
          حمافظة مشال سيناء      
    الوحدة احمللية ملركز ومدينة خنل                                          

             اإلدارة اهلندسية   
********            

  

 – النثيله –مقايسـة تقديرية لعملية انشاء ورصف طرق بقري وادي احلاج 
  ركز خنل مب- رفع كفاءه طرق بقرية اخلفجه 

   )٢٠١٧ - ٢٠١٦خطة                    ( 
  

  :االســـــــــــــــــــــــــم 

  :العنـــــــــــــــــــــــوان

  :تاريخ فتح املظاريف 

      جنيـــه٤٠٠٠٠:     التأمني اإلبتدائــــــى  

              شهــــور٦:      مـــــدة العمليــــــة    

          جنيــــه٥٠٠:      شامل           مثن الكراسة

  

  

       مدير اإلدارة اهلندسية                                   رئيس املركز واملدينة 
(                    )                                  (                  )        

  نصر اهللا حممد نصر اهللا/ عوده حممد عوده                        مدير عام /     م 
  



   حمـــافـظة مشـــال سينـاء
              رئاسة مـركز ومدينة نـخل

                  االداره اهلندسيه
*************                          

 مقايسـة تقديرية لعملية انشاء ورصف طرق بقري وادي / االشتراطات العامة لعملية                      

                        –احلاج 

   مركز خنل-                                                   النثيله 
  

  

  )اهليئة العامة للطرق والكبارى ( ختضع هذة العملية للشروط واملواصفات الواردة بكتاب وزارة النقل ••••

لسنه ٨٩افق مبقتضاها واحكام القانون ويعترب مقدم العطاء انة قد اطلع عليها وعلى الشروط املكمله وو••••
  والئحته التنفذيه وتعديالتةأساس التعاقد ىف العمليه ١٩٩٨

.               تقبل العطاءات مبكتب العقود مبجلس مدينه خنل لغايه الساعه الثانيه عشر ظهرا يوم          املوفق            ••••
  /      /٢٠١٤   

   يوما من تاريخ جلسه فتح املظاريف العطاء سارى املفعول ملدة تسعون••••

الكميات الوارده بكراسه الشروط واملواصفات تقديريه والغرض منها بيان مقدار العقد بصفه عامه والعربه مبا ••••
يطلب تنفيذه من املقاول وعلى املقاول التحقق من صحه املقادير والكميات ويطبق على املقاول نصوص القانون 

  ت تطرا عليهم واى تعديال١٩٩٨ لسنه ٨٩

  للمجلس احلق ىف قبول اى عطاء اوجتزءته او الغاء املناقصه بدون ابدا االسباب ••••

على املقاول تقدمي سابقه اعمال معتمده من اجلهات السابق التعامل معها وصوره جمدده من البطاقه الضريبيه ••••
صلحه الضرائب على املبيعات حتاد املصرى ملقاوىل التشيد والبناء وشهادة التسجيل مبإلوبطاقه التسجيل با

وصوره من السجل التجارى جمدد وصوره من عقد تاسيس الشركه وكشف باملعدات ومركز الصيانه ان 
  حتاد املصرى ملقاوىل التشيد والبناءإلمن ا) أصل(وجدت وشهاده بيانات موقته 

 ان يوثر ذلك على العمليه وان نتظار ألى تصاريح ودونإعلى املقاول تدبري مجيع املواد املطلوبه مبعرفته ودون ••••
يضع املقاول ىف تقييمه للفئات البنود تقلبات االسعار والضرائب العامه واملبيعات وخالفه خالل مده التنفيذ 

  وكذ املواد البتروليه مع العلم ان مجيع املواد وارد كسارات مشال سيناء مامل يطلب خالف ذلك 



  .م ١٩٩٨ لسنه ٩٨مربر يطبق عليها الئحه القانون اى تاخري عن املدد االصليه للعمليه دون ••••

 يعني املقاول مهندساً نقابيا متخصصا مديرا للمشروع ومهندسون اخرون حسب فئه التصنيف اليت تنطبق على ••••
العمليه واحملدده واالحتاد املصرى ملقاوىل اعمال التشيد والبناء متضامنني معه ىف املسئوليه وحيضرهم عند التعاقد 

  .على كل مهندس غري متواجد أثناء سري العمل) مائتني جنيه يوميا (جنيه ٢٠٠لمجلس خصم مبلغوحيق ل

 االعمال الغري وارده بالكراسه ويكلف ا املقاول يتم احملاسبه عليها على اسعار عرب قائمه صيانه الس لسنه ••••
اسبه عليها بعمل دراسه حتليليه نشائيه وخبصوص االعمال اخلاصه باعمال الطريق يتم احملإلالتعاقد لآلعمال ا

  للسعر السوقى 

  . املقاول مسئوال على تدبري املياه والكهرباء مبعرفته وعلى نفقته••••

 من االشتراطات العامه ومده ٢٠ تبدأ مدة العمليه من تاريخ استالم املوقع اوالتاريخ املشار اليه بالفقرة رقم ••••
    (                  )العمليه هى 

ات خمالفه ملا جاء بدفتر االشتراطات اخلاصه ومبا ورد مبكتب اهليئه العامه للطرق والكبارى تعترب اى اشتراط ••••
  مرفوضه قطعيا وللمجلس احلق ىف رفض اى عطاء مقترح

                                                                                                                           
                                                                                                                                

  

  وقيع مقدم العطاءت                                                                                                                          

  
  

  

 سى سى وختصص للعمل ١٦٠٠على املقاول ختصيص سياره ركوب بسائق حباله جيده وال تقل سعه احملرك عن ••••
مع طاقم االشراف املعني من قبل الس طوال االسبوع وطوال النهار وتكون هذه السياره جاهزه وصاحله 

يوميا عن كل سياره على ) مائتني جنيه (جنيه ٢٠٠غلالستخدام يوميا وىف حاله ختلفها الى سبب يتم خصم مبل
  ٠حساب املقاول الستخدام سياره الس وذلك دون اعتراض من املقاول 

 على املقاول قبل البدء ىف استخدام اى ماده التاكد من مطابقتها للمواصفات باجراء التجارب املعمليه وذلك ••••
  لتها مبعرفه املقاول دون املطالبه باى تعويضقبل البدء ىف التنفيذ وىف حاله خمالفتها يتم ازا

 يتم توقيع مقدم العطاء على مجيع صفحات كراسه الشروط واملواصفات واالشتراطات العامه وختم خبامت ••••
  الشركه اخلاص ا



  )شرط اضافه مده تاخري بسبب عدم صرف الدفعات ( اليتم وضع ••••

  طلوب العمل فيه قبل البدء ىف االعمال  على املقاول تقدمي ميزانيه طويله للطريق وقطاع امل••••

 يلتزم املقاول مبجرد اخطاره استيفاء التامني النهائى وقبل البدء ىف العمل يتم التامني على االعمال موضوع ••••
  ١٩٨٣ لسنه ٣٠واملعدل للقانون رقم ١٩٧٦ لسنه ٦العقد  ويقدم لذلك وثيقه تامني طبقا للقانون  

ليه خالل اسبوع من تاريخ صدور امر الشغل وىف حاله ختلف املقاول عن استالم  على املقاول استالم موقع العم••••
  .املوقع مده تزيد عن اسبوع اخر يعترب ابتداء مدة العمليه من تاريخ تسديد التامني النهائى 

صوره من املستندات اخلاصه باملشروع واملقاول مسئول عن تواجد دفتر الزياره +  يعترب دفتر الزياره اصل ••••
املوقع وتنفيذ كل ماجاء من التعليمات من املهندسني املشرفني وتعترب اى اعمال مل يصرح ا بدفتر الزياره غري ب

  ملزمه للمجلس ومرفوضه وال يستحق عنها اى مستحقات وتزال عن نفقه املقاول

   على املقاول التاكد من موقع العمليه قبل الدخول ىف املناقصه••••

ـا املسئوالن عن اى تعديالت او ماشابه ذلك يتم تنفيذها مبعرفه  املقاول دون  الس وطاقم االشراف مه••••
  اعتراض منه عليها

 على املقاول التاكد بنفسه من ان كراسه الشروط واملواصفات املباعه له وكذا املستندات والتوصيات ••••
بنود مدونه بالكراسه وان يرجع والتعديالت املرفقه هى لذات العمليه املتقدم هلا وان مجيع الكميات اخلاصه بال

  .للمجلس ىف اى ايضاحات له قبل جلسه فتح املظاريف 

 على املقاول جتهيز مكتب مبنطقه العمل حسب اشتراطات املكتب العرىب وحتفظ به نسخه من الرسومات ••••
  .ونسخه من العقدواالشتراطات العامه

  القريه دون املطالبه بفروق اسعار للمجلس احلق ىف تغيري موقع العمل داخل كردون املدينه او ••••

   الس غري مسئول عن مددالتاخري العمال نقل املواد احملجريه او البتروليه اخلاصه بالعمليه••••

يزداد اىل (                                                )       على املقاول ان يرفق بالعطاء تامني ابتدائى قدره••••
  .عند الرسو%٥

شروخ (االعمال ثالث سنوات من تاريخ االستالم االبتدائى للطريق واذا ظهر اى عيب ىف الطريق  مده ضمان ••••
او اى عيب فىن يتم اصالحه مبعرفه املقاول خالل اسبوع من تاريخ اخطار املقاول ولو )  فجوات – هبوط –



ات جلنه االستالم استدعى ذلك جزء او كل من مسافه الطريق الذى  يتضح عدم صالحيته وذلك  حسب ارشاد
  االبتدائى للعمليه 

يتم عمل االختبارات الالزمه ىف اى من املعامل الىت حيددها الس على نفقه املقاول وتقدمي التسهيالت الالزمه  ••••
  للتاكيد من مطابقه االعمال واملواصفات وموافتنا بنتائج العينات معتمدة

قه السطحيه االسفلتيه ىف معمل مديريه الطرق بالعريش قبل  على املقاول اعتماد عينات من طبقه االساس والطب••••
   .٣٠البدء ىف التنفيذ وتكون هذه االختبارت على نفقه املقاول وهذا يعترب مكمل للشرط رقم

    

                                                                                                        
                                                                                                                   توقيع مقدم العطاء             

  

  

  

مترمربع وال  يسمح بنقص ٧٠:٦٠خبصوص طبقه االساس يتم عمل جسه واحده لكل عشرون متر طوىل او من••••
  ملواصفاتالسمك عما هو وارد بكراسه الشروط وا

 مترمربع وال يسمح باى عجز ىف ١٠٠م طوىل او٥٠ الطبقه السطحيه والرابطه يتم عمل جسه واحده لكل او ••••
ج طبقات سطحيه ٤السمك عما هو وارد بكراسه الشروط والطبقه السطحيه داخل حدود التدرج رقم 

  .يئه للطرق والكبارىوالطبقه الرابطه داخل حدود التدرج رفم طبقات رابطه والوارده مبواصفات اهل

   على املقاول توفري املوازين واملكاييل واالجهزه املساحيه الالزمه للرقابه على االعمال وعليها التاكد من معايرا ••••

 اليتم صرف اى مستحقات للمقاول سواء كانت دفعات جاريه او ختاميه اال بعد موافاة الس بنتائج العينات ••••
   للمواصفات الوارده املختربه واملعتمده ومطابقه

 اليتم تنفيذ طبقه تلى الطبقه السابقه االبعد التاكد من مجيع التجارب الالزمه للوصول اىل املواصفات الفنيه ••••
الوارده ىف كراسه الشروط وىف حاله عدم مطابقتها يتم ازالتها بكاملها مبعرفه املقاول على نفقته اخلاصه دون 

  طلب اى تعويض 

  ور ىف اى وقت ملعاينه املعدات واالالت الىت تستخدم ىف التنفيذ   حيق للمجلس املر••••

 حيق للمجلس ايقاف كل او بعض اجزاء العمل الىت تتاثر من خمالفه املقاول باى شرط من شروط العقد اىل ان ••••
  يتم ازاله اثار املخالفه وال حيق للمقاول بسبب ذلك احلصول على مـداد اضافيه او تعويض



لتزم بعدد العماله احملدده من اداره التخطيط واملتابعه وفقا لتعليمات اخلطه العاجله بعدد عامل  على املقاول اال••••
  (       )فقط 

   يلتزم املقاول بتنفيذ قوانني العمل واالحتياطات الصحيه والبيئيه واالمنيه للعماله القائمه على التنفيذ••••

و فئاا بالكراسه وان يتم وضع اسعار على الكميات  اليسمح للمقاول باى حال من االحوال جتزئه الكميات ا••••
املنصوص عليها بالكراسه واضحه وبقيمه واحده بكل بند ويستبعد اى عطا يقرر باشتراطات او حتفظات ختالف 

  اشتراطات الس وال يقبل حتميل االسعار من بند اىل اخر

سم وضع ٣٠سم وعرض ١٠ت مسك  بند تركيب البلدورات شامل توريد فرشه خرسانيه اسفل الربدورا••••
  خرسانه على جانىب الربدورات وحسب تعليمات جهاز اإلشراف وكذ الدهان ثالثه اوجه باللون املطلوب

    .   يتم وضع االسعار جلميع البنود مبعرفه املقاول واضحه مع تفقيطها خبط واضح ىف خانه الفئه ••••

ان يلتزم به بعد اقراره واعتماده من الس وىف حاله  على املقاول تقدمي برنامج زمىن لتنفيذه األعمال على ••••
االخالل ذا الربنامج حيق للمجلس تعليه قيمه غرامه التأخري حىت انتهاء االعمال او تسليمها وذلك حسب 

  ٠مايراه الس 

 على املقاول التقدم بنفسه عند طلب شراء الكراسه اوتفويض احد افراد الشركه بتفويض رمسى من الشركه••••
  .وخمتوم خبامت الشركه وكذ عند حضوراجللسات

ايام الكوارث الطبعيه واحلروب والنوات واالمطار الىت يستوجب فيها وقف االعمال يتم احتساا للمقاول  ••••
كمدد تضاف ملده العمليه بعد احضار كتاب معتمد من اهليئه العامه لالرصاد اجلويه من االداره العامه للمناخ 

  .اده االسعاردون املطالبه بزي

   يتم نقل واعاده تثبيت اى اناره تعترض ر الشارع اجلارى انشاءة على نفقه املقاول شامل مجيع  مايلزم من ••••
  توصيالت كهربائيه وعوازل وخالفه ويتم اعاده التثبيت ىف املكان الذى حيدده طاقم االشراف

صويه الطبيعيه ونقلها مبعرفه املقاول وعلى نفقته   يتم نقل ورفع اى احجار كبريه وخملفات تشغيل عند املواد احل••••
  ٠اىل املقالب العموميه 

  -:  االختبارات مواد االساس واالساس املساعد كما ياىل ••••

  ١٠  التاكل على اجلزء احملجوزه على مهزة رقم  ••••

  ٠ التدرج احلبيىب للمواد ••••



  ٤٠٠ حد السيول وجمال اللدنه على اجلزء املار من املهزة رقم ••••

  ٠ثلفه اجلافه على الطبيعه  الك••••

                                                                                                 توقيع مقدم العطاء٠ طبقات االسفلت ••••

                                                                                                                                       

  

  نسبه البتومني للمخلوط االسفلىت••••

   التدرج احلبيىب••••

  ٠حتديد الثبات واالنسياب للمخلوط االسفلىت بطريقه مارشال••••

  حتديد نسبه الفراغات اهلوائيه ••••

  -:ىف مجيع االحوال يتم التنفيذ طبقا ملايلى••••

  تعليمات جهاز االشراف مبجلس املدينه ••••

  م للهيئة العامه للطرق والكبارى ١٩٩٠الشروط واملواصفات القياسيه لسنه ••••

  الشروط اخلاصه للعمليه ••••

  توصيات املعامل املركزيه للطرق والكبارى ••••

 م ومايطراعليه من ٩٨لسنه ١٣٦٧م والالئحه التنفيذيه الصادربقرار وزير املاليه رقم ١٩٩٨لسنه ٨٩القانون ••••
  تعديالت 

  الكود املصرى للطرق••••

يشمل املظروف الفىن على التامني املؤقت والبيانات واملستندات املطلوبه للتحقق من مطابقه )  أ  ( – ٥١••••
  -:العرض الفىن للشروط واملواصفات املطروحه وتوفر الكفائه الفنيه واملقدره املاليه ملقدم العطاء وعلى االخص

  مجيع البيانات الفنيه على العرض املقدم ••••

  طريقه التنفيذ ••••

  لربنامج الزمىن للتنفيذ ومدته ا••••



  بيان مصادر ونوع املواد واملهمات واالجهزه الىت تستخدم ىف التنفيذ••••

  بيان عن امساء ووظائف وخربات الكوادار الىت سيسند اليها االشراف على التنفيذ ••••

  بيانات كامله عن الشركات الىت يسند اليها جزء من التنفيذ ••••

  سابقه االعمال••••

  جالت اخلاصه بالنشاط موضوع التعاقد بيان القيد ىف الس••••

  القيد ىف السجل التجارى او الصناعى اوالسجالت الىت تكون القيد ا واجبا قانونيا حسب االحوال ••••

  بطاقه عضويه االحتاد املصرى للتشييد والبناء ••••

  شهاده تسجيل لدى مصلحه الضرائب على املبيعات ••••

  البطاقه الشكل القانوىن ملقدم  العطاء ••••

  -:املظروف املاىل ويشمل)  ب ( ••••

  قوائم االسعار وطريقه السداد ••••

  قيمه الصيانه وغريها من العناصر الىت توثر على القيمه املاليه وفقا ملا تقتضيها شروط الطرح ••••

  شهاده تسجيل لدى مصلحه الضرائب على املبيعات ••••

  البطاقه الضريبيه ••••

  بيان الشكل القانوىن ملقدم العطاء••••

لنتائج اخلاصه بالتجارب على العينات وتكون مطابقه للمواصفات وحيرر حمضر استالم االعمال   ىف حاله صحه ا-٥٢
الشركه او / ابتدائيا ويكون هذا احملضر من ثالثه صور ومعتمد من رئيس الس وىف حاله عدم حضور املقاول 

  ٠من ينوب ويسجل ذلك ىف حمضر االستالم 
ن تاريخ االستالم االبتدائى باخالء موقع العمل من األالت واملعدات الشركه ىف خالل شهر م/يلتزم املقاول ••••

واملهمات الباقيه الناجته عن العمل وىف حاله عدم القيام بذلك حيق لس املدينه القيام ذه االعمال على نفقه 
  .الشركه بدون اعتراض / املقاول 

  توقيع مقدم العطاء                                                                             



  
  

ىف حاله ما أسفرت  التجارب اخلاصه مبعاينه االعمال عن هذه االعمال مل تنفذ على الوجه األكمل طبقا للشروط ••••
واملواصفات يؤجل االستالم االبتدائى اىل ان يتم القيام بالعمل وفقا لرأى جملس املدينه ويكون املقاول مسئول 

العمال املخالفه على نفقته اخلاصه واعاده تشغيل األعمال مرة اخرى طبقا للمواصفات الفنيه عن ازاله ا
املتعارف عليها وىف حاله تقصري املقاول او الشركه ىف االخذ براى جملس املدينه حيق له إجراء مايلزم على نفقه 

  ٠الشركه وعلى حسابه وحتت مسئوليته  دون أدىن اعتراض من جانبه/املقاول 

الشركه ان يقوم بتقدمي مجيع التسهيالت الالزمه الاء اجراءات االستالم االبتدائى للجنه حبيث ال /على املقاول ••••
  تتاخر اللجنه عن اسبوعان من تاريخ صدور قرار االستالم 

ملختصه تبدأ مده الضمان من تاريخ اعتماد جلنه االستالم االبتدائى وفتح الطريق للمرور بشرط ان تثبت اللجنه ا••••
ىف احملضر اخلاص باالستالم بانه مت ااء مجيع بنود االعمال وما استخدم من اعمال اخرى ومتت ائيا ومطابقه 

  .للمواصفات الفنيه  واملعتارف عليها

الشركه ىف اجرءات تنفيذ بدء االستالم االبتدائى عن املده احملدده سوف حيتسب بدء فتره /اذا تاخر املقاول ••••
  .لتاريخ الفعلى لالستالم الذى حتدده جلنه االستالم االبتدائى الضمان من ا

  -:حتاليل املعامل واالختبارات املعمليه *     
     جترى املعامل دراسه خصائص املخلوطات اإلسفلتيه وطبقات الرصف لتحديد خصائصهاحسب ما وضعت عنه 

تقييم حاله الطريق من الناحيه االنشائيه عمل الشركه مع /  املواصفات اخلاصه بالعمليه  على  نفقه املقاول 
  تقريربذلك

وتقرير املعامل مث تقيم العمليه )حمضر معاينه (      تقوم اللجنه املشكله لتسلم االعمال باالطالع على التقرير الوصفى 
كانيه ائيا حسبما تصف املواصفات اخلاصه للكود املصرى مع تقرير اخلصومات الالزمه ان وجدت وحتديد ام

  االستالم من عدمه 
  -:التقرير النهائى

مدير االداره اهلند سيه ىف خالل مده / تقوم اللجنه بتقدمي تقريراً تفصيليا بنتائج عملها اىل السيد املهندس ••••
اقصاها شهرمن بدايه استالم العمليه استالما موقتا او ارجاء االستالم حلني عمل اصالحات معينه مبعرفه املقاول 

  بالتنفيذ القائم 

 تعد الكميات الوارده جبداول الفئات التقديريه قابله للزياده والعجز وال يقيد بنتيجه املراجعه واحلساب -٥٣••••
  اخلتامى لبيان مقداراالعمال الىت مت تنفيذها فعال على الطبيعه 



نفذ فعال سواء كانت هذه املقاول القائم بالتنفيذ هى على اساس الكميات الىت ت/ تعترب االمثان الىت تدفع للشركه ••••
  الكميات اقل اواكثر من الوارده باملقايسه والرسومات 

يقوم املهندس املشرف من قبل الس اوال باول اثناء سري العمل بقياس وحصر االعمال الىت تنفذ وذلك ••••
 الىت مت حصرها باالشتراك مع املقاول اومندوبه املقيد لدى الس ويتم التوقيع بصحه هذة املقايسات والكميات

 يلتزم –فعال من واقع العمل وىف حاله ختلف املقاول اومندوبه ىف االشتراك بعمل احلصر واملقاييس بعد اخطاره 
  باملقايسات والكميات الىت مت حصرها مبعرفه جهاز االشراف املكلف بالعمليه ويكون قرار ائيا

الشركه / ويعترب املقاول "ثالث سنوات "ذة املده هى تبدأ مده الضمان من تاريخ حمضر االستالم االبتدائى وه••••
  مسئوال عن اى عيوب خالل هذة املدة 

  الشركه طوال سريان مده الضمان النهائى بضمانه لكافه االعمال املنفذه بالعمليه /يلتزم املقاول ••••

  ال عنها او متسببا فيها خترج من هذا االلتزام السابق العيوب الىت تنشا نتيجه احلوادث والتلف الىت اليكون مسئو••••

او مندوب الشركه من الناحيه الفنيه ويكون احلكم اىل / ىف حاله حدوث اى خالف بني جلنه االستالم  واملقاول ••••
  ٠رئيس الس وله ىف ذلك ان يعني جلنه لبحث ذلك املوضوع 

                                                                     
                                                         توقيع مقدم العطاء        

  

     
 

 

 

  

          حمافظة مشال سيناء       
   الوحدة احمللية ملركز ومدينة خنل

            االدارة اهلندسية           
   النثيله  –ادي احلاج                           مقايسـة تقديرية لعملية انشاء ورصف طرق بقري و

                                                       مركز خنل
      االمجالـــى     الفئـــة  الكميـة  الوحـده بيـــــان االعمــال                    م

  جنيــه قرش جنيـه قرش    



١   
  
  
 

نشاء جسر إلمن املوقع  لاو ردم او نق توريد اعمال اتربه حفر املكعب باملتر 
الطريق والبند شامل الرش باملياه والدمك حىت الوصول اىل املنسوب املطلوب 

مما مجيعه باملتر  الفنيه شامل طبقا لتعليمات املهندس املشرف واملواصفات
 املكعب

  
  
  

 ٣م

  
  
  

  ١٠٠٠٠ 

  
  
  
 

  
  
  
   

   
  
  
 

٢  
    
 

  مع الرش والدمكسم٢٥اعمال توريد وفرش طبقه اساس مسك  باملتراملسطح 
وأصول  املواصفات الفئيه حسب الصلبه املتدرجه  تربه زلطيه باستخدام املواد

 الصناعة مما مجيعه باملتر املسطح 

  
  

 ٢م

  
  

١٢٠٠٠ 

  
  
 

  
  
 

   
  
 

٣  
  
 

 سفلت متوسط التطايرإلطبقه تشريب با توريد  باملتر املسطح اعمال
(M.C.O)  وأصول وحسب املواصفات الفنية  ٢م/  كجم١.٥مبعدل

 الصناعة مما مجيعه باملتر املسطح 

  
  

 ٢م

  
  

١٢٠٠٠ 

  
  
 

  
  
 

   
  
 

٤  
  
  
 

سفلتيه على الساخن إلوانشاء طبقه سطحيه من اخلرسانه ا توريد باملتر املسطح
ج ٤ سم بعد الدمك باستخدام سن األحجار اجلرييه تدرج٥بسمك اليقل عن 
 عه باملتر املسطحمما مجي وتعليمات املهندس املشرف الفنيه وطبقا للمواصفات

  
  

  
 ٢م

  
  
  

١٢٠٠٠ 

   
  
  
 

   
  
  
 

 سم مبحتوي٢٠باملتر املسطح توريد وتنفيذ وصب خرسانه عاديه مسك  ٥

  كجم  امسنت ٢٥٠،  رمل ٣م٠.٤ زلط ٣ م٠.٨من
وذلك لزوم تكاسي علي جانيب الطريق  ٣م/ بورتالندى عادى

وطبقا للمواصفات الفنيه وتعليمات  يف مناطق خمرات السيول
 ندس املشرف مما مجيعه باملتر املسطحامله

  
  

  

  

 ٢م   

  
  

  

  

١٥٠٠   

    

٦  
 

باملتر املكعب توريد وبناء وتنفيذ دبش لزوم تكاسى جسر الطريق مسك ال يقل 
سم مع اعتماد العينه قبل التوريد ٦٠ ×٦٠ سم والقدمه السفليه ٣٠عن 

ع عمل  رمل م٣م/ كجم ٣٥٠والتركيب يبىن مبونه االمسنت مبحتوى امسنىت 
الكحله وملئ الفراغات والعراميس حسب اصول الصناعه واملواصفات الفنيه 

 وتعليمات طاقم االشراف ممامجيعه باملتر املكعب  

  
  

  

  

  

     ٣  م

  
  
  

  
  

٨٠٠ 

    

                                   
                       مهندس القسم                  مهندس الطرق              مدير االدارة اهلندسية 

  يعتمـــــــــــــــد 
                                                                                                   رئيس مركز ومدينة 

  خنــــل 



   نصراهللا حممد نصر اهللا      /مدير عام                                                                                         
                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          حمافظة مشال سيناء
   الوحدة احمللية ملركز ومدينة خنل

      االمجالـــى     الفئـــة  الكميـة الوحـده  بيـــــان االعمــال             م

  جنيــه قرش جنيـه قرش    

باملتر املسطح أعمال ترميم ومسح وإزاله املخلفات للمقالب العموميه  ١  
وجتهيز طبقه االساس القدميه واعدادها قبل وضع الطبقه السطحيه مع 

بقه  سم حبيث اليقل ط٢٥ترميم طبقه األساس للوصول اىل مسك 
وطبقا  بعد دمك) ٦ناتج كسارات سن (سم ١٠األساس املضافه عن 

للمواصفات الفنيه واصول الصناعه وىف االماكن الىت حيددها طاقم 
 ممامجيعه باملتر املسطح   االشراف

  
  
  
  
  
  

 ٢م

  
  
  
  
  
  
٦٠٠٠ 

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

  باملتر املسطح توريد وعمل طبقه الصقه من البيتومني السائل ٢  
R.C.5   ترش فوق الطبقه ٢م/ كجم .٥٠سريع التطاير مبعدل 

 الرابطه مع االلتزام باملواصفات الفنيه باملتر املسطح

  
  
  

 ٢م

  
  

٦٠٠٠ 

  
  
 

  
     

     

   
  
  

      

باملتر املسطح توريد وفرش طبقه ائيه ناعمه من اخلرسانه االسفلتيه  ٣
لصلب سم بعد اهلرس والضغط مكونه من كسر احلجر ا 5 مسك

 مم وتفرش على الساخن مع ضبط املناسيب واهلرس ٨املتدرج اىل 
وو البند طبقاً للمواصفات الفنيه وتعليمات جهاز  االشراف ممامجيعه 

 باملتر املسطح  

  
  
  
  
  

 ٢م

  
  
  

١٢٠٠٠ 

    

 سفلت متوسط التطايرإلباملتر املسطح توريد وعمل طبقه تشريب با ٤
(M.C.O)  ه وحسب املواصفات  شامل٢م/  كجم١.٥مبعدل

 الفنية وأصول الصناعة مما مجيعه باملتر املسطح

  
  
  

 ٢م

       
  
  ٦٠٠٠ 

    

سم ٢٠باملتر املسطح توريد وتنفيذ وصب خرسانه عاديه مسك  ٥
  كجم  امسنت ٢٥٠،  رمل ٣م٠.٤ زلط ٣ م٠.٨من مبحتوي

 وذلك لزوم تكاسي علي جانيب الطريق يف ٣م/ بورتالندى عادى
وطبقا للمواصفات الفنيه وتعليمات املهندس  السيولمناطق خمرات 

 املشرف مما مجيعه باملتر املسطح

  
  
  
  

  

 ٢  م

  
      
  
  

 ٥٠٠ 

   
  

     

   
  
 



 
 

            االدارة اهلندسية           

  كم٢ريق بقريه اخلفجه بطول                                  مقايسـة تقديرية لعملية رفع كفاءه ط
     

         

 

باملتر املكعب توريد وبناء وتنفيذ دبش لزوم تكاسى جسر الطريق  ٦
سم مع اعتماد ٦٠ ×٦٠ سم والقدمه السفليه ٣٠مسك ال يقل عن 

 ٣٥٠ب يبىن مبونه االمسنت مبحتوى امسنىت العينه قبل التوريد والتركي
 رمل مع عمل الكحله وملئ الفراغات والعراميس حسب ٣م/كجم 

اصول الصناعه واملواصفات الفنيه وتعليمات طاقم االشراف ممامجيعه 
 باملتر املكعب  

  
  
  
  
  
  

 ٣م 

  
  
  
  
 ٥٠٠ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

   مدير االدارة اهلندسية                        مهندس القسم                  مهندس الطرق           
  يعتمـــــــــــــــد 

                                                                                                                 رئيس مركز ومدينة خنــــل 
                                                                                                   

   نصراهللا حممد نصر اهللا            /                                                                                                  مدير عام 
                                                                


