
     

 

 
 
 

 
 

قسم  –مه والدرسات سلطة اقليم البترا التنموي السياحي  / مديرية االشغال العا
 الدراسات

 جدول الكميات واألسعار
 
 

 2017/  7م.خ     / وادي موسى  حي النوافلهوشارع  القرارهحي  تأهيل شارع  مشروع
 

 ( صفح 5 عدد صفحات هذا الجزء )ات 
 ) يستبعد اي عرض لم تتم تعبئة االسعار فيه بالتفقيط ) كتابة ورقما 
 يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركه 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي / مديرية االشغال والخدمات 

   يات واالسعارجدول الكم        

 

 بةةةةةةةةةةةةةالرقم الكميةةةةةةةةةةةةةة العمل نوع الرقم
 والحروف

 المبلغ السعر

 د ف د ف

 المربع المتر 1

سم للقطع اوطمم وفي حالة زيادة العمق 30بعمق اليقل عن و تسوية  فتوح أعمال
من (4/1و)( 3/1حسب البند )عن ذلك يتم احتسابه ضمن القطع والطمم و 

والشوارع التي يوجد عليها قطع او % 95بدرجة رك التقل عن  المواصفات الخاصة
ومحمل على السعر ازالة الجدار الحجري القائم   طمم التحسب ضمن الفتوحات 

بمنطقة الحيضان وكذلك أزالة كافة العوائق أن وجدت ) خطوط مياه  , خطوط 
 صرف صحي (.

 
     5500 

خمسةةةةةةةةةةةةةةةة االلةةةةةةةةةةةةةةةف 
 وخمسمائة

    

 كتةةةةةةةةابة 
............
............ 

 كتةةةةةةةةابة 
..............

.......... 
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 بالمترالمكعب  : أعمال حفرية
حفريات ترابيه او صخريه مهما كانت االعماق والتصرف بناتج الحفر خارج الموقع 

( ويشمل العمل اعمال  SUB GRADEما تحت  االساس )  وذلك لمنسوب طبقة
بركتر المعدله وفي حالة %من كثافة 95التسويه والدحل لدرجة رك التقل عن 

صالحية ناتج الحفر للطمم بعد التاكد فحصها  يمكن استخدامها في الشارع العمال 
الطمم ومحمل على السعر عمل مقاطع طوليه وعرضيه وحسب تعليمات المهندس 

 المشرف.

 
 

     400    
 اربعمائة    

    

 كتةةةةةةةةابة 
............
............ 

 ابة كتةةةةةةةة
..............

.......... 
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 المكعب : طم وردمبالمتر 

من المواصفات  4طمم وردم بمواد مختاره وناجحه مخبريا للشوارع وحسب البند رقم 
الخاصه وكل مايتعلق بهذا البند في المواصفات العامه والمواصفات الخاصه وذلك 

عليمات المهندس للشارع ومحمل على السعر عمل مقاطع طوليه وعرضيه وحسب ت
سم حتى منسوب 30المشرف على ان يتم الطمم على طبقات التزيد سماكتها عن 

 %من كثافة بركتر95طبقة االساس والدحل لدرجة رك التقل عن 

 
 

   200    
 مةةةةائتةةةةةةان   

    

 كتةةةةةةةةابة 
............
............ 

 كتةةةةةةةةابة 
..............

.......... 
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 : وجة تاسيسيالمربع بالمتر
 

 .المواصفات( من 6حسب البند )( M.C1)  تأسيسي وجه

      
      5500 

خمسةةةةةةةةةةةةةةةة االلةةةةةةةةةةةةةةةف 
 وخمسمائة

 

    

 كتةةةةةةةةابة 
............
............ 

 كتةةةةةةةةابة 
..............

.......... 

2 
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 : بيس كورس المربع بالمتر

بدرجه التقل عن  ( سم بعد الدحل20بسماكة )اره ناتج كسكورس  بيس وجه
المواصفات الخاصة  من( 5/2وتدرج )ب( والعمل حسب البند ) 100%

 وحسب تعليمات المهندس.

     5500   
خمسةةةةةةةةةةةةةةةة االلةةةةةةةةةةةةةةةف 

 وخمسمائة  

 
 

   

 كتةةةةةةةةابة 
............ 

 كتةةةةةةةةابة 
.............. 

  المجموع ينقل الى الخالصه



 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي / مديرية االشغال والخدمات 

   يات واالسعارجدول الكم        

 

 بةةةةةةةةةةةةةالرقم الكميةةةةةةةةةةةةةة العمل نوع قمر ال
 والحروف

 المبلغ السعر

 د ف د ف
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 بالمتر المربع : خلطة اسفلتية ساخنة
خلطة اسفلتيه ساخنه وحسب المواصفات تقديم وتوريد وتوزيع وفرش ودحل 

% 97حل ودرجة رك التقل عن سم بعد الد5سماكة  8الخاصه رقم 
خلطه الجديدة بالقديمه ومحمل على السعر عمل قص شاقولي لربط ال

سم ووضع طبقة الصق حيث ما يلزم حسب  25بعرض اليقل عن 
 االصول 

 
     5500 

خمسةةةةةةةةةةةةةةةة االلةةةةةةةةةةةةةةةف 
 وخمسمائة  

    

 كتةةةةةةةةابة 
...........
......... 

 كتةةةةةةةةابة 
............
............ 

  15بالمتر المكعب: جدرا ن من خرسانه درجة   7

جدران من دبش وباطون حسب المواصفات الفنية الخاصة باستخدام تقديم وتنفيذ 
يوم وحجر الدبش بنسبة  28كسر مكعبات بعد  2كغم /سم 150خرسانة قوة 

% والسعر يشمل كافة المواد الالزمة وأعمال المصانعة والبكايات والفالتر 30
والطوبار والحفريات بجميع أنواعها سواء ترابية أو صخرية أو خرسانية أو غيرها 

وكل ما يلزم إلنجاز العمل حسب للوجة الظاهر  FARE-FACE )يكون )
األصول والمواصفات العامة الصادرة عن وزارة األشغال العامة وحسب 

المخططات الهندسية المرفقة حيثما يلزم وكذلك الطمم خلف الجدران بمواد 
وعلى س سم من القاعدة وحتى منسوب اسفل طبقة البي60حتى مسافة مختاره 

سم وتكون درجة الرك المطلوبه درجة 50طبقات بحيث التتجاوز سماكة الطبقه 
 م وضع بولسترين 20% وعمل فواصل تمدد بحيث التزيد عن 95
 

 
 

1200 
 الف ومائتان 

    

 كتةةةةةةةةابة 
...........
......... 

 كتةةةةةةةةابة 
............
............ 

 المكعب  : ادراج خرسانية  مسلحه بالمتر  8
 

تقديم وتنفيذ أدراج خرسانية مسلحه  وما يلزم من جدران تسنيد وجدران 
جانبية وقواعد واعمدة  باستخدام الخرسانة المسلحة  بقوة كسر صغرى ال 

يوم والعمل يشمل إضافة  28( مكعبات بعد  2كغم/سم 250تقل عن ) 
نواعها والتسوية الترابية والطوباروحديد للمواد والمصانعة الحفريات بكافة أ

التسليح  الالزم من كافة االقطار والخرسانه العادية اسفل القواعد والجسور 
يوم وكذلك كافة  28بعد  2كغم /سم 150وبقوة كسر  15االرضبه درجة 

 فحوصات الخرسانة كما ويجب إتمام العمل حسب المواصفات والمقاييس

 
 
 
      65 
 ة وستونخمس   

 
 

   

 كتةةةةةةةةابة 
...........
......... 

 كتةةةةةةةةابة 
............
............ 

 
 
 
 
 
 

 المجموع ينقل الى الخالصه
 

 



 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي / مديرية االشغال والخدمات 

   يات واالسعارجدول الكم        

 

 

 

 بةةةةةةةةةةةةةالرقم الكميةةةةةةةةةةةةةة العمل نوع الرقم
 والحروف

 المبلغ السعر

 د ف د ف

 بالمترالطولي : 9
مفتوحةة وذلةك  تقديم وتنفيذ ربراب ) تصةفيحات مةن الخرسةانة والحجةارة ( لقنةاه

(  25باستخدام الحجارة المناسبة لهذا األعمةال بسةماكة إجماليةة ال تقةل عةن )
سةةم وذلةةك لتصةةفيح األمةةاكن التةةي يحةةددها المهنةةدس المشةةرف والخرسةةانة بقةةوة 

( والحجةةةارة متجانسةةةة الحجةةةم  2نيةةةوتن /ملةةةم  15كسةةةر صةةةغرى ال تقةةةل عةةةن )
ة ال تقةةةل عةةةن ذات سةةةطح مسةةةتو ومقبةةةول بحيةةةث يةةةتم التصةةةفيح بوضةةةع خرسةةةان

رمةةةةل  2اسةةةةمنت  1سةةةةم( اسةةةةفل الحجةةةةارة وعمةةةةل الكحلةةةةة الالزمةةةةه بنسةةةةبة 10)
صةةةويلح وكةةةل مةةةا يلةةةزم حسةةةب األصةةةول وحسةةةب المخططةةةات المرفقةةةه وكةةةذلك 
محمل على السعر الحفريات وتهذيب الميول  وحسب رأي المهنةدس المشةرف 

. 
 

 
 
    

     100     
 مةةةائةةةةةة   

    

 كتةةةةةةةةابة 
............

............ 

 كتةةةةةةةةابة 
..............

.......... 

 بالمتر المربع: 10
 
تقديم وتنفيذ وعمل جدران حجريه استناديه من الحجاره المحليه  ذات وجهين  

سم من اعلى ومن اسةفل حسةب المخطةط 60بحيث اليقل عرض الجدار عن 
الزمةةه وتحشةةية مةةةن ( حيثمةةا يلةةزم ويشةةمل السةةعر الكحلةةة ال1المرفةةق نمةةوذج )

وال يسمح التحشيه بالصرار وحفريات القاعده اليقل  15خرسانة عادية  درجة 
 20سةةةم وخرسةةةانة القاعةةةده درجةةةة  20م  وبعمةةةق اليقةةةل عةةةن 1عرضةةةها عةةةن 

سةةم واالرتفاعةةات متفاوتةةة وبارتفةةاع ال 15وسةةماكة خرسةةانة القاعةةدة التقةةل عةةن 
ئة وطمةم خلةف الجةدار م وكذلك يشمل السعر حفريات الجنب وتهي4يزيد عن 

وحسب تعليمةات المهنةدس المشةرف فةي حةال  ويكون الكيل من ظهر القاعدة 
 (.2م حسب المخطط تموذج ) 2االرتفاع يزيد عن 

 
 
 
 
 

 
 

    
        300 

   ثالثمائة     

    

 كتةةةةةةةةابة 
............
............ 

 كتةةةةةةةةابة 
..............

.............. 
 

 
 المجموع ينقل الى الخالصه

 

 



 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي / مديرية االشغال والخدمات 

   يات واالسعارجدول الكم        

 

 

 العامة الخالصة
 2017/  7م.خ     / وادي موسى  حي النوافلهوشارع  القرارهحي  تأهيل شارع  مشروع

 
المنقول  الصفحة العمل نوع الرقم

 منها

 القيمة

 دينار فلس

  حفريةات + طمةم وردم +تسوية +     .1

m.c  بيس كورس +  

2   

خلطةةةة اسةةةفلتية + جةةةدران خرسةةةانه +   .2
 أدراج خرسانية

3   

   4 هدم وأزالةربراب + جدران حجرية +   .3

   المجموع

   تنزيل او زياده 

   المجموع النهائي 

   المجموع الكلي 
 

 ..............................................................................................المجموع الكلي : 

 

 

 ...................................................................................................لشركه :اسم ا

 

 .....................................................................................اسم المفوض / والوظيفه :

 

 ......................................................................:...............التوقيع والختم الرسمي 
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