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 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 

 مديرية الدراسات الفنية
 

 جدول الكميات واألسعار
 

 

 2022/    14   ع م. عطاء 
 

 
 2022/    14 عم.  ) المرحلة الثانية(ذراع قماش   مشروع إنشاء وحدات سكنية

 
 ة ( صفح18عدد صفحات هذا الجزء ) ✓
 (   قيط ) كتابة ورقما  ف بالتيستبعد اي عرض لم تتم تعبئة االسعار فيه  ✓
  يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركه  ✓
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 الرقم

  بةةالرقم   الكميةةة العمل نوع
 والحروف

  لسعرا
 االفرادي 

 المبلغ

 د ف د ف

 :  بالمتر المكعب 1
كسر صغرى ال تقل   ةبقو  15درجــــــــــــــــــــــــة    )مسبقة الخلط( وصب خرسانة عادية  وتوريد  تقديم
والسـعر يمـ ل مع اا البورار وال نـانعة م   يوم   28بعد   مكعبات   2سـم  /كلغم 150عن  

ج ي  ما يلزم إلنجاز الع ل حســـــــب اسصـــــــوا وحســـــــب ال واصـــــــ ات وال خببات ال ر قة 
 وحسب تعلي ات ال هندس ال مرف .

ســــــــم ( وفل  اس ل اواعد ال نا    10)   بدون دبش ض ن الح ريــــــــــــــــات  ورس ا ة ال تقل عن
 االرضية  وحيث ا يلزم. والجسور
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 بالمتر المكعب : 
( بقوة كسر صغرى ال تقل  25درجة ) )مسبقة الخلط( صب خرسانة مسلحة و تقديم و توريد 

 مع اا ال نانعة والسعر يم ل, يوم 28بعد مكعبات   (  2سم / كغم  250)  عن
البورار الالزم بج ي  تمكيالته وإضا ة ال ادة ال  يعة وفل  لج ي  مع اا الخرسانة  و 

وخرسانة التعليات  ال سلحة للقواعد والزنانير ورااب اسع دة واالع دة  والجسور  والعقدات 
وتركيب حديد م روم  وتوريد تقديم ك ا يم ل السعر  و االدراجوا وط اسبواب والمبابي  

( من كا ة اسابار واسطواا ال بلورة والسعر يم ل القص والثني   60)  شدللتسليح 
وكراسي ر   الحديد وسل  الترريط والدسر وتأمين اسطواا ال بلورة   والتماري  والضياع

ج ي  والسعر يم ل ومن مي مندر وال تحسب اسطواا الزائدة وال تحسب مي عالوة لذل  
  ال واص ات وال خببات ال ر قة وحسبحسب حسب اسصوا و ما يلزم إلنجاز اسع اا  

 .تعلي ات ال هندس ال مرف 
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 بالمتر المربع:

بـــارد ربـــارة عن وجهين ك و فلـــ  لج ي  القواعـــد و راـــاب    توريـــد و ع ـــل دتـــان بيتومين 
معلقات مو زوائد و الترميم و فل  لج ي  مسبح الخرسانة    ميازالة  و   وجدران التعليةاسع دة  

ال ســــلحة ال د ونة طبقام لل واصــــ ات عل  من يتم تقديم عينة لالعت اد ا ل التن يذ و حســــب  
 تعلي ات ال هندس الُ مرف .
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  المجموع ينقل الى الخالصة 



3 

 

 
 الرقم

  بةةالرقم   الكميةةة العمل نوع
 والحروف

  لسعرا
 االفرادي 

 المبلغ

 د ف د ف

 بالمتر المكعب :  4
مه ا كانت اسع اق ال بلورة     مع اا ح ريات ترابية مو خرسانية مو إس لتية مو صخرية

  والسعر يم ل مسا ة الع ل إن لزم ويكون الكيل تندسيام ل سبح خرسانة النظا ة  قط 
و ي ال كب الذي تحدده السلبة وحسب  ال مروع ض ن حدود االاليم ونقل الح ريات خارج 

 ال ر قة و تعلي ات ال هندس ال مرف.ال واص ات و ال خببات 
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 كتابةةةةةةةةة
...........
........... 

 كتابةةةةةةةةة
..............
............. 

 

 بالمتر المكعب :  5
تقديم وتوريد وتن يذ مع اا ردم ب واد مختارة  ناجحة مخ ريام عل  من يتم الردم عل  طبقات 

لكل طبقة م    كثا ة بروكتور من %95بدرجة رك ال تقل عن سم  30بس ا ة ال تزيد عن  
من   الناتجة و ي حالة صالحية ال واد  الرش بال ا  والدحل وكل ما يتبلبه إنجاز الع ل 

حسب    ي كن استخدامها ونجاحها مخ ريا  للب م(  1ك ا بال ند رام ) مع اا الح ريات
 . تعلي ات ال هندس ال مرف  ال واص ات وال خببات ال ر قة وحسبحسب اسصوا و 
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 :  بالعدد 6
من وب من خرسانة ورقوة كسر صغرى ال تقل   م رغوتوريد وتركيب ررس خرساني تقديم 
م  التركيب وج ي  ما يلزم إلنجاز ( سم , 18*20*  40قياس )( 2كغم / سم 35عن ) 

تعلي ات   ال واص ات وال خببات ال ر قة وحسب حسب حسب اسصوا و اسع اا 
 . ال هندس ال مرف
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 ربع : مبالمتر ال
من وب من خرسانة ورقوة كسر  ورنا  جدران طوب خرساني م رغوتوريد وتركيب تقديم 

( ) مس نت   4:  1( والسعر يم ل ال ونة بنسبة ) 2كغم / سم  35تقل عن ) صغرى ال 
حسب اسصوا  وج ي  ما يلزم إلنجاز اسع اا  وتكحيل الحلوا والرمل ( م  التركيب

 : تعلي ات ال هندس ال مرف ال واص ات وال خببات ال ر قة وحسبحسب و 
 سم   ( 15*20*40)طوب قياس  :     –م   
 
 

 ( سم   20* 20*40) طوب قياس :    -ب 
 
 

 
 
 

3750 
ثالثة االلف 

و سبعمائة و  
 خمسون 

 
11000 

احدى عشر 
 الفا  

    

 كتابةةةةةةةةة
........... 
........... 

 كتابةةةةةةةةة
.............. 
.............. 

 
    

 كتابةةةةةةةةة
........... 
........... 

 كتابةةةةةةةةة
........... 
........... 

  المجموع ينقل الى الخالصة 
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 الرقم

 العمل نوع

 

  بةةالرقم   الكميةةة
 والحروف

  لسعرا
 االفرادي 

 المبلغ

 د ف د ف

 بالمتر المربع :  8
( للببقة  2:  1والرمل بنسبة )  تتقديم وتوريد وتن يذ وع ل انارة ثالثة وجوه من اسس ن 

( للببقتين اسخيرتين مضا ا إليها ال ادة ال  يعة والسعر يم ل  3:  1اسول  ونسبة ) 
( سم م  تث يته   20 -15السقالة والزوايا ال عدنية والمب  ال عدني ال جل ن بعرض )  

ثل الت ديدات جيدا ما بين البوب واسع اا الخرسانية و وق منظ ة الخدمات ال ختل ة م
ميام متواصلة والسعر   5والنحية و الكهررائية وحيث ما يلزم واإليناع ل دة    ةال يكانيكي 

ال واص ات وال خببات  حسب حسب اسصوا و إلنجاز اسع اا  يم ل ج ي  ما يلزم 
 :تعلي ات ال هندس ال مرف ال ر قة وحسب

كون بكامل العرض  ي حاا  انارة داخلية ثالث طبقات ارت اع الزوايا ال عدنية ت  – 1
 التقا  جدران البوب بالسقف والجسور الخرسانية وتكون بكامل ارت اع البابق . 

 
رشة ش ريز س ا ة ال تقل عن     ع ل انارة خارجية ثالث طبقات باإلضا ة ال    - 2
   .ملم ( وراللون الذي يحدده ال هندس ال مرف . 5) 
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 :بالمتر المربع : أعمال الدهان 9
ثالثــــــة وجوه عل  اسال عدا وجه    vinyl silk دتان املمن  اينل سيل  وع ل   تقديم وتن يذ

التأسيس وحســـــــــــــــــــــــــــب اسلوان ال بلورة والسعر يم ل الحف وطلس بال عجونة ثالثة وجوه  
حسب ال واص ات    إلنجاز الع لج ي  ما يلزم  و وفل  لألسقف الداخليــــــــــــــــــة وجدران ال  ن   

 .حسب تعلي ات ال هندس ال مرف وال خببات و 
 " وحسب متبلبات ال ند  3سردنية رام " م  مراعاة ال واص ات القياسية ا

 /م/جـ /د "306/3/ج " و " 1304/1"  
/ ا " وش ولية السعر بند رام " 1/ 1315" والكيل حسب ال ند رام "  1307وال ند رام " 

 " من الباب الثالث عمر . 1316/1
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 الرقم

  الةةةةةكةةةةةمةةةةةيةةةةةة العمل نوع
 بةةةةةةةالةةةةةةةرقةةةةةةةم

 والحروف

  لسعرا
 االفرادي 

 المبلغ

 د ف د ف

 : بالمتر المربع:أعمال البالط واألرضيات  10
بالط سيرامي  صنف )م( لالرضيات نخب اوا ورااللوان   وتن يذ وتركيبوتوريد م_ تقديم 
( خالي من ال تاا  1994/ 374مبابق لل واص ات القياسية االردنية رام )  ال بلورة

ال ونه والترويب ب واد  سم و 10الب م عدسية بس ا ه ال تقل عن  والعيوب ويم ل السعر
ما يلزم النجاز الع ل عل   جاتزة التركيب وتنظيف ال الط بمكل جيد بعد الترويب وج ي 

ميام   5اإليناع ل دة والسعر يم ل   ا  ل وجه م  مراعاة اصوا ومتبلبات الغلق اين ا وجد
ال واص ات  حسب  حسب اسصوا و إلنجاز اسع اا  متواصلة ويم ل ج ي  ما يلزم 

ان يتم تقديم عينات ا ل ال د   ي  وعل  تعلي ات ال هندس  وال خببات ال ر قة وحسب
 .الع ل

تن يذ بالط نخب اوا ويم ل السعر اناره خمنة م  الودعات  توريد وتركيب و .ب_ تقديم و  
  تقديم عينة لالعت اد ويم ل السعر كذل  الترويب والمب  ال عدني   وق الت ديدات النحية 

( سم   20 -15والسعر يم ل السقالة والزوايا ال عدنية والمب  ال عدني ال جل ن بعرض ) 
ته جيدا ما بين ال الط واسع اا الخرسانية و وق منظ ة الخدمات ال ختل ة مثل م  تث ي 

ميام متواصلة  5والنحية و الكهررائية وحيث ما يلزم واإليناع ل دة   ةالت ديدات ال يكانيكي 
ال واص ات  حسب حسب اسصوا و إلنجاز اسع اا  والسعر يم ل ج ي  ما يلزم 
ان يتم تقديم عينات ا ل ال د   ي  وعل  ال هندس  تعلي ات وال خببات ال ر قة وحسب

 الع ل 
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 بالمتر الطولي :  11
سم عل   10سم عل  االال بإرت اع  20تقديم و توريد و تركيب نعل بالط )بانيل( قياس 

اسال ورن س نوع ولون ونقمة ال الط ال وجود  ي ال وا  , والسعر يم ل ال ونة والترويب  
والنجف مس ل البانيل حسب الحاجة , والسعر يم ل كذل  ت قد الرورة بين ال الط  جيدام 

والبانيل لكا ة ال  ن  م  ج ي  ما يلزم إلنجاز الع ل حسب اسصوا وحسب ال واص ات 
 وحسب تعلي ات ال هندس ال مرف . 
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 :  بالمتر المربع 12

  االبوابعتبات فل  للمبابي  و و من اجود االنواع مردني  وتركيب براطيش رخام وتوريد تقديم
والسعر يم ل ال ونة والكحلة والنقل  مث ت بنورة جيدة وحيث ا يلزم   م  الجنب واالدراج
ال مرف ويم ل  ورالون الذي يحدده ال هندس  سم(3وج ي  ما يلزم س ا ة )وال رم والتنعيم 
حسب تعلي ات حسب ال واص ات وحسب االصوا و   إلنجاز الع لج ي  ما يلزم السعر  

 . ال هندس ال مرف
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 الرقم

 الةةةكةةةمةةةيةةةةةة العمل نوع
  بةةةةةالةةةةةرقةةةةةم 

 والحروف

  لسعرا
 االفرادي 

 المبلغ

 د ف د ف

 بالمتر المربع : 13
 تركيب مبواب منجور داخلية  بدون بندات مو  ضيــــــات ك ـس سويد و تقديم وتوريد   
(k x B( س ا ة صا يــــــــة )مك وس من الجهتين  5( سم م  معا س زان س ا ــة ) 4.5 )ملم

سم( من اسس ـــل ض ن حموات  18*4.5سم ( مـــــن اسعل )12* 4.5علــــ  برواز سويد )
ومثقبة ع وديا للتهويـــة بحيث تكون مساحة ال راغ تســـاوي  سم( 3.5*3.5خمب ابيض )

سم(   ورعرض ال يزيد  4.5( س ا ة ) K X Bمساحة الحموات والحلق من خمـب السويد )
م  تث يت وال الط سم( عن س ا ة  تحة الجدار اإلنمائيـــــــــــة سغراض القنارة 6-4عن )

سم( م  الكم ات الالزمة تكون الكم ات  وق  12)الحلوق بسك  حديدية ال يقل طولها عــــن 
سم( مس لها د ائن خم يــــــــة  7منسوب ال الط والكم ة من خمــــــب السويد ميضا بعــرض )
وايدي وثالثـــــــة م نــالت   موروريةوالسعــر يم ل ميضا القب  ال عدنية مــن غاالت صناعة 

ســــــــم( مـــــــــــن الجهتين ومن اسس ل 20 نيوم بارت اع )وال يش م  تزويد اسبــــواب بن ائــح مل
تمـوك والدتان الزياتي ثالثة وجــوه  باإلضا ة لوجه  و ملم( وستورات كا1.5س ا ة ال تقــل عن )

  ج ي  ما يلزم إلنجاز الع ل حسبالسعر يم ل التأسيس وال عجنـــة وجهين طلس و 
 . ل هندس ال مرفال واص ات وال خببات وحسب تعلي ات ا
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 بالمتر المربع :   14
تيورات حديد  منــــــــــــــنوعه من  عريض وظر ة  تركيب ابواب حديد م  حلقتوريد وتن يذ و تقديم و 

ــيه تيوب   1.5ســـم ســـ ا ة    6*3 ملم و   1.5ســـم ســـ ا ة    4*2ملم والعوارض البوليه والعرضـ
والســـــعر يمـــــ ل ال  نـــــالت والقب  ال عدنية واسيدي  ملم  1.5حديد  النـــــاج وجهين ســـــ ا ة  

ــ ا ة والغاا  ــناعة اسورورية من مجود اسنواع وزجاج سـ ــاده او م زر 6وج يعها من النـ  ملم سـ
التمــــبيب والتحمــــيه الخرســــانيه للحلق ودتان التأســــيس و اب الرئيســــي ومدخل الدرج  للب   بســــل 

ــتورات ت ر ) رش ميكانيكي ( دتان  ب  حســــب   إلنجاز الع لج ي  ما يلزم  والســــعر يمــــ ل والســ
 .حسب تعلي ات ال هندس ال مرف ال واص ات وال خببات و 
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 بالمتر المربع :   15
ــبابي  مل نيوم مبلي ببال  ال يقل عن )  وتوريد  تقديم   ميكرون ( والحلق ب قب   16وتركيب شـ

رف القالب  ذلل  ( ملم46*  42قب  ال يقل عن )  ملم ( وإطار الــــــــــذرف ب   100ال يقل عن )  
ومـقـبـ ذلـلـــــــ   مـلـم(    66*  42)ومـقـبـ     ــة  ــابـتـــــ الـثـــــ ) مـلـم    (1.6*40*100)  رف  طـولـي 

للقواط  الرمسية واس قية مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فرف منخل متحرك من ( ملم ع ودي 1.6*100*100
ــة   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــر يم ل ج ي  القب  ال عدنية  الالزمـ ملم  6)  والزجاج س ا ة(  كروم )  اسل نيوم والسعـ

ــزر ( ـــــ ـــــ ـــــ والسعر يم ل كا ة اسع اا والقب  واسا اا والخرداوات الالزمة ومن مجود اسنواع   م ـــ
ــعر ج ي  ما يلزم   ــ ل الســــــ ــوا و إلنجاز اسع اا    ا يمــــــ ــ ات  حســــــــب  حســــــــب اسصــــــ ال واصــــــ

  تعلي ات ال هندس ال مرف وال خببات ال ر قة وحسب

 
 
 

600 
 ستمائة

    

 كتابةةةةةةةةة
........... 
........... 

 كتابةةةةةةةةة
.............. 
.............. 

  المجموع ينقل الى الخالصة 
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 الرقم

  بةةالرقم   الكميةةة العمل نوع
 والحروف

  لسعرا
 االفرادي 

 المبلغ

 د ف د ف

 بالمتر المربع:  16
ممغوا مرر  ومبسط والسعر   دتقديم وتركيب منبعات حديد ح ايــه للمبابي  من حدي 

حسب تعلي ات ال هندس   ميم ل دتان التأسيس والدتــان الزياتي ثالث وجوه وج ي  ما يلـــز 
م  تقديم عدة   ملم8*16ملم لإلطار الخارجــي البسبات 16*16مرر   ال مرف .
 لل نبعات ليتم اعت ادتا من ا ل ال هندس ال مرف.  مقترحات

 
600 

 ستمائة

    

 كتابةةةةةةةةة
...........
........... 

 كتابةةةةةةةةة
..............
............. 

 بالمتر الطولي :  17
 doubleتقديم و توريد وتن يذ خزائن لل ببخ علوية و س لية من االل نيوم لون خمابي 

face  م  ع ل برمه له محلي   م  م سسوارات نوع إيبالي ويم ل السعر تركيب غرانيت
بخالط رقبة طويلة من اجود  مزودويم ل السعر تركيب مجل  ستانيس ستيل ايبالي 

شامل سم 10و السعر يم ل ع ل ر عة م  ج ي  التوصيالت النحية الالزمه  االنواع
 وفل  لكل وحده سكنية ي  ما يلزم إلنجاز الع لاس ل الخزائن الس لية  م  ج ال الط  واها 

 حسب اسصوا وحسب ال واص ات وحسب تعلي ات ال هندس ال مرف. 

 
300 

 ثالثمائة

    

 كتابةةةةةةةةة
...........
........... 

 كتابةةةةةةةةة
..............
.............. 

 بالعدد:  18
مررعة  تحات من ال الستي  ال قوى ( فو F.Tتقديم وتوريد وتركيب منرف ارضي )

 والسعر يم ل :
( سم  م  المب  الخاص به  من نوع ستانليس ستيل 20*20غبا  الكروم قياس )
 االصلي وليس طال .

( ملم  5.3"( س ا ة )4مواسيــر بالستي  مقوى ابر ) نم  وصلها ب واسير التنريف م
 ( ملم  5.3منهل مو خط تنريف ) بأارب( FTلوصل  )

 والسعر يم ل ج ي  القب  الالزمة من م واع بج ي  منواعها , م ف , ... الخ  
حسب ال واص ات وال خببات ال ر قة   إلنجاز الع لج ي  ما يلزم   ا يم ل السعر 
 .ت ال هندس ال مرف تعلي اوحسب االصوا و 

 
 
 

150 
مائة  

 وخمسون 

    

 كتابةةةةةةةةة
...........
........... 

 كتابةةةةةةةةة
..............
.............. 

 بالمقطوع :   19
"( ســ ا ة ) 4تقديم وتوريد وت ديد مواســير التهوية والتنــريف من مواســير بالســتي  مقوى )

 ( ملم  والسعر يم ل :5.3
 القب  م واع , واي ... و .. الخ .  -1
 "( مجل نة.4ال رابط ابر )  -2
 "(.4طرروش ن س لكل خط تهوية ابر)  -3
 ملم. 5.3"( س ا ة 4مواسير )  -4

حسب ال واص ات وال خببات    إلنجاز الع ل لكل الوحداتج ي  ما يلزم   ا يم ل 
 .تعلي ات ال هندس ال مرف ال ر قة وحسب االصوا و 

 
 

 بالمقطوع 

    

 كتابةةةةةةةةة
........... 
........... 

 كتابةةةةةةةةة
.............. 
.............. 

  المجموع ينقل الى الخالصة 
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 الرقم

  بةةالرقم   الكميةةة العمل نوع
 والحروف

  لسعرا
 االفرادي 

 المبلغ

 د ف د ف

02  :   لعدد با 
ــحي من التركيب خزائن توريد و تقديم و  ــ ا ة  توزي  النــــ ــاج مدتون حراري ســــ ملم  1.5النــــ

 (pexوتكون شـامله خبوط البكس ) بال قاس الذي يحدده ال هندس ال مـرف ( عل  االال  
( وال ج عات النحاســــــية sleeve)مســــــا  العزا   وانابيب   والســــــاخنة  الباردة ) جا وميني (

,  ملم  25ل تحات حسب ال خببات ال ر قه بقبر  عدد مثنان  ي كل لوحه وعدد ا  ولكتر
ــك  ومرابط   ــدات وتوايات من اجود االنواع جا وميني وســـ ــية وال ررية وســـ وال حابس الرئيســـ
وكذل  كامل القب  النحاســــــية والنجاصــــــات واب  الررط م  ال راحيض وال غاســــــل  وتقديم 

 من مواســــــيرت ال ياه وتركيب وتوصــــــيل خط ال ياه من الخزانات العلوية ال  خزائن مج عا
 والذي يغذي ال ج عات الرئيســـــــية,  حت  خزانة التوزي إنش    1.25ســـــــعودي ابر   ري ة 

وج ي  مــا يلزم من اب  ومحــابس من اجود االنواع  لكــل خزان م  الح ريــات  ي الجــدران  
ما يلزم إلنجاز الع ل حسـب االصـوا وال خببات   والسـعر يمـ ل ج ي    واعادة اصـالحها

 . وتقديم مخبط تن يذي وحسب تعلي ات ال هندس ال مرف

 
 
 
 
50 

 خمسون 

 
 

   

كةةةةةةةتةةةةةةةابةةةةةةةة  
...........
........... 

 كتابةةةةةةةةة
..............
.............. 

 

12  بالعدد: 

والســــعر   من اجود االنواع   ســــم (   55*40) قياس  وديهع تقديم وتوريد وتركيب مغســــلة 
"( م  كا ة القب  الالزمة  و خط التنــريف من 4/11( ابر ) UPVCيمــ ل ســي ون  ) 

(  وتزويد    F.T" ( مضغوط من السي ون لغايـــــــــــة )  2( ابـــــــــــر )   UPVCمواسيـــــــــــر ) 
" ( مضغوط  UPVC  4ال غسلة بخالط نوع جروتي ورربها بالمبكة الخارجية ب واسير ) 

ب ال واصــ ات وحســب  ويمــ ل الســعر ج ي   ما  يلزم إلنجاز الع ل حســب اسصــوا وحســ 
 تعلي ات ال هـندس ال مرف .

 
 

100 
 مائة

    

 كتابةةةةةةةةة
...........
........... 

 كتابةةةةةةةةة
..............
.............. 

22  بالعدد:  
عن ال الط او مســــــتويه معه من   مرت عةتقديم وتوريد وتركيب مرحاض شــــــراي مزود بحا ة  

ــيني اسبيض ــي ون ب تحه قياس   ال خار ال بلي بالنـ منش   (4)من اجود االنواع يركب له سـ
( ملم 5.3ســ ا ة )  منش 4صــنف موا ابر    PVCوالســعر يمــ ل مواســير التنــريف من 

من ال رحاض حت  وصــله ب واســير التنــريف الرئيســية حو اارب ح رة ت تيش خارج ال  ن   
ية او ما ر الت باسـتع اا ال واد الخاصـة وتزويد ال رحاض بمـبا ة يدوية صـناعة ارو والوصـ 

 منش  (6x6)منش وح الة ورق بورســـــالن قياس   (0.50)يعادلها من مجود اسصـــــناف ابر  
وحنفيـة كروم من اجود االنواع والســــــــــــــعر يمــــــــــــــ ـل ج ي  مـا يلزم إلنجـاز الع ـل حســــــــــــــب  

 وتعلي ات ال هندس ال مرف ال واص ات وال خببات ال ر قة وحسب االصوا
 ( سم50×60مرحاض عرري قياس ) -
 

 
 
 
 

100 
 مائة

    

 كتابةةةةةةةةة
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 الرقم

  بةةالرقم   الكميةةة العمل نوع
 والحروف

  لسعرا
 االفرادي 

 المبلغ

 د ف د ف

 بالعدد:  23
و يمــــ ل الســــعر خالط  المــــور     اي ر ســــم  (70*70عرري )تقديم وتوريد وتركيب شــــورات  

من الكروم ابر ننـــــــف انش مزود براس مرش دائري المـــــــكل وفو  وتتين االول  ســـــــ لية 
ــبة   ثابتة للحوض والثانية مرت عة ثابتة لع ود الدوش م  مقبض تحويل نورية جيده م  انــ

 والتوصيل ال  خط التنريف م  ج ي  اال سسوارت الالزمهوسي ون  
  ا يمـ ل السـعر ج ي  ما يلزم إلنجاز الع ل حسـب اسصـوا وحسـب ال واصـ ات وحسـب  

 تعلي ات ال هندس ال مرف.

 
 
50 

 خمسون 

    

 كتابةةةةةةةةة
...........
........... 

 

 كتابةةةةةةةةة
..............

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

 بالعةدد :  24
تقديم وتوريد وتركيب وإنما  مناتل النرف النحي ورأع اق مناسبة بحيث تكون الجدران  
مقاومة لألمالح من الباطون ال ســـلح م  ال واد ال ضـــا ة حســـب ال خببات وال واصـــ ات  
والســــعر يمــــ ل الغبا  من الســــكب وزن متوســــط  ي االرصــــ ة ومن الســــكب وزن ثقيل  ي 

رة وال نمـين  والقاعدة اسـ ل ال نهل والح ر والب م وازالة  السـاحات والمـوارع وال رواز والقنـا
ســــم وكذل  الخرســــانة ال ســــلحة  150االنقاض خارج ال وا  والســــلم لألع اق التي تزيد عن  

ــاللم لل ناتل التي يزيد ع قها عن   ــ ل ســ ــا يمــ ــعر ميضــ ــنوع من 1.50والعادية. والســ م منــ
ــير ال جل نة ابر ق منش ورواا  درجه كل  ســــــــــم 30وربوا ال يقل عن ســــــــــم  30ال واســــــــ

والســـــعر يمـــــ ل تزويد الح رة بغبا  حديد ســـــكب وحســـــب ما ورد عل  ال خببات  للدرجة  
وشـ ولية السـعر    1508/3واسع اق حسـب ما تو وارد عل  ال خببات والكيل حسـب بند  

 .1509/4بند  
 

 م  الغبا . سم (60) دائري بقبر -1
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مائتان و 
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 كتابةةةةةةةةة
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 كتابةةةةةةةةة
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 الرقم

  بةةالرقم   الكميةةة العمل نوع
 والحروف

  لسعرا
 االفرادي 

 المبلغ

 د ف د ف

 دد :بالع 25

( مزود  3م2ملم ( سـعة ) 1.5سـ ا ة )تقديم وتوريد وتركيب خزان مياه من النـاج ال جل ن 
" ( من ال واسـير ال يضـا  والسـعر يمـ ل ااعدة الخزان من زوايا    4/3ب واسـير تقوية ابر)  

ملم ( م  ال لنجات اسرضــية ودتان التأســيس   ودتان زياتي  ثالث   4*40*40قياس  ) 
يف والتغذية اسنواع  و تحات التنظ" ( من مجود    4/3وجوه حسب اسصوا وعوامة قياس )  

ــم  م  ا ل    45*45( لكل خزان وغبا  قياس )   2" ( عدد )   4/3م  ال حابس  ) ( ســـــــــــ
  وخط التغــــذيــــة" (    4/3وم نــــــــــــــالت والزوايــــا حســـــــــــــــــب اسصــــــــــــــوا والهوايــــات ابر )  

بار م  ج ي  الوصــــالت الالزمة من مكان الســــاعة ال قترح و حت    HDPE  6))الرئيســــي
يلزم إلنجاز الع ل حسـب ال واصـ ات وال خببات    والسـعر يمـ ل ج ي  ماالخزان الرئيسـي  

 ال ر قة وحسب االصوا وتعلي ات ال هندس ال مرف .
 
 

 
 
 
 
50 

 خمسون 

 
 

   

كةةةةةةةتةةةةةةةابةةةةةةةة  
...........
........... 

 كتابةةةةةةةةة
..............
.............. 

 

 بالمقطوع :  26

انش (  6( ابر )    UPVCتقديم وتوريد وتن يذ شبكة النرف الرئيسية من مواسير ) 
(  ملم , والسعر يم ل الح ريات واعادة اسوضاع حسب اسصوا  7.7س ا ة ال تقل عن )

وتأمين الخط برمل صويلح مس له وجوانبه ومعاله  والمريط التحذيري وال حوصات   ك ا  
جاز الع ل  لكل الوحدات السكنية حسب ال واص ات  يم ل السعر ج ي  ما يلزم إلن 

 وال خببات ال ر قة وحسب االصوا وتعلي ات ال هندس ال مرف .
 

 
 

 بالمقطوع 

    

 كتابةةةةةةةةة
...........
........... 

 كتابةةةةةةةةة
..............
.............. 

72  بالعةدد :  

 ي ال جاري داخل ال  ن  والسعر   (Clean out)تقديم وتوريد وتركيب نقبة تنظيف 
سم م   تحة مسننة للغبا  م  ال  اتيح الالزمة لها ، ك ا   (20x20)يم ل الغبا  قياس  

يم ل السعر ج ي  ما يلزم إلنجاز الع ل حسب ال واص ات وال خببات ال ر قة وحسب  
 االصوا وتعلي ات ال هندس ال مرف .

سم  (20x20)(  قياس (ABS تحة م  غبا  و تحة مسننة من ال الستي  ال قوى  - 1
 ومن مجود اسنواع.
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 الرقم

  الةةةكةةةمةةةيةةةةةة العمل نوع
 بةةةةةالةةةةةرقةةةةةم

 والحروف

  لسعرا
 االفرادي 

 المبلغ

 د ف د ف

 :  بالمتر المربع 28
سم ( صنف )م( حسب ال واص ات    4×  40×40تقديم وتوريد وتركيب بالط إس نتي ملون قياس)  

الخاصة ويم ل السعر الح ريات مو الب م حيث ا يلزم ومه ا كانت اسع اق والتنرف بنات   الح ر 
سم ( عل  اسال  3.0سم( مس ل ال ونة وال ونة )  5ويم ل السعر كذل  العدسية بس ا ة ال تقل عن )

حسب   إلنجاز الع لج ي  ما يلزم  س ل ال الط وايناع  ال الط و حوصاته والترويب , ويم ل السعر  م
 . تعلي ات ال هندس ال مرف ال واص ات ال نية وحسب االصوا وحسب 

 
2800 
الفان  

 وثمانمائة

    

 كتابةةةةةةةةة
...........
........... 

 كتابةةةةةةةةة
............

.......... 

 :  ربعبالمتر الم 29
( كغم /  200بقوة كسر صغرى ال تقل عن )  20تقديم وتوريد وتن يذ وصب خرسانة  مسلحة درجة  

سم باالتجاتين وفل  لل دات   20ملم كل    10يوم شاملة حديد التسليح ابر    28, مكعبات بعد    2سم
سم وحيث ا يلزم, ك ا   10االرضية اس ل ال الط اسس نتي الخارجي و مس ل ال الط الداخلي بس ا ة  

حسب ال واص ات وال خببات ال ر قة وحسب االصوا    إلنجاز الع لج ي  ما يلزم  يم ل السعر  
 .لي ات ال هندس ال مرف تعو 

 
8250 
ثمانية 
االف  

ومائتان  
 وخمسون 

    

 كتابةةةةةةةةة
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 كتابةةةةةةةةة
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 بالمتر الطولي : كندرين 30
ســم( 15×  30×50تركيب مطاريف خرســانية منــنوعة من الخرســانة الجاتزة قياس ) توريد و تقديم و 

(  15صـنف )م( حسـب ال واصـ ات ال نية الخاصـة والسـعر يمـ ل تقديم وصـب خرسـانة نظا ة درجة )
ــانة درجة )10×  40مســــــــ ل الكندرين قياس ) ×   20( خلف الكندرين قياس )15ســــــــم( وكذل  خرســــــ

لالســاس  م  التنــرف بنات  الح ر ونقله خارج ال وا  والتســويه   ســم ( والح ريات بكامل منواعها15
ســم ويكون منســوب 5ما بين الخلبه والكندرين ويكون منســوب التســويه اســ ل من الخلبه االســ لتيه 

ــارع  ــوب محور المــــ ــانة وكحلة الكندرين  20اعل  الكندرين اعل  من منســــ ــم  وكذل  ايناع الخرســــ ســــ
, ويمــ ل الســعر  ه ال هندس ال مــرف بالدتان الخاص باسطاريف ودتان الكندرين باللون الذي يحدد

 . تعلي ات ال هندس ال مرفحسب وال واص ات ال نية و اسصوا ما يلزم إلنجاز الع ل حسب  ج ي 
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الفان  
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 كتابةةةةةةةةة
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 كتابةةةةةةةةة
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31 

 المكعب : خرسانة دبش وباطون   بالمتر
تقديم وتوريد وتن يذ جدران من الدبش والباطون حسـب ال واصـ ات ال نية الخاصـة باسـتخدام خرسـانة  

يوم وحجارة نظي ة فات احجام    28( مكعبات بعد   2كغم /ســــم  150اوة كســــر صــــغرى ال تقل عن )
% (  والســعر يمــ ل الح ريات بكا ة االع اق وكا ة االنواع ســوا    25مناســبة ورنســبة ال تتجاوز ) 

صــــــخرية او ترابية او خرســــــانية او اســــــ لتية ونقل االنقاض ال  ال كان الذي تحدده الســــــلبة وكذل   
والب م عل  طبقات بســ ا ة ال تزيد    و واصــل الت دد بكاياتال واد وال نــانعة وال التر الحنــوية وال

ســـــــم( للببقة الواحدة م  الرش بال ا  وراســـــــتخدام مواد مختارة للب م ) مواد رملية خالية   50عن ) 
ــبة  من التررة الزرارية والتررة البينية ( خلف الجدران او امام الجدران حســـــــــــب موا  الجدار بالنســـــــــ

إلنجاز الع ل حسـب ال خببات واسصـوا    م( ايام، وكل ما يلز 7اع ل دة )للمـارع وحيث ا يلزم واالين 
 . وال واص ات العامة النادرة عن وزارة اسشغاا العامة وتعلي ات ال هندس ال مرف

 
 

1500 
 والف 

 خمسمائة 
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 أعمال السطح ومنع الرشح : : بالمتر المربع  32

( بقوة كســر صــغرى ال 15ع ل مدة ميالن للســبح من خرســانة عادية درجة )تقديم وتوريد وصــب  
ــوم ورس ا ة  28بعد  مكعبات  (   2سم  / كغم  150تقــــل عن ) ــــ ــــــة  5) ال تقل عن  يــ ( سم عند  تحــ

ج ي  ما يلزم  و ,كذل  يمـ ل السـعر مع اا النـقل ال يكانيكي   (  %1ال زراب وال يوا ال تقل عن )
 حسب تعلي ات ال هندس ال مرفحسب ال واص ات وحسب االصوا و  إلنجاز الع ل

 
 

5250 
خمسة  
االف و  
مائتان  
 وخمسون 

 
 

    
 

 كتابةةةةةةةةة
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 كتابةةةةةةةةة
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 :  بالمتر الطولي 33

ــــــ    إن لزم   م(1.50)    تركيب مزاريب مياه اسمبار م  ال رابط ال عدنية كلتوريد و تقديم و  ــــ ــــ ــــ والقبــ
الالزمة م  تركيب كوع  اتح  ي اســــــــــ ل كل مزراب وع ل ركبة خرســــــــــانية اســــــــــ ل الكوع حســــــــــب  

ه ب نــــرف  ملم وتزويد 5.3منش مواســــير بالســــت  مقوى ســــ ا ة   4ال خببات وال زاريب  ابر 
ملم ومقاس   150( ابر  UPVC( عل  السـبح من مادة )Dome typeلتنـريف مياه اسمبار )

ملم ومزود ب نـــــ اة منـــــنوعة من ن س مادة ال نـــــرف ويمـــــ ل الســـــعر ع ل 110 تحة ال خرج 
ــوينة ــعر   طرروش تهوية معل  التنـ ــ ل السـ ــ ات   إلنجاز الع لج ي  ما يلزم ك ا يمـ ــب ال واصـ حسـ

 .حسب تعلي ات ال هندس ال مرفوحسب االصوا و 

 
 

850 
ثمانمائة 
 وخمسون 

    
 

 كتابةةةةةةةةة
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 كتابةةةةةةةةة
............
............ 

 
 
 

   : بالمتر المكعب: درج خرساني مسلح 34

مسـلحة ) مسـبقة الخلط (   داخل ال باني و اخرى خارجية  تقديم وتوريد وتن يذ وصـب مدراج خرسـانية
وما يلزم من جدران ســــند وجدران جان ية واواعد واع دة  باســــتخدام الخرســــانة ال ســــلحة بقوة كســــر 

يوم والســــــــعر يمــــــــ ل إضــــــــا ة لل واد  28( مكعبات بعد   2كغم/ســــــــم  250صــــــــغرى ال تقل عن ) 
من   %95تقل عن    وال نـــــــانعة و الح ريات بكا ة منواعها ومع ااها والتســـــــوية الترابية بدرجة رك ال

ــليح بكا ة االابار واالطواا   ــند, والبورار الالزم وحديد التسـ ــ ل القواعد وجدران السـ  ثا ة بركتور مسـ
و يمــــ ل القص الثني والضــــياع والتمــــاري   وكذل  يمــــ ل الســــعر الخرســــانة العادية اســــ ل القواعد 

يوم وكذل   28بعد   2كغم / سم 150ورقوة كسر صغرى ال تقل عن 15والجسور اسرضية  بدرجة  
, ك ا ويمـ ل ايام متواصـلة ( 5يمـ ل السـعر كا ة  حوصـات الخرسـانة واإليناع ل دة ال تقل عن ) 

ــ وب قياس) ــاني م رغ منـــ ــعر ع ل ح ايات طوب خرســـ ــم بواا  15*20*40الســـ مدامي   5( ســـ
ــعر إت ام الع  الخارجية  حيث ا يلزم لالدراج ــ ل السـ  ل حســـب  , وج ي  ما يلزم إلنجاز الع ل ك ا يمـ

ــ ات العامة وحســــب ال خببات ال ر  ــ ات وال قاييس اسردنية وال واصــ  قة وحســــب تعلي ات ال واصــ
 ال هندس ال مرف
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 الرقم

  بةةالرقم   الكميةةة العمل نوع
 والحروف

  لسعرا
 االفرادي 

 المبلغ

 د ف د ف

 االعمال الكهربائية   35
 بالعدد :  

 

عل  ان تكون  مع اا االنارة  وتن يذ  حدات االنارة الكهررائية  و تقديم وتوريد وتركيب وتمغيل   
مبابقة لل واص ات العامة وال حلية وشروط العبا  وتعلي ات ال هندس ال مرف م  تقديم  

 عينات ليتم اعت ادتا من ا ل ال هندس ال مرف:  
 

فات جسم منن  من مواد  واط  دائري    (LED( )20-23وحدة انارة صنف  )  -1
من النناعة   يوازيها م  غبا  نا ذ للضو  فات صناعه اوروريه او ما  متينه  
من اجود االنواع تركب عل  االسقف عل  ان يتو ر  يها كاسكيت وفل   ال حلية

 يحدد لون االنارة من ا ل ال هندس ال مرف. و ضد الرطوره  ح ايةلل
  
  ( واط  فات صناعه اوروريه LED( )30-50وحدة انارة كماف خارجي صنف ) -2

من الخارج عل  ان تكون  الجدار  تث ت عل     او مايوازيها من النناعات ال حلية
االنارة( فات جسم معدني مدتون حراريا تحتوى عل  غبا  نا ذ للضو     ما ات)

يحدد ( و IP65مزود بكاسكيت بدرجة ح اية ضد الرطورة ومياه االمبار ال تقل )
 لون االنارة من ا ل ال هندس ال مرف.

 
والسعر يم ل الح ر وكا ة ال ــواد    نقبة إنارة كاملة مؤرضهتقديم وتوريد وتن يذ     -3

( ال ينيل  كلوريد  م ل ر  مواسير  من  الالزمة  )PVCواسع اا  ملم  20-25(   )
عل  من تركب ال واسير اس ل  ) معدنية(    علب ال  اتيحوالوصالت والدابترات و 

الجدران تحت القناره م  االخذ بعين االعتبار  االسقف و خالا  بالط االرضيات و 
التح ير  اع اا  جرا   التمققات  من  الجدران  لح اية  الالزمة  ال تبلبات  ع ل 

الكهررا  خالا الجدران مثل شب  القنارة ونحوتا مح ال عل  والعلب  ل واسير  ل
( صناعه محليه فات مساحة  PVCالسعر اسسالك النحاسيه الكهررائية ال عزوله )

)  مقب ملم1.5×3   ال الستيكيه   ال عدنية  والعلب  2(  االدابترات  و  والوصالت 
  م اتيح ( عل  من تركيب عل  علب  تبادليةالو ثالثية  الثنائية و ال ردية و  الوال  اتيح )

التيار او اجود االنواع  سم من  (  7×7فات قياس )  معدنية لكهررائي  حت  ااط  
والكود   العامة  ال واص ات  ال هندس   االردني وشروطبحسب  وتعلي ات  العبا  

 م  تقديم عينات العت ادتا من ا ل ال هندس ال مرف.  ال مرف
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الةةةكةةةمةةةيةةةةةة   نوع العمل لرقما
بةةةةةالةةةةةرقةةةةةم  

 والحروف

لسعر  ا
 االفرادي 

 المبلغ

 د ف د ف

 بالعدد :   36
( ادره  ما  كهررائي  وتمغيل سخان  وتركيب  وتوريد  واط سعة )2000تقديم  ماركه  80(  لتر   )

درجه مئويه ( وساعة   80  –اوروريه او ما يوازيه من اجود االنواع مزود بثيرموستات )ص ر  
ملم والناج الخارجي  (1.4تكون س ا ة الناج الداخلي )مؤشر حراره ومنباح اشاره عل  ان 

بالدتان    ( ملم0.7) ال ــواد واسع اا  ومعال   ال وم والسعر يم ل كا ة  ب ادة  الحراري ومعزوا 
اع اا   التمققات جرا   الجدران من  لح اية  الالزمة  ال تبلبات  وتث يت وع ل  الالزمة من ح ر 

مواسير م ل ر كلوريد  والسعر يم ل    ونحوتا    القنارةالكهررا  مثل شب وعلب  التح ير ل واسير  
واسسالك  والعلب ال عدنية    ( ملم والوصالت واالدابترات ال الستيكيه  PVC( )20 -25ال ينيل )

من خالا   2ملم  ( 4×3( صناعه محليه فات مساحة مقب  )  PVCالنحاسيه الكهررائية ال عزوله )
اع اا التث يت والكوابل الكهررائية الكهررائي ومح ال عل  السعر  وحت  ااط  التيار    م تاح التمغيل

بين للتوصيل ما  التوصيل(    الالزمة  الكهررا  )علبة  للسخان  و نقبة  الكهررائية  وم تاح  ال قاومة 
ب )  التمغيل إشارةال زود  االنواع    ( نباح  اوروريه من اجود      اتيح ال  علبيركب عل   صناعة 

صالت الكروم ال رنه ومحابس الزاويه و كذل   و من اجود االنواع  ( سم  7×7قياس )فات   عدنية(  ال)
ومرابط   القب   وكا ة  و والرداد  الت التث يت  ال ا   مع اا  بمبكة  والساخنوصيل  بحسب   البارد 

وشروط االردني  والكود  العامة  وال واص ات  ال ر قة  ال هندس   ال خببـات  وتعلي ات  العبا  
 م  تقديم عينات ليتم اعت ادتا من ا ل ال هندس ال مرف. ال مرف
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 بالعدد :   37

صناعه     (مم ير13 از()    1ثالثي مؤرض مزدوج )كهررا   تقديم وتوريد وتركيب وتمغيل إبريز  
من اجود  سم    ( 7×14فات قياس )ال عدنية  ال  اتيح    تركب عل  علب  اورورية من اجود االنواع

العلب   مح ال عل  السعر  زمة من ح ر وتث يتواسع اا الال  والسعر يم ل كا ة ال ــواداالنواع  
ال ينيل )و   ال عدنية االدابترات  ( ملم والوصالت و 25-20( قياس )PVCمواسير م ل ر كلوريد 

ناعه محليه فات مساحة مقب   ( صPVCواسسالك النحاسيه الكهررائية ال عزوله )  ال الستيكيه
التيار  2ملم  (4×3) ااط   الالزمة  الكهررائي    وحت   ال تبلبات  ع ل  االعتبار  بعين  االخذ  م  

خالا الجدران مثل    والعلب الكهررائية   واسيرللح اية الجدران من التمققات جرا  اع اا التح ير ل
القنارة ونحوتا ال ر قة  شب   ال خببـات  العامة وا  وحسب  والكود االردني وشروط   ل واص ات 

 ال مرف. اعت ادتا من ا ل ال هندس م  تقديم عينات ليتم   العبا  وتعلي ات ال هندس ال مرف
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38 

 بالعدد :  
 

 13)   از(  1)  بخبام رد مبري لل   ثالثي مؤرضكهررا   تقديم وتوريد وتركيب وتمغيل إبريز  

(  7×7تركب عل  علب ال  اتيح ال عدنية فات قياس )  صناعه اورورية من اجود االنواع  مم ير(
مح ال عل  من ح ر وتث يت    اسع اا الالزمةو   يم ل كا ة ال ــواد  والسعرمن اجود االنواع    سم

اإل  السعر ال بري  غبا   ال ينيل  و ال عدنية  العلب  و بريز  كلوريد  م ل ر   (PVC)مواسير 
واسسالك النحاسيه الكهررائية ال عزوله  االدابترات ال الستيكيهو  ( ملم والوصالت25-20قياس)

(PVC)  (  4×3صناعه محليه فات مساحة مقب)  م  االخذ الكهررائي    وحت  ااط  التيار  2ملم
التح ير   اع اا  جرا   التمققات  من  الجدران  لح اية  الالزمة  ال تبلبات  ع ل  االعتبار  بعين 

بـات ال ر قة  حسب ال خب و   خالا الجدران مثل شب  القنارة ونحوتا  ئيةالكهررا   والعلب  ل واسيرل
م  تقديم عينات   والكود االردني وشروط العبا  وتعلي ات ال هندس ال مرف  العامة  وال واص ات

 .ليتم اعت ادتا من ا ل ال هندس ال مرف
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 بالعدد :   39

صناعه   (230V)تقديم وتوريد وتركيب وتمغيل منبه صوت كهررائي )جرس( يع ل عل  جهد 
ال حلية  اورورية   النناعات  من  يوازيها  ما  االنواعاو  اجود  ال ــواد    من  كا ة  يم ل  والسعر 

و  وتث يت  الالزمة من ح ر  )ال عدنية(واسع اا  ال  اتيح  ال ينيل    علب  كلوريد  م ل ر  ومواسير 
(PVC)  (25-20قياس) ملم والوصالت واالدابترات ال الستيكيه واسسالك النحاسيه الكهررائية

من خالا م تاح التمغيل    2( ملم1.5×3صناعه محليه فات مساحة مقب  )  (PVC)ال عزوله  
ال  ع ل  االعتبار  بعين  االخذ  م   الكهررائي  التيار  ااط   وحت   الالزمة )الضاغط(  تبلبات 

لح اية الجدران من التمققات جرا  اع اا التح ير لل واسير والعلب الكهررا  خالا الجدران مثل  
فو  شب  القنارة ونحوتا ومح ال عل  السعر م تاح التمغيل )الضاغط( ال زود ب نباح إشارة  

من اجود    ( سم7×7قياس )صناعة اوروريه من اجود االنواع يركب عل  العلب ال عدنية فات  
بحسب ال خببـات ال ر قة وال واص ات العامة والكود االردني وشروط العبا  وتعلي ات    االنواع

 ال هندس ال مرف م  تقديم عينات ليتم اعت ادتا من ا ل ال هندس ال مرف.  
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 الرقم

  بةةالرقم   الكميةةة العمل نوع
 والحروف

  لسعرا
 االفرادي 

 المبلغ

 د ف د ف

 بالعدد :   40

 

قاط  ال( خط باالضا ة ال    12)(  از1تقديم وتوريد وتركيب وتمغيل لوحة توزي   كهررائية )
رئيسي والسعر يم ل اللوحة والغبـا  ال ننوعه من حديد الناج ال عالجة بالدتان الحراري  ال

ن تمت ل تذه اللوحة عل  اواط  الح اية الحرارية  مبحسب تعلي ات ال هندس ال مرف عل   
 قة والسعر ال غناطيسية فات سعات تياريه وااباب ك ا تو موضح  ي ال خببات ال ر 

وتث يت    يم ل ح ر  من  الالزمة  واسع اا  ال ــواد  االعتبار  كا ة  بعين  االخذ  ع ل  م  
ال تبلبات الالزمة لح اية الجدران من التمققات جرا  اع اا التح ير ل واسير الكهررا  مثل  

ملم والوصالت   (PVC( )20 -25م ل ر كلوريد ال ينيل )  ومواسير  ونحوتا  شب  القنارة
( صناعه محليه فات  PVCال عزوله )  ات ال الستيكيه واسسالك النحاسيه الكهررائيةواالدابتر 

قاط   توزي  الكهررائية مرورا ب ال  ولوحة  بااةعداد البين    ررطلل  2ملم(  6×3مساحة مقب  )
يلزم   ما  كل  وكذل   االرضي  التسرب  من  االسـالمن  ع ل  الالح اية  تها راسياو  كمرابط 

(Cable Terminal)   النحاسية الع وميةاالاالو ااط  مح ال عل  السعر  و   ند والقضبان 
صناعة  م ير مملي (  30فو حساسية ) م ير( م40) (  از1ح اية من التسريب االرضي )ال

وكذل  اضبان التأريض النحاسية التث يت    اورورية م  الغبا  والقاعدة وكل يلزم من اع اا
التاريض فات قياس  وال ناتل   رابطالو  بلوحة    2ملم(    6×1)  واسالك  يتم رربها  عل  ان 
 1.5ن ال تزيد عن )معل     تأريضج ي  ما يلزم لتقليل مقاومة الع ل  و   توزي  الكهررائيةال

ohm ريض بحسب الكود  أ( وعل  ال قاوا اجرا  ال حوصات الالزمة للتحقق من مقاومة الت
لج ي  اسالك   ليةعاز ال  اتصو مرابط التوصيل واجرا   ح  االردني ووض  مواد ت ن  تا سد

الكهررائية   )الت ديدات  العازلية عن  مقاومة  التقل  عل   1Mega Ohmبحيث  ومح ال   )
 ارغة م  ح ل سحب عل  من تنل   (PVC) ( ملم32السعر ايضا تركيب ماسوره بقياس )

بين مقرر عداد البااة وسبح ال  ن  لغايات مستخدامها  ي نظام البااة ال تجددة مستق ال 
مخر  بقياس )وماسورة  بين مقر عداد  PVC) ( انش3ى   للتررط  (  ارغة م  ح ل سحب 

البااة ورصيف المارع ال وازي لل  ن  سستخدامها مستق ال  ي تركيب كي ل مزود البااة  
عل  ا  ل وجه عل  ان    جاتزا  وج ي  االع اا حت  ينبح الع لمن ا ل شركة الكهررا   

شركة توزي  الكهررا  وال واص ات العامة    ال ر قة تعلي اتاالع اا بحسب ال خببات    تن ذ
 . والكود االردني وشروط العبا  وتعلي ات ال هندس ال مرف
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 بةةالرقم   الكميةةة العمل نوع لرقما
 والحروف

 المبلغ االفراديلسعر ا

 د ف د ف

14  بالعدد :   
 

النحية   الوحدات  نوا ذ  تركب من خالا  تقديم وتوريد وتركيب وتمغيل مراوح ش ط كهررائية 
ال ــواد واسع اا   وجدران ال بابخ فات صناعه اورورية من اجود االنواع والسعر يم ل كا ة 

و  وتث يت  )ال عدنية(  الالزمة من ح ر  ال  اتيح  )علب  ال ينيل  كلوريد  م ل ر  (  PVCومواسير 
ملم والوصالت واالدابترات ال الستيكيه واسسالك النحاسيه الكهررائية ال عزوله   (25-20قياس)

(PVC(  صناعه محليه فات مساحة مقب )ملم1.5×3 )من خالا م تاح التمغيل وحت    2
كهررائي م  االخذ بعين االعتبار ع ل ال تبلبات الالزمة لح اية الجدران من  ااط  التيار ال

التمققات جرا  اع اا التح ير لل واسير والعلب الكهررا  خالا الجدران مثل شب  القنارة ونحوتا 
الكهررائية الالزمة للتوصيل ما بين نقبة الكهررا    ومح ال عل  السعر اع اا التث يت والكوابل

توصيل( وال روحة الكهررائية وم تاح التمغيل ال زود ب نباح إشارة صناعة اوروريه )علبة ال
وال رواز    ( سم من اجود االنواع7×7قياس )من اجود االنواع يركب عل  العلب ال عدنية فات  

من خالا جدار ال بابخ بابعاد تتناسب م  ال روحه وعل  من   ال نوي تركي ها راوح  لالخم ي ل
يكون ال رواز معال  ضد الرطورة ويركب عليه غبا  خارجي من ال نخل ل ن  دخوا الحمرات 

الوحدات   ال راوحوالزواحف لداخل ال  ن  وكذل  ع ل كل مايلزم من كاسكيت ونحوتا لتث يت  
تو ر غبا  خارجي لل راوح ول ن  دخوا مياه  النحية من خالا زجاج النا ذة للوحدات م   

ور  وال واص اتاالمبار  ال ر قة  ال خببـات  العبا    حسب  وشروط  االردني  والكود  العامة 
 . وتعلي ات ال هندس ال مرف م  تقديم عينات ليتم اعت ادتا من ا ل ال هندس ال مرف

 
 ( سم لل بابخ.30×30)  مروحة ش ط مررعة -م

 
 

 
 

 
 ( سم للوحدات النحية. 25-20رتا )مروحة ش ط دائرية اب - ب 
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ةةةة ةةةةةةةةةةةةة الخالصةة  

 

 

 الرقم
 

 

 

 

 بيان االعمال
 

 الصفحة
المنقول 

 منها

 القيمة
 دينار  فلس 

+ دهان بيتومين  25+ خرسانة مسلحة درجه   15خرسانة عاديه درجه  1  2   

   3 حفربات + ردم + ربس + جدران طوب  2

   4 قصارة + أعمال دهان  3

+براطيش رخام بالط سيراميك + بالط بانيل   4  5   

+شبابيك ألمنيوم أبواب منجور + أبواب حديد   5  6   

+ مواسير تهوية مصبعات حديد +خزائن مطبخ + مصرف أرضي 6  7   

شرقي خزائن توزيع صحي + مغسلة + مرحاض  7  8   

   9 شورات عربي + مناهل صرف صحي 8

   clean  out 10خزان مياه + شبكة صرف صحي +  9

+ كندرين+ دبش و باطون  20بالط أسمنتي ملون + خرسانة درجة  10  11   

+ خرسانةأدراج أعمال سطح و منع رشح + مزاريب مياه أمطار   11  12   

21 31 وحدات إنارة كهربائية      

31 41 سخان مياة+ أبريز ثالثي مزدوج      

41 االجراس أبريز ثالثي مفرد +   51    

51 61 لوحة قواطع كهرباء      

61 71 مراوح الشفط      

   المجموع 

   زيادة أو تنزيل 

النهائي مجموع ال  
  

 
 .............................................................................................. المجموع الكلي :
 ................................................................................................. تنزيل او زياده :

 ............................................................... ..............................المجموع النهائي :

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

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

:...................................................................العنوان ورقم الهاتف والفاكس          




