة شمال سيناء            
     الوحدة المحلية لمركز ومدينة نخل                                          

      ************************************  

   

  

 تخــضع هـــذه العمليــة للـــشروط والمواصـــفات الــواردة بـــدفتر الــشروط العامـــة ومواصـــفات األعمــال لألبنيـــة العامـــة -١

 لــسنة ٨٩الـصادر مــن المكتــب العربــي للتــصميمات واالستـشارات الهندســية ويلغــى كــل مــا يتعـارض مــع القــانون رقــم 

ٕاء أنه أطلع عليها وعلى الشروط المكملة ووافق على العمـل بمقتـضاها واحكـام القـانون رقـم  يعتبر مقدم العط١٩٩٨
  . أساس العقد في هذه العملية ١٩٩٨ لسنة ٨٩

  يتعهد مقدم العطاء بتقديم عطاؤه في مظروفين مغلقين إحداهما للعرض الفني واآلخر للعرض المالي -٢

  رئيس المدينة لغاية الساعة الثانية عشره ظهرا / ام  تقبل المعطاءات بمكتب السيد المدير الع-٣

 م ٢٠١٥/    /  يوم          الموافق 

  العطاء ساري المفعول لمدة ستون يوم من تاريخ جلسة فتح المظاريف -٤

  لكميات المبينة بالمقايسة دقيقة وفنية ومفصلة والغرض منها بيان مقدار العقد بصفة عامة والعبرة بما -٥    

       يطلب من المقاول تنفيذه دون اعتراض منه أو المطالبة بأي تعويض وعلى المقاول التحقق من صحة   

   واي مواد مضافة بخصوص ١٩٩٨ لسنة ٨٩      الكميات والرسومات ويطبق على المقاول نص القانون 

         الكميات المنفذة 

 لخصم أو العالوة  ترفض أي عطاءات مقترنة بشروط مالية فيما عدا ا-٦    

  على المقاول تقديم صورة من بطاقة التصنيف باتحاد المقاولين وكذا البطاقة الضريبية مجددة مع -٧    

          العطاء وتقديم سابقة أعمال معتمدة لمن لم يسبق لهم التعامل معهم بالمجلس 

    العملية بما فيها الحديد واألسمنت  على المقاول تدبير جميع مواد البناء الداخلة والمستخدمة في-٨     

  والخشب والزجاج بمعرفته دون االنتظار ألي تصاريح ودون أن يؤثر ذلك على مدة العملي         

 ٨٩ أي تأخير عن المدة األصلية للتنفيذ دون مبررات ويطبق عليها الئحة المناقـصات والمزايـدات بالقـانون رقـم -٩    

  ١٩٩٨لسنة 

    

  

   المقاول مهندسا نقابيا متخصصا لكل عمليةمنفصلة مديرا للمشروع متضامنا معه في المسئولية   يعين-١٠ 

           ويحضره معه عند التعاقد على أن يقدم إقرارا باإلشراف على العملية خالل مدة التنفيذ وللمجلس 

  .أثناء سير العمل يوميا عن كل مهندس غير متواجد )مبلغ  خمسون جنيها (           الحق في خصم 

 األعمال الغير واردة بالمقايـسة ويكلـف بهـا المقـاول وكـذلك األعمـال التـي نـشأ نتيجـة تعـديل فـي األساسـات أو -١١

غيرها يقدمها المقاول ويتم الموافقة عليها من المجلس وينتج عنها زيادة في الكميات عن الواردة فـي المقايـسة يكـون 

  .اردة بعطاء المقاول المحاسبة على أساس األسعار الو

   المقاول مسئول عن تدبير المياه والكهرباء بمعرفته وعلى نفقته ويقتصر دور المجلس على إعطائه  -١٢

  .      الخطابات الالزمة لتسهيل مهمته فقط 

 نخل مدينة مجلس عام ديوان استكمال مقايسةاالشتراطات العامة  



  . تبدأ مدة العملية من تاريخ استالم الموقع ومدة العملية هي ثمانية شهور -١٣

ـــسنة ٨٩ا جـــاء بـــدفتر االشـــتراطات التـــي ال تخـــالف القـــانون رقـــم  أي اشـــتراطات مخالفـــة لمـــ-١٤  وكـــذلك ١٩٩٨ ل

اشتراطات المجلـس تعتبـر مرفوضـة قطعيـا وللمجلـس الحـق فـي رفـض أي عطـاء مقـرن بـأي اشـتراطات أو تحفظـات 

  تخالف االشتراطات العامة والخاصة واالشتراطات العامة للمجلس للعملية 

 لـــسنة ٨٩نــد إعــداده لقائمــة األســـعار فــي عطائــه طبــق مـــا جــاء بــنص القــانون  علــى مقــدم العطــاء االلتـــزام ع-١٥

 م والئحته التنفيذية علما بأن لن يلتفت إلى أي إدعاء من أصحاب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم ١٩٩٨

  .بعد الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف 

 ســى ســى وتخــتص ١٦٠٠ ال تقــل ســعة محركهــا عــن  علــى المقــاول تــدبير ســيارة ركــوب بــسائقها وبحالــة جيــدة-١٦

بالعمل مع طاقم اإلشراف المعين مـن قبـل المجلـس فقـط وتكـون جـاهزة وصـالحة لالسـتخدام يوميـا أثنـاء سـير العمـل 

عن كل يوم وذلك الستئجار سيارة على ) فقط مائة جنيه (  جنيه ١٠٠وفي حالة تخلفها ألي سبب يتم خصم مبلغ 

  دام سيارات المجلس وذلك دون اعتراض المقاول حساب المقاول أو استخ

   على المقاول تجهيز مكتب بمنطقة العمل حسب اشتراطات المكتب العربي وتحفظ به نسخة من   -١٧

        الرسومات وصورة التعاقد واالشتراطات العامة          

 ماليا المقارنة بين ١٩٩٨ لسنة ٨٩ من القانون ١٦ يكون أساس تقييم العطاءات المنصوص عليها في المادة -١٨

العطاءات المقبولة فنيا هو متوسط مجمـوع الفئـات المدرجـة بالعطـاء ويكـون هـو بـذلك األفـضل سـعرا ماليـا وبـصرف 

  النظر عن اختالف الكميات 

اد  على المقاول قبل البدء في استخدام أي مادة التأكد من صـالحيتها بـإجراء التجـارب المعمليـة وأهـم هـذه المـو-١٩

التــي يــتم اســتخدامها فــي جميــع أجــزاء المنــشأة وذلــك قبــل البــدء فــي )  الميــاه – الــزلط – الحديــد –األســمنت ( هــي 

استخدامها وكذا بعد استخدامها وحيث تكون مطابقة للمواصفات الفنية في حالة مخالفتها بعد اسـتخدامها يـتم إزالتهـا 

أي مـــواد بـــالمجلس تعتبـــر بمثابـــة إقـــرار كتـــابي مـــن المقـــاول بمعرفـــة المقـــاول دون المطالبـــة بـــأي تعـــويض واســـتخدام 

 يـتم -٢٠بصالحية هذه المواد ومطابقتها للمواصفات ومسئوليته عن أي مخالفة تظهر نتيجـة السـتخدام هـذه المـواد 

  توقيع مقدم العطاء على صفحات المقايسة واالشتراطات العامة ويختم بختمه الخاص 

 علــى لوحــات مناســبة ٥٠ : ١ تنفيذيــة لمــا يــتم تعديلــه للمــشروعات بمقيــاس رســم  علــى المقــاول تقــديم رســومات-٢١

   صور ٣+ مبين عليها جميع ما سيتم تركيبه أو تعديله بمعرفة المقاول على أن يعتمد من جهة اإلشراف أصل 

مال قبل البدء فـي  يلتزم المقاول   إخطاره بقبول عطاءه واستيفاء التأمين النهائي وكذا وثائق التأمين عن األع-٢٢

 لــسنة ٨٩ مــن القــانون ٢١العمــل وذلــك خــالل مــدة عــشرة أيــام وفــي حالــة عــدم قيامــه باســتيفاء التــأمين يطبــق المــادة 

١٩٩٨  

 أعمـــال – النجـــارة وخردواتهـــا –الـــبالط ( علـــى المقـــاول تقـــديم عينـــات عـــن كافـــة األعمـــال الخاصـــة ألعمـــال -٢٣

 األعمـــال الكهربائيـــة وجميـــع مـــشتمالتها مـــن مفـــاتيح ومآخـــذ وأســـالك – اإلعمـــال الـــصحية وخردواتهـــا –األلومونيـــوم 

  ولوحات وعلب توزيع لالعتماد من قبل المجلس قبل التركيب

على المقاول قبل البدء والتنفيذ أن يبدأ في استخراج التـراخيص بالبنـاء علـى الموقـع وعلـى نفقتـه الخاصـة طبقـا -٢٤

 علــى أن تــضاف مــدة اســتخراج التــرخيص ٩٦ لــسنة ١٠١والقــانون  ٩٢ لــسنة ٢٥ والقــانون ٧٦ لــسنة ١٠٦للقــانون 

   يوم لمدة العملية األصلية ز  ١٥التي تزيد عن 



صورة من المستندات الخاصة للمشروع والمقاول مسئول مسئولية كاملة عن تواجد +  يعتبر دفتر الزيارة أصل -٢٥

ير األعمـال والمهندسـين المـشرفين واإلدارة يعتبـر أي دفتر الزيارة بالموقع بتنفيذ كل ما جاء بتعليمـات موقعـة مـن مـد

أعمال لم يصرح بها في دفتر الزيارة غير ملزمة لإلدارة وأي أعمال لم يصرح بها مـن قبـل طـاقم اإلشـراف مرفوضـة 

وال يــستحق عنهــا أي مــستحقات وتــزال علــى نفقــة المقــاول علــى أن يــتم تقــديم هــذا الــدفتر ضــمن مــستندات ختــامي 

  العملية 

 مــن دفتــر الــشروط مــن المكتــب العربــي يحــق لــإلدارة أن تنظــر فــي المــدد التــي تجيزهــا ٤ باإلضــافة إلــى المــادة -٢٦

  -: اإلدارة كمدد توقف قهري ودون مطالبة بزيادة األسعار وهي 

  

  

  

   أي عوائق غير ظاهرة أو تعديل في الموقع بمكاتبات رسمية أو تأخير في اعتماد تقرير األساسات لمدة    -

  )خمسة عشرة يوما (    تتجاوز 

 يــتم اســتخدام الجيــر فــي أعمــال البيــاض وخالفــه حــسب المواصــفات وغيــر مــسموح باســتخدام أي مــواد أخــرى -٢٧

  مخالفة لذلك

  قبل الدخول في المناقصة  على المقاول التأكد من موقع اإلنشاء للعملية على الطبيعة -٢٨

  ل عشرة أيام من استكمال التأمين النهائي  على المقاول استالم موقع العملية خال-٢٩

 وفــي حالــة تخلــف المقــاول عــن اســتالم الموقــع مــدة تزيــد عــن عــشرة أيــام أخــرى يعتبــر ابتــداء مــدة العمليــة مــن -    

  تاريخ تسديد التأمين النهائي 

 المجلس وفي حالـة  على المقاول تقديم برنامج زمني تنفيذي لألعمال على أن يلتزم به بعد إقراره واعتماده من-٣٠

اإلخالل بهذا البرنامج يحق للمجلس تعلية قيمة غرامة التأخير حتى انتهاء األعمال أو سحب األعمال وذلك حـسب 

  .ما يراه المجلس 

 علـى المقــاول التأكــد بنفـسه مــن أن المقايــسة المباعــة لـه وكــذا المــستندات والتوصـيات والتعــديالت المرفقــة هــي -٣١

م لهــا وألن جميــع الكميــات الخاصــة بــالبنود مدونــة بالمقايــسة وان يراجــع مجلــس المدينــة فــي أي لــذلت العمليــة المتقــد

  إيضاحات له 

   على المقاول التقدم بنفسه عند طلب شراء النسخة أو بتوكيل رسمي معتمد وكذا عند حضور    – ٣٢

         جلسات فتح المظاريف 

  راسته لها شاملة ضريبة المبيعات المقررة ألعمال  على المقاول إن يضع العالوة للعملية عند د-٣٣

        المقاوالت وأي ضرائب ورسم أو التزامات حكومية أخرى 

 ال يــسمح للمقـــاول بــأي حـــال مــن األحـــوال تجزئــة الكميـــات أو فتاتهــا بالمقايـــسة وأن يــتم وضـــع أســعاره علـــى – ٣٤

يــستبعد أي عطــاء يقتــرن باشــتراطات أو تحفظــات الكميــات المنــصوص عليهــا بالمقايــسة واضــحة وبفئــة واحــد للبنــد و

   فى اشتراطات المجلس لتخا

 يقــوم المقــاول بتقــديم تــصميم الخلطــات الخرســانة المــسلحة والعاديــة وذلــك باســتخدام المــواد الحجريــة المطابقــة -٣٥

  للمواصفات الفنية 

  أيــام الحــروب والكــوارث الطبيعيــة وتــسجل بــدفتر الزيــارة مــن طــاقم اإلشــراف بمــا يفيــد التوقــف الفعلــي وال-

 تشمل النواة واألمور االعتيادية التي يمكن للمقاول تقديرها عند دراسة العملية 
  



 كـــذلك وعلـــى أال يقـــل محتـــوى األســـمنت بـــالمتر المكعـــب مـــن الخرســـانة ٢ســـم/ كجـــم١٧٥ الخرســـانة العاديـــة عـــن -

  المسلحة والعادية عن ما هو وارد بكراسة الشروط والرسومات ما لم يذكر خالف ذلك من مواصفات خاصة 

 علــى لوحــات مناســبة ٥٠ : ١ علـى المقــاول تقــديم رســومات تنفيذيـة لمــا يــتم تعديلــه للمــشروعات بمقيـاس رســم -٣٦

   صور ٣+ مبين عليها جميع ما سيتم تركيبه أو تعديله بمعرفة المقاول على أن يعتمد من جهة اإلشراف أصل 

   على المقاول قبل البدء في التنفيذ عمل وثائق التأمين عن العملية – ٣٧

 أعمـال – النجـارة وخردواتهـا –لـبالط ا( على المقاول تقديم عينـات عـن كافـة األعمـال الخاصـة بالتركيـب مثـل -٣٨

 األعمـــال الكهربائيـــة وجميـــع مـــشتمالتها مـــن مفـــاتيح ومآخـــذ وأســـالك – اإلعمـــال الـــصحية وخردواتهـــا –األلومونيـــوم 

  ولوحات وعلب توزيع لالعتماد من قبل المجلس قبل التركيب

( ء التجـــارب المعمليـــة مثـــل    علـــى المقـــاول قبـــل البـــدء فـــي اســـتخدام أي مـــادة التأكـــد مـــن صـــالحيتها بـــإجرا- ٣٩

وذلك قبل البدء في اسـتخدامها وبعـد اسـتخدامها بحيـث يتأكـد دائمـا مطابقتهـا )  المياه – الزلط – الحديد –األسمنت 

للمواصــفات الفنيــة وعلــى أن يوضــح فــي عطــاؤه الفنــي أســلوب ضــبط وتأكيــد جــودة األعمــال وجهــة اختبارهــا وكيفيــة 

 االختبار حكومية أو قطاع األعمال وأي أعمال تتم مخالفة للمواصفات يتم إزالتها التعامل معها على أن تكون جهة

  ٕعلى حسابه واعادة تنفيذها بما يتفق والمواصفات الفنية وبدون المطالبة بأي تعويض 

 المقــاول مــسئول عــن تواجــد دفتــر الزيــارة بــالموقع وتنفيــذ كــل األوامــر والتعليمــات الــصادرة مــن المهنــدس مــدير -٤٠

صورة والموقعة منهم بتاريخ صدورها ويتم تسليمه + ألعمال والمهندسين المشرفين والمدونة بدفتر الزيارة من أصل ا

  .مع ختامي العملية 

  . يوفع المقاول على جميع صفحات المقايسة باسمه بتوقيع مقروء ويختمه بختمه الخاص -٤١

قــاول يــتم طرحهــا علــى إدارة الفتــوى بمجلــس الدولــة  أي تــأخير ينــتج عــن كــوارث طبيعيــة خارجــة عــن إرادة الم-٤٢

  ألحقية إضافتها من عدمه دون المطالبة بأية زيادة في األسعار

   توصيل المياه واإلنارة على حساب المقاول -٤٣

  . بالنسبة للشركات مقدمة العطاءات يتم تقديم صورة من عقد الشركة وقانونها النظامي ونشاطها-٤٤

  ٢٠  /     /    تحرير في      

    

  رئيس المركز والمدينة     الشئون القانونية                   الشئون المالية      اإلدارة الهندسية                

       )                    (                   )             (                )       (              )           (          

  نصراهللا محمد نصراهللا/ مديرعام     يصالح عطية الغرباو            السيد فتحي محمد                 عودة محمد عودة /م

  

 

 
  
  
  
  
  
  



  محافظه شمال سيناء   
  الوحده المحليه لمركز ومدينه نخل

  ا�دارة الھندسيه       
 رئيس المدينةاستراحة السيد عملية ترميم وصيانة مبنى ل  تقديريةمقايسة

  
  
  
  
  
  

    ا�جمالى      الفئه
  م

  
        بيان ا�عمال

  
  الوحده

  
    ج  ق    ج  ق  الكميه

  
     م+حظات

صيانة وتسكيك وترييح أبواب خشب باى بالعدد   ١
مقاس والبند يشمل تغيير الخردوات التالفة وأى 
اخشاب تالفة مع اعادة الشئ Qصله والبند يشمل 

 الزيت بعد المعجون الدھان ث+ثة اوجه ببوية
والصنفرة مع كل ما يلزم لنھو البند حسب أصول 

  .الصناعة والمواصفات الفنية 

  
  
  
  
  

  بالعدد

  
  
  
  
  
٨  

          

شرح البند السابق ولكن لزوم الشبابيك الخشب بأى   ٢
  .مقاس ونھو البند كام+ 

  
  بالعدد

  
٤  

          

توريد وتركيب سيراميك ل^رضيات بالمتر المسطح   ٣
ل نوعية كليوباترا أو ما يماثلھا بالمقاس فرز أو

واللون المطلوب حسب طلب الجھه والبند يشمل 
تكسير ا�رضيات القديمة ونقل المخلفات الى المقالب 
كذلك يشمل البند تركيب وزرة سيراميك من نفس 

 سم فى ا�ماكن بدون سيراميك ١٠النوعية ارتفاع  
لبند حوائط مع السقية با�سمنت ا�بيض ونھو ا

  .حسب المواصفات الفنية 

  
  
  
  
  
  

  ٢م

  
  
  
  
  
  
  

  
٥٠  

          

شرح البند السابق ولكن سيراميك لزوم الحوائط   ٤
  .مقاس مناسب ونھو البند كام+ 

  
  

  ٢م

  
  
٢٠  

          

توريد ودھان ببوية الب+ستك ل^سقف بالمتر المسطح   ٥
والحوائط من نوعية يوتن أو سايبس أو ما يماثلھا 

 الدھان مع حكلمعجون والصنفرة ث+ثة اوجه مع ا
القديم ونھو البند حسب أصول الصناعة والمواصفات 

  .الفنية 

  
  
  

  ٢م

  
  

٥٠٠  

          

بالمتر المسطح توريدوعمل بياض طرطشة و فطيسة   ٦
للمبنى والسور باللون المطلوب حسب لون الواجھة 
من طبقتين ا�ولى بطانة من البياض ا�سمنتى من 

 رمل ٣م/  كجم اسمنت ٣٠٠ة ا�سمنت والرمل بنسب
بع الطرطشة العمومية والطبقة الثانية ضھارة من 
ا�سمنت ا�بيض ومسحوق الجير وكل ما يلزم لنھو 

  .البند حسب المواصفات الفنية 

  
  
  
  
  
  

  ٢م

  
  
  
  
  

٦٠٠  

          

بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين ل^سقف   ٧
مل  ر٣م/ كجم اسمنت ٣٠٠والحوائط الداخلية بمونة 

 كجم ٤٠٠مع عمل الطرطشة العمومية بمونة 
 رمل مع تركيب سلك شبك والبند يشمل ٣م/اسمنت 

تكسير البياض القديم التالف مع نقل المخلفات مع كل 
مايلزم لنھو البند حسب أصول الصناعة والمواصفات 

  الفنية

  
  
  
  
  
  

  ٢م

  
  
  
  
  
  

١٠٠  

          

 بوصة أو مراوح ٥٦توريد وتركيب مراوح سقف   ٨
رية من نوعية معتمدة بدائرة التشغيل والمفتاح  جدا

  .ونھو البند كام+ 

  
  عدد

  
٢  
  

          
  
  



  محافظه شمال سيناء       
  الوحده المحليه لمركز ومدينه نخل

                             ا�دارة الھندسيه        
 مقايسة عملية ترميم وصيانة مبنى استراحة السيد رئيس المدينة                             

                                                                                                                                                                  
       

  
  
  
  
  

    ا�جمالى      الفئه
  م

  
        بيان ا�عمال

  
  الوحده

  
    ج  ق    ج  ق  الكميه

  
    م+حظات 

توريد وتركيب حديد مشغول لزوم جرام بالكيلو  ٩
ا�بواب أو الشبابيك بالقطاعات والشكل المطلوب 

 بعد الدھان الزيتوالبند يشمل الدھانات ببوية 
بالريمر ث+ث اوجه حسب اللون المطلوب وشامل 

  جميع الخردوات من أجود ا�نواع بالكيلوجرام 

  
  
  
  
  كجم

  
  
  
  

٢٠٠  

          

  :أعمال الكھرباء   ١٠
 وات ٨٥توريد وتركيب وحدة انارة موفرة للطاقة 

  .وكل مايلزم لنھو البند حسب المواصفات 

  
  
  عدد

  
  
٢٠  

          

  
١١  

 بالمقطوعيه صيانة اللوحات الكھربائية للمبنى مع 
تغيير التالف من القواطع باخرى جديدة ونھو البند 

  .كام+ 

  
  

  بالمقطوعيه

  
  
١  

          

توريد وتركيب وتغيير دوائر انارة تالفة باخرى   ١٢
 مم وكذلك دوائر عمومية ٢*٢جديدة من وص+ت 

 مم مع تركيب مفتاح التشغيل وكل ٣*٢من وص+ت 
  .مايلزم لنھو البند كام+ 

  
  
  عدد

  
  
  
٤  

          

بالعدد توريد وتركيب سخان مياه اولومبك او فرش   ١٣
  ًو البند كام+  لتر شامل مماجميعه مع نھ٥٠سعه 

  
  عدد

  
١  

          

بالمقطوعيه توريد وتركيب طقم حمام كامل بالقاعده   ١٤ 
ا�فرنجى والحوض بركبه شامل خ+ط بارد وساخن 
ًوالثمن يشمل جميع مايلزم لنھو البند كام+ حسب 
الواصفات الفنيه واصول الصناعه وتعليمات طاقم 

  ا�شراف مماجميعه بالمقطوعيه 

  
  
  
  
  مقط

  
  
  
  
١  

          

بالمقطوعيه توريد وتركيب حوض مطبخ استالس   ١٥ 
عين واحده بالرخامه حسب تعليمات طاقم ا�شراف 
والثمن يشمل الخ+ط بارد وساخن من اجود ا�نواع 

  ًومواسير التغذيه والصرف مع نھو البند كام+ 

  
  
  
  مقط

  
  
  
١  

          

بالمقطوعيه توريد وتركيب مجموعه خزنات   ١٦ 
 خزان علوى وخزان ٢ عدد ٣م٢ب+ستيك سعه 

 ٥٠ارضى العلوى على قاعده من الحديد بارتفاع 
سم بالقطاعات وا�بعاد التى يعتمدھا طاقم ا�شراف 
والثمن يشمل مواسير التغذيه والصاعد والنازل قطر 

ً بوصه بربلين مع نھو البند كام+ حسب اصول ١
  الصناعه والمواصفات الفنيه  

  
  
  
  
  
  
  مقط

  
  
  
  
  
  
١  

          

 حصان ١عدد توردي وتركيب ماتور مياه قدره   ١٧ 
صناعه غربيه والثمن يشمل جميع التوصي+ت 

  ًومفتاح التشغيل مع نھو البند كام+ 

  
  
  عدد

  
  
١  

          



  محافظه شمال سيناء  
  الوحده المحليه لمركز ومدينه نخل

  ا�دارة الھندسيه       
  استراحة السيد رئيس المدينةمقايسة تقديرية لعملية ترميم وصيانة مبنى

  
  

  يعتمد          
  رئيس المركز والمدينة اإلدارة الهندسية                           مدير                            مهندس القسم 

                  ) (  مديرعام            (                  )                                                    

  نصراهللا محمد نصراهللا                       عوده محمد عوده      / م                                          
  

    ا�جمالى      الفئه
  م

  
        بيان ا�عمال

  
  الوحده

  
    ج  ق    ج  ق  الكميه

  
     م+حظات

بالمقطوعيه تكسير ب+ط السطح   ١٨
للئستراحه ونقل المخلفات الى المقالب 
العموميه وتوريد وصب سقف 
ا�ستراحه خرسانه مسلحه سمك 

مم فرش  ١٠ قطر ٨سم وتسليح ١٠
وغطاء وعمل عزل بتومين ساخن 
واثنين من الخيش المقطرن متعامدتنان 
وعمل دكه ميول و ب+ط سنجابى 

 سم حسب المواصفات الفنيه ٢٥×٢٥
واصول الصناعه مع تامين السقف 
بشده نجاره خشبيه وتعليمات طاقم 

  ا�شراف مماجميعه بالمقطوعيه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مقط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١  

          


