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 الرقم

 بةةالرقم الكميةةة العمل نوع
 والحروف

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ف د ف

 : بالمتر المكعب 2
/ كمغػـ 511عػف كسػر صػغرال ال تقػؿ  ةبقػو  51وصب خرسانة عادية درجػػػػػػػة  وتوريد تقديـ
مػ  جميػ  مػا يمػـ  والسػعر يشػمؿ معمػاؿ الطوبػار والمصػانعة  يػـو  24بعد  مكعبات  2سـ

إلنجػػا  العمػػؿ حسػػب احصػػوؿ وحسػػب المواصػػتات والمخططػػات المراقػػة وحسػػب تعميمػػات 
 الميندس المشرؼ .

 
سػػػػـ و وكلػػؾ اسػػتؿ قواعػػد  51بػػدوف دبػػن اػػمف الحتريػػػػػػات  وبسػػماكة ال تقػػؿ عػػف     -م 
. لبناء والجسورا  االراية  وحيثما يمـ 

 
2210 

الف و مائة 
  و عشرون

    

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

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

3

3

3 
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 بالمتر المكعب :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب خرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانة مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم وتوريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديـ  

 24بعػػد مكعبػػات  و  2سػػـ / كغػػـ 211و بقػػوة كسػػر صػػغرال ال تقػػؿ عػػػف    21ة درجػػػػة   
اػػااة المػػادة و  معمػػاؿ المصػػانعة والسػػعر يشػػمؿ,  يػػـو  الطوبػػار الػػبـ  بجميػػ  تشػػكيبتو وام

المميعة وكلؾ لجمي  معماؿ الخرسػانة المسػمحة لمقواعػد وال نػانير ورقػاب احعمػدة واالعمػدة  
 تقػديـ كمػا يشػمؿ السػعر وخرسانة التعميات وقمػوط احبػواب والشػبابيؾ والجسور  والعقدات 

ااػػة احقطػػػار واحطػػواؿ المطموبػػػة و مػػػف ك 21   شػػدوتركيػػب حديػػػد مبػػرـو لمتسػػػمي   وتوريػػد
والسػػعر يشػػمؿ القػػن والثنػػي والاػػياع وكراسػػي راػػ  الحديػػد وسػػمؾ التػػربيط والدسػػر وتػػ ميف 
احطػواؿ المطموبػة ومػف مي مصػدر وال تحسػػب احطػواؿ ال اتػدة وال تحسػب مي عػبوة لػػكلؾ 

المواصػػػػتات حسػػػػب حسػػػػب احصػػػػوؿ و جميػػػػ  مػػػػا يمػػػػـ  إلنجػػػػا  احعمػػػػاؿ  والسػػػػعر يشػػػػمؿ 
 .تعميمات الميندس المشرؼ  ططات المراقة وحسبوالمخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5600 
خمسة االف 

 و ستمائة

    

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

  المجموع ينقؿ الى الخبصة
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 الرقم

 بةةالرقم الكميةةة العمل نوع
 والحروف

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ف د ف

 بالمتر المكعب : 3
معمػػاؿ حتريػػات ترابيػػة مو خرسػػانية مو أسػػتمتية موصػػخرية  ميمػػا كانػػت احعمػػاؽ المطموبػػة   
والسػػعر يشػػمؿ مسػػااة العمػػؿ أف لػػـ  ويكػػوف الكيػػؿ ىندسػػيال لمسػػط  خرسػػانة النظااػػة اقػػط 

تعميمػػػػات المينػػػػدس  المراقػػػػة وحسػػػػبالمواصػػػػتات والمخططػػػػات حسػػػػب حسػػػػب احصػػػػوؿ و 
 .المشرؼ 

 

26000 
ستة عشر 

 الفا

    

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

 كتابةةةةةةةةة
..............

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

 بالمتر المكعب : 4
تقديـ وتوريد وتنتيك معماؿ ردـ بمواد مختارة  ناجحة مخبريال عمى مف يتـ الردـ عمى طبقات 

سـ لكؿ طبقة م  الرن بالماء والدحؿ وكؿ ما يتطمبو أنجا   01ال ت يد عف  بسماكة
تعميمات الميندس  المواصتات والمخططات المراقة وحسبحسب العمؿ  حسب احصوؿ و 

 .المشرؼ 

23600 
ثالثة عشر 

الفا و 
 ستمائة

    

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

 كتابةةةةةةةةة
..............

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

 : بالعدد 5
مصبوب مف خرسانة وبقوة كسر صغرال ال تقؿ  مترغوتوريد وتركيب ربس خرساني تقديـ 
إلنجا  م  التركيب وجمي  ما يمـ  و سـ , 54*21* 01قياس  و  2كغـ / سـ 01عف   

تعميمات  المواصتات والمخططات المراقة وحسبحسب حسب احصوؿ و احعماؿ 
 . الميندس المشرؼ

 

35100 
خمسة 

وثالثون 
الفا و 
 مائتان

    

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

 كتابةةةةةةةةة
.............. 
.............. 
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3
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 ربع :مبالمتر ال
مصبوب مف خرسانة وبقوة كسر  وبناء جدراف طوب خرساني مترغوتوريد وتركيب تقديـ 

و   مسمنت  0:  5و والسعر يشمؿ المونة بنسبة    2كغـ / سـ 01تقؿ عف   صغرال ال 
حسب احصوؿ إلنجا  احعماؿ وجمي  ما يمـ   وتكحيؿ الحموؿ والرمؿ و م  التركيب

 : تعميمات الميندس المشرؼ المواصتات والمخططات المراقة وحسبحسب و 
 سـ  و 51*21*01 طوب قياس  :     –م   
 
 

 و سـ  21*21*01  :   طوب قياس  -ب 
 
 

 
 
 
 

26000 
ستة عشر 

 الفا
20400 

عشرة االف 
 و اربعمائة

    

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

 
    

 كتابةةةةةةةةة
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  المجموع ينقؿ الى الخبصة
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 الرقم

 العمل نوع

 

 بةةالرقم الكميةةة
 والحروف

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ف د ف

 بالمتر المربع : 7
و لمطبقة  2:  5والرمؿ بنسبة    تتقديـ وتوريد وتنتيك وعمؿ قصارة ثبثة وجوه مف احسمن

و لمطبقتيف احخيرتيف ماااا ألييا المادة المميعة والسعر يشمؿ  0:  5احولى ونسبة   
و سـ م  تثبيتو جيدا  21 -51السقالة وال وايا المعدنية والشبؾ المعدني المجمتف بعرض   

ثؿ التمديدات ما بيف الطوب واحعماؿ الخرسانية واوؽ منظمة الخدمات المختمتة م
مياـ متواصمة والسعر  1والصحية و الكيرباتية وحيث ما يمـ  واإليناع لمدة   ةالميكانيكي

المواصتات والمخططات حسب حسب احصوؿ و إلنجا  احعماؿ  يشمؿ جمي  ما يمـ  
 :تعميمات الميندس المشرؼ المراقة وحسب

قصارة داخمية ثبث طبقات ارتتاع ال وايا المعدنية تكوف بكامؿ العرض اي حاؿ  – 5
 التقاء جدراف الطوب بالسقؼ والجسور الخرسانية وتكوف بكامؿ ارتتاع الطابؽ .

 
     رشة شبري  سماكة ال تقؿ عفعمؿ قصارة خارجية ثبث طبقات باإلاااة الى   - 2
  .المشرؼ . ممـ و وبالموف الكي يحدده الميندس 1  

 

 
 
 

 
31000 
اثنان و 
 ثالثون الفا

 
22100 

احدى عشر 
الفا و 
 مائتان

    

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

 
 

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

 

    

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

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

 بالمتر المربع : أعمال الدىان 8
ثبثػػػػة وجػوه عمػى احقػؿ عػدا وجػو vainal silk تقديـ وتوريد وتنتيك وعمػؿ طراشػة اممشػف  

الت سػػيس وحسػػػػػب احلػػواف المطموبػػة والسػػعر يشػػمؿ الحػػؼ وطمػػس بالمعجونػػة ثبثػػة وجػػوه 
حسػػب المواصػػتات  إلنجػػا  العمػػؿجميػػ  مػػا يمػػـ  و  وجػػدراف المبنػػى وكلػػؾ لقسػػقؼ الداخميػػػػة

 .حسب تعميمات الميندس المشرؼ والمخططات و 
 " وحسب متطمبات البند  3م  مراعاة المواصتات القياسية احردنية رقـ " 

 /م/جػ /د "306/3/ج " و " 1304/1"  
ولية السعر بند رقـ " / ا " وشم1315/1" والكيؿ حسب البند رقـ "  1307والبند رقـ " 

 " مف الباب الثالث عشر . 1316/1
 
 
 
 
 

 
31000 
اثنان و 

 ثالثون الفا 

    

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

 كتابةةةةةةةةة
..............

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

  المجموع ينقؿ الى الخبصة
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 الرقم

 بةةالرقم الكميةةة العمل نوع
 والحروف

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ف د ف

 بالمتر الطولي : 9
 doubleتقديم و توريد وتنفيذ خزائن للمطبخ علوية و سفلية من االلمنيووم لوون خبو ب  

face   مع أكسسوارات نوع إيط ل  ويبمل السعر تركيب غرانيت ايطو ل  الككسو  موع
عمل برمه له ويبومل السوعر تركيوب ماللوت اسوت نيل سوتيل ايطو ل  وبط ريوة ةيور نوعيوة 

مووع الميووع موو  يلووزم  سووم اسووفل الخووزائن السووفلية 01و السووعر يبوومل عموول ر عووة ةروهوو  
 . تعليم ت المهندل المبرفوحسب إلنال ز العمل حسب األصول وحسب المواصف ت 

800 
 ثمانمائة

    

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

 كتابةةةةةةةةة
..............

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

 أعمال البالط واألرضيات 51
 بالمتر المربع:

ببط سيراميؾ اسباني او ايطالي صنؼ  م و لبرايات  وتنتيك وتركيبوتوريد م_ تقديـ 
و  1994/ 374نخب اوؿ وبااللواف المطموبو مطابؽ لممواصتات القياسية االردنية رقـ   

خالي مف التتاؿ والعيوب ويشمؿ السعر المونو والترويب بمواد جاى ة التركيب وتنظيؼ 
لعمؿ عمى اكمؿ وجو م  مراعاة الببط بشكؿ جيد بعد الترويب وجمي  ما يمـ  النجا  ا

والسعر يشمؿ السقالة وال وايا المعدنية والشبؾ المعدني   اصوؿ ومتطمبات الغمؽ اينما وجد
و سـ م  تثبيتو جيدا ما بيف الببط واحعماؿ الخرسانية واوؽ  21 -51المجمتف بعرض   

رباتية وحيث ما يمـ  والصحية و الكي  ةمنظمة الخدمات المختمتة مثؿ التمديدات الميكانيكي
حسب إلنجا  احعماؿ  مياـ متواصمة والسعر يشمؿ جمي  ما يمـ   1واإليناع لمدة 

اف يتـ وعمى تعميمات الميندس  المواصتات والمخططات المراقة وحسبحسب احصوؿ و 
 تقديـ عينات قبؿ البدء اي العمؿ .

اسباني او ايطالي  تنتيك ببط صيني لمجدراف نخب اوؿ توريد وتركيب و ب_ تقديـ و 
تقديـ والشبؾ المعدني  اوؽ التمديدات الصحية ويشمؿ السعر قصاره خشنة م  الودعات 

والسعر يشمؿ السقالة وال وايا المعدنية  عينة لبعتماد ويشمؿ السعر ككلؾ الترويب 
و سـ م  تثبيتو جيدا ما بيف الببط واحعماؿ  21 -51والشبؾ المعدني المجمتف بعرض   

والصحية و   ةرسانية واوؽ منظمة الخدمات المختمتة مثؿ التمديدات الميكانيكيالخ
مياـ متواصمة والسعر يشمؿ جمي  ما يمـ   1الكيرباتية وحيث ما يمـ  واإليناع لمدة 

تعميمات  المواصتات والمخططات المراقة وحسبحسب حسب احصوؿ و إلنجا  احعماؿ  
 بؿ البدء اي العمؿ .اف يتـ تقديـ عينات قوعمى الميندس 

 
 
 

7100 
سبعة االف 

 و مائتان

 

 

 

 

 

 

 

4400 
اربعة االف 
 و اربعمائة

 
 

   

كتابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
...........

........... 

 كتابةةةةةةةةة
..............

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

 بالمتر الطولي : 22
عمى احقؿ سـ  10سـ عمى االقؿ بإرتتاع  20نعؿ ببط  بانيؿو قياس تقديـ و توريد و تركيب 

وبنتس نوع ولوف ونقشة الببط الموجود اي الموق  , والسعر يشمؿ المونة والترويب جيدال والنجؼ 
مستؿ البانيؿ حسب الحاجة , والسعر يشمؿ ككلؾ تتقد الروبة بيف الببط والبانيؿ لكااة المبنى م  

لميندس المشرؼ جمي  ما يمـ  إلنجا  العمؿ حسب احصوؿ وحسب المواصتات وحسب تعميمات ا
. 

28400 
ثمانية عشر 

الفا 
 واربعمائة

    

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

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

  المجموع ينقؿ الى الخبصة
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 الرقم

 الكميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العمل نوع
 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالرقم

 والحروف

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ف د ف

 : بالمتر المربع 21

كلؾ لمشبابيؾ واالبواب وحيثما و مف اجود االنواع مردني  وتركيب براطين رخاـ وتوريد تقديـ
وجمي  ما يمـ  والبـر والسعر يشمؿ المونة والكحمة والصقؿ والتنعيـ مثبت بصورة جيدة يمـ  

إلنجا  جمي  ما يمـ  المشرؼ ويشمؿ السعر  وبالوف الكي يحدده الميندس  سـو3سماكة  
 . حسب تعميمات الميندس المشرؼالمواصتات وحسب االصوؿ و  حسب العمؿ

 
310 

ثالثمائة 
 وعشرون

    

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

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

 

 بالمتر المربع : 23

 تركيب مبواب منجور داخمية  بدوف بندات مو اايػػػػػػايات كبػس سويد و تقديـ وتوريد  
 k x B  ممـو مكبوس مف الجيتيف 5و سـ م  معاكس  اف سماكػػة   4.5و سماكة صاايػػػػػػػػة

سـو مف احستػػػؿ امف حشوات 18*4.5سـ و مػػػػػف احعمى 12*4.5عمػػػػى بروا  سويد  
عموديا لمتيويػػػة بحيث تكوف مساحة التراغ تسػػػاوي سـو ومثقبة 3.5*3.5خشب ابيض  

سـو   وبعرض ال ي يد 4.5و سماكة   K X Bمساحة الحشوات والحمؽ مف خشػب السويد  
م  تثبيت والببط سـو عف سماكة اتحة الجدار اإلنشاتيػػػػػػػػػػػة حغراض القصارة 6-4عف  

م  الكشتات الب مة تكوف الكشتات سـو 12الحموؽ بسكؾ حديدية ال يقؿ طوليا عػػػػف  
سـو 2سـو وبسمؾ  7اوؽ منسوب الببط والكشتة مف خشػػػػػػب السويد مياا بعػػرض  

 موروبيةمستميا دااتف خشبيػػػػػػػػة والسعػػر يشمؿ مياا القط  المعدنية مػػف غاالت صناعة 
سػػػػػػػػـو 20ػ  ملمنيـو بارتتاع  وايدي وثبثػػػػػػػة متصػػبت والبين م  ت ويد احبػػػػواب بصتاتػ

تشػوؾ والدىاف  وممـو وستوبات كا1.5ال تقػػؿ عف  مػػػػػػػػػػػف الجيتيف ومف احستؿ سماكة 
جمي  السعر يشمؿ ال ياتي ثبثة وجػػوه  باإلاااة لوجو الت سيس والمعجنػػػة وجييف طمس و 

 يمات الميندس المشرؼ .ما يمـ  إلنجا  العمؿ حسب المواصتات والمخططات وحسب تعم
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   بالمتر المربع : 24

تيوبػػات  مصػػنوعو مػػف عػػريض وظراػػة  تركيػػب ابػػواب حديػػد مػػ  حمػػؽتوريػػد وتنتيػػك و تقػػديـ و 
 5.1سػماكة  سػـ 0*2ممػـ والعػوارض الطوليػو والعراػيو تيػوب  5.1سػماكة  سػـ 2*0حديد 
عدنيػػة والسػػعر يشػػمؿ المتصػػبت والقطػػ  الم ممػػـ 5.1و حديػػد  الصػػاج وجيػػيف سػػماكة ممػػـ 

والتحشيو الخرسانيو لمحمؽ وجميعيا مف الصناعة احوروبية مف مجود احنواع واحيدي والغاؿ 
جميػ  والسػعر يشػمؿ واالسػتوبات   رن ميكػانيكي و ىمر ىاف دالتشطيب بودىاف الت سيس و 

 .حسب تعميمات الميندس المشرؼ حسب المواصتات والمخططات و  إلنجا  العمؿما يمـ  
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 الرقم

 بةةالرقم الكميةةة العمل نوع
 والحروف

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ف د ف

 بالعدد: 25
مػػؿ عمػػى السػػعر بطاريػػة الشػػور  و محسػػـ   و31*31عربػػي  تقػديـ وتوريػػد وتركيػػب شػػورات 

 جمي  االكسسوارت الب موم  نوعية جروىي وسيتوف والتوصيؿ الى خط التصريؼ جير 

ٍب ٝيضً إلّدبص اىعَو زغت األص٘ه ٗزغت اىَ٘اصفبد ٗزغت  مَب ٝشَو اىغعش خَٞع

 رعيَٞبد اىَْٖذط اىَششف.

80 
 ثمانون
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 كتابةةةةةةةةة
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  بالمتر المربع : 26
ميكروف و والحمؽ  52وتركيب شبابيؾ ملمنيـو مطمي بطبء ال يقؿ عف   وتوريد تقديـ 

طار الػػػػػكرؼ ب 511بمقط  ال يقؿ عف      ممـو 02* 02قط  ال يقؿ عف   مممـ و وام
ممـ  و5.2*01*511  رؼ الثابتة ومقط كلم ممـو  22* 02 رؼ القبب ومقط   كلم

مػػػػػػ  كرؼ منخؿ متحرؾ  لمقواط  الرمسية واحاقيةو ممـ عمودي 5.2*511*511طولي   
   وال جاج سماكة و كرـو    القط  المعدنية  الب مػػػػػػػػةوالسعػر يشمؿ جمي  مف احلمنيـو 

والسعر يشمؿ كااة احعماؿ والقط  واحقتاؿ والخرداوات الب مة ومف  ممـ مبػػػػ ر و 2  
حسب حسب احصوؿ و إلنجا  احعماؿ جمي  ما يمـ  مجود احنواع  كما يشمؿ السعر 

 . تعميمات الميندس المشرؼ المراقة وحسبالمواصتات والمخططات 
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 بالمتر المربع: 27
مشغول مربع ومبسط  دللشبابيك من حدي تقديم وتركيب مصبعات حديد حمايــه

 موالسعر يشمل دهان التأسيس والدهــان الزياتي ثالث وجوه وجميع ما يلـــز
 حسب تعليمات المهندس المشرف .

مع تقديم مقترح  ملم4*52البسطات  ملم لإلطار الخارجــي52*52مربع 
 للمصبعات ليتم اعتمادها من قبل المهندس المشرف.
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 وستون
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 أعمال السطح ومنع الرشح : 28

 : بالمتر المربع 

و بقوة كسر 51عمؿ مدة ميبف لمسط  مف خرسانة عادية درجة  صب تقديـ وتوريد و 

 ال تقؿ عف  يػػـو وبسماكة  24بعد مكعبات  و  2سـ / كغـ 511صغرال ال تقػؿ عف  

جمي  ما يمـ   والسعر يشمؿ %و 5و سـ عند اتحػػة الم راب والميوؿ ال تقؿ عف  1 

 .حسب تعميمات الميندس المشرؼ حسب المواصتات وحسب االصوؿ و  إلنجا  العمؿ
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 الرقم

 بةةالرقم الكميةةة العمل نوع
 والحروف

 المبمغ االفرادي لسعرا

 د ف د ف

 أعمال العزل : 29
  :  بالمتر المربع

تقػػديـ وتوريػػد وتركيػػب  وعمػػؿ عػػ ؿ مػػاتي لمسػػقؼ مػػف روالت اإلسػػتمت 
ممػػـ و والسػػعر يشػػمؿ اإلسػػتمت الت سيسػػي البصػػؽ  4المبممػػرة سػػماكة   

سػػـ و 10عمػػى اف ال يقػػؿ تراكػػب الػػروالت اػػي جميػػ  االتجاىػػات عػػف   
سػػػػـ اػػػػوؽ التثمينػػػػة عمػػػػى جػػػػدار التصػػػػوينة و ويشػػػػمؿ 10ويػػػػتـ راعيػػػػا   

و سػػػـ  والكيػػػؿ ىندسػػػي لواقػػػ  المسػػػط  10*10السػػػعر عمػػػؿ تثمينػػػة   
حسػػب  إلنجػػا  العمػػؿجميػػ  مػػا يمػػـ  احاقػػي لمعقػػدة كمػػا يشػػمؿ السػػعر 

 .حسب تعميمات الميندس المشرؼ المواصتات وحسب االصوؿ و 

 
 

6800 
ستة االف و 

 ثمانمائة
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 : بالمتر الطولي 10
 تركيب م اريب مياه  احمطار م  المرابط المعدنية كؿو توريد تقديـ و 

والقطػػػػػ  الب مة م  تركيب كوع اات  اي اسػتؿ كػؿ  أف لـ   ـو1.50  
م راب وعمؿ ركبػة خرسػانية اسػتؿ الكػوع حسػب المخططػات والم اريػب  

ه بمصرؼ ممـ وت ويد 5.3منن مواسير ببستؾ مقوال سماكة   4قطر 
و عمػػػػى السػػػػط  مػػػػف مػػػػادة Dome typeلتصػػػػريؼ ميػػػػاه احمطػػػػار  

 UPVC ممػػػػػـ ومػػػػػ ود 110ممػػػػػـ ومقػػػػػاس اتحػػػػػة المخػػػػػرج  150و قطػػػػػر
بمصتاة مصنوعة مف نتس مادة المصرؼ ويشمؿ السعر عمؿ طربون 

 إلنجػػا  العمػػؿجميػػ  مػػا يمػػـ  كمػػا يشػػمؿ السػػعر  تيويػػة معمػػى التصػػوينة
حسػػػػػػػب تعميمػػػػػػػات المينػػػػػػػدس حسػػػػػػب المواصػػػػػػػتات وحسػػػػػػػب االصػػػػػػػوؿ و 

 .المشرؼ
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 الرقم

 بةةالرقم الكميةةة العمل نوع
 والحروف

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ف د ف

 بالعدد: 12
و كو مربعػػػة اتحػػػات مػػػف الببسػػػتيؾ المقػػػوال F.T  توريػػػد وتركيػػػب مصػػػرؼ اراػػػيتقػػػديـ و 

 والسعر يشمؿ :
سػػػتيؿ  سو سػػػـ  مػػػ  الشػػػبؾ الخػػػان بػػػو  مػػػف نػػػوع سػػػتانمي20*20قيػػػاس  غطػػػاء الكػػػرـو 

 . االصمي وليس طبء
و ممػـ 5.3سػماكة  "و 4مواسيػػػر ببسػتيؾ مقػوال قطػر   فمواسػير التصػريؼ مػم  وصػميا ب

 ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ و 5.3  منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مو خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريؼ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قربو FT لوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  
 ... الخ  , متؼ ,والسعر يشمؿ جمي  القط  الب مة مف مكواع بجمي  منواعيا 

حسػػب المواصػػتات والمخططػػات المراقػػة  إلنجػػا  العمػػؿجميػػ  مػػا يمػػـ   السػػعركمػػا يشػػمؿ 
 .تعميمات الميندس المشرؼ وحسب االصوؿ و 
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 مائة وستون
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  قطوع :بالم 11

سػماكة    "و4مواسير التيوية والتصػريؼ مػف مواسػير ببسػتيؾ مقػوال  تمديد توريد و تقديـ و 
 والسعر يشمؿ : و ممـ 5.3
 ... الخ مكواع , واي ... و القط   -1
 ."و مجمتنة4المرابط قطر   -2
 ."و4طربون نتس لكؿ خط تيوية قطر  -3
 .ممـ 5.3"و سماكة 4مواسير   -4

المواصػػتات والمخططػػات المراقػػة وحسػػب حسػػب  إلنجػػا  العمػػؿجميػػ  مػػا يمػػـ  كمػػا يشػػمؿ 
 .تعميمات الميندس المشرؼ االصوؿ و 
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 واحد

    

 كتابةةةةةةةةة
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 كتابةةةةةةةةة
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 : لعدد با 13
بالمقػػاس الػػكي يحػػدده و upvcتو يػػ  الصػػحي مػػف الببسػػتؾ المقػػوال  التركيػػب خػػ اتف توريػػد و تقػػديـ و 

وانابيػػب   والسػػاخنة البػػاردة   جػػاكوميني و وpexوتكػػوف شػػاممو خطػػوط الػػبكس   المينػػدس المشػػرؼ 
 اتحػات 5عدد أثناف اي كؿ لوحة محدىما بػارد بعػدد  و والمجمعات النحاسية كولكترsleeveالع ؿ  

سػية والترعيػة وسػدات والمحابس الرتيممـ ,  20كؿ خط بقطر اتحات  4واآلخر كموكتر ساخف بعدد 
وىوايػػػات مػػػف اجػػػود االنػػػواع جػػػاكوميني وسػػػكؾ ومػػػرابط وكػػػكلؾ كامػػػؿ القطػػػ  النحاسػػػية والنجاصػػػات 
وقط  الربط م  المراحيض والمغاسؿ  وتقديـ وتركيب وتوصيؿ خط المياه مػف الخ انػات العمويػة الػى 

 32قطػر  Pexوربطػو بخػط اؿ  أنػن  1.5كريمػة سػعودي قطػر  خ اتف مجمعات المياه مف مواسير
قط  ومحابس مف اجػود االنػواع  لكػؿ  وجمي  ما يمـ  مف مف ممـ  والكي يغكي المجمعات الرتيسية,

ما يمـ  إلنجػا  العمػؿ حسػب  مي  والسعر يشمؿ ج خ اف م  الحتريات اي الجدراف واعادة اصبحيا
 . االصوؿ والمخططات وتقديـ مخطط تنتيكي وحسب تعميمات الميندس المشرؼ
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 الرقم

 بةةالرقم الكميةةة العمل نوع
 والحروف

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ف د ف

 بالعدد: 14

سػػػـ و  عمػػػى قػػػاتـ صػػػناعة  40*40تقػػػديـ وتوريػػػد وتركيػػػب مغسػػػمة عاديػػػة  قيػػػاس   
"و مػ  كااػة القطػ  الب مػػة  4/11و قطػػر   UPVCمحميػػة  والسػعر يشػمؿ سػيتوف    
" و  ماػػغوط مػػف السػػيتوف  2و قطػػػر     UPVCو خػػط التصػػريؼ مػػف مواسيػػػر   

ؿ السػػعر كػكلؾ منيػػؿ و  وت ويػد المغسػػمة بخػبط نػوع جروىػػي ويشػم  F.Tلغايػػة    
" و ماػػغوط  UPVC  4و وربطيػػا بالشػػبكة الخارجيػػة بمواسػػير    F.Tالتصػػريؼ    

ويشػػمؿ السػػعر جميػػ   مػػا  يمػػـ  إلنجػػا  العمػػؿ حسػػب احصػػوؿ وحسػػب المواصػػتات 
 وحسب تعميمات الميػندس المشرؼ .
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 بالعدد: 15
تقديـ وتوريد وتركيب مرحاض شرقي م ود بحااة مرتتعو عف الػببط او مسػتويو معػو 

مف اجود االنواع يركب لو سػيتوف بتتحػو قيػاس  مف التخار المطمي بالصيني احبيض
  منػػػػن 4صػػػنؼ موؿ قطػػػر  PVCمنػػػن والسػػػعر يشػػػمؿ مواسػػػير التصػػػريؼ مػػػف  (4)

مػف المرحػاض حتػى وصػمو بمواسػير التصػريؼ الرتيسػية  و اقػرب  و ممـ5.3 سماكة 
حتػػرة تتتػػػين خػػػارج المبنػػى والوصػػػبت باسػػػتعماؿ المػػواد الخاصػػػة وت ويػػػد المرحػػػاض 

منػن  (0.50)بشطااة يدوية صناعة اروبية او ما يعادليػا مػف مجػود احصػناؼ قطػر 
ويمػة مػف اجػود االنػواع وحنتية كرـو رقبة ط منن (6x6)وحمالة ورؽ بورسبف قياس 

والسػػعر يشػػمؿ جميػػ  مػػا يمػػـ  إلنجػػا  العمػػؿ حسػػب المواصػػتات والمخططػػات المراقػػة 
 وحسب االصوؿ وتعميمات الميندس المشرؼ

 و سـ50×60مرحاض عربي قياس   -
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 الرقم

 بةةالرقم الكميةةة العمل نوع
 والحروف

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ف د ف

 بالعدد : 16
و مػ ود 0ـ2ممـ و سعة   5.1ه مف الصاج المجمتف سماكة  تركيب خ اف مياتوريد و تقديـ و 

المواسير البيااء والسعر يشمؿ قاعدة الخ اف مػف  وايػا " و مف  0/0بمواسير تقوية قطر  
ثػػبث  راػػية ودىػػاف الت سػػيس ودىػػاف  يػػاتي احممػػـ و مػػ  التمنجػػات  0*01*01س    قيػػا

واتحػػػات التنظيػػػػؼ  مػػػف مجػػػود احنػػػػواع  " و 0/0وجػػػوه حسػػػب احصػػػػوؿ وعوامػػػة قيػػػػاس   
سػػـ   و 01*01 خػػ اف وغطػػاء قيػػاس   و لكػػؿ 2" و عػػدد    0/0المحػػابس   والتغكيػػة مػػ  

ويشػمؿ السػعر ربػط  " و 0/0اليوايات قطػر   و م  قتؿ ومتصبت وال وايا حسب احصوؿ 
 شػامؿ جميػ  القطػ  الب مػة  أنػنو 5.1كؿ خ اف بخط مواسير ببستيؾ   كريمة و قطر   

حسب المواصتات والمخططات المراقة وحسػب  إلنجا  العمؿجمي  ما يمـ  والسعر يشمؿ 
 .تعميمات الميندس المشرؼ االصوؿ و 
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 ثمانون

 
 

   

كتابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
...........
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 كتابةةةةةةةةة
..............
.............. 

 

 بالمقطوع :   17

انن و  2و قطر      UPVCتنتيك شبكة الصرؼ الرتيسية مف مواسير   توريد و تقديـ و 
يشمؿ الحتريات واعادة احوااع حسب احصوؿ  , والسعرو  ممـ 3.3سماكة ال تقؿ عف  

كما   والشريط التحكيري والتحوصات  برمؿ صويم  مستمو وجوانبو ومعبه  وت ميف الخط
حسب المواصتات والمخططات المراقة وحسب  إلنجا  العمؿجمي  ما يمـ  يشمؿ السعر 

 .تعميمات الميندس المشرؼ االصوؿ و 

 
 
2 

 واحد

    

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

 كتابةةةةةةةةة
..............

........ 

 بالعةدد : 18

اػػي المجػػاري داخػػؿ المبنػػى والسػػعر  (Clean out)تقػػديـ وتوريػػد وتركيػػب نقطػػة تنظيػػؼ 
كمػا سـ م  اتحة مسننة لمغطاء م  المتاتي  الب مػة ليػا ,  (20x20)يشمؿ الغطاء قياس 

حسػب المواصػتات والمخططػات المراقػة وحسػب  إلنجا  العمؿجمي  ما يمـ  يشمؿ السعر 
 .تعميمات الميندس المشرؼ االصوؿ و 

سـ (20x20)و  قياس (ABSاتحة م  غطاء واتحة مسننة مف الببستيؾ المقوال  - 5
 ومف مجود احنواع.
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 الرقم

 بةةالرقم الكميةةة العمل نوع
 والحروف

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ف د ف

 بالعةدد : 19
نشػػػاء مناىػػػؿ الصػػػرؼ الصػػػحي وب عمػػػاؽ مناسػػػبة بحيػػػث تكػػػوف  تقػػػديـ وتوريػػػد وتركيػػػب وام

المسػػػم  مػػػ  المػػػواد الماػػػااة حسػػػب المخططػػػات  الجػػػدراف مقاومػػػة لقمػػػبح مػػػف البػػػاطوف
والمواصتات والسعر يشمؿ الغطاء مف السكب و ف متوسط اي االرصتة ومف السكب و ف 
ثقيػػؿ اػػي السػػاحات والشػػوارع والبػػروا  والقصػػارة والبنشػػينل والقاعػػدة اسػػتؿ المنيػػؿ والحتػػر 

سػػػـ وكػػػكلؾ 511والطمػػػـ وا الػػػة االنقػػػاض خػػػارج الموقػػػ  والسػػػمـ لقعمػػػاؽ التػػػي ت يػػػد عػػػف 
الخرسػػانة المسػػمحة والعاديػػػة. والسػػعر مياػػا يشػػػمؿ سػػبلـ لممناىػػؿ التػػػي ي يػػد عمقيػػا عػػػف 

سػـ  وبطػوؿ ال 01منػن وبواقػ  درجػو كػؿ ¾ ـ مصنوع مف المواسػير المجمتنػة قطػر 5.11
سـ لمدرجة والسعر يشمؿ ت ويد الحترة بغطاء حديد سكب وحسب ما ورد عمػى 01يقؿ عف 

 5114/0سػػب مػػا ىػػو وارد عمػػى المخططػػات والكيػػؿ حسػػب بنػػد المخططػػات واحعمػػاؽ ح
 .5115/0وشمولية السعر بند 

 
 وسـ11×11و والغطاء  21×21قياس   -5
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 الرقم

 بةةالرقم الكميةةة العمل نوع
 والحروف

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ف د ف

 األعمال الخارجية :  30
 : بالمتر المربع

سـ و صنؼ  مو  حسب المواصتات  0× 01×01تقديـ وتوريد وتركيب ببط أسمنتي مموف قياس   
ويشمؿ السعر الحتريات مو الطمـ حيثما يمـ  وميما كانت احعماؽ والتصرؼ بناتل  الخاصة 

سـ و 0.1 سـو مستؿ المونة والمونة  1الحتر ويشمؿ السعر ككلؾ العدسية بسماكة ال تقؿ عف  
إلنجا  جمي  ما يمـ  ويشمؿ السعر , عمى احقؿ مستؿ الببط وايناع  الببط واحوصاتو والترويب 

 .تعميمات الميندس المشرؼ حسب وحسب االصوؿ و التنية حسب المواصتات  العمؿ

 
4800 

اربعة االف 
 و ثمانمائة

    

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

 كتابةةةةةةةةة
..............

........ 
 

 : كعببالمتر الم 32
     بقوة كسر صغرال ال تقؿ عف  21درجة مسمحة  تقديـ وتوريد وتنتيك وصب خرسانة 

سـ  21ممـ كؿ  51يـو شاممة حديد التسمي  قطر  24, مكعبات بعد  2و كغـ / سـ211 
ككلؾ يشمؿ سـ وحيثما يمـ   51باالتجاىيف وكلؾ لممدات االراية استؿ الببط بسماكة 

حسب  العمؿ إلنجا جمي  ما يمـ  السعر السعر معماؿ الصقؿ الميكانيكي  , كما يشمؿ 
 .تعميمات الميندس المشرؼ المواصتات والمخططات المراقة وحسب االصوؿ و 

600 
 ستمائة

    

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

 كتابةةةةةةةةة
..............

........ 

 كندرين بالمتر الطولي : 31
× 01×11الجػاى ة قيػاس   تركيب مطاريؼ خرسانية مصنوعة مػف الخرسػانة توريد و تقديـ و 

سـو صنؼ  مو حسب المواصػتات التنيػة الخاصػة والسػعر يشػمؿ تقػديـ وصػب خرسػانة 51
و خمػؼ 51سػـو وكػكلؾ خرسػانة درجػة  51× 01و مستؿ الكندريف قياس  51نظااة درجة  

مػػ  التصػػرؼ بنػػاتل   لبسػػاس سػػـ و والحتريػػات بكامػػؿ منواعيػػا51×  21الكنػػدريف قيػػاس  
ج الموق  والتسويو ما بيف الخمطو والكندريف ويكػوف منسػوب التسػويو اسػتؿ الحتر ونقمو خار 

سـ ويكوف منسوب اعمى الكندريف اعمى مف منسػوب محػور الشػارع 1مف الخمطو االستمتيو 
سػػػـ  وكػػػكلؾ اينػػػػاع الخرسػػػانة وكحمػػػػة الكنػػػدريف ودىػػػػاف الكنػػػدريف بػػػػالموف الػػػكي يحػػػػدده 21

ما يمـ  إلنجا  العمػؿ , ويشمؿ السعر جميع المشرؼ بالدىاف الخان باحطاريؼالميندس 
 تعميمات الميندس المشرؼ.حسب والمواصتات التنية و احصوؿ حسب 

3100 
ثالثة االف 
 و مائتان
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 الرقم

 بةةالرقم الكميةةة العمل نوع
 والحروف

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ف د ف

 االعمال الكيربائية  33
 

 بالعدد : 

 

نٖشثبئٞخ عيٚ اُ رنُ٘ ٍطبثقخ اىّبسح االرقذٌٝ ٗر٘سٝذ ٗرشمٞت ٗرشغٞو ٗزذاد  -أ

ىيَ٘اصفبد اىعبٍخ ٗاىَسيٞخ ٗششٗط اىعطبء ٗرعيَٞبد اىَْٖذط اىَششف ٍع رقذٌٝ 

 عْٞبد ىٞزٌ اعزَبدٕب ٍِ قجو اىَْٖذط اىَششف6 

(ٗاط , دائشٛ ٍعذّٜ ٍطيٜ LED(, )21-20ٗزذح اّبسح صْف  ) -5

ِ زشاسٝب ٍع غطبء ّبفز ىيض٘ء راد صْبعٔ اٗسٗثٞٔ اٗ ٍب ٝ٘اصٖٝب ٍ

اخ٘د االّ٘اع رشمت عيٚ االعقف عيٚ اُ ٝز٘فش فٖٞب مبعنٞذ ىسَبٝٔ 

 ضذ اىشط٘ثٔ ٝسذد ىُ٘ االّبسح ٍِ قجو اىَْٖذط اىَششف.

  

 

( ٗاط  راد صْبعٔ LED( )01-11ٗزذح اّبسح مشبف خبسخٜ صْف ) -2

اٗسٗثٞٔ رثجذ عيٚ اىدذاس ٍِ اىخبسج عيٚ اُ رنُ٘ ٕزٓ )ٗزذاد 

ُ زشاسٝب رسز٘ٙ عيٚ غطبء ّبفز ىيض٘ء االّبسح( راد خغٌ ٍعذّٜ ٍذٕ٘

ٍضٗد ثنبعنٞذ ثذسخخ زَبٝخ ضذ اىشط٘ثخ ٍٗٞبٓ االٍطبس ال رقو 

(IP21.ٝسذد ىُ٘ االّبسح ٍِ قجو اىَْٖذط اىَششف  ) 

 

ٗاىغعش ٝشَو اىسفش ٗمبفخ  تقديـ وتوريد وتركيب نقطة أنارة كاممة مؤراو  -ة

( PVC( )21-21اىَــ٘اد ٗاألعَبه اىالصٍخ ٍِ ٍ٘اعٞش ٍجيَش مي٘سٝذ اىفْٞٞو )

رسذ  ثالط االسضٞبداىدذساُ االعقف ٗ خالهٍيٌ ثسٞث رشمت اىَ٘اعٞش 

اىقصبسٓ ٍع االخز ثعِٞ االعزجبس عَو اىَزطيجبد اىالصٍخ ىسَبٝخ اىدذساُ ٍِ 

ىَ٘اعٞش اىنٖشثبء خاله اىدذساُ ٍثو شجل اىقصبسح  اىزشققبد خشاء اعَبه اىزسفٞش

( PVCّٗسٕ٘ب ٍسَال عيٚ اىغعش األعالك اىْسبعٞٔ اىنٖشثبئٞخ اىَعضٗىٔ )

ٗاىعيت ٗاى٘صالد ٗ  2( ٍي5.1ٌ×0صْبعٔ ٍسيٞٔ راد ٍغبزخ ٍقطع ) 

( MKاالداثزشاد اىجالعزٞنٞٔ ٗاىَفبرٞر )فشدٝخ ٗ ثْبئٞخ ٗثالثٞخ رجبدىٞخ( صْف )

ٗثٞٔ ٍِ اخ٘د االّ٘اع ززٚ قبطع اىسَبٝخ اىنٖشثبئٜ  ثسغت صْبعٔ اٗس

اىَ٘اصفبد اىعبٍخ ٗاىن٘د االسدّٜ ٗششٗط اىعطبء ٗرعيَٞبد اىَْٖذط اىَششف, 

 ٍع رقذٌٝ عْٞبد العزَبدٕب ٍِ قجو اىَْٖذط اىَششف.
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 الرقم

 بةةالرقم الكميةةة العمل نوع
 والحروف

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ف د ف

 بالعدد :  34

 
( 41( ٗاط ععخ )5111رقذٌٝ ٗر٘سٝذ ٗرشمٞت ٗرشغٞو عخبُ ٍبء مٖشثبئٜ قذسٓ )

 41 –ىزش ٍبسمٔ اٗسٗثٞٔ اٗ ٍب ٝ٘اصٝٔ ٍِ اخ٘د االّ٘اع ٍضٗد ثثٞشٍ٘عزبد )صفش 

ٍئ٘ٝٔ ( ٗعبعخ ٍؤشش زشاسٓ ٍٗصجبذ اشبسٓ عيٚ اُ رنُ٘ عَبمخ اىصبج دسخٔ 

ٍيٌ( ٍٗعبىح ثبىذٕبُ اىسشاسٛ  1.3ٍيٌ( ٗاىصبج اىخبسخٜ ) 5.0اىذاخيٜ )

ٍٗعضٗه ثَبدح اىفً٘ ٗاىغعش ٝشَو مبفخ اىَــ٘اد ٗاألعَبه اىالصٍخ ٍِ زفش ٗرثجٞذ 

اء اعَبه اىزسفٞش ٗعَو اىَزطيجبد اىالصٍخ ىسَبٝخ اىدذساُ ٍِ اىزشققبد خش

( PVCىَ٘اعٞش اىنٖشثبء ٍثو شجل اىقصبسح ٍٗ٘اعٞش ٍجيَش مي٘سٝذ اىفْٞٞو )

( ٍيٌ ٗاىعيت ٗاى٘صالد ٗاالداثزشاد اىجالعزٞنٞٔ ٗاألعالك اىْسبعٞٔ 21-21)

( 2ٍي2.1ٌ×0( صْبعٔ ٍسيٞٔ راد ٍغبزخ ٍقطع ) PVCاىنٖشثبئٞخ اىَعضٗىٔ )

بئٞخ اىالصٍخ ىيز٘صٞو ٍِ ّقطخ اىنٖشثبء ٗمزىل اعَبه اىزثجٞذ ٗاالعالك اىنٖشث

( رٗ ٍصجبذ االشبسٓ صْبعخ MK)عيجخ اىز٘صٞو( ٍِ خاله ٍفزبذ اىزشغٞو ّ٘ع )

اٗسٗثٞٔ ٍِ اخ٘د االّ٘اع ٗززٚ قبطع اىسَبٝخ اىنٖشثبئٜ ٗصالد اىنشًٗ اىَشّٔ 

اىز٘صٞو ثشجنخ أعَبه ٍٗسبثظ اىضاٗٝٔ ٗاىشداد ٗمبفخ اىقطع ٍٗشاثظ اىزثجٞذ ٍع 

ء اىجبسد ٗاىغبخِ, ثسغت اىَخططـبد اىَشفقخ ٗاىَ٘اصفبد اىعبٍخ ٗاىن٘د اىَب

االسدّٜ ٗششٗط اىعطبء ٗرعيَٞبد اىَْٖذط اىَششف, ٍع رقذٌٝ عْٞبد ىٞزٌ 

 اعزَبدٕب ٍِ قجو اىَْٖذط اىَششف.
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 بالعدد :  35

 

ممبيػػر و 13اػػا و    1تقػػديـ وتوريػػد وتركيػػب وتشػػغيؿ أبريػػ  ثبثػػي مػػؤرض مػػ دوج  
و صػػػناعو اوروبيػػػة مػػػف اجػػػود االنػػػواع, والسػػػعر يشػػػمؿ كااػػػة المػػػػػواد, MKصػػػنؼ  

كموريػػػد واحعمػػػاؿ الب مػػػة مػػػف حتػػػر وتثبيػػػت, محمػػػب عمػػػى السػػػعر مواسػػػير مبممػػػر 
و ممػػػػـ, والوصػػػػبت, و االدابتػػػػرات الببسػػػػػتيكيو, 25-20و قيػػػػاس  PVCالتينيػػػػؿ  

و صناعو محميو كات مسػاحة مقطػ  PVCواحسبؾ النحاسيو الكيرباتية المع ولو  
ٍععع االخععز ثعععِٞ االعزجععبس عَععو اىَزطيجععبد وحتػػى قػػاط  التيػػار,  2ممػػـو 2.5×3  

اعَبه اىزسفٞش ىَ٘اعٞش اىنٖشثبء خاله اىالصٍخ ىسَبٝخ اىدذساُ ٍِ اىزشققبد خشاء 

حسػػب المخططػػػات المراقػػة, والمواصػػتات و  اىدععذساُ ٍثععو شععجل اىقصععبسح ّٗسٕ٘ععب
العامػػة, والكػػود االردنػػي, وشػػروط العطػػاء, وتعميمػػات المينػػدس المشػػرؼ, مػػ  تقػػديـ 

 عينات ليتـ اعتمادىا مف قبؿ الميندس المشرؼ.
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 المبمغ االفراديلسعر ا

 د ف د ف

 
 
02 

 بالعدد : 

 اا و 1بخ   طاأبري  ثبثي مؤرض مترد مطري لمم تقديـ وتوريد وتركيب وتشغيؿ
و صناعو اوروبية مف اجود االنواع, والسعر يشمؿ كااة MKممبير و صنؼ  13   

المػػواد, واحعماؿ الب مة مف حتر وتثبيت , محمب عمى السعر مواسير مبممر كموريد 
و ممـ, والوصبت, و االدابترات الببستيكيو, 25-20و قياس  PVCالتينيؿ  

و صناعو محميو كات مساحة مقط    PVCولو  واحسبؾ النحاسيو الكيرباتية المع  
ٍع االخز ثعِٞ االعزجبس عَو اىَزطيجبد اىالصٍخ وحتى قاط  التيار, 2ممـ و2.5×3

ىسَبٝخ اىدذساُ ٍِ اىزشققبد خشاء اعَبه اىزسفٞش ىَ٘اعٞش اىنٖشثبء خاله اىدذساُ 

الكود حسب المخططػات المراقة, والمواصتات العامة, و و  ٍثو شجل اىقصبسح ّٗسٕ٘ب
االردني, وشروط العطاء, وتعميمات الميندس المشرؼ, م  تقديـ عينات ليتـ اعتمادىا 

 مف قبؿ الميندس المشرؼ

140 
مائتان 
 واربعون
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 بالعدد :  37

 

اىصسٞخ  ّ٘افز اى٘زذادرقذٌٝ ٗر٘سٝذ ٗرشمٞت ٗرشغٞو ٍشاٗذ شفظ رشمت ٍِ خاله 

راد صْبعٔ اٗسٗثٞخ ٍِ اخ٘د االّ٘اع ٗاىغعش ٝشَو عيٚ مبفخ اىَــ٘اد  ٗاىَطبثخ

ٗاألعَبه اىالصٍخ ٍِ زفش ٗرثجٞذ ٗعَو اىَزطيجبد اىالصٍخ ىسَبٝخ اىدذساُ ٍِ 

شثبء ٍثو شجل اىقصبسح ّٗسٕ٘ب ٍسَال اىزشققبد خشاء اعَبه اىزسفٞش ىَ٘اعٞش اىنٖ

( ٍيٌ ٗاىعيت ٗاى٘صالد ٗ PVC( )21عيٚ اىغعش ٍ٘اعٞش ٍجيَش مي٘سٝذ اىفْٞٞو )

( صْبعٔ PVCاالداثزشاد اىجالعزٞنٞٔ ٗاألعالك اىْسبعٞٔ اىنٖشثبئٞخ اىَعضٗىٔ )

ٗاعَبه اىزثجٞذ ٗاالعالك اىنٖشثبئٞخ اىالصً  2ٍيٌ(5.1×0ٍسيٞٔ راد ٍغبزخ ٍقطع ) 

( رٗ MKز٘صٞو ٍِ ّقطخ اىنٖشثبء )عيجخ اىز٘صٞو( ٍِ خاله ٍفزبذ اىزشغٞو ّ٘ع )اى

ٍصجبذ االشبسٓ صْبعخ اٗسٗثٞٔ ٍِ اخ٘د االّ٘اع ٗززٚ قبطع اىسَبٝخ اىنٖشثبئٜ ٍع 

خبج اىْبفزح ىي٘زذاد خاله صاىَشاٗذ رشمٞت مو ٍبٝيضً ٍِ مبعنٞذ ّٗس٘ٓ ىزثجٞذ 

غطبء خبسخٜ ىيَشاٗذ ٗىَْع دخ٘ه ٍٞبٓ ٍع ر٘فش  ٗخاله اىدذاس ىيَطبثخاىصسٞخ 

ٍسَو عيٚ اىغعش ىَشاٗذ اىَطبثخ ثشٗاص خشجٜ ٝزْبعت ٍع اثعبد اىَشٗزٔ االٍطبس ٗ

عيٚ اُ رشَو اىَشٗزخ عيٚ غطبء ٍْخو خبسخٜ ىَْع , ٗٗ ٍعبىح ضذ اىشط٘ثخ

ىيذاخو ٗمزىل اغطٞخ ّقبط اىز٘صٞو ثسغت اىَ٘اصفبد اىعبٍخ  سششاددخ٘ه اى

, ٍع رقذٌٝ عْٞبد ىٞزٌ اىعطبء ٗرعيَٞبد اىَْٖذط اىَششف ٗششٗط ٗاىن٘د االسدّٜ

  اعزَبدٕب ٍِ قجو اىَْٖذط اىَششف.

 

 ( عٌ ىيَطبثخ01×01)   ٍشٗزخ شفظ ٍشثعخ -أ 

 

 

 اىصسٞخ اد( عٌ ىي٘زذ21-21ٍشٗزخ شفظ دائشٝخ قطشٕب ) -ة
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 الرقم

 بةةالرقم الكميةةة العمل نوع
 والحروف

 لسعرا
 االفرادي

 المبمغ

 د ف د ف

 بالعدد :  38

 
( خظ  52)ٗ رشَو ( فبص 5) ى٘زخ مٖشثبئٞخرقذٌٝ ٗر٘سٝذ ٗرشمٞت ٗرشغٞو 

ثبالضبفخ اىٚ  قبطع  سئٞغٜ ٗاىغعش ٝشَو اىي٘زخ ٗاىغطـبء اىَصْ٘عٔ ٍِ زذٝذ 

اىصبج اىَعبىدخ ثبىذٕبُ اىسشاسٛ ثسغت رعيَٞبد اىَْٖذط اىَششف عيٚ اُ 

اىسشاسٝخ اىَغْبطٞغٞخ راد ععبد رٞبسٝٔ رشزَو ٕزٓ اىي٘زخ عيٚ اىق٘اطع اىسَبٝخ 

ٗاقطبة مَب ٕ٘ ٍ٘ضر فٜ اىَخططبد اىَشفقخ ٍٗسَال عيٚ اىغعش مزىل مبفخ 

اىَــ٘اد ٗاألعَبه اىالصٍخ ٍِ زفش ٗرثجٞذ ٗعَو اىَزطيجبد اىالصٍخ ىسَبٝخ 

اىدذساُ ٍِ اىزشققبد خشاء اعَبه اىزسفٞش ىَ٘اعٞش اىنٖشثبء ٍثو شجل اىقصبسح 

(ٍيٌ ٗاىعيت ٗاى٘صالد PVC( )21-21َش مي٘سٝذ اىفْٞٞو )ٍٗ٘اعٞش ٍجي

ٗاالداثزشاد اىجالعزٞنٞٔ ٗاألعالك اىْسبعٞٔ اىنٖشثبئٞخ ىيزغزٝخ ٍِ اىعذاد اىنٖشثبئٜ 

, 2ٍيٌ(2×0( صْبعٔ ٍسيٞٔ راد ٍغبزخ ٍقطع )PVCٗى٘زخ  اىق٘اطع اىَعضٗىٔ )

ٗمزىل مو ٍب ٝيضً ىيشثظ ثِٞ اىعذاد ٗاىي٘زخ ٗقبطع اىسَبٝخ ٍِ اىزغشة االسضٜ 

( ٗاقالّذ اىي٘زبد  lagezeعَو ٍشاثظ ٗاالعـالك  ٗاىشاعٞبد ) مٞجو ش٘ص

اىشئٞغٞخ ٗاىقضجبُ اىْسبعٞخ اىعٍَ٘ٞخ ,ٗٝشَو اىغعش اٝضب قبطع زَبٝخ ٍِ 

ٍيٜ اٍجٞش( صْبعخ 01اٍجٞش( رٗ زغبعٞخ )01( فبص , )5اىزغشٝت االسضٜ )

عَبه اىسفش ٗرثجٞذ االّبثٞت ٗرشمٞجٔ اٗسٗثٞخ ٍع اىغطبء ٗاىقبعذح ٗمو ٝيضً ٍِ ا

.ٗمزىل ٍسَال عيٚ اىغعش قضجبُ اىزأسٝض اىْسبعٞخ ٗاىَْبٕو ٗاىَشاثظ ٗاعالك 

ٍي2ٌ×5اىزبسٝض راد قٞبط )
2

( عيٚ اُ ٝزٌ سثطٖب ثي٘زخ اىق٘اطع ٗخَٞع ٍب ٝيضً  

( ٗعيٚ اىَقبٗه اخشاء ohm 5.1ىزقيٞو ٍقبٍٗخ االسضٜ عيٚ اُ ال رضٝذ عِ )

اىالصٍخ ىيزسقق ٍِ ٍقبٍٗخ اىزبسٝض ثسغت اىن٘د االسدّٜ ٗٗضع اىفس٘صبد 

ٍ٘اد رَْع ربمغذ ٍشاثظ اىز٘صٞو ,ٗاخشاء فسص ىيعبصىٞخ ثسٞث الرقو ٍقبٍٗخ 

عيٚ امَو  خبٕضا ( ٍٞدب اًٗ, , ٗخَٞع االعَبه ززٚ ٝصجر اىعَو5اىعبصىٞخ عِ )

ر٘صٝع  ٗخٔ عيٚ اُ رْفز االعَبه ثسغت اىَخططبد اىَشفقخ رعيَٞبد ششمخ

اىنٖشثبء ٗاىَ٘اصفبد اىعبٍخ ٗاىن٘د االسدّٜ ٗششٗط اىعطبء ٗرعيَٞبد اىَْٖذط 

 اىَششف
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 عمالة يتم تعبئتيا من قبل المقاول  بالعدد : 39
و خمسوف 11111يتعيف عمى المقاوؿ مف يعيف عماؿ بمعدؿ عامؿ واحد لكؿ  

الؼ دينار مف قيمة العطاء المحالة مف المجتم  المحمي واي حاؿ عدـ تعيف 
مف  و متتاف وخمسوف دينار عف كؿ عامؿ/ شيريا211العماؿ يتـ حسـ مبمغ  

 .بؿ السمطة عمى اف يتـ تحديد موق  عمميـ و تسميتيـ مف قمطالبة المقاوؿ 

 
 

---- 
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 الخالصةةةةةةةةةةةةو
 

الصفحو المنقول  بيان االعمال الرقم
 منيا

 القيمو

 دينار فمس

   1  15+ خرسانة مسمحة درجو  25خرسانة عاديو درجو  2

   3 + ربس + جدران طوب  ردم حفربات + 1

   4  أعمال دىانقصارة +  3

   5  خزائن مطبخ +بالط سيراميك + بالط بانيل  4

   6 براطيش رخام + أبواب منجور + أبواب حديد  5

   7 مدة ميالن مصبغات حديد++ شبابيك ألمنيوم +  شورات عربي      6

   8 أعمال عزل + مزاريب مياه أمطار  7

   9 مصرف أرضي + مواسير تيوية + خزائن توزيع صحي  8

   20 مغسمة كاونتر + مراحيض عربية  9

   clean  out 22خزان مياه + شبكة صرف صحي +  20

   21 مناىل صرف صحي 22

   23 لممدات األرضية + كندرين 10درجة بالط أسمنتي ممون + خرسانة  21

   24 وحدات إنارة كيربائية 23

   25 سخان مياة+ أبريز ثالثي مزدوج 24

   26 أبريز ثالثي مفرد +مراوح شفط 25

   27 + عمالولوحة قواطع كيرباء  26

     

   المجموع 

   تنزيل او زيادة 

    مبمغ احتياطي 

 النيائي  لمجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوعا
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