
دفدف

L

توريد وزراعة واضافة 

سماد وحفر الجور بمساحة 

سم واضافة تربة 50

زراعية صالحة حسب 

المخططات المرفقة

المجموع ينقل للخالصه

L/1

السعر االجمالي الكمية بالرقم الوحدةنوع العملالرقم

والحروف

السعر االفرادي

L2
 2سرو عمودي ايطالي ارتفاع 

 عشرون20عددمتر

L1
 40نخل السيكس ارتفاع الساق 

عددسم ومجموع خضري ممتاز
 واحد 31

وثالثون

L4
 متر4نخل مثمر ارتفاع الساق 

عدد
 واحد 81

وثمانون

L3

 متر 2.5صنوبر لزاب ارتفاع 

 1.5وسماكة الساق ال تقل عن 

انش
عدد

 مائة 160

وستون

L6

نخيل الواشنطونيا ارتفاع الساق 

 متر3
 ثالثون30عدد

L5

اشجار الزنزلخت الشماسي 

 متر وسماكة الساق ال 2ارتفاع 

 انش1.5تقل عن 
عدد

 ستة 96

وتسعون

 تسعة عشر19عدد

L7

زيتون رومي قديم محيط الساق 

 متر ومقلم 1.2ال يقل عن 

بشكل جميل
 ثالثة3عدد

 ثالثة3عدد

المشروع الخاص بتاهيل القرية التراثية 

اعمال الزراعة

L10
 متر وسماكة 2جكرندا ارتفاع 

عدد انش1.5الساق ال تقل عن 
 سبعة 27

وعشرون

L9
 متر2ماغنوليا ايطالي ارتفاع 

L8

 متر 2البيزيا جمبرزوم ارتفاع 

 انش1.5وساق ال يقل عن 



دفدف

L11

 2ارتفاع  (برونس  )كرز اسود 

متر وسماكة الساق ال تقل عن 

 انش1

 خمسة عشر15عدد

L12

 متر 2صفصاف باكي ارتفاع 

وسماكة الساق ال تق عن 

انش1.5

عدد
 اربع 34

وثالثون

L13
 متر وسماكة 2استركوال ارتفاع 

  انش1.5الساق ال تقل عن 
 خمسة5عدد

L14 عدد متر1ارتفاع (زمبق )كنا
 خمسة 35

وثالثون

L15
بكسس طبة شمشير قطر الطابة 

 سم50
عدد

 اثنان 52

وخمسون

L16 عددسم50ارتفاع  (صبار )اجاف
 مائة 127

وسبع وعشرون

L17 عدد سم50شمشير اسيجة ارتفاع
 مائة 175

وخمس وسبعين

L18 عدد متر1ياسمين ازرق ارتفاع
 ثالث 33

وثالثون

L19 عدد سم 30شيح سياج ارتفاع
 مائتان 250

وخمسون

L20 عدد سم70فورميوم موشح ارتفاع
 تسعة 29

وعشرون

L21 اربعون40عددسم70حلفا اخضر ارتفاع 

L22 عدد سم70حلفا احمر ارتفاع
 تسعة 59

وخمسون

L23
  متر على2يوكا متفرعة ارتفاع 

 فروع3االقل 
 ستة عشر16عدد

L24
 اجابنضص لون الزهرة ازرق

 سم40ارتفاع 
 ثمان وستون68عدد

L25 عدد سم30الفندر ارتفاع
 مائتان 270

وسبعون

المجموع ينقل للخالصه

L/2

السعر االجمالي الكمية بالرقم الوحدةنوع العملالرقم

والحروف

السعر االفرادي



دفدف

L26

 مسطح نجيل اخضر مزروع

  اصناف امريكي5بذور مخلطة 

المنشا واضافة التربة المناسبة

متر 

مربع

 الف 1900

وتسعمائة

L27

 زراعة مسطح من الفيربينيا

6المزهرة بحيث كل متر مربع   

حبات

متر 

مربع

 خمسمائة 583

وثالث وثمانون

L28
حجر بركاني توف مفرود 

 سم لون بني5بسماكة 

متر 

مربع
 اربعمائة400

L29
  سم10زلط ابيض بحجم 

مرصوص

متر 

مربع

 ستمائة 689

وتسع وثمانون

L30
صخور كروية بيضاء قطر ال 

 سم50يقل عن 
 ستون60عدد

المجموع ينقل للخالصه

L/3

الكمية بالرقم الوحدةنوع العملالرقم

والحروف

السعر االجماليالسعر االفرادي



البيانالرقم 

اعمال الزراعة 1

اعمال الزراعة 2

اعمال الزراعة 3

مجموع االعمال الزراعة4

ينقل المجموع  الى الخالصة النهائية

مجموع الصفحة 

L/1

L/2

L/3

خالصة اعمال الزراعة 

منقول من صفحة 



دفدف

I1

(HDPE ) 

أنابيب ري بولي ايثلين عالي 

الكثافة

                (أنابيب فرعية  )

تقديم وتركيب وفحص وتشغيل 

مواسير بولي إيثيلين عالي 

الكثافة غير معاد       

(virgin)  بار من 16ضغط 

أنابيب مصنعة من مواد أولية 

حسب مواصفات سلطة المياه  

والسعر يشمل الحفر على عمق 

 سم في تربة زراعية  30

وجميع  القطع الالزمة 

من اكواع ) المتممات(

.وتقاطعات وسدات ميكانيكية

I1/1
 ملم50أنبوب 

ط.م
 الفان 2300

وثالثمائة

I2/1

 ملم يجب ان 16انابيب قطر 

تكون مصنوعة من مواد اولية 

غير معادة ويكون سماكة 

 ملم وتشمل جميع 1.5االنبوب 

قطع التركيب التي يحتاجها 

العمل بالشكل السليم

ط.م
 خمسة 5000

االف

I2/2

 ملم على سطح 16مخرج 

التربة ويشمل مربط وجميع 

القطع الالزمة الخراج رايزر 

 ملم من الخط الفرعي من 16

داخل التربة الى سطح التربة

عدد
 مائة 180

وثمانون

I2/3

" 4 مرش ماء رذاذ ارتفاع 

معاير مزود بفلتر شبكي داخلي 

وجميع القطع الالزمة لتركيبه
عدد

 ستة 96

وتسعون

I2/4

 (روتر )مرش ماء محوري 

معاير مزود بفلتر " 4ارتفاع 

شبكي داخلي وجميع القطع 

الالزمة لتركيبه

عدد
 اربع 24

وعشرون

المجموع ينقل للخالصه

I/1

I2
أنابيب منخفض الكثافة البولي 

ايثيلين

المشروع الخاص بتاهيل القرية التراثية 
اعمال شبكة الري

الكمية بالرقم الوحدةنوع العملالرقم

والحروف

السعر االجماليالسعر االفرادي



دفدف

I2/5

منقط ماء نصف جالون , ببلر 

بالدقيقة ويشمل ستاند بطول 

سم جميع القطع اللزمة 30

لتركيبه

عدد

 مائة100

I3

المحابس الكهربائية          

تقديم وتركيب وفحص وتشغيل 

محابس كهربائية وتشمل منظم 

وفلتر , محبس يدوي , ضغط 

وصندوق , شبكي داخلي 

محابس مستطيل وكل ما يلزم 

من قطع تركيب كما مبين 

بالرسم

I3/1
 أنش1.5محبس كهربائي 

 ثمانية8عدد

المجموع ينقل للخالصه

I/2

السعر االجماليالسعر االفرادي الكمية بالرقم الوحدةنوع العملالرقم

والحروف



البيانالرقم 

اعمال شبكة الري1

اعمال شبكة الري2

مجموع اعمال شبكة الري3

ينقل المجموع  الى الخالصة النهائية

I/2

خالصة اعمال شبكة الري

مجموع الصفحة منقول من صفحة 

I/1



دفدف

CH

CH1

تقديم وتركيب مقعد باطون  

 ( سم 280* سم 80 )بابعاد 

مصنوع من الباطون المسلح 

مدهون دهان اسمنتي مقاوم 

لعوامل الجو 

الكيل يكون بالمقعد الواحد

عدد
 ثمان 38

وثالثون

المجموع ينقل للخالصه

CH/1

المشروع الخاص بتاهيل القرية التراثية 
اعمال المقاعد االسمنتية

الكمية بالرقم الوحدةنوع العملالرقم

والحروف

السعر االجماليالسعر االفرادي



البيانالرقم 

اعمال المقاعد االسمنتية 1

مجموع اعمال المقاعد االسمنية2

ينقل المجموع  الى الخالصة النهائية

مجموع الصفحة منقول من صفحة 

CH/1

خالصة اعمال المقاعد االسمنتية



دفدف

B

B1

تقديم وتركيب جسر خشبي 

كما موضح بالصورة من 

خشب المارانتي المصمت  

يتم تركيبها فوق االرض 

الطبيعية حسب االماكن 

والتفاصيل المعمارية ومقاطع 

خشب المارانتي المصمت 

سم  (20*10)ابعاد 

والمدهون بدهان خاص مقاوم 

للظروف الجوية والماء 

وجهين  )المالح والرطوبة 

وجهين تشطيب + اساس 

يشمل        (نهائي شفاف 

السعر االجزاء الخشبية 

الحاملة للسقف من خشب 

الميرانتي المصمت باالضافة 

لكافة االكسسوارات المعدنية 

الالزمة للربط والوصل 

والتثبيت من الحديد الصلب    

 الكيل يكون بالمتر المربع 

لمسقط الحدود الخارجية 

للجسر وبحيث يشمل السعر 

جميع ما ذكر اعاله

متر 

مربع
 ستون60

المجموع ينقل للخالصه

B/1

المشروع الخاص بتاهيل القرية التراثية 
اعمال الجسر الخشبي

الكمية بالرقم الوحدةنوع العملالرقم

والحروف

السعر االجماليالسعر االفرادي



البيانالرقم 

اعمال الجسر الخشبي  1

مجموع اعمال الجسر الخشبي2

خالصة اعمال الجسر الخشبي 

مجموع الصفحة منقول من صفحة 

B/1

ينقل المجموع  الى الخالصة النهائية



دفدف

P1

تقديم وتركيب مظالت 

يتم  (بيرجوال )خارجية 

تركيبها فوق االرض 

الطبيعية حسب االماكن 

والتفاصيل المعمارية 

ومقاطع خشب المارانتي 

المصمت ابعاد 

سم  (20*10)

والمدهون بدهان خاص 

مقاوم للظروف الجوية 

والماء المالح والرطوبة 

+ وجهين اساس  )

وجهين تشطيب نهائي 

الكيل يكون  (شفاف 

بالمتر المربع لمسقط 

الحدود الخارجية للمظلة 

وبحيث يشمل السعر 

جميع ما ذكر اعاله

متر 

مربع

 مائة 161

وواحد وستون

المجموع ينقل للخالصه

P/1

المشروع الخاص بتاهيل القرية التراثية 
اعمال المنجور والفرش

الكمية بالرقم الوحدةنوع العملالرقم

والحروف

السعر االجماليالسعر االفرادي



البيانالرقم 

اعمال المنجور والفرش 1

مجموع اعمال المنجور والفرش2

خالصة اعمال المنجور والفرش 

مجموع الصفحة منقول من صفحة 

P/1

ينقل المجموع  الى الخالصة النهائية



C1

المشروع الخاص بتاهيل القرية التراثية 

االعمال المدنية

المجموع ينقل للخالصه



C2

المجموع ينقل للخالصه



C3

المجموع ينقل للخالصه



C4

المجموع ينقل للخالصه



C5

المجموع ينقل للخالصه



C6

المجموع ينقل للخالصه



C7

المجموع ينقل للخالصه





E/1

المشروع الخاص بتاهيل القرية التراثية 
االعمال الكهربائية

المجموع ينقل للخالصه





M/1

المشروع الخاص بتاهيل القرية التراثية 

المجموع ينقل للخالصه

اعمال الميكانيك






