
 

 

 

 
 

 
 – ساتادر سمطة اقميـ البترا التنموي السياحي / مديرية االشغاؿ العامو وال

 اليندسية  قسـ الدراسات
 جدول الكميات واألسعار

 

 

 2029/   22   م.خ عطاء 
 

 
 2029/ 22 م.خ      حكمةمبنى المصيانة 

 
 ( صفح 14عدد صفحات ىذا الجزء )ات 
  ( قيط ) كتابة ورقماً ففيو بالتيستبعد اي عرض لم تتم تعبئة االسعار 
 يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركو 

 

 
 



 2029م.خ    /  صيانة مبنى المحكمة  

 

 الكميةةةةةةةةةةةةة العمل نوع 
 بةةةةةةةةةةةةةةةالرقم
 والحروف

 المبمغ االفراديلسعر ا

 د ف د ف
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 :  بالمتر المربع

السقؼ GM6 خشف    " Emulsion "عمؿ دىاف مائي مستحمب تنفيذ و تقديـ ووتوريد و 
, والسعر يشمؿ وجو واحد ممـ مقاـو لمرطوبة  3بسماكة ال تقؿ عف  والمطبخ  الحمامات

ومعالجة التشققات بالمواد الخاصة ومعالجة     عجنةحؼ االسطح بشكؿ جيد مع الم
إلنجاز جميع ما يمـز  و, والسعر يشمؿ التعامؿ مع جميع العوائؽ  التموجات بالقصارة 

  تعميمات الميندس المشرؼ .فنية وحسب الحسب المواصفات العمؿ حسب األصوؿ و 

 
70 

 سبعون

 د ف د ف

    

 كتابةةةةةةةةة
...........

........... 

 كتابةةةةةةةةة
............
............ 
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 بالمتر المربع

س وتقػديـ عينػات بػو قبػؿ التنفيػذ  ومحمػؿ دتقديـ وتنفيذ دىاف اممشف والموف حسب راي المين
عمى السعر ازالة الدىاف الزياتي القديـ اف وجد بوضع مادة اندركوت وجو واحد والتاسػيس و 

مع الحػؼ الجيػد والتفقيػد  ػي وجييف  وجيو واحد مف البمبوند واالممشف وعمؿ طمس معجونو 
لتد ئػة لعمػؿ الػدىاف خمفيػا و محمؿ عمػى السػعر  ػؾ واعػادة تركيػب روديتػرات االوجو الثاني 

 .وحسب تعميمات الميندس المشرؼ

 
 

2200 
الفان و 
 مائة

    

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

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

 ) األرضيات (  أعمال البالط 3
تقديم وتركيب بالط  برسالالطل رطسااليال رر الرب رالالاا ا رو ريصالارا أال(    أ    - أ

 خالالالالب روا وبالالالالامرررل ررطصبربالالالال   صالالالالاب   60*60رطساالالالاليال  رر الالالالرب  يالالالالا  

  خالالارا  الالف ررتوالالاا ورر يالالر   1984/ 374ربطررأالالتال ررقياالالالي  رمس  يالال  س الالم   

ويشطل ررس ر ررطر   وررورويب بطرر  جاهزة رروركيب وت(ظيال  ررالاط  بشالجل جيالد 

رر الاة رأالالرا ب الد ررورويالب وجطيالا  الا يبالالزز م عالا  رر طالل  باله ركطالالل وجال   الا  

و حطالالل  بالاله ررسالال ر ررو ا الالل  الالا دررأالالل رروطالالالد   و وصباالالال رر بالال  ري(طالالا وجالالد

وحسالالب ت بيطالالال ررطخ(الالد   ررطرجالالر م  الالف ر ررالالا و ر الالا ة تركياخالالا  الالرم رخالالر  

 ررطشرب و به رل يوم تقديم  ي(ال  ال ررادء دا رر طل .

  طل أ ررا ألسايال رر رب  -  

 
 

470 
اربعمائة 
 وسبعون
 
 
55 

خمسة 
 وخمسون

    

 كتابةةةةةةةةة
...........

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

 كتابةةةةةةةةة
............
............ 
............ 
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 بالمتر المربع :

بقوة كسر ال  603حسب البند  سـ15سماكة  تقديـ وبناء طوب اسمنتي لمجدراف صنؼ أ
(  وشمولية االسعار 620/1يـو والكيؿ حسب البند ) 28بعد  2نيوتف / ممـ 3.5تقؿ عف 

( والسعر يشمؿ كا ة القموط 607( والمالط حسب متطمبات البند )619/1حسب البند )
والجمسات الخرسانية وحديد التسميح االنشائي وبدوف اية عالوة كما ىي موضحة عمى 

 .20طات الخرسانة درجة مخط

 
25 

خمسة 
 وعشرون

    

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

 

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

  المجموع ينقل الى الخالصة 



 2029م.خ    /  صيانة مبنى المحكمة  
 الكميةةةةةةةةةةةةة العمل نوع 

 بةةةةةةةةةةةةةةةالرقم
 والحروف

 المبمغ االفراديلسعر ا

 د ف د ف

  بالمتر المربع : قصارة 5
قصارة اسمنتية مف مونة االسمنت والرمؿ مضا ًا الييا المواد المميعة حسب البند تقديـ وعمؿ 

( والسعر يشمؿ الزوايا المعدنية لمزوايا الداخمية والخارجية والشرائح المعدنية وزوايا 702/1)
 /و( :702/1توقؼ القصارة حسب البند )

( , 711/1البند )ثالثة وجوه قصارة داخمية لألسقؼ والجدراف وحيثما يمـز حسب  - أ
 وتكاؿ سالحات الشبابيؾ قصارة داخمية .

 

 
 
45 

خمسة و 
 اربعون

 د ف د ف

    

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

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

 بالعدد :  6

نوع  مفمؿ السعر عمؿ دىاف زياتي البواب ويشلألبواب تقديـ وتوريد وتنفيذ وعمؿ صيانة 
ديموكس حسب الموف الذي يحدده الميندس المشرؼ وكذلؾ تغيير الزرا يؿ وااليادي حيثما 

يمـز نوع ايطالي مف أجد األنواع والسعر يشمؿ الحؼ وازالة الدىاف القديـ والتاسيس بالزيت 
الحار مع جميع ما يمـز إلنجاز العمؿ حسب األصوؿ وحسب المواصفات وحسب تعميمات 

 شرؼ.الميندس الم

 
 
22 

اثنى 
 عشر 

    

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

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

 متر المربع :بال 7

( k x Bبػدوف بنػدات أو  ضػػػايات كبػػس سػويد ),  تركيػب أبػواب منجػور داخميػةتوريػد و ديـ و تقػ
ـ( مكبػػػوس مػػػف الجيتػػػيف عمػػػػػػػى مػػػم5 ( سػػػـ مػػػع معػػػاكس زاف سماكػػػػػة )4.5سػػػماكة صا يػػػػػػػػػػػة )

سػػـ( مػػف األسفػػػػػؿ ضػػمف حشػػوات خشػػب 18*4.5سػػـ ( مػػػػػػػف األعمػػى)12*4.5بػػرواز سػػويد )
سػػـ( ومثقبػػة عموديػػا لمتيويػػػػػة بحيػػث تكػػوف مسػػاحة الفػػراغ تسػػػػػاوي مسػػاحة 3.5*3.5ابػػيض )

-4عف )سـ(   وبعرض ال يزيد 4.5( سماكة ) K X Bالحشوات والحمؽ مف خشػب السويد )
سػػػـ( عػػػف سػػػماكة  تحػػػة الجػػػدار اإلنشائيػػػػػػػػػػػػػػة ألبػػػراض القصػػػارة مػػػع تثبيػػػت الحمػػػوؽ بسػػػكؾ 6

سػػـ( مػػع الكشػػفات الالزمػػة  ػػي حالػػػػػة وجػػود الػػبالط الصػػيني 12حديديػػة ال يقػػؿ طوليػػا عػػػػػػف )
سػـ( وبسػمؾ 7تكوف الكشفات  وؽ منسوب البالط والكشفة مف خشػػػػػػب السويد أيضػا بعػػػرض )

سـ( أسفميا د ائف خشبيػػػػػػػػة والسعػػر يشمؿ أيضا القطع المعدنية مػػف بػاالت صػناعة محميػة 2)
سػػػػػػػػػػػـ( 20وايػػػدي وثالثػػػػػػػػػػة مفصػػػػػالت والبػػػيش مػػػع تزويػػػد األبػػػػػػػواب بصفائػػػػػح ألمنيػػػـو بارتفػػػاع )

تشػػػػوؾ والػػػدىاف  ممػػػـ( وسػػػتوبات كػػػاو1.5مػػػػػػػػػػػػػػف الجيتػػػيف ومػػػف األسػػػفؿ سػػػماكة ال تقػػػػػؿ عػػػف )
وكػػذلؾ محمػػؿ  والحػؼالزيػاتي ثالثػػة وجػػػوه  باإلضػػا ة لوجػة التلسػػيس والمعجنػػػػػة وجيػيف طمػػس 

عمػػى السػػعر ازالػػة االبػػواب القديمػػو والحمػػؽ وتصػػميح ايػػة اعطػػاب نتيجػػة خمػػع االبػػواب واعادتيػػا 
إلنجػػاز العمػػؿ حسػػػب األصػػوؿ وحسػػب المواصػػػفات جميػػع مػػػا يمػػـز مػػع نػػت عميػػػو اك عمػػى مػػا

 عميمات الميندس المشرؼ ت بوحس
 

 
 
20 
  عشرة

    

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

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

 المجموع ينقؿ الى الخالصة 
 

 



 2029م.خ    /  صيانة مبنى المحكمة  

 

 الكميةةةةةةةةةةةةة العمل نوع 
 بةةةةةةةةةةةةةةةالرقم
 والحروف

االفرادلسعر ا
 ي

 المبمغ

 د ف د ف

 بالمتر الطولي : 8
  double faceتقديـ و توريد وتنفيذ خزائف لممطبخ عموية و سفمية مف االلمنيـو لوف خشابي 

مع أكسسوارات نوع إيطالي ويشمؿ السعر تركيب برانيت ايطالي جالكسي مع عمؿ برمو لو 
ويشمؿ السعر تركيب مجمى استانيس ستيؿ ايطالي وبطارية قير نوعية قروىي و السعر 

سـ اسفؿ الخزائف السفمية  مع جميع ما يمـز إلنجاز العمؿ حسب 10يشمؿ عمؿ ر عة 
وحسب المواصفات وحسب تعميمات الميندس  الحالي  كما يشمؿ ازالة المجمى األصوؿ
 .المشرؼ

 
 
20 
  عشرة

 د ف د ف

    

 كتابةةةةةةةةة
.........
......... 

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

 بالمتر المربع : 9
تنفيذ بالط صيني لمجدراف نخب اوؿ ويشمؿ السعر قصاره خشنة مع توريد وتركيب و تقديـ و 

والسعر  ويشمؿ السعر كذلؾ الترويب والشبؾ المعدني   وؽ التمديدات الصحية الودعات 
( سـ مع تثبيتو  20 -15يشمؿ السقالة والزوايا المعدنية والشبؾ المعدني المجمفف بعرض ) 

و وؽ أنظمة الخدمات المختمفة مثؿ التمديدات  جيدا ما بيف البالط واألعماؿ الخرسانية
 أياـ متواصمة والسعر يشمؿ 5والصحية و الكيربائية وحيث ما يمـز واإليناع لمدة   ةالميكانيكي

جميع ما البالط القائـ و نقؿ المخمفات خارج الموقع وباالتفاؽ مع الميندس المشرؼ و  أزالة 
 واصفات والمخططات المر قة وحسبالمحسب حسب األصوؿ و إلنجاز األعماؿ  يمـز 

 .تقديـ عينات قبؿ البدء  ي العمؿ اف يتـ وعمى تعميمات الميندس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
220 
مائة 
 وعشرون

    

 كتابةةةةةةةةة
.........
......... 

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

  المجموع ينقل الى الخالصة 



 2029م.خ    /  صيانة مبنى المحكمة  

 

 الكميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العمل نوع 
 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالرقم

 والحروف

 المبمغ االفراديلسعر ا

 د ف د ف

 

 

10 
 بالمتر المربع :

تقديـ وتركيب بالط سيراميؾ اسباني او ايطالي صنؼ   )أ ( لالرضيات  االحمامات  نخػب 
(  1984/ 374اوؿ اسباني  وبااللواف المطموبو مطابؽ لممواصفات القياسية االردنية رقـ ) 

السػػعر المونػػو والترويػػػب بمػػواد جػػاىزة التركيػػب وتنظيػػػؼ خػػالي مػػف الفتػػاؿ والعيػػػوب ويشػػمؿ 
الػػبالط بشػػكؿ جيػػد بعػػد الترويػػب وجميػػع مػػا يمػػـز النجػػاز العمػػؿ عمػػى اكمػػؿ وجػػو مػػع مراعػػاة 

ومحمػؿ   وعمػى اف يػتـ تقػديـ عينػات قبػؿ البػدء  ػي العمػؿوجػد اصوؿ ومتطمبػات الغمػؽ اينما
 وحسػػب تعميمػػات المينػػدس الموقػػع عممػػى السػػعر ازالػػو الػػبالط الحػػالي ونقػػؿ المخمفػػات خػػارج 

   المشرؼ.
 
 

 
60 
 ستون

 د ف د ف
    

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

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

 بالعدد: 22
تثبت عمى م ـ1 سـ وطوؿ50ممـ  وؽ المغاسؿ بارتفاع  6مرايا سمؾ  وتركيب وتوريد تقديـ

ستيؿ ذات الغطاء وتكوف حواؼ المرايا مشطو و ومائمو مف  الجدراف ببرابي ستانمس
مع جميع ما يمـز إلنجاز العمؿ حسب  سـ3الصناعو الفرنسيو نوع سانجوباؿ والشطفو 

 األصوؿ وحسب المواصفات وحسب تعميمات الميندس المشرؼ .
 
 

 
 
4 

 أربعة

    

 كتابةةةةةةةةة
...........

........... 

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

 بالمقطوع: 22
 , وىي كاآلتي:متفرقة أعماؿ 

 وبالتنسيؽ مع الميندس المشرؼ. ونقؿ مخمفاتيا خارج الموقع   2 تح شبابيؾ عدد  - 
زالػػة شػػورات داخػػؿ الحمامػػات ونقػػؿ مخمفاتيػػا خػػارج الموقػػع وبالتنسػػيؽ مػػع المينػػدس -  ػػؾ واا

 المشرؼ . 
 مف الواح جبس بورد  داخؿ قاعة االجتماعاتعمؿ سقؼ لمغر ة الموجوده  -
 
 
 
 
 

 

 

2 
 واحد

    

 كتابةةةةةةةةة
...........

.......... 

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

 المجموع ينقؿ الى الخالصة 
 

 



 2029م.خ    /  صيانة مبنى المحكمة  

 الكميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العمل نوع 
 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالرقم

 والحروف

 المبمغ االفراديلسعر ا

 د ف د ف

  بالمتر المربع : 23
ميكروف ( والحمؽ بمقطع ال  16وتركيب شبابيؾ ألمنيـو مطمي بطالء ال يقؿ عف ) وتوريد تقديـ 

طار الػػػػػذرؼ ب 100يقؿ عف )  رؼ القالب ومقطع  ذلم  ( ممـ46* 42قطع ال يقؿ عف ) مممـ ( واا
( ممـ 1.6*100*100طولي ) ممـ  (1.6*40*100) رؼ الثابتة ومقطعذلم ممـ(  66* 42)

القطع مػػػػػػع ذرؼ منخؿ متحرؾ مف األلمنيـو والسعػر يشمؿ جميع  لمقواطع الرأسية واأل قيةعمودي 
والسعر يشمؿ كا ة األعماؿ  ممـ مبػػػػزر ( 6)    والزجاج سماكة ( كرـو )  المعدنية  الالزمػػػػػػػػة

إلنجاز ا يمـز والقطع واألقفاؿ والخرداوات الالزمة ومف أجود األنواع  كما يشمؿ السعر جميع م
  تعميمات الميندس المشرؼ المواصفات والمخططات المر قة وحسبحسب حسب األصوؿ و األعماؿ 

 
 2 

 أثنان

 د ف د ف
    

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

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

 طاولة اجتماعات :بالمقطوع : 24
ممـ 18( اشخاص مف خشب التيو 10الشكؿ تتسع الى )طاولة اجتماعات بيضوية  -أ 

 ؾوممبسة  ورمايكا برنت ومقشطة زاف لكؿ الجوانب و االرجؿ و الوجو و الجوانب مسم  
  ممـ ويشمؿ السعر دىاف لكر وسيمر بشكؿ جيد وتقديـ عينة عف دىاف36سماكة 

 

و القاعدة و توريد كراسي جمد )ديانا( لالجتماعات مصنوعة مف الحديد المدىوف   -ب
 الظير مف الجمد مف نوعية ممتازة.

 

 
2 

 واحد
 

20 
 عشرة

    

 كتابةةةةةةةةة
...........

........... 

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

 لوح مغناطيسي ابيض لمكتابة :بالعدد :  25
توريػػػػد لػػػػوح كتابػػػػة مغناطيسػػػػي ) سػػػػبورة (  باسػػػػتخداـ أقػػػػالـ الفموماسػػػػتر شػػػػامؿ االطػػػػار مػػػػف 

 .االلمنيـو 
-Magnetic Whiteboard with Aluminm Fram ,Backsid is metal : 

Meas.( 241.5*122.5*4  cm) 
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 واحد

    

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

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

 بالعدد  26

توريد و تركيب برادي زيبرا نوعية جيدة مػع تقػديـ عينػات لاللػواف قبػؿ التنفيػذ و يشػمؿ العمػؿ 

الكشػػؼ عمػػى الموقػػع قبػػؿ تقػػديـ عػػرض السػػعر الخػػذ القياسػػات عمػػى ارض الواقػػع و حسػػب 

 تعميمات الميندس المشرؼ .
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 الكميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العمل نوع 
 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالرقم

 والحروف

االفرادلسعر ا
 ي

 المبمغ

 د ف د ف

 االعمال الكيرباء: 
عمى اعمال الصيانة  تشتمل االعمال الكيربائية عمى تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل

عمى اسعار جميع بنود االعمال  لالنظمة الكيربائية التالية محممواالعمال المكممة و 
الكيربائية بحسب المواصفات العامة ومواصفات االشغال العامة االردنية وتعميمات 

مع تسميم الوحدات  الميندس المشرف عمى ان يتم اعتمادىا من قبل الميندس المشرف
من خالل بنود العطاء  حاليا و المطموبة استبداليا  و المعدات الكيربائية و القائمة

 :لمستودعات السمطة حسب االصول

   

  

 : بالعدد  27
مةن او مةا يوازييةا  منشة  اوروبةيذات فرعيةو  لوحةة كيربةاء تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل

تركيبيةا ( خةط باالضةافة لمقةاطع الرئيسةي ى عمةى ان يةتم  24فاز سعة )( 3)اجود االنواع 
والسةعر يشةمل الموحةة ى بجانب الموحة الفرعيةة القائمةة حاليةاً  من خالل الجدار القائم حالياً 

والغطةاء المصنوعو من حديد الصاج المعالجة بالدىان الحراري بحسب تعميمةات المينةدس 
 يةةة الحراريةةة المغناطيسةةية لمقةةاطع الرئيسةةيالمشةةرف عمةةى ان تشةةتمل عمةةى القواطةةع الحما

 توزع عمى النحو التالي ذات سعات تيارية واقطاب بالعدد  منش  اوروبيالفرعية القواطع و 
 (.2( أمبير عدد )60( فاز )3قاطع رئيسي ) -2

 (.2( أمبير عدد )30( فاز )3قاطع فرعي ) -2

 (.24( أمبير عدد )20( فاز )2قاطع فرعي ) -3

 (.5( أمبير عدد )25( فاز )2قاطع فرعي ) -4

 (.2عدد )( أمبير 20( فاز )2قاطع فرعي ) -5

مبممر  ( والمواسير lagezeمحمال عمى السعر المرابط واالسةالك  والراسيات ) كيبل شوز
والوصالت واالدابترات البالستيكيو واعمال ( 25-20( قياس )PVCكموريد الفينيل )

الحفر والتثبيت والقضبان النحاسية العمومية وكافة المةةواد واألعمال الالزمة من حفر 
يتم تغذية الموحة عمى ان  ا يمزم العمل حتى يصبح جاىز عمى اكمل وجوىوتثبيت وكل م

( فاز في الموحة المنوي تركيبيا بحيث 3الكيربائية القائمة حاليًا من خالل قاطع فرعي )
االعمال بحسب والمواصفات العامة والكود االردني وشروط العطاء وتعميمات تنفذ 

 اعتمادىا من قبل الميندس المشرف .الميندس المشرف مع تقديم عينات ليتم 
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 الكميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العمل نوع 
 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالرقم

 والحروف

 المبمغ االفراديلسعر ا

 د ف د ف

 : بالمتر الطولي  18
( صناعو محميو PVCمعزولو )أسالك نحاسيو كيربائية تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل 

اشتراك لمربط ما بين ى لتغذية الموحة الكيربائية الفرعية 2ممم( 26×5) ذات مساحة
الكيرباء في غرفة العدادات القائمة حاليًا في الطابق تحت الطابق المبنى الحالي المنوي 

عمى ان يتم تنفذىا  (ى27رقم )صيانة مباشرة والموحة الكيربائية المستحدثة بحسب البند 
وعمب ( ممم 38-32( قياس ال يقل عن )PVCخالل مواسير مبممر كموريد الفينيل )

ةةوادى واألعمال الالزمة والسعر يشمل كافة الم االدابترات البالستيكيوو  صالتوالو االستراحة 
عمل المتطمبات كذلك و  حالياى ةالقائموبالط االرضيات  الجدران تثبيت خاللالو  حفرالمن 

اسير الكيرباءى ر لمو من التشققات جراء اعمال الحف لحماية الجدران القائمة حالياً  الالزمة
دات التوصيل ومعيشمل جميع التوصيالتى والتجميعى  السعر ىونحوىا مثل شبك القصارة

بحسب تعميمات الميندس المشرفى والمواصفات العامةى والكود خالل القواطع الرئيسيةى 
 عتمادىا من قبل الميندس المشرف .االردنيى وشروط العطاءى مع تقديم العينات ال
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 خمسون

 د ف د ف

    

 كتابةةةةةةةةة
...........

........... 

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

 : بالعدد  29 
 ( لتر 60( واط سعة )2500تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل سخان ماء كيربائي قدره )

 90 –مزود بثيرموستات ) صفر ى اجود االنواعذات صناعو اوروبية او مايعادليا من 
ممم( والصاج  2.4درجو مئويو ( وساعة حراره ومصباح اشاره سماكة الصاج الداخمي )

ممم( ومعالج بالدىان الحراري ومعزول بمادة الفوم و السعر يشمل وصالت  0.7الخارجي )
الكروم المرنو ومحابس الزاويو والرداد وكافة القطع ومرابط التثبيت مع التوصيل بشبكة 

بالسخان  الخاصة وصل بنقطة الكيرباءتمحمال عمى السعر وال ىالماء البارد والساخن
( ذو مصباح االشاره صناعة اوروبيو من اجود MKمفتاح التشغيل نوع )و  القائمة حاليًاى

تثبيت والمواسير والعمب والوصالت االنواع مع جميع األعمال الالزمة من حفر و 
نقطة الكيرباء بحسب و وحتى االدابترات البالستيكيو واألسالك النحاسيو المعزولو 

المواصفات العامة والكود االردني وشروط العطاء وتعميمات الميندس المشرف مع تقديم 
 عينات ليتم اعتمادىا من قبل الميندس المشرف.
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 الكميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العمل نوع 
 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالرقم

 والحروف

 المبمغ االفراديلسعر ا

 د ف د ف

 : بالعدد  20
ستبدال وتشغيل نقطة إبريز )مقبس( كيرباء ثالثي مؤرض مزدوج  تقديم وتوريد وتركيب وا 

عمى عمبو ( صناعو اوروبية من اجود االنواع يركب MKأمبير ( نوع )13فاز( )  1)
مناسبوى كبديل ألباريز الكيرباء المفردة والمركبة حاليا في المبنى القائم مع الحفاظ عمى 
سالمة الموصالت الكيربائية المتصمة باالباريز المنوي أستبدالياى والسعر يشمل أستبدال 

ك العمب الكيربائية القدمة بعمب جديدة تتناسب مع حجم األباريز المزدوجة الجديدهى وكذل
كافة المةةواد واألعمال الالزمة من حفر وتثبيت ومواسير والوصالت واالدابترات البالستيكيو 
بحسب المواصفات العامة والكود االردني وشروط العطاء وتعميمات الميندس المشرف مع 

 . اعتمادىا من قبل الميندس المشرف تقديم عينات ليتم
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 خمسون

 د ف د ف

    

 
 كتابةةةةةةةةة

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

 
 كتابةةةةةةةةة

...........

........... 

 : بالعدد  22
مع تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل نقطة قدره كيربائية مؤرضو لمكيف اليواء الكيربائي 

 لمتحكم بتشغيل( أمبير من اجود االنواع 32) كيربائي اوروبي)مفتاح( تركيب مستعزل 
 ى( طن يركيب عمى ارتفاع مناسب لتشغيل مكيفات اليواء2.5)ىواء كيربائي قدره مكيف 

خالل بالط االرضيات القائم تثبيت الوالسعر يشمل كافة المةةواد واألعمال الالزمة من حفر و 
وايضا خالل الجدران الخرسانية القائمة حاليا تحت القصارهى مع عمل المتطمبات  حاليا

التشققات جراء اعمال التحفير لمواسير الكيرباءى مثل شبك من  ايتياالالزمة لحم
مواسير محمال عمى السعر القصارةى ونحوىاى واعادة االوضاع كما كانت عميو سابقاى 

االدابترات و  والوصالتوالعمب ( ممم 25( قياس )PVCمبممر كموريد الفينيل )
صناعو محميو ذات مساحة ( PVCالبالستيكيوى واألسالك النحاسيو الكيربائية المعزولو )

المواصفات اطع التيار بحسب حتى قمن وحدة التكييف الداخمية و  2( ممم4×3)  مقطع
وشروط العطاء وتعميمات الميندس المشرف ى مع تقديم عينات  والكود االردني العامة

 المشرف . ليتم اعتمادىا من قبل الميندس
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 الكميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العمل نوع 
 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالرقم

 والحروف

 المبمغ االفراديلسعر ا

 د ف د ف

 : بالعدد  22
تكييف ىواء كيربائية )حاميى بارد( تشتمل عمى وتشغيل وحدات  تقديم وتوريد وتركيب

( طن ذات 1.5( قدره )Inverterوحدتين داخمي وخارجي من الصنف الموفر لمطاقة )
ماركة معروفو من اجود االنواعى ذات ضجيج ضمن القيم المرجعية العالمية لحيز العمل 

(Decibel( ال يتعدى )45dB عمى ان تركب  الوحدات الداخمية في المكان واالرتفاع )
مشرفى والوحدات الخارجية عمى سطح المبنى من المناسب بالتنسيق مع الميندس ال

( Rubberخالل قواعد خاصة ليذه الغاية لمتثبيت الوحدة ومنع االىتزاز والضجيج )
والسعر يشمل جميع التوصيالت الكيربائية وانابيب الغاز بين الوحدة الداخمية والخارجية 

ى السعر عمل فتحات وتوصيميا مع نقطة الكيرباء الخاصة بوحدات التكييفى محماًل عم
مناسبة خالل جدران الواجيات الخارجية لممبنى القائمة حاليًا وبعد اتمام العمل اغالق 
عادة االوضاع كما كانت عميو  الفتحات الجدارية وعزل مواسير الغاز بالمواد المناسبة وا 

سبة سابقًا مع االخذ بعين االعتبار تركيب مواسير تصريف تكثيف المياه بالطريقة المنا
كل ما يمزم من وسائل الحمايو ضد الرطوبو  عمل معبالتنسيق مع الميندس المشرفى 
 وتعميمات الميندس والمواصفات الفنية لنسخة العطاء والمطر بحسب المواصفات العامة

تقديم عينو ى عمى ان يتم ارفاق الكتالوجات لوحدات التكييف بوثيقة العطاء و المشرف
 عند اإلحالة . المشرف من قبل الميندس العتمادىا
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   ثالثة عشر

 د ف د ف
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 الكميةةةةةةةةةةةةة العمل نوع 

 بةةةةةةةةةةةةةةةالرقم
 والحروف

 المبمغ االفراديلسعر ا

 د ف د ف

 : بالعدد  23
تقػديـ وتوريػد وتركيػػب وتشػغيؿ نقطػة إبريػػز/ مخػرج  شػبكة نػػت التاليػة  ذات صػناعو اوروبػػي مػف اجػػود 
االنػػػواع , والسػػػعر يشػػػمؿ كا ػػػة المػػػػػواد واألعمػػػاؿ الالزمػػػة مػػػف حفػػػر وتثبيػػػت خػػػالؿ بػػػالط االرضػػػيات 

القائمة حاليا  والجدراف الخرسانية القائمة حاليا تحت القصاره, وعمؿ المتطمبات الالزمة لحماية الجدراف
مف التشققات جراء اعماؿ التحفير لمواسير الكيرباء, مثؿ شبؾ القصارة ونحوىا, واعادة االوضاع كمػا 

( ممػػـ 25-20( قيػػاس )PVCكانػػت عميػػو سػػابقا, محمػػال عمػػى السػػعر مواسػػير مبممػػر كموريػػد الفينيػػؿ )
( مػف CAT6 UTP cableو )والعمب والوصالت واالدابتػرات البالسػتيكيو واألسػالؾ النحاسػيو المعزولػ

(, بحسػب التعميمػات 9Ucabinetاجود االنواع , وحتى صندوؽ التجميع )كابينة شبكة نت الداخمية( )
المر قػػو والمواصػػفات العامػػة والكػػود االردنػػي والمواصػػفات الفنيػػة وشػػروط العطػػاء وتعميمػػات المينػػدس 

 رؼ .المشرؼ , مع تقديـ عينات ليتـ اعتمادىا مف قبؿ الميندس المش
 ( .RJ45مخرج شبكة نت مفرد ) -1
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 اربعون

 د ف د ف

    

 
 

 كتابةةةةةةةةة
...........

.......... 

 
 

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

 بالعدد :  24
( التاليػػػة عمػػػى اف يركػػػب داخػػػؿ switch desktopتقػػػديـ وتوريػػػد وتركيػػػب و حػػػص وتشػػػغيؿ )

( بما يتناسب 9Ucabinetالداخميو / نت )كابينة شبكة نت الداخمية( )صندوؽ تجميع الشبكة 
بحسب شروط العطاء, والمواصفات المر قػة وتعميمػات المينػدس المشػرؼ, ( 10) مع البند رقـ

 مع تقديـ عينات ليتـ اعتمادىا مف قبؿ الميندس المشرؼ :
 ( خط.switch desktop ( )24 تقديـ وتركيب و حص وتشفيؿ ) -1
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 أثنان

    

 كتابةةةةةةةةة
...........

........... 

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

 : بالعدد  25
تقديـ وتوريد وتركيب وتشغيؿ صندوؽ تجميع الشبكة الداخميو / نت )كابينة شبكة نت 

الداخمية (, والسعر يشمؿ جميع التوصيالت, والتجميع,  والمعدات 9Ucabinetالداخمية( )
لمكابينو, بحسب الوصؼ المر ؽ بنسخة العطاء, وجميع ما يمـز مف اعماؿ الحفر, والتثبيت 

خالؿ بالط االرضيات القائـ حاليا, مع اعادة االوضاع كما كانت عميو سابقا, وعمؿ 
المتطمبات الالزمة لحماية الجدراف مف التشققات جراء اعماؿ الحفر لمواسير شبكة النت 

ات المقصور القائمة حاليا, مثؿ شبؾ القصارة, ونحوىا,  محمال عمى السعر خالؿ الجدر 
( ممـ وتزويد الصندوؽ مف الداخؿ 25-20( قياس )PVCمواسير مبممر كموريد الفينيؿ )

)الكابينو( بنقطة كيرباء مف خالؿ مقبس كيرباء واحد  از مفرد متصال مع لوحة التوزيع 
, بحسب 2( ممـ2.5×3التغذية ذات مساحة المقطع ) الفرعية الكيربائية مف خالؿ اسالؾ

التعميمات المر قو, والمواصفات العامة, والكود االردني, محماًل عمى السعر توصيؿ خط 
( زوج مف لوحة تجميع اليواتؼ داخؿ المبنى القائـ حاليًا, بحسب تعميمات 1الياتؼ )

 الميندس المشرؼ, مع تقديـ عينات ليتـ اعتمادىا مف قبمو.
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 الكميةةةةةةةةةةةةة العمل نوع 
 بةةةةةةةةةةةةةةةالرقم
 والحروف

 المبمغ االفراديلسعر ا

 د ف د ف

 : بالعدد  26
( سـ عمى اف تركب مف 25-20) تقديـ وتوريد وتركيب وتشغيؿ مراوح شفط دائرية قطر

ذات صناعو اوروبية او مايعادليا مف ودورات المياه القائمة حاليا خالؿ زجاج نوا ذ المطبخ 
مبممر  والسعر يشمؿ كا ة المػػواد واألعماؿ الالزمة مف حفر وتثبيت ومواسير ,اجود االنواع

 ات البالستيكيووالعمب والوصالت و االدابتر ( 25-20( قياس )PVCكموريد الفينيؿ )
( 1.5×3) ( صناعو محميو ذات مساحة مقطعPVCواألسالؾ النحاسيو الكيربائية المعزولو )

( ذو مصباح االشاره صناعة اوروبيو مف اجود االنواع وحتى MKمفتاح التشغيؿ نوع )و  2ممـ
وحتى المروحة وتركيب كؿ مايمـز مف كاسكيت مفتاح التشغيؿ مف خالؿ اقرب نقطة كيرباء 

محمال عمى السعر عمؿ حوه لتثبيت المروحة خالؿ زجاج النا ذة لمنع دخوؿ مياه االمطار ون
عمى اف تشمؿ المروحة عمى عطاء خارجي لمنع دخوؿ الفتحات المناسبة مف زجاج النوا ذ 

اليواء الى الداخؿ وكذلؾ ابطية نقاط التوصيؿ بحسب المواصفات العامة والكود االردني 
 .قبمو مات الميندس المشرؼ مع تقديـ عينات ليتـ اعتمادىا مفوشروط العطاء وتعمي
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أحدى  
  عشر

 د ف د ف

    

 كتابةةةةةةةةة
...........

........... 

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

 : بالعدد  27
ستبداؿ وتشغيؿ وحدات االناره الكيربائية التالية كبديؿ  عف وحدات تقديـ وتوريد وتركيب واا

مع الحفاظ عمى سالمة الموصالت الكيربائية المتصمة  االنارة المركبة حاليا  ي المبنى القائـ,
المنوي أستبداليا عمى اف تكوف مطابقة لممواصفات العامة والمحمية ومطابقة وحدات االنارة ب

ؿ ما يمـز لشروط وتعميمات العطاء ذات صناعو اوروبيو او ما يوازييا مف اجود االنواع مع ك
مف وسائؿ الحمايو ضد الرطوبو والمطر بحسب المواصفات العامة والمواصفات الفنية لنسخة 
العطاء وتعميمات الميندس المشرؼ مع تقديـ عينو العتمادىا مف قبؿ الميندس المشرؼ, 
عمى اف  ؾ وتسميـ وحدات االنارة القديمة وبجميع انواعيا لمستودعات السمطة حسب 

 : االصوؿ
( سـ معدني مطمي حراريا مع بطاء 60×60حدة اناره تركيب عمى السقؼ قياس )و  -1

واط تركيب عمى االسقؼ عمى اف ( LED( )40-45خارجي نا ذ لمضوء صنؼ )
 يتو ر ييا كاسكيت لمحمايو ضد الرطوبو يحدد لوف االنارة مف قبؿ الميندس المشرؼ. 

 
مي حراريا مع بطاء خارجي ( مطري دائري معدني مطspotlightوحدة اناره سبوت ) -2

( واط تركيب عمى االسقؼ عمى اف يتو ر ييا LED( )20-24نا ذ لمضوء صنؼ )
 كاسكيت الحمايو ضد الرطوبو تحدد لوف االنارة مف قبؿ الميندس المشرؼ.
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 الكميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العمل نوع 
 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالرقم

 والحروف

 المبمغ االفراديلسعر ا

 د ف د ف

 : بالعدد  28
 ( في سقف قاعاتdata showتقديم وتوريد وتركيب اعمال الت سيس لجياز العرض )

مل عمى تالمشرف عمى ان تش االجتماعات في المكان المناسبى الذي يحدده الميندس
مبممر كموريد كيبل إشارة مع اطراف التوصيل من اجود االنواع يركب داخل ماسورة من 

ى ( ممم وحتى طاولة جياز الحاسوب الخاص بالعرض32-25) ( قياسPVCالفينيل )
وبالط  الجدران تثبيت خاللالو  حفرالةةوادى واألعمال الالزمة من والسعر يشمل كافة الم

من  لحماية الجدران القائمة حالياً  عمل المتطمبات الالزمةكذلك و  حالياى ةالقائماالرضيات 
ى محمال عمى ونحوىا اسير الكيرباءى مثل شبك القصارةر لمو التشققات جراء اعمال الحف

ى مع تزويد مكان تثبيت قاعدة تعميق المعدنية لجياز العرض)القاعدة(  السعر الحامل
( فاز 1مفرد )كيرباء عمى السقف بنقطة كيرباء من خالل مخرج إبريز  جياز العرض

األسالك النحاسيو الكيربائية  متصال مع لوحة التوزيع الفرعية الكيربائية من خالل 
ى عمى ان تثبت 2( ممم2.5×3ذات مساحة المقطع )( صناعو محميو PVCالمعزولو )

 في السقف الخرسانية لممبنىى بحسب شروط العطاء وتعميمات الميندس المشرف .  
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 د ف د ف
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 كتابةةةةةةةةة
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 بالعدد: 29
بقةدرة  (Stainless Steelالحراريةة )تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل وحدات تجفيف االيدي 

مةةن  ذاتيةةاً  ذات صةةناعو اوروبيةةة مةةن اجةةود االنةةواع تعمةةل ( واط2000-2500كيربائيةةة )
خةةالل مجةةس حركةةو اليةةد تركةةب بجانةةب مغاسةةل الوحةةدات الصةةحيو بارتفةةاع يتناسةةب مةةع 

عمةةى السةةعر نقطةةة التغذيةةة الكيربائيةةة وحتةةى قةةاطع التيةةار الكيربةةائي  االسةةتخدام محمةةالً 
لسعر يشمل كافة المةةواد واألعمال الالزمة من حفر وتثبيت والمواسير والعمب والوصةالت وا

ذات الصةةةناعة المحميةةةة بقيةةةاس و االدابتةةةرات البالسةةةتيكيو واألسةةةالك النحاسةةةيو المعزولةةةو 
عةادة األوضةاع إلةى مةا كانةت  بحسةب المواصةفات الفنيةة وشةروط العطةاء 2(ممم2.5*3) وا 

ويشمل السعر جميع مةا تم اعتمادىا من قبل الميندس المشرف مع تقديم عينات لي عميو 
 المشرف سيمزم إلنجاز العمل حسب األصول وحسب المواصفات وحسب تعميمات الميند
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 الخالصةةةةةةةةةةةةو

 بيان االعمال الرقم
الصفحو 
 المنقول منيا

 القيمو

 دينار فمس

   2  طوب أسمنتيبالط سيراميك + دىان أممشن+ دىان أسقف +  2

   3 صيانة أبواب + أبواب منجور قصارة + 2

   4  بالط صيني لجدرانلمبوفيو +  ألمنيوم خزائن 3

   5  أعمال متفرقةمرايا + بالط ارضيات + 4

   6  شبابيك ألمنيوم +طاولة اجتماعات +لوح مغناطيسي+برادي زيبرا 5

   7 لوحة كيرباء فرعية 6

   8 أسالك نحاسية+سخان ماء كيربائي 7

   9 نقاط اباريز +نقطة قدرة كيربائية لمكيف 8

   20 وحدات تكييف ىواء  9

   22 صندوق تجميع +  desktop switchأبريز مخرج نت + 20

   22 مراوح شفط +وحدات اناره 22

22  +Data show   23 وحدات تجفيف ايدي   

عمل يستحدث خالل العمل في المشروع ولم يرد ضمن  أليمبمغ احتياطي : وذلك  23
 بنود العطاء  

ويتم احتساب قيمة ىذا البند من خالل تقديم وصوالت ليتم اعتمادىا من الميندس 
% ( 5احتساب نسبة ربح )  وادراجيا ضمن المطالبات المالية عمى ان يتم المشرف

عمى قيمة الوصوالت  وال يترتب عمى السمطة اي تعويضات ماليو او زمنيو جراء 
 .التاخير 
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