
  محافظة الجـيزة

  حـي الدقـي  

  إدارة العقود والمشتريات

  

  كراسة الشروط والمواصفات الفنية

  ٢٠١٧/ ٢٠١٦/  ٣للمناقصة المحدودة رقم   

  )كهربى  –صحى   –إعتيادى  (لعملية األعمال السنويه 

 -------------------------------  

  شاملة المصاريف  ٣٠٠ثمـن كراســة الشـروط ً   .االدارية جنيهـا

  ال غير  (جنيـة ٦٧٠٠التأمـيـن المؤقـت ً   . )ستة آالف وسبعمائة جنيها

 ١٢فى تمام السـاعة  ٢٠١٧ / ٣ / ٢٦جلسـة فتـح المظاريـف الفنيـة يوم األحد  الموافق  ً   ظهــرا

  .بمقـر إدارة العقـود والمشتريـات بالحـى 

  

  

  

  

  

  



  محافظة الجـيزة

  حـي الدقـي

  ريات إدارة العقود والمشت

===============  

  الشروط  العامة

   ٢٠١٧/ ٢٠١٦/  ٣للمناقصةالمحدودة رقم  

  )كهربى  –صحى   –إعتيادى  (لعملية األعمال السنويه 

 -------------------------  

  مدة العملية سنة كاملة على مايرد من أعمال لصالح الحـى أو لصـالح أى جهـة حكوميـة بنطـاق
الشروط واألسعار بعد إنتهاء السنة لحـين طـرح المناقصـة الجديـدة الحى ويستمر العمل بنفس 

 .والترسية والتعاقد 
  تقدم األسعار شاملة ضريبه القيمة المضافة. 
  مدة اإلرتباط باألسعار ثالثة شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية. 
  ال غيــر  (جنيـــه  ٦٧٠٠التأميــن المؤقـــت مبلــغ ً يــتم ســدادهم  )فقــط ســتة آالف وســبعمائة جنيهــا

ً أو بشـيك مقبـول الـدفع أو بخطــاب ضمــان صـادر مـن أحــد البنـوك المصـرية وغيـر مشــروط  نقــدا
 .من قيمة الترسيه  % ٥وسـارى لمـدة أربعـة شهـور ويزاد التأمين إلى تأمين نهائى بنسبة 

 ر تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين إحدهما للعرض الفنى والثـانى للعـرض المـالى ويقتصـ
 ً  فتح المظاريف الماليه على العروض المقبوله فنيا

  يرفق بالمظروف الفنى المرفقات التاليه:- 
صورة من التسجيل  -صورة من السجل التجـارى   -صـورة من البطاقـة الضريبيـة مجددة (

بطاقة عضوية اإلتحاد المصرى لمقاولى  –لدى مصلحة الضرائب علىالقيمة المضافة 
  ).عقد تأسيس الشركة  –التأمين المؤقت  - صورة سابقة األعمال  –ء التشييد والبنا

  ومختومــة ً ً وحروفــا يرفـق بــالمظروف المــالى قــوائم األســعار للبنــود مكتوبــه بخــط واضــح ارقامــا
  .بخاتـم مقدم العطاء ويحظر الكشط أو المحو 

   بــإدارة  ١٢فــى تمــام الســاعة  ٢٠١٧ /٣/ ٢٦تحــدد موعــد فــتح المظــاريف الفنيــة يــوم االحــد ً ظهــرا
  .العقود بالحى 

  الشروط والمواصفات المرفقة بالكراسة جزء ال يتجزأ من هذه الشروط.  
  الشركة الراسـى عليهـا المناقصـة  (والطرف الثانى  )حى الدقى  (يقبل كل من الطرف األول( 

ــة  ن ومــا تجريــة مــ )إدارة الفتــوى والتشــريع  (بمراجعــة بنــود العقــد بعــد تحريــره بمجلــس الدول
  .تعديالت على البنود المدرجة 

   والئحتــة التنفيذيــة بشـأن  ١٩٩٨لسنــة  ٨٩تخضـع هذه المناقصـة لكافـة أحكـام مــواد القانــون
ً لهذه الشروط وذلك فيما لم يرد بشأنـه نـص خاص   .المناقصات والمزايدات وتعتبـر مكمال

       



  محافظة الجيزة

  حــــــــي الدقـــي

  إدارة المباني 

========  

  شروط المحاسبة على فروق االسعار

  

  ـــود أو مكوناتهـــا ـــامالت البن ـــي مع ـــالمظروف الفن ـــاول أن يتضـــمن عطـــاءه ب ـــى المق يجـــب عل

والتـــي تحـــدد بـــالبنود الـــواردة بكراســـة الشـــروط والمواصـــفات ويـــتم التعاقـــد علـــى اساســـها 

ً فــي حالــة عـــدم تضــمن المقـــاول عطــاءه تلـــك المعــامالت يـــتم اســتبعاد العطـــاء وذ لــك بنـــاءا

 .٢٠١٠لسنة  ٣٤٧على قرار وزير المالية رقم 

  ـــي ـــر ف ـــة التغيي ـــن مســـتحقات نتيج ـــب خصـــمه م ـــغ الواج ـــاول أو المبل ـــغ المســـتحق للمق المبل

ً أو انخفاضاً   .أسعار البنود ارتفاعا

  مــــن الــــرقم القياســــي ً الــــرقم القياســــي لســــعر البنــــد أو مكوناتــــه عنــــد المحاســــبة مطروحــــا

ـــاريخ فـــتح الم ـــد ت ـــك مـــن للســـعر عن ـــة أو االســـناد المباشـــر بحســـب االحـــوال وذل ظـــاريف الفني

 .واقع نشرة االرقام القياسية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء

 ــــود المتغيــــرة ً بالنســــبة للبن ً أو خفضــــا ــــا ــــديل لألســــعار رفع ــــى التع ــــاول عل أو .يحاســــب المق

ـــ ـــرور ســـته اشـــهر م ـــد م ـــة بع ـــالث اشـــهر تعاقدي ـــل ث ـــتح المظـــاريف مكوناتهـــا ك ـــاريخ ف ن ت

 .الفنية أو االستاد المباشر

  ـــة ً لالعتمـــادات المتاح ـــا ـــة وفق ـــات المطلوب ـــذ الكمي ـــتم تنفي ـــة وي الكميـــات بالمقايســـة تقديري

 .خالل فترة التعاقد دون اعتراض المقاول

  

  

  

  



البنود المتغيرة الواردة 
ضمن بنود العمليه 
بكراسة الشروط 

  والمواصفات

  للتعديل معامل العناصر القابلة

المعامل هي نسبة التي يحددها المقاول بعطائه 
لكل بند أو مكوناته من البنود المتغيرة بمراعاة أال 

أو الواحد  %١٠٠تساوي صفر ويقل محموعها عن 
  الصحيح بالنسبة لكل بند أو مشتمالته

  العنصر

  الثابت

  إجمالي

  العناصر

  ألمونيوم  بتومين  خشب  طوب  حديد  اسمنت

 ٢٥-٢٤-٢٣-٢٢بنود رقم 
  %١٠٠  %  ٠  ٠  ٠  %  ٠  %  )مباني(

 - ١٧--١٥-١٤-١٣بنود أرقام 
  %١٠٠ %  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  %  )أعمال خرسانه عادية(

  ٢١-٢٠-١٩بنود أرقام 

  )أعمال خرسانه مسلح(
%  %  ١٠٠ %  ٠  ٠  ٠  ٠%  

  ٢٨-٢٧-٢٦بنود أرقام 

  )أعمال العزل(
١٠٠ %  ٠  %  ٠  ٠  ٠  ٠%  

- ٣٥-٣٠-٢٩بنود أرقام 

  %١٠٠  %  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  %  )بياضأعمال ( ٣٧-٣٦

-٥١-٥٠-٤٩-٤٦بنود أرقام 

٥٧-٥٦- ٥٥-٥٤-٥٣-٥٢-

أعمال (٦١-٦٠-٥٩-٥٨
  )اآلرضيات

%  ١٠٠ %  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠%  

-٧٩-٧٨-٧٧بنود أرقام 

أعمال ( ٨٧- ٨١-٨٠
  )ألمونيوم

١٠٠ %  %  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠%  

-١١٧-١١٦-١١٥بنود أرقام 

١١٩-١١٨  

  )أعمال نجارة(١٢٥
١٠٠ %  ٠  ٠  %  ٠  ٠  ٠%  

-١٠٩-١٠٨-١٠٧أرقام  بنود

أعمال (١١٤-١١٣-١١٢-١١١-١١٠
  )معدنية

١٠٠ %  ٠  ٠  ٠  ٠  %  ٠%  

 
 



  محافظة الجيزة
  حي الدقي

  إدارة المباني
  

  المقايسة السنويةاألعتيــــــــاديـــــــــة
  الكميات على ما يرد من اعمال ٢٠١٦/٢٠١٧للعــــام المــــالــــــي 

 

  الكمية  الوحدة  األعــــمــــــــــــــالبـيــــــــان 
  الفئة

  اإلجمالي
  جنيه  قرش

  -:األعمال االعتيادية  -:أوال 
  ـ ):أعمال التكسير (

  حوائط مباني سمك طوبة من أي نوع من الطوب ب هدم وتكسير
ومحمل علي البند نقل ما يكسوها من بياض أو سيراميك أو خالفه 

حسب  التكسيرو خالفه إلى المقالب العموميةالمخلفات الناتجة عن 
  .أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف 

  ١  ٣م

   

هدم و تكسير مباني حوائط سمك نصف طوبة من أي نوع من الطوب 
ومحمل علي البند نقل بما يكسوها من بياض أو سيراميك أو خالفه 

حسب  العموميةالمخلفات الناتجة عن التكسير و خالفه إلى المقالب 
  .أصول الصناعة و تعليمات جهاز اإلشراف 

 ٢٥  ٢م

   

تكسير بياض أو لياسات أو سيراميك أو موزايكو أو حجر أو رخام أو 
خالفه على الحوائط بأي سمك ومحمل علي البند نقل المخلفات 

الناتجة عن التكسير و خالفه إلى المقالب  العمومية وحسب أصول 
 . و تعليمات جهاز اإلشراف الصناعة

 ١٠٠  ٢م

   

تكسير بالط أو سيراميك أو رخام أو باركيه أو خالفه لألرضيات آلي 
سمك ومحمل علي البند نقل المخلفات الناتجة عن التكسير و خالفه 

إلى المقالب العمومية حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز األشراف 
. 

  100  ٢م

   

ومحمل علي البند نقل تكسير درج ساللم من أي نوع و بأي سمك 
حسب  المخلفات الناتجة عن التكسير و خالفه إلى المقالب  العمومية

  .أصول الصناعة و تعليمات جهاز األشراف 
  ١٠  ط.م

   

ومحمل علي البند نقل المخلفات عادية بأي سمك  تكسير خرسانة
حسب تعليمات  المقالب العموميةالناتجة عن التكسير وخالفه إلى 
  .جهازا ألشراف وأصول الصناعة 

 ١  ٣م
   

م و البند شامل نقل المخلفات ١سم وعرض ١٠قطع أسفلت بسمك 
  .حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز األشراف 

 ٢  ط/م
   

     ١  ٣متكسير خرسانة مسلحة بأي سمك ومحمل علي البند نقل المخلفات 



إلى المقالب  العمومية حسب تعليمات الناتجة عن التكسير و خالفه 
جهاز أشراف والبند يشمل فصل الحديد وتسليمه لإلدارة شامل مما 

  .جميعه
نقل المخلفات الناتجة عن التكسير و خالفه إلى المقالب  العمومية 

محمل عليه تنزيل المخلفات من أي ارتفاع و بدون عالوة إنتفاش 
  .الصناعة وتعليمات جهاز أشرافشامل مما جميعه طبقا ألصول 

 ٥  ٣م
   

 ـ : )أعمال الحفر والردم  (
حفر لزوم األساسات في أي نوع من أنواع التربة حسب األبعاد 
والقطاعات الموضحة بالرسومات حتى منسوب األرض الصالحة 

للتأسيس مهما كان عمق الحفر وطبقا لجسة التربة و إن وجدت 
المشرف وعمل جسه استرشادية بطريقة معتمدة من المهندس 

ومحمل على البند نقل المخلفات للمقالب العموميةوالبند كامل مما 
  .جميعه حسب الشروط والمواصفات وتعليمات جهاز اإلشراف

 ١ ٣م

   

ردم حول األساسات من ناتج الحفر على أن يتم الردم على طبقات ال 
بالمندالة و غمرها سم و دك كل طبقة على حده  ٢٥تزيد سمكها عن 

بالمياه و البند يشمل فرز الردم و استخدام الصالح منه فقط و حسب 
  .الشروط و المواصفات و أصول الصناعة و تعليمات جهاز األشراف 

  ١  ٣م

   

ردم برمال نظيفة موردة للردم حول األساسات وداخل المبنى أو خالفه 
بالمندالة كامل مما مع تسوية الردم والغمر بالمياه والدك جيدا 

  .جميعه حسب الشروط و المواصفات و تعليمات جهاز األشراف
  ١  ٣م

   

  ـ :أعمال الخرسانات العادية  
توريد وصب خرسـانة عادية لألساسات و خالفه طبقا لألبعاد و 

 ٣م٤ ٠+زلط  ٣م٨ ٠القطاعـات الموضـحة بالرسـومات الهندسـية بنسبة 
 ٢٨بورتالندى عادي ذات مقاومة مميزة بعد كجم اسمنت ٣٠٠ +رمل 

و الفئة تشمل عمل أي شدات خشبية  ٢سم/كجم٢٠٠يوما ال تقل عن 
الزمة و الخلط و الصب ميكانيكي و الدمك و المعالجة برش المياه 

الخرسانية و نهو البند كامل مما جميعه طبقا للشروط والمواصفات 
  .وأصول الصناعة و تعليمات جهاز اإلشراف 

  ٣  ٣م

   

سم لزوم دكة األرضيات ١٠توريد وصب خرسانة عادية سمك
كجم أسمنت بورتالندى عادي والفئة ٢٥٠/رمل ٣م٤ ٠+زلط ٣م٠٨بنسبة

تشمل الخلط والصب ميكانيكي والدمك والمعالجة برش المياه 
للخرسانة ونهو البند كامل مما جميعه شرح البند السابق وطبقا 

  .جهاز األشراف للشروط و المواصفات و تعليمات

  ٢٥  ٢م

   

 ٨ ٠سم لزوم دكة األرضيات بنسبة  ١٥توريد وصب خرسانة عادية سمك
كجم أسمنت بورتالندى عادي والفئة تشمل ٢٥٠/رمل ٣م ٤ ٠زلط  ٣م

الخلط و الصب ميكانيكي و الدمك و المعالجة برش المياه للخرسانة و 
 ٢٥  ٢م

   



للشروط و نهو البند كامل مما جميعه شرح البند السابق و طبقا 
 .المواصفات وتعليمات جهاز األشراف

ط فك اى أنواع من البردورات ونقلها سواء إلى المقالب العمومية .م
  .أو إلى مكان تطلبه الجهة الطالبة طبقا لتعليمات جهاز اإلشراف

 ١٥  ط/م
   

f)(توريد وصب بردورة من الخرسانة الجاهزة  ai r f ace  
كجم أسمنت ٢٥٠/رمل٣م٤ ٠زلط ٣م٨ ٠منتتكون  ٣٠×٢٠/٢٥مقاس

بورتالندى عادي ونهو األعمال كامل مما جميعه وحسب الشروط 
  والمواصفات وأصول الصناعة و تعليمات جهاز األشراف

  ١٥  ط/م

   

حدائق ونهو األعمال كامل مما جميعه وحسب  توريد وصب بردورة
  .وتعليمات جهاز اإلشراف الشروط والمواصفات وأصول الصناعة

 ١٠  ط/م
   

 -:أعمال الخرسانة المسلحة
توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم األعمدة و الكمرات واألسقف 

كجم أسمنت بورتالندى ٣٥٠+رمل٣م٤ ٠+زلط٣م٨ ٠الساللم نسبة
طبقا  ٢سم /كجم  ٢٥٠والخرسانه ال تقل المقاومة المميزة لها عن 

للرسومات المعتمدة من األستشارى وعلي مسئوليته ويتم خلط ودمج 
خرسانة بعد الصب والبند يشمل نهو الخرسانة ميكانيكيا و معالجة ال

العمل كامل مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات و أصول الصناعة 
 .وتعليمات جهاز اإلشراف

 ٢  ٣م

   

سم لزوم البالطات  ١٥توريد وصب خرسانة مسلحة سمك متوسط  
بمحتوي ٢سم/كجم٣٥٠الممسوسه لزوم األرضيات والخرسانه ذات جهد  

مطابق للمواصفات القياسية  ٣م/كجم ٣٥٠اسمنتي ال يقل عن 
م  في /٦Ø١٢وبشبكه حديد , )٥٢المصرية و حديد عالي المقاومة رتبة 
والخلط الميكانيكي  )الصندقة  (االتجاهين والبند يشمل أعمال النجارة 

والدمك الجيد بالهزاز الميكانيكي والمعالجة الخرسانة  والتسويه كما 
ا لزيادة صالدة سطح الخرسانة وتعمل hardenerيشمل البند إضافة 

صب مع على زيادة مقاومتها لعوامل البرى و االحتكاك إثناء عملية ال
تشكيال للميول المناسبة لسطح هذه البالطات مع استخدام 

الهليكوبتر لتسوية السطح النهائى و حسب األصول الفنية كامل مما 
  .وطبقا للرسومات المعتمدة وتعليمات جهاز اإلشراف جميعه

  
  
  
  
  
 ٢م

  
  
  
  
  
  

١٠  

   

توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم األساسات بأي نسبة حديد كما 
شامل مما جميعه حسب  )١٩(بالرسومات بنفس مواصفات البند 

 .وتعليمات جهاز اإلشراف الشروط و المواصفات و أصول الصناعة
  ١  ٣م

   

  ـ :أعمال المباني 
توريد وبناء مباني طوب طفلي مصمت سمك طوبه فأكثر ونهو 
األعمال كامل مما جميعه حسب الشروط و المواصفات و أصول 

  ٥  ٣م
   



  .وتعليمات جهاز اإلشرافالصناعة 
توريد وبناء مباني طوب طفلي مصمت سمك نصف طوبه ونهو 

األعمال كامل مما جميعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة 
 .وتعليمات جهاز اإلشراف

  ١٠٠  ٢م
   

توريد وبناء مباني الطوب الوردي سمك طوبه ونهو األعمال كامل مما 
وتعليمات جهاز جميعه حسب الشروط و المواصفات و أصول الصناعة 

  .اإلشراف
  ١  ٣م

   

توريد وبناء مباني الطوب الوردي سمك نصف طوبه ونهو األعمال 
كامل مما جميعه حسب الشروط و المواصفات و أصول الصناعة 

  .جهاز اإلشراف وتعليمات
  ١٠  ٢م

   

  -:أعمال العزل 
على أن  األنواع من أجود أنسومات عازل للرطوبة من توريد وتركيب

ومحمل على البند الركوب على  تستخدم النار في أعمال اللحامات 
سم ويتم اعتماد العينة قبل التوريد شامل جميع األعمال ٢٠الحائط 

الالزمة ألنهاء األعمال طبقا للمواصفات والبند يشمل عمل لياسة 
سم ونهو الالعمال  مما جميعه حسب الشروط والمواصفات ٢اسمنتية 

ليمات جهاز مع عمل االختبارات الالزمة وطبقا لتعوأصول الصناعة 
  .اإلشراف

  ٢٥  ٢م

   

للرطوبة من ثالث طبقات البيتومين وطبقتين من عمل عازل توريد و
الخيش المؤكسد الساخن المقطرن الفاخر مع دهان كل طبقة من 

شامل  سم٢٠البيتومين محمل على البند الركوب على الحائط ب الخيش
سم ونهو ٢األعمال الالزمة والبند يشمل عمل لياسة اسمنتية  جميع

 مما جميعه حسب الشروط والمواصفات  الالعمال طبقا للمواصفات
 .وطبقا لتعليمات جهاز اإلشراف

 ٥ ٢م

   

مؤكسد لألساسات و  توريد و عمل طبقة عازلة من وجهين بيتومين
األعمال الالزمة على المباني و الخرسانات و األرضيات شامل جميع 

ألنهاء األعمال طبقا للمواصفات مما جميعه حسب الشروط 
  .تعليمات جهاز اإلشرافوالمواصفات و أصول الصناعة و

  ٥  ٢م

   

  -:أعمال بياض وتجليد وواجهات   
توريد وعمل بياض تخشين لألسقف والحوائط الداخلية بأي ارتفاع فوق 

المواصفات وأصول  الطرطشة العمومية والتخشين حسب الشروط و
  .وطبقا لتعليمات جهاز اإلشراف الصناع

 ١٠٠  ٢م

   

توريد وعمل بياض تخشين وجهات لزوم الوجهات  الخارجية فوق 
الطرطشة العمومية ومحمل عليه والسقاالت حسب الشروط و 

 .وطبقا لتعليمات جهاز اإلشراف المواصفات وأصول الصناعة
  ٥٠  ٢م

   

    ٢  ٢متوريد و عمل بياض مصيص فقط لألسقف ومحمل على البند السقاالت  



وطبقا لتعليمات جهاز حسب الشروط و المواصفات و أصول الصناعة 
  .اإلشراف

لألسقف حسب أصول الصناعة  )حليات(توريد و عمل كرانيش جبسية 
  .وتعليمات جهاز األشراف كامل مما جميعه 

  ١٠  ط.م
   

لألسقف أعلى السيراميك حسب  )حليات(كرانيش جبسية توريد و عمل 
  .أصول الصناعة وتعليمات جهاز األشراف كامل مما جميعه 

 ١٠  ط.م
   

عمل سقف صناعي من الجبس على شبك ممدد ومحمل على البند 
أعمال الحديد والتلبيش على الشبك كامل مما جميعه حسب أصول 

  .الصناعة وتعليمات جهاز األشراف 
  ١٠  ٢م

   

توريد ومصنعية بياض طرطشة أو فطيسة باللون المطلوب لزوم 
 /كجم أسمنت٢٥٠للواجهات مكون من طبقتين فوق البطانة من

وتعمل البطانة بمونة رمل وبودرة حجر واسمنت ابيض باللون ٣م
المطلوب وترش بالماكينة الخاصة وعلى طبقتين طبقا ألصول الصناعة 

 وطبقا لتعليمات جهاز األشراف ومحمل على البند السقاالت
  وتعمل الضهارة ٣م/كجم ٣٥٠سم بياض تخشين بنسبة٢بسمك.

 100  ٢م

   

بياض طرطشة على قديمة وجهين ومواصفات البند 
  .السابق 

  

 ٥٠  ٢م
   

أعمال مرمات لبياض التخشين شامل التكسير لألجزاء المطبلة ونقل 
وطبقا لتعليمات جهاز المخلفات للمقالب العمومية كامل مما جميعه 

  .األشراف
 ٥٠  ٢م

   

توريد وعمل بياض خارجى من حجر صناعى والبند يشمل البطانه 
والضهارة والنقش والدق المطلوب طبقا للشروط و المواصفات 

  .الفنية شامل مما جميعه وطبقا لتعليمات جهاز اإلشراف 
  ١٠  ٢م

   

باأللوان المطلوبة توريد وعمل بياض داخلي أو خارجي من الجرانوليت 
طبقا للشروط و المواصفات الفنية شامل مما جميعه وطبقا لتعليمات 

  .جهاز اإلشراف 
  ٥  ٢م

   

توريد وتركيب تجاليد من الحجر الفرعوني المطعم باللون و الشكل 
واألبعاد المطلوبة و نهو األعمال كامل مما جميعه حسب الشروط و 

  .جهاز اإلشراف  المواصفات و أصول الصناعة وتعليمات
  ٥٠  ٢م

   

توريد وتركيب تجاليد من الحجر  الهاشمى و نهو األعمال كامل مما 
جميعه حسب الشروط و المواصفات و أصول الصناعة وتعليمات جهاز 

  .اإلشراف 
  ٢٥  ٢م

   

توريد وتركيب كسوة طوب حراري للحوائط الداخلية والخارجية  سمك 
سم والبند يشمل القطع الخاصة ودهان وجهين بالورنيش ٥ ٢متوسط

بعد التركيب والتنفيذ ونهو األعمال كامل مما جميعه حسب الشروط 
  ٥٠  ٢م

   



  .والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف
حجر أرت أستون لزوم الواجهات و خالفه توريد و تركيب تكسيات 

باأللوان واألبعاد المطلوبة شامل مما جميعه حسب الشروط و 
 المواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف

 ٢٥  ٢م
   

توريد و تركيب قرميد لزوم زخرفة الواجهات محمل عليها الدهان إذا 
وتعليمات جهاز  لزم األمر وحسب الشروط و المواصفات و أصول الصناع

  .اإلشراف
 ٥  ٢م

   

سم و ٣توريدو تركيب كسوة طوب حراري لدرج سلم سمك متوسط 
البند شامل مما جميعه و حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز 

 .اإلشراف
 ١٠  ط/م

   

  ـ :أعمال الرخـام 
سم و يتم ٤سم و نائمة سمك٢توريد و تركيب درج رخام قائمة سمك

رمل و البند يشمل الجالء و التلميع  ٣م/أسمنتكجم ٣٥٠التركيب بمونة 
و تركيب وزرة من نفس نوع الرخام األتي ونهو األعمال مما جميعه  

تعتمد عينة قبل (حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف
  . )التوريد

  رخام جاللة بفص *
  .رخام جرانيت بأى نوع او لون مطلوب  *
  رخام اسود دبل بالك *
  رخام كرارة *
  

  
  
  
  
  
  

  ط/م
  ط/م
  ط/م
  ط/م

  
  
  
  
  
  
  
٢٥  
٢٥  
٥  
٥  

   

سم و البند يشمل ١٥ :سم٥سم ارتفاع من ٢توريد وزره رخام  سمك 
الجالء و التلميع لكل م يلزم لنهو األعمال طبقا ألصول الصناعة 

  ).تعتمد عينة قبل التوريد(وتعليمات جهاز اإلشراف
  

 جاللة  
 جرانيت بأى نوع او لون مطلوب 

  دبل بالك رخام اسود *
  رخام كرارة *

  ط/م
  ط/م
  ط/م
  ط/م

  
  
  
  
  
٢٠  
٢٠  
٥  
٥  

   

 )سم١٠ :٥(ارتفاع من )سم ٤إلى  ٢من  (أعتاب سمك
 جاللة 
 جرانيت بأي لون او نوع  مطلوب  

البند يشمل الجالء و التلميع لكل ما يلزم لنهو األعمال طبقا ألصول 
  ).تعتمد عينة قبل التوريد(الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف

  
 ط/م
  ط/م

  
  
 

  
  
١٠  
١٠ 

   



سم لألرضيات و ٢توريد وتركيب ترابيع رخام بالطات وباى مقاس بسمك 
رمل على فرشة رمل نظيفة محمل على ٣م/أسمنت٣٥٠التركيب بمونة 

البند الجلى و التلميع و نهو األعمال كامل مما جميعه حسب الشروط 
تعتمد عينة (اإلشرافو المواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز 

 . )قبل التوريد
 

 جرانيت بأي لون مطلوب  
 جالله 
  رخام كرارة *.

  أسود بالك*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ٢م
  ٢م
  ٢م
 ٢م
 م

  
  
  
  
  
  
  
٢٥  
٢٥  
٥  
٥  

   

اسود  .اخضر هندى (او رخام.احمر او رمادى)جرانيت( وتركيب توريد
 حواض الحمامات شامل الزوايا الحديدأسم لزوم ٢سمك   )اسبانى

محمل على البند الجلى و التلميع ونهو األعمال كامل مما جميعه 
  )تعتمد عينة قبل التوريد(حسب الشروط و المواصفات وأصول الصناعة 

  

 ١  ٢م

   

سم باالرتفاع المطلوب و يتم ٢كسوة للحوائط من الرخام سمك 
التركيب الرخام على الحائط بالرباط و السقية بلبانى األسمنت والرمل 

جلي و تلميع الرخام بالشمع وما يلزم لنهو األعمال حسب أصول و 
 . )تعتمد عينة قبل التوريد(الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف

  جرانيت مصري بأي لون اونوع  مطلوب. -------  
 جالله --------------------------------------

-------- 
 رخام أخضر هندي --------------------- 
 رخام كراره-- ----------------------- 
 رخام اسود نيرو ----------------------  

  
 
 
  
  
 
  ٢م
  ٢م
 ٢م
  ٢م
 ٢م

 
  
 
 

  
  
  
  
٢٥  
٢٥  
٥  
٥  
٥ 

   

    ٥  ٢مسم بأي مقاس كامل مما جميعه حسب ٤توريد وتركيب رخام سمك 



  .وتعليمات جهاز اإلشراف )تعتمد عينة قبل التوريد(أصول الصناعة
 -------------------------------- جاللة

 

  - :أعمال األرضيات 
 )تعتمد العينة (تـوريد و تركيب سيراميك للحوائط واألرضيات فرز أول 

قبل التركيب ومحمل على البند السقية وخالفه كامل مما جميعه 
وحسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف 

.  
  سم ٤٥-٢٠مقاس  
   سم٤٥مقاس اكبر من  

  
  
  
 
  
  ٢م
  ٢م

  
  
  
 
  
٥٠  
٥٠  

   

سم بوحه سمك ال  ٢توريد وتركيب بالط سنجابي لألسطح سمك ال يقل
مم ومحمل عليه الوزرة وحسب الشروط و المواصفات وأصول ٦يقل عن

 .الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف
  ٢٥  ٢م

   

مقاس اليقل عن  توريد و تركيب سيراميك بور سلين أرضيات بأي 
سم والبند يشمل فرشة الرمل و المونة و نهو األعمال كامل مما ٤٠×٤٠

جميعه حسب الشروط و الواصفات و أصول الصناع وتعليمات جهاز 
  .اإلشراف

 ٥٠  ٢م

   

 (سم مطعم ببطش رخام      ٣×٣٠×٣٠توريد وتركيب بالط موزا يكو 
ونهو األعمال سم ٥على فرشة رمل نظيفة سمك متوسط  )أالبستر

كامل مما جميعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة 
  وتعليمات جهاز اإلشراف

 ٢٥  ٢م

   

سم  حصوه بنك مصر على  ٣×٣٠×٣٠توريد وتركيب بالط موزا يكو 
سم ونهو األعمال كامل مما ٥فرشة رمل نظيفة سمك متوسط 

جهاز جميعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات 
  .اإلشراف 

  ١٠  ٢م

   

سم و محمل على ٣×٣٠×٣٠ )مترو األنفاق(توريد و تركيب بالط ممشط
سم ونهو األعمال كامل مما جميعه ٥البند رمل نظيفة سمك متوسط 

حسب الشروط و المواصفات و أصول الصناعة وتعليمات جهاز 
  .اإلشراف

  ١٥  ٢م

   

سم ومحمل على ٤×٤٠×٤٠المطلوبةتوريد وتركيب بالط كوارتز باأللوان 
البند عمل الدكة الخرسانية إذا لزم األمر وفرش طبقة رمل نظيفة 

سم ونهو األعمال كامل مما جميعه حسب الشروط ٥سمك متوسط 
  .والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف

 ٥  ٢م

   

مم من أجود الخامات المحلية ٣توريد و تركيب أرضيات قنالتكس سمك 
حسب اللون و المقاس المطلوب شامل مادة اللصق والسدابه النحاس 

و خالفه و تقدم العينة قبل التنفيذ و حسب الشروط و المواصفات 
  ١  ٢م

   



  .وتعليمات جهاز اإلشراف 
التلميع والتشميع وذلك عمل تجديد وجلى للموزايكو أو الرخام مع 

  ٠حسب الشروط والمواصفات وتعليمات جهاز االشراف
 ٢٥  ٢م

   

  ـ :أعمال الدهانات
توريد وعمل دهانات بالستيك داخلية من نوع ممتاز من أجود الخامات 

المحلية وجهين على قديمة مع عمل الصنفرة و المعجنة واألنواع 
األعمال كامل مما بعد كل وجه و األخر ان وجدت ونهو  )تلقيط(

جميعه حسب الشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات جهاز 
  .اإلشراف مع اعتماد العينات

 ٣٥٠ ٢م

   

 مصنعيات دهانات بالستيك داخلية من نوع ممتاز من أجود الخامات
المحلية وجهين على قديمة مع عمل الصنفرة و المعجنة  واألنواع

بعد كل وجه واألخر ان وجدت ونهو األعمال كامل مما جميعه  )تلقيط(
حسب الشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف 

.  

 ٥  ٢م

   

توريد وعمل دهانات بالستيك داخلية تأسيس من نوع ممتاز من أجود 
المحلية  مع عمل الصنفرة والمعجنة بعد كل وجه  واألنواع الخامات

واألخر ونهو األعمال كامل مما جميعه حسب الشروط والمواصفات 
 .وأصول الصناعة وتعليمات جهازاألشراف مع اعتماد العينات  

 ٥٠  ٢م

   

مصنعيات دهانات بالستيك داخلية تأسيس من نوع ممتاز من أجود 
الصنفرة والمعجنة بعد كل وجه واألخر ونهو  الخامات المحلية مع عمل

األعمال كامل مما جميعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة 
  .وتعليمات جهاز اإلشراف 

  ٥  ٢م

   

توريد وعمل دهانات ببوية الزيت داخلية من أجود الخامات المحلية   
بعد كل وجه  )تلقيط(وجهين على قديمة مع عمل الصنفرة والمعجنة 

األخر ان وجدت ونهو األعمال كامل مما جميعه حسب الشروط  و
والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف مع اعتماد 

  .العينات

  ١  ٢م

   

توريد وعمل دهانات ببوية الزيت داخلية تأسيس من أجود الخامات 
المحلية مع عمل الصنفرة والمعجنة بعد كل وجه واألخر ونهو األعمال 

مما جميعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة  كامل
  .وتعليمات جهاز اإلشراف  مع اعتماد العينات 

  ١  ٢م

   

توريد و عمل دهانات بالستيك واجهات تأسيس من ثالث أوجه 
بالستيك ش كيماويات البناء الحديثة أو ما يماثلها ويكون البالستيك 

والبند يشمل عمل سكينة مقاوم للحرارة والرطوبة وقابل للغسيل 
معجون من نفس المادة مع عمل الصنفرة الالزمه بين كل وجه واألخر 

ونهو األعمال كامل مما  واألنواع من نوع ممتاز من أجود الخامات

  ١٠٠  ٢م

   



جميعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز 
  .اإلشراف ومحمل على البند السقاالت مع  اعتماد العينة

 مصنعيات دهانات واجهات تأسيس من نوع ممتاز من أجود الخامات
المحلية مع عمل الصنفرة والمعجنة بعد كل وجه واألخر ونهو  واألنواع

األعمال كامل مما جميعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة 
  .وتعليمات جهاز اإلشراف ومحمل على البند السفاالت  

  ٥  ٢م

   

وعمل دهانات بالستيك واجهات لزوم الوجهات الخارجية من نوع توريد 
المحلية وجهين على قديمة مع عمل  واألنواع ممتاز من أجود الخامات

بعد كل وجه و األخر ان وجدت ونهو  )تلقيط(الصنفرة و المعجنة 
األعمال كامل مما جميعه حسب الشروط والمواصفات و أصول الصناعة 

  .ف مع اعتماد العيناتوتعليمات جهاز اإلشرا

 ٢٠٠  ٢م

   

 مصنعيات دهانات بالستيك واجهات من نوع ممتاز من أجود الخامات
المحلية وجهين على قديمة مع عمل الصنفرة و المعجنة  واألنواع

بعد كل وجه و األخر ان وجدت ونهو األعمال كامل مما  )تلقيط(
جميعه حسب الشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات جهاز 

  .اإلشراف

  ٥  ٢م

   

توريد و عمل دهانات الكية لزوم حوائط أو أعمال خشبية أو أعمال 
وجهين شامل المعجنة و الصنفرة مما جميعه حسب  معدنية و خالفة

  .الشروط و المواصفات الفنية وتعليمات جهاز اإلشراف
 ٥٠  ٢م

   

ط توريد ودهان الكية لزوم بردورات من اى مقاس بالون المطلوب .م
  .وطبقا لتعليمات جهاز اإلشراف وأصول الصناعة

  
  ٣٥  ط.م

   

لألسطح بالون المطلوب ثالثة توريد وعمل دهانات كومبليكو داخلي 
وطبقا لتعليمات جهاز  أوجه مع السنفرة والمعجنة لكل وجهة

  .اإلشراف وأصول الصناعة
  ١٥  ٢م

   

     ١٠  ٢م .شرح البند السابق لكن للوجهات شامل السفاالت
توريد وعمل دهانات فلوت وجهين لزوم أعمال الخشب شامل مما 

  .الفنية وتعليمات جهاز اإلشرافجميعه حسب الشروط والمواصفات 
 ٥٠  ٢م

   

  -:أعمال االلومنيوم والزجاج
من نوع ممتاز من أجود األنواع (توريد و تركيب أعمال الومنيوم 

على أن تقدم عينة من القطاع قبل التصنيع باللون الفضي  )والخامات
من أبواب و شبابيك أو قوا طيع لزوم المكاتب أو الغرف و البند يشمل 

مم و التجاليد ٦بوصة ان وجد  و الزجاج أبيض  ٥×١خشب قطاع حلق 
بأنواعها خشب ميالمين أو الومنيوم و الخردوات و الكاوتش و البرور 
وخالفه من نوع جيد و معتمد وكل ما يلزم لنهواالعمال طبقا ألصول 

  .الصناعة كامل مما جميعه وطبقا لتعليمات جهاز اإلشراف 

  ٢٥  ٢م

   



 
من نوع ممتاز من أجود األنواع (أعمال الومنيوم  توريد و تركيب

على أن تقدم عينة من القطاع قبل التصنيع باللون البني أو  )والخامات
حسب اللون المطلوب من أبواب و شبابيك أو قوا طيع لزوم المكاتب 

بوصة ان وجد و الزجاج   ٥×١أو الغرف و البند يشمل حلق خشب قطاع 
واعها خشب ميالمين أو الومنيوم و الخردوات مم و التجاليد بأن٦فيميه 

والكاوتش والبرور وخالفه من نوع جيد ومعتمد وكل ما يلزم لنهو 
األعمال طبقا ألصول الصناعة كامل مما جميعه وطبقا لتعليمات 

 .جهازاألشراف

  
  
  
  ٢م

١٠ 

   

من نوع ممتاز من أجود األنواع (توريد وتركيب أعمال الومنيوم 
أن تقدم عينة من القطاع قبل التصنيع باللون الفضي على  )والخامات

مم و التجاليد ٦قوا طيع لزوم الدواليب و البند يشمل الزجاج أبيض 
بأنواعها خشب ميالمين لزوم األرفف و الظهر الومنيوم و الخردوات و 

الكاوتش و البرور وخالفه من نوع جيد و معتمد وكل ما يلزم لنهو 
اعة كامل مما جميعه وطبقا لتعليمات جهاز األعمال طبقا ألصول الصن

  .اإلشراف 

  ١٠  ٢م

   

من نوع ممتاز من أجود األنواع (توريد و تركيب أعمال الومنيوم 
على أن تقدم عينة من القطاع قبل التصنيع باللون البني أو  )والخامات

اللون المطلوب قوا طيع لزوم الدواليب و البند يشمل الزجاج فاميه 
التجاليد بأنواعها خشب ميالمين لزوم األرفف و الظهر أو مم و ٦

الومنيوم و الخردوات و الكاوتش و البرور وخالفه من نوع جيد و 
معتمد وكل ما يلزم لنهو األعمال طبقا ألصول الصناعة كامل مما 

  .جميعه وطبقا لتعليمات جهاز اإلشراف

 ١٠  ٢م

   

أو المالمين لزوم الحوائط أو توريد و تركيب تجاليد من ألواح الومنيوم 
القواطيع باللون المطلوب و السعر يشمل أعمال التثبيت بالكاويتش و 

جميع االكسسوارت المطلوبة لنهو األعمال كامل مما جميعه طبقا 
  .ألصول الصناعة وطبقا لتعليمات جهاز اإلشراف

 ١٠  ٢م

   

اإلكسسوار فك وإعادة تركيب الومنيوم فضي أو بنى أو ملون شامل 
  .وما يلزم حسب تعليمات جهاز اإلشراف

 ١٠  ٢م
   

  توريد وتركيب كالون بلية لزوم األبواب و االلومنيوم
وتعليمات جهاز  نهو األعمال كامل مما جميعه طبقا ألصول الصناعة

  .اإلشراف
 ٢  بالعدد

   

     ٢  بالعدد  توريد وتركيب طقم   اكر الومنيوم
    ٢  ط/م  الومنيومتوريد وتركيب باكتة 

توريد وتركيب ضلف سلك ناموسية مجلفن من أجود الخامات من 
قطاعات األلومونيوم الفضي أوالملون يفتح باالنزالق وحسب تعليمات 

 ١٠  ٢م
   



 .جهاز اإلشراف وحسب أصول الصناعة 
والسعر يشمل  )مم ١ -مم ٤ ٠ (سمك )أيكون  (توريد وتركيب صاج معرج 

التثبيت باللوازم المطلوبة وشامل الدهان ونهو األعمال كامل مما 
و تعليمات جهاز جميعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة 

  . اإلشراف
  

  
  ٢م

٥٠ 

   

األعمال  توريد وتركيب ماكينة دفاش لألبواب من أجود األنواع ونهو
كامل مما جميعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة وحسب 

  .تعليمات جهاز اإلشراف

  
  بالعدد

١ 
   

شاملة الزوايا والتثبيت   )ارم استر ونج(توريد وتركيب أسقف معلقة 
وخالفه ونهو األعمال كامل مما جميعه حسب الشروط والمواصفات 

  و تعليمات جهاز اإلشراف وأصول الصناعة
 ٥٠  ٢م

   

توريد وتركيب زاوية ألومونيوم على سوك السيراميك بأي لون ونهو 
األعمال كامل مما جميعه حسب الشروط والمواصفات وأصول 

  . و تعليمات جهاز اإلشرافالصناعة
 ١٠  ط/م

   

مم نوع محلي معتمد شامل الكاوتش ٦توريد وتركيب زجاج فيمية  /٢م
األعمال كامل مما جميعه حسب الشروط والمواصفات وأصول ونهو 

  . تعليمات جهاز اإلشراف الصناعة
  ٥  ٢م

   

مم نوع محلي معتمد شامل الكاوتش ونهو ٦توريد وتركيب زجاج أبيض
 األعمال كامل مما جميعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة

  . تعليمات جهاز اإلشراف
 ٥  ٢م

   

مم نوع محلي معتمد شامل الكاوتش ٦زجاج مصنفر توريد وتركيب 
ونهو األعمال كامل مما جميعه حسب الشروط والمواصفات وأصول 

  . تعليمات جهاز اإلشراف الصناعة
  ٥  ٢م

   

مم شفاف أو مصنفر  ١٠توريد وتركيب قواطيع من الزجاج السيكوريت  
 او حسب الرسومات نوع محلي معتمد شامل االكسسوار من النحاس 
ونهو األعمال كامل مما جميعه حسب الشروط والمواصفات وأصول 

  .الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف 

  ١  ٢م

   

مم لزوم االبواب والشبابيك شفاف أو ١٠توريد وتركيب زجاج سيكوريت
مصنفر  او حسب الرسومات من نوع محلي شامل المكنة لكل ضلفة  

والمواصفات وأصول ونهو األعمال كامل مما جميعه حسب الشروط 
  . تعليمات جهاز اإلشراف الصناعة

 

  ١ ٢م

   

معتمد ونهو األعمال كامل مما  مم٦توريد وتركيب ألواح زجاج مسلح 
جميعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز 

 .اإلشراف
  ١  ٢م

   



توريد و تركيب ورق عاكس على الزجاج ونهو األعمال كامل مما 
حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناع وتعليمات جهاز جميعه 

 .اإلشراف
  ١  ٢م

   

مم شفاف نوع محلي معتمد شامل الكاوتش ٣توريد وتركيب زجاج 
ونهو األعمال كامل مما جميعه حسب الشروط والمواصفات وأصول 

 .الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف
  ١  ٢م

   

ممتاز من أجود األنواع مم من نوع ٤توريد  وتركيب مرآة حوض سمك 
والخامات ببرواز الوميتال بأي لون كامل مما جميعه وأصول الصناعة 

 وتعليمات جهاز اإلشراف
  ١  ٢م

   

  -:أعمال الستائر 
معلقة على شاسية باألسقف المعلقة  )بالك أوت(توريد وتركيب ستائر

 )تعتمد عينة قبل التوريد  (شامل مما جميعة حسب أصول الصناعة
  .وتعليمات جهاز اإلشراف

  ٢  ٢م

   

من نوع جيد ومعتمد  )قماش فيبر (توريد وتركيب شرائح ستائر رأسية
قبل التوريد ونهو األعمال كامل مما جميعة حسب الشروط 

 .والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف
 ٥٠  ٢م

   

  -:أعمال المعالجة الخرسانية  
  :الخرساني والمباني بطريقةمعالجة الشروخ بين الهيكل 

تفريغ وحشو الفاصل بالدبالق  بعد غمرة في لباني االسمنت  .١
وملء الفراغات بمونة االسمنت المقاوم لالنكماش وإعادة 

طوبة  ٥ ٠البياض إلى ما كان عليه من الجهتين في حائط سمك 
 .أو طوبة 

تثبيت الشبك المدد بواسطة المسامير بعد تكسير طبقة البياض  .٢
وملء الفراغ  بمونة االسمنت المقاوم لالنكماش وإعادة البياض 

إلى ما كان عليه من الجهتين والبند شامل مما جميعه حسب 
  .الشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف

  ٥  ط/م

   

أعمال معالجة تخصصية لألسقف والكمرات والبند يشمل إزالة الغطاء 
ً  ودهانه الخرساني للكشف على  صدأ حديد التسليح وسنفرته جيدا

بمادة ايبوكسي ثم دهان الخرسانة القديمة بمادة رابطة مع الغطاء 
سم مكون من مونة إسمنتية مضاف إليها  ٥ ٢الخرساني الجديد سمك 

مم والتلبيش على طبقات ونهو األعمال ١٠زلط رفيع ال يزيد مقاسه عن 
ات وأصول الصناعة كامل مما جميعه حسب الشروط والمواصف

  .وتعليمات جهاز اإلشراف
  

  
  
  
  
  ٥ ٢م

   

شرح البند السابق ولكن مع استعواض أسياخ حديد التسليح التي 
بأسياخ حديد بنفس القطر وتربط   %٥٠حدث بها نسبة صدأ  درجة 

 ٢  ٢م
   



ً بزرع اشاير في البالطة الخرسانية قطر سم بمادة ٢٥مم كل ١٢جيدا
جميعه حسب تعليمات جهاز األشراف ايبوكسي ونهو األعمال مما 

  .وحسب المواصفات وأصول الصناعة
 %٥٠أصالح بالطات خرسانية بها صدأ حديد التسليح وتأكل أكثر من

والبند يشمل صلب البالطات الخرسانية المحيطة وتكسير البالط 
الخرسانية القديمة وعمل شدة خشبية بوضع شبكة حديد تسليح 

 ً للتصميم األصلي للمبني وزرع اشايرفي الكمرات المحيطة جديدة طبقا
سم بمادة ايبوكسية وربط الشبكة الجديدة مع االشاير ٢٥مم كل١٢قطر

الجديدة مع دهان الخرسانة القديمة بمادة ايبوكسية رابطة مع 
الخرسانة الجديدة ويتم صب خرسانة جديدة على أن ال يقل محتوى 

مال كامل مما جميعه وحسب ونهو األع ٣م/كجم٣٥٠االسمنت عن
توجيهات جهاز األشراف وحسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة 

  مع نقل  المخلفات للمقالب العمومية
  

  لب العموميةنقل المخلفات للمقا
  

  ٢  ٢م

   

معالجة الرطوبة على الحوائط واألسقف محمل على البند تكسير 
كيماوية عازلة للرطوبة البياض القديم ودهان أماكن الرطوبة بمادة 

يتم تحديدها بمعرفة جهاز اإلشراف كامل مما جميعه وإعادة الشيء 
مع نقل  .ألصله حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف

  المخلفات للمقالب العمومية

  ٥  ٢م

   

  -:األعمال  المعدنية 
توريد وتركيب حديد فيرفو رجيه مشغول لزوم األسوار والشبابيك 

وجهين الكية  واإلكسسوار حسب  +واألبواب شامل الدهان بريمر 
  .الشروط والمواصفات و تعليمات جهاز األشراف 

 ١٠٠  كجم

   

توريد وتركيب حديد مصبعات لزوم األسوار والشبابيك واألبواب شامل 
وجهين الكية  واإلكسسوار حسب الشروط  +الدهان بريمر 

  .األشراف والمواصفات و تعليمات جهاز 
 ١٢٠٠  كجم

   

توريد وتركيب سور سلك شبك مجلفن باالرتفاع المطلوب سمك اليقل 
ً الصول الصناعة وحسب الشروط والمواصفات  .مم ٤عن  والتنفيذ طبقا

  الفنيه وتعليمات جهاز االشراف
  ٢٥  ٢م

   

مم مشدود ٤توريد وعمل شبك سلك بقالوة مجلفن بسمك اليقل عن 
مسافه في حدود ثالثة امتار وقطاع ال يقل عن  على زوايا حديد على

م ومحمل على البند الزوايا واالكسسوار  ٥٠ ١سم بإرتفاع  )مم٤×٤٠×٤٠(
الالزم لعمليه تثبيت الشبك المدد وكذلك عمل الدهان وجه برايمو 

ً ألصول الصناعة وحسب الشروط   .ووجهين الكيه للزوايا والتنفيذ طبقا

  ٢٥  ٢م

   



  .وتعليمات جهاز االشراف العامة والمواصفات الفنيه
 ١مم من الحديد المجلفن سعة العين  ٥ ١توريد وتركيب سلك بقالوة  

fسم البند شامل الحلق الخشب مع  rame  ٢من زوايا حديد مع خوص 
سم لزوم تثبيت السلك حسب الشروط والمواصفات و تعليمات جهاز 

 األشراف

  ٢٥  ٢م

   

فك وإعادة تركيب أسوار أو أبواب أو شبابيك حديد ومظالت والتثبيت 
لألجزاء المنقولة والسعر وجهين الكية   +الدهان بريمر والدهان 

  .شامل جميع ما يلزم النهاء االعمال  حسب تعليمات جهاز اإلشراف
  ١٠٠ كجم

   

مم  ٧٠ ٠توريد وتركيب ابواب لف من الصاج المجلفن المعرج سمك 
الطارة والمحور والكوالين والمجرى الجانبية لزوم ابواب محالت  شامل

  .وجميع ما يلزم النهاء االعمال  حسب تعليمات جهاز االشراف 
  ٥  ٢م

   

مم المجلفن لزوم تجليد االبواب  ٢توريد وتركيب الواح من الصاج سمك 
شامل مما جميعه وجميع ما يلزم النهاء االعمال  حسب تعليمات جهاز 

  .االشراف 
  ١٠٠  كجم

   

  -:أعمال النجارة  
مم كالون ٥توريد وتركيب باب خشب موسكي تجليد ابالكاج زان سمك 

داخل اسطامة لزوم الغرف والمكاتب والبند يشمل الحلق قطاع 
بوصة والدهان سلقون والكية وشين وجميع اإلكسسوار وحسب ٦×٢

  .وحسب تعليمات جهاز اإلشراف أصول الصناعة كامل مما جميعه

 ١٠  ٢م

   

    ٢  ٢م  .شرح البند السابق ولكن بشمسية سفلية 
مم وقوائم  ١٦ mdfبوصة حشو  ٦× ٢توريد وتركيب باب خشب حلق 

بوصة والبند شامل الكالون سلندر باالكر كامل مما جميعه ٥×٢الباب
  .حسب تعليمات جهاز اإلشراف حسب أصول الصناعة

 ٢  ٢م
   

محمل عليه الحلق  )١(توريد وتركيب باب خشب موسكي حشوات نمرة 
وكالون سلندر وجميع اإلكسسوارات شامل الدهانات أسترأو الكية من 

حسب  الداخل والخارج و حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة
  . تعليمات جهاز اإلشراف

  ٢  ٢م

   

ً  ٦×٢توريد وتركيب حلق خشب موسكي قطاع  للشروط بوصة طبقا
والمواصفات شامل الدهان بالسلقون والالكيه كامل مما جميعه 

  .وتعليمات جهاز اإلشراف حسب أصول الصناعة
  ٥  ط/م

   

توريد تركيب كالون سلندر داخل االسطامه كامل مما جميعه وحسب 
  . و تعليمات جهاز اإلشرافأصول الصناعة

  ١٠  بالعدد
   

شيش وسباليونة نحاس ضلف  ٤توريد وتركيب شباك خشب موسكي 
بوصة وجميع ٤×٢مم شفاف شامل مما جميعه الحلق ٤زجاج سمك ٢و

وتعليمات جهاز  الدهانات واإلكسسوار حسب الشروط والموصفات
  . اإلشراف

 ٢  ٢م

   



توريد وتركيب أكر أبواب مزدوجة من اجود االنواع المحلية  من عينة 
 . وتعليمات جهاز اإلشراف معتمدة وحسب الشروط والمواصفات

  ١٠  بالعدد
   

توريد وتركيب حلية خشب أعلى السيراميك أو برأو زاوية  خشب  محمل 
عليه التثبيت بالمسامير الصلب الدهان كامل مما جميعه حسب أصول 

  .و تعليمات جهاز اإلشراف  الصناعة
  ١٠  ط/م

   

والدهان محمل عليها التثبيت  ٥×١ُتوريد وتركيب وزر خشب موسكي 
  .وتعليمات جهاز اإلشراف   وما يلزم حسب أصول الصناعة

  ٥٠  ط/م
   

فك أبواب وشبابيك وقوا طيع من أي نوع وتسليمها إلى الجهة 
  .تعليمات جهاز اإلشرافالمختصة كامل مما جميعه وحسب 

 ٥  ٢م
   

         أعمال يوميات (
والدوات يومية عامل عادى ألى اعمال يكلف بها شامل العدة 

والمعدات الالزمة النهاء االعمال على الوجه االكمل طبقا لتعليمات 
  .جهاز االشراف واصول الصناعة 

   ٢  بالعدد
  

يومية صنايعي من الدرجة األولي ألي أعمال ذات صنعة يكلف بها 
شامل العدد واألدوات والمعدات الالزمة إلنهاء األعمال علي الوجه 

  جهاز اإلشراف وأصول الصناعةاألكمل طبقا للتعليمات 
    ٥ بالعدد

  

يومية صنايعي من الدرجة الثانية ألي أعمال ذات صنعة يكلف بها 
شامل العدد واألدوات والمعدات الالزمة إلنهاء األعمال علي الوجه 

شامل العدد  األكمل طبقا للتعليمات جهاز اإلشراف وأصول الصناعة
األعمال علي الوجه األكمل طبقا واألدوات والمعدات الالزمة إلنهاء 

  للتعليمات جهاز اإلشراف وأصول الصناعة

    ١  بالعدد

  

          إجمالي األعمال االعتيادية
  ً   - :األعمال الصحية    - :ثانيا

جميع وصالت التغذية من مواسير البولي بروبلين ووصالت الصرف من 
مم وجميع ٤البالستيك الفاخر  محلى من اجود االنواع سمك ال يقل عن 

التوصيالت المياة للتغذية والصرف والمحابس الداخلية محمله علي 
األجهزة حتي خارج الحائط وأي مفكوكات قديمة محمله علي األجهزة 

  -:و األعمال الصحية وذلك للبنود االلية

      

  

ممتاز من توريد وتركيب مرحاض إفرنجي من الصيني الفاخر من نوع 
يشمل القاعدة والغطاء من النوع الثقيل أجود األنواع والخامات  

وصندوق طرد واطي صيني أو بالستيك فاخر يحتوى على ماكينة 
كمبنشن من النحاس أو بالستيك فاخروالشطاف نحاس من عينة 

معتمدة ومحمل على البند كافة توصيالت المياه والصرف الصحي من 
والجلبة  خارج الحائط  والمحابس الزاوية من أجود الخامات المحلية

بوصة من النحاس المطلي كروم أو البالستيك الفاخر شامل مما 
ً للشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة و   ٢  بالعددتعليمات جميعه طبقا

  

  



  .جهاز اإلشراف  
ــن الـزهر  توريد وتركيب مرحاض بلدي شامل من الطراززي سالبس م

 )p (طـراز سـم يشمـل السلطانية وسيفون ٥٢×٥٢المطلـي صينى
بوصة تنتهي  ١وماسـورة التغـذيـة مـن الحديد المجلفن أو البروبلين 

بمشط لتوجيه المياة إلى القاعدة من عينة معتمدة ومحمل على البند 
أعمال التغذيةوالصرف داخليا  حتي خارج الحائط  بالمياه وحنفية 

ً للشروط والمواصفات وحسب  بخلف طويل  شامل مما جميعه طبقا
 .تعليمات جهاز اإلشراف   الصناعة أصول

   ١  بالعدد

  

 ٤٥×٦٠من الصيني مقاس  )بركبة(توريد وتركيب حوض غسيل أيدي 
شامل سيفون الصرف مما جميعه حسب أصول الصناعة ومحمل على 
البند توصيالت المياه والصرف الصحي وخالط بارد فقط وحسب أصول 

 . تعليمات جهاز اإلشراف الصناعة

   ١  بالعدد

  

ساقط في رخامة شامل  )صغير أو كبير  (حوض غسيل أيدي صيني
سيفون الصرف الصحي من البالستيك الفاخر ومحمل على البند 

من أجود الصناعات المحلية  )ساخن  +بارد  (توصيالت المياه وخالط 
 .وتعليمات جهاز اإلشرافكامل مما جميعه حسب أصول الصناعة 

  
  العدد
  

١    

  

مستطيل صيني ساقط في رخامة شامل سيفون الصرف حوض أواني 
الصحي من البالستيك الفاخر ومحمل على البند توصيالت المياه وخالط 

من أجود الصناعات المحلية كامل مما جميعه حسب  )ساخن  +بارد  (
  .أصول الصناعة وجهاز اإلشراف

    ١  بالعدد

  

صفاية مقاس توريد وتركيب حوض استنالس من عين واحدة واثنين 
سم فأكثر والبند يشمل الصرف والتغذية ألقرب عمود صرف ١٢٠الحوض 

مقاس  )وساخن  +بارد  (وتغذية ويشمل خالط من نوع جيد ومعتمد
سم فأكثر ونهو األعمال كامل مما جميعه حسب الشروط  ١٢٠الحوض 

 .والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف 

    ١  بالعدد

  

وتركيب حوض استالنس من عين واحدة وصفاية واحدة مقاس توريد 
سم فأقل والبند يشمل الصرف والتغذية ألقرب عمود صرف ١٥٠الحوض 

 ١٥٠مقاس الحوض  )بارد وساخن(وتغذية ويشمل خالط من نوع جيد 
فأقل ومعتمد ونهو األعمال كامل مما جميعه حسب الشروط 

  .اإلشراف والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز 

    ١  بالعدد

  

توريد وتركيب حوض استالنس من أثنين عين واثنين صفاية مقاس 
سم فاقل  والبند يشمل الصرف والتغذية ألقرب عمود ١٥٠الحوض 

مقاس  )بارد وساخن  (صرف وتغذية ويشمل خالط من نوع جيد 
فأقل ومعتمد ونهو األعمال كامل مما جميعه حسب   ١٥٠الحوض 

 .والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف الشروط 

   ١  بالعدد

  

     ١  بالعددسم ٤٥×٥٥تور يد وتركيب حوض غسيل أيدي من الصيني مقاس 



ً ألصول  بجميع الوصالت والمشتمالن الخاصة بالصرف والتغذية طبقا
 .الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف 

محبس وسيفون الصرف توريد وتركيب مبولة صيني شامل الرشاش و 
ً للشروط  والحائل الرخامي والتغذية والصرف شامل مما جميعه طبقا

  والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف
   ١  بالعدد

  

من أفخم الخامات  )صاج أو أكرليك (توريد وتركيب بانيو قدم مطلي
للصرف من عينة متر وله حافة وخرم للطابق ١٥ ٠×٨ ٠×٨٠ ٠المحلية مقاس 

 ً معتمدة ومحمل على البند الطابق وأعمال الصرف والتغذية طبقا
  .للشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف 

   ١  بالعدد

  

من نوع  جاليتراب بالستيك كامل بجميع  مشتمالتتــوريد وتركيب 
ً للشروط  والمواصفات والعينات  ممتاز من أجود الخامات واألنواع  طبقا

  .المعتمدة وجهاز اإلشراف
    ١  بالعدد

  

عمل غرفة تفتيش ألي عمق وتشمل الحفر في جميع أنواع التربة 
ونقل األتربة والمخلفات  إلى المقالب   العمومية مع الردم والدك 

الخرسانة العادية والبناء بالطوب المصمت والرش وعمل الفرشة من 
كجم للمتر المكعب الرمل ٤٥٠ومونة االسمنت البورتلندىوالرمل بنسبة

وبياض الجوانب من الداخل والقاع وتقسيم مجاري المياه وغطاء من 
كجم المصنع المحلي الجيد حسب ١٢٥الحديد الزهر المصنع المزدوج 

  ٦٠×٦٠مقاس(المطلوبة  المقاسات واألوزان المعتمدة وباألعماق
  .وطبقا ألصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف)

    ١  بالعدد

  

عمل غرفة تفتيش ألي عمق نفس مواصفات البند السابق ولكن 
  سم ٩٠ × ٦٠مقاس

   ١  بالعدد
  

.pتــوريد وتركيب مواسير بالستيك  v. c     u من نوع ممتاز من أجود
محمل عليه جميع اللوازم المطلوبة األنواع والخامات من عينة معتمدة 

من قطع ومشتركات وخالفه وتثبت على الحائط بواسطة جاويطات 
وكانات وصواميل وقفايز يحبش عليها بمـونــة االسمنت والرمل كامل 
ً للشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وجهاز  مما جميعه طبقا

  اإلشراف
  ---------------------------------- .بوصـة  ١قطر
  --------------------------------- .بوصة  ٥ ١قطر 
  ---------------------------------- .بوصة  ٢قطر 
  ---------------------------------- .بوصة  ٣قطر 
  ----------------------------------- .بوصة  ٤قطر 
  ----------------------------------- .بوصة  ٥قطر 

  
  
  

  ط.م
  ط.م
  ط.م
  ط.م
  ط.م
  ط.م

  
  
  
١٠  
١٠  
١٠  
١٠  
١٠  
١٠  
  

  

  

.p )بيبة  (توريد وتركيب سيفون أرضية  v. c     ولد بغطاء   ٣بمخرج
بوصة شامل أعمال الصرف كامل  مما  ٥استالنس من النوع الثقيل 

    ١  بالعدد
  



  .جميعه وحسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف
      ١  بالعدد .حصان شامل التوصيالت الصحية الكهربية٥ ١توريد وتركيب موتور مياه 
      ١  بالعدد  .حصان شامل التوصيالت الصحية الكهربية٢توريد وتركيب موتور مياه 

.pط توريد وتركيب مواسير بالستيك /م v c.     من نوع ممتاز من أجود
بار لألقطار المختلفة  ٧-٣مم تحمل من  ٥األنواع والخامات بسمك 

والبند يشمل الحفر والردم برمال نظيفة وفرشة من الخرسانة العادية .
ونهو األعمال كامل مما جميعه حسب الشروط والمواصفات وتوصيات 

 .جهاز األشراف حسب أصول الصناعة
 --------------------- ------------- بوصة ٥ ١
  ------------------------------------- بوصة٢
  ------------------------------------- بوصة٣
  ------------------------------------- بوصة٤
  ------------------------------------- بوصه ٥
 -------------------------------------- بوصه ٦

ط /م
  ط/م
  ط/م
 ط/م
 ط/م
 ط/م

  
  
  
  
  
١٠  
٥  
٥  
٥  
٥  
٥  

  

  

توريد وتركيب مواسير بروبلين لزوم تغذية المياه والبند شامل القطع 
الخاصة بالتركيب من النوعية ذات الحديد المطعم بالبر وبلين ونهو 

األعمال كامل مما جميعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة 
 .وتعليمات جهاز اإلشراف

  بوصة ١/٢
  بوصة ٤/٣
  بوصة ١

  بوصة ٥ ١
  بوصة٢

  
  
  

  ط/م
  ط/م
  ط/م
  ط/م
  ط/م

  
  
  
١٠  
١٠  
١٠  
٥  
٥  

  

  

بوصة بغطاء زهر مصبعات  ٤توريد وتركيب جريليا صرف باألرضيات قطر
مثقب من النوع الثقيل والبند يشمل الزوايا التي يركب عليها غطاء 
الجر ليا وسيفون التجميع والتوصيل إلى أقرب غرفة تفتيش وخالفه 

الصناعة وطبقا للشروط والمواصفات والتركيب شامل مما  حسب أصول
  .جميعه وأصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف

    ٥  ط.م

  

بوصة زهر لألسطح كـامـل مما ٣توريد وتركيب جر جوري مطر قطر
جميعة حسب أصول الصناعة وأصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف  

.  

 ١  بالعدد
  

  

توريد وتركيب غطاء زهر لزوم بلوعات المطر ونهو األعمال مما جميعه 
  حسب الشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف 

 ١  بالعدد
  

  

توريد وتركيب ماكينة كومبنيشن من النوع البالستيك وخالفه كامل 
  .مما جميعه حسب الشروط والمواصفات وتعليمات جهازاألشراف 

  ١  بالعدد
  

  

     ١  بالعددمن نوع ممتاز كامل مما جميعه حسب  )بارد(توريد وتركيب خالط شجرة 



  .الشروط والمواصفات وتعليمات جهاز اإلشراف 
توريد وتركيب خالط شجرة بارد وساخن من نوع ممتاز كامل مما جميعه 

  .حسب الشروط والمواصفات وتعليمات جهاز اإلشراف 
 ١  بالعدد

  
  

توريد وتركيب خالط  مطبخ بارد وساخن من نوع ممتاز كامل مما 
  جميعه من أجود األصناف وحسب المواصفات وتعليمات جهاز اإلشراف 

 ١  بالعدد
  

  

توريد وتركيب خالط دش بارد وساخن كامل بالعمود والطاسه من أجود 
الخامات المحلية نوع ممتاز كامل ما جميعه حسب وتعليمات جهاز 

  اإلشراف

  ١  بالعدد
  

  

     ١  بالعدد  .توريد وتركيب وصلة نيكل بأي مقاس 
توريد وتركيب سيفون صرف بالستيك لألحـواض كامل ما جميعه 

  .وحسب تعليمات جهاز اإلشراف
  --------------------------------- بوصة ٥ ١
  ----------------------------------- بوصة ٢

  بالعدد
 بالعدد

 

  
  
١  
١ 

  

  

وتركيب حنفية بلية من عينة معتمدة كامل ما جميعه وحسب  توريد
 .تعليمات جهاز اإلشراف

  بوصة ٢/ ١
 بوصة ١

  بالعدد
  بالعدد

  
  
١  
١  

  

  

توريد وتركيب محبس بلية من عينة معتمدة كامل ما جميعه وحسب 
  .تعليمات جهاز اإلشراف

 --------------------------- بوصة ١/٢
  ------------------------------------ بوصة ٣/٤
  ------------------------------------- بوصة ١

 ------------------------------------- بوصة ٥ ١
  -------------------------------------- بوصة ٢

  
  بالعدد
  بالعدد
  بالعدد
  بالعدد
  بالعدد

  
١  
١  
١  
١  
١  

  

  

  

كامل ما جميعه وحسب تعليمات  بوصة ٢/١ توريد وتركيب محبس زاويا
  .جهاز اإلشراف

    ١  بالعدد
  

توريد وتركيب طاسة دش كامل ما جميعه وحسب تعليمات جهاز 
 .اإلشراف

    ١  بالعدد
  

من النوع الثقيل والجيد  )سيديلي (توريد وتركيب غطاء لقاعدة تواليت 
ً ألصول الصناعة  وتعليمات وتعتمد العينة قبل التركيب والتنفيذ طبقا

  .جهاز اإلشراف 
    ١  بالعدد

  

توريد وتركيب شطا ف بالمحبس من نوع جيد كامل مما جميعه حسب 
 .أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف 

   ١  بالعدد
  

ً ألصول الصناعة  تـوريـد وتـركيب محبس دفن بولي بور بلين قطره طبقا
 .وتعليمات جهاز اإلشراف

  ---------------------------------- بوصــة ١/٢

 بالعدد
  بالعدد
 بالعدد

  
  
١  

  
  



  ---------------------------------- بوصــة ٣/٤
  -------------------------------------- بوصة ١

  ------------------------------------- بوصة ٥ ١
 ---------------------------------------- بوصة٢

 بالعدد
  بالعدد

  

١  
١  
١  
١  

  ً   -:األعمال الكهربائية   -:ثالثا
جميع المهمات الكهربائية من لمبات وكشافات وترنسات وخالفة  *

  تكون من أجود األنواع ويشترط  تقديم عينة معتمدة
الكابالت و االسالك من انتاج  شركات معتمدة من أجود األنواع *

  .ويشترط تقديم عينة معتمدة 
بالنسبة للكابالت السعر  يشمل الكابل والمواسير والحفر والردم *

    .ونقل المخلفات واعادة الشئ  اصله

  

  

  

توريد وتركيب مفتاح إنارة بتشينو كامل بعلبة ماجيك غاطسة  .
أمبير ووجه مناسب للحائط محمل عليه الدائرة  ١٠وشاسية لقمة واحدة 

نحاس داخل مواسير   ²مم ٢*٢بقطاع ال يقل عن  شاملة السلك
نحاس   ²مم ٣*٢بالستيك وبأى طول والدائرة العمومية بسلك قطاع 

المستخدم من اجود الخامات واالنواع شامل مما جميعه حسب أصول 
 الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف

   ١٠  بالعدد

  

     ٢ بالعدد .أمبير١٠لقمة٢أعاله و لكن المفتاح بعدد )١٦٥(كالبند 
أمبيرمحمل عليها  ١٠لقمة  ٣أعاله ولكن المفتاح بعدد )١٦٥(كالبند

نحاس والدائرة العمومية بقطاع  ²مم ٣*٢الدائرة شاملة السلك بقطاع 
  .²مم٤*٢

    ١  بالعدد
  

      ١  بالعدد  أمبير ديفياتير ١٠أعاله ولكن المفتاح بلقمة واحده  )١٦٥(كالبند
غاطسة  توريد وتركيب بريزة عادية بتشينو كاملة بعلبة ماجيك

أمبير ووجه مناسب للحائط محمل عليها  ١٠وشاسية ولقمة واحدة 
نحاس داخل مواسير بالستيك  ²مم ٣*٢الدائرة شاملة السلك بقطاع 

مما جميعه و  ²مم ٤*٢وباى طول والدائرة العمومية بسللك  قطاع 
  .حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف

   ١٠  بالعدد

  

      ٢  بالعدد  أمبير ١٠لقمة  ٢ولكن البريزة عدد نفس البند السابق 
توريد وتركيب بريزة تليفون بتشينو كاملة بعلبة ماجيك غاطسة 

وشاسية ولقمة التليفون وسلك التليفون داخل ماسورة بالستيك 
مستقلة بالحائط ووجه مناسب كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة 

  .وتعليمات جهاز اإلشراف

    ٢ بالعدد

  

توريد و تركيب و اختبار زر جرس بتشينو كاملة بعلبة ماجيك غاطسة و 
شاسيه و لقمة الزر ووجه مناسب للحائط ومحمل على البند الدائرة 

مم والجرس كامل مما جميعه بأي طول حسب ١بسلك ال يقل عن 
 .أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف 

    ١  بالعدد

  



ايريال أو بريزة مخرج صوت بتشينو كاملة توريد وتركيب واختبار بريزة 
بعلبة ماجيك غاطسة وشاسية ولقمة لبريزة ووجه مناسب للحائط 

كامل مما جميعه حسب  لك بأي طولومحمل على البند الدائرة والس
  .أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف

   ١  بالعدد

  

 ٣ ،فتحة  ٢،ماجيك واحد فتحة  )مفتاح أو بريزة (توريد وتركيب وجه 
  فتحة كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف

    ١  بالعدد
  

أمبير كامل بعلبة  ٢٦×٢فاز بوتشينو  ٢توريد و تركيب واختبار مفتاح 
بالستيك غاطسة والبند محمل عليه الدائرة الكهربية كامل مما جميعه 

 حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف
   ١  بالعدد

  

كالبند السابق ولكن المفتاح من النوع الذي يركب على الحائط والبند 
محمل عليه الدائرة الكهربية كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة 

  .وتعليمات جهاز اإلشراف
   ١  بالعدد

  

أمبير يركب على  ٣٠ ×٣توريد وتركيب واختبار بريزة صاروخ بالفيشة قوة
والبند محمل عليه الدائرة الكهربية  شامل ما يلزم ألنهاء  .الحائط

األعمال كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز 
  اإلشراف

    ١ بالعدد

  

أمبير من البكاليت ٢٥-١٦توريد و تركيب و اختبار بريزة قوى باألرضي 
أو ألغراض أخرىمن اجود  )للكمبيوتر(بعلبة غاطسة و كاملة مما جميعه 

االنواع والخامات والبند محمل عليه الدائرة الكهربية  الفرعية 
والعمومية شامل السلك بأي طول كامل مما جميعه حسب أصول 

  الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف

   ٣  بالعدد

  

محمل عليها ما يخصها من الدائرة   DATAتوريد وتركيب واختبار بريزة
الكهربية و شامل الدائرة و العلبة والشاسية والوجة والسلك على ان 

تعتمد العينة قبل التركيب كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة 
  .وتعليمات جهاز اإلشراف

   ١ بالعدد

  

كالبند السابق أعاله و لكن البريزة بغطاء و مقاومة للمياه و األحماض 
خارج الحائط بأي طول والبند محمل عليه الدائرة  والسلك بأي طول  

  .كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف
   ١  بالعدد

  

بوصة كاملة ٥٦ريشة قطر  ٣توريد و تركيب و اختبار مروحة سقف 
بمفتاح سرعات صناعة من نوع ممتاز  من أجود األنواع والخامات شامل 

يلزم ألنهاء األعمال كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة ما 
 .وتعليمات جهاز اإلشراف

   ١ بالعدد

  

أعاله ولكن المروحة حائطية كاريوكا شامل مايلزم ألنهاء  )١٨١(كالبند 
  .األعمال  مما جميعه حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف

  بالعدد
 

١    
  

بالون المطلوب شامل الحلق وما  ٣٠×٣٠توريد وتركيب شفاط مقاس
يلزم النهاء االعمال  كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة وتعليمات 

   ١  بالعدد
  



  جهاز اإلشراف
.p      توريد وتركيب واختبار كابل نحاس معزول v. c  ٢مم١٠×٤بقطر 

.pداخل ماسورة  v. c  ثقيل  بقطر ضعف قطر الكابل و غاطسة
سم في األرض ومحمل على السعر ٥٠بالحوائط أ و مدفونة على عمق 

غرف التفتيش على طول مسارا لكابل في األرض حسب الحاجة 
كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز  بالمواصفات

  .اإلشراف

   ٥  ط/م

  

     ٢  ط/م  ٢مم ١٦×٤ولكن مقطع الكابل )١٨٤(كالبند 
      ١  ط/م  ٢مم ٢٥×٤ولكن مقطع الكابل )١٨٤(كالبند 
     ١  ط/م  ٢مم ١٦+٣٥×٣ولكن مقطع الكابل )١٨٤(كالبند 

توريد و تركيب و اختبار خط تغذية بأسالك نحاس معزول مقطع 
مم و غاطسة في الحوائط ١٦داخل مواسير بالستيك قطر ٢مم٤×٢

التمديدات األخرى و مباشر من المخرج واألرضيات والدائرة مستقلة عن 
إلى اللوحة و البند يشمل التكسير و التقطيب و إعادة الحالة ألصلها 

  .كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف 

    ١  بالعدد

  

     ١ بالعدد  مم١٦فى مواسير ٢مم٦×٢ولكن الخط مقطع )١٨٨(كالبند 
  بأسالك نحاس معزولتوريد وتركيب خط تغذية 

  ---------------- داخل مواسير بالستيك ٢مم ١×٢مقطع  -١
 ----------------- داخل مواسير بالستيك ٢مم ٢×٢مقطع  -٢
 ----------------- داخل مواسير بالستيك ٢مم ٣×٢مقطع  -٣

و غاطسة في الحوائط واألرضيات والدائرة مستقلة عن التمديدات 
اللوحة و البند و التقطيب و إعادة األخرى و مباشر من المخرج إلى 

الحالة ألصلها كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز 
  .اإلشراف 

  
  بالعدد
  بالعدد
  بالعدد

  

  
١  
١  
١ 

  

  

سم بغطاء كريستال أبيض ١٢٠توريد وتركيب اختبار كشاف فلورسنت 
للتركيب البارز أو الغاطس  وجسم الكشاف من الصاج المسحوب على 

البارد و المعالج كيمائيا قبل الطالء بااللكتروستاتيك لون أبيض و 
الكشاف كامل مما جميعه بالترنسات واألسترتات كامل مما جميعه 

  .حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف
  ------------------- وات ٤٠بلمبة واحدة                

  ---------- ---------وات ٤٠لمبة                 ٢بعدد 
  ------------------- وات ٤٠لمبة                 ٣بعدد 
    -------------------- وات ٤٠لمبة                 ٤بعدد 

  
  
  
  
١٠  
١٠  
٢  
٢  

  

  

سم شامل مما جميعه حسب اصول ١٢٠توريد وتركيب كشاف الكتروني 
  .الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف

  لمبة )١(بعدد 

  
  

  بالعدد

  
  
١٠  

  
  



  بالعدد  لمبة )٢(بعدد
  

١٥  

سم شامل مما جميعه حسباصول  ٦٠توريد وتركيب كشاف الكتروني 
  .الصناعة  وتعليمات جهاز اإلشراف

  لمبة )١(بعدد 
  لمبة )٢(بعدد

  
  

  بالعدد
  بالعدد

  
  
٥  
٥  

  

  

سم  ٦٠×٦٠وات مقاس ٢٠×٤توريد و تركيب واختبار كشاف فلورسنت
االلومنيوم الفضي للتركيب البار بعاكس لوفر المع مدرج مصنوع من 

زاو الغاطس باألسقف المستعارة وجسم الكشاف من الصاج 
المسحوب على البارد و المعالج كيمائيا قبل الطالء باألليكتروستاتيك 

لون ابيض و بحيث يمكن فك الوجه بسهولة بدون استعمال أدوات 
مساعدة كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز 

  .إلشرافا

    ٥  بالعدد

  

     ١  بالعدد  لمبة ٣كالبند السابق ولكن الكشاف 
لمبة محمل علية اللمبة والمفتاح  ٢توريد وتركيب كشاف لوفرعاكس 

  كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف
   ١  بالعدد

  

سم بجريف معدنى وغطاء  ٢٥×٢٥توريد و تركيب و اختبار جلوب مربع 
وات صناعة عصفور أو ما  ١٠٠زجاجي أوبال أبيض مركب به لمبة عادية

يماثلها كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز 
  .اإلشراف

    ١  بالعدد

  

سم ٤٠توريد و تركيب و اختبار جلوب كروي أوبال أبيض كامل قطر 
وات على التيار  من أجود األخامات شامل ما يلزم  ١٦٠بلمبة فلورا

ألتهاء األعمال مما جميعه حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز 
 .اإلشراف

   ١  بالعدد

  

كيلو شامل الدائرة وما يلزم  1/2توريد وتركيب كشاف هيلوجين 
النهاء االعمال والمفتاح كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة 

  .وتعليمات جهاز اإلشراف
    ١  بالعدد

  

شامل الدائرة كامل مما جميعه توريد وتركيب كشاف عين البقرة 
  .حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف

    ١  بالعدد
  

محمل علية الدائرة الكهربية مع اعتماد  )سبوت (توريد وتركيب كشاف 
العينة قبل التركيب كامل شامل ما يلزم ألنهاء األعمال  مما جميعه 

  .حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف
    ١  بالعدد

  

معتمد من المهندس  A ٨٠-١٠توريد وتركيب مفتاح قاطع احادى 
المختص والسعر شامل التركيب وما يلزم النهاء االعمال طبقا للشروط 

  والمواصفات وتعليمات جهاز االشراف
    ١  بالعدد

  

      ١  بالعددمعتمد من المهندس A ٠8-٦٠توريد وتركيب مفتاح قاطع ثالثى   



يلزم النهاء االعمال طبقا للشروط المختص والسعر شامل التركيب وما 
  والمواصفات وتعليمات جهاز االشراف

فاز من الصاج المدهون اليكتروستاتيك و  ٣توريد وتركيب علبة عداد
لها كالون كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز 

  .اإلشراف 
    ١  بالعدد

  

أمبير من اجود االنواع  ١٠٠ )قاطع كهرباء ( McCBتوريد وتركيب واختبار 
  .كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف

    ١  بالعدد
  

أمبير من اجود االنواع  ١٥٠ )قاطع كهرباء ( McCBتوريد وتركيب واختبار 
  .كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف

    ١  بالعدد
  

أمبير تليميكانيك أو ما يماثله  ٣٠فاز  ٣وتركيب واختبار كونتاكتور توريد 
كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة وتعليمات  من أجود األنواع
  .جهاز اإلشراف

    ١  بالعدد
  

داخل  ٢مم٢×٢توريد وتركيب كابل نحاس ثرموبالستيك شعر قطاع 
بالغطاء مواسير بقطر ضعف قطر الكابل وغاطسة أو دكت بالستيك 

  .كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف 
   ٥  ط/م

  

     ٥  ط/م  ٢مم ٣×٢كالبند السابق ولكن بقطاع 
     ٥  ط/م  ٢مم ٤×٢كالبند السابق ولكن بقطاع 
     ٥  ط/م ٢مم ٦×٢كالبند السابق ولكن بقطاع 

بالستيك توريد و تركيب مخرج نقطة باألسقف أو الحائط كمواسير 
مم  وبواتات للدائرة الفرعية و محمل عليه ما يخصها  ١٦فقط قطر  

من الدائرة الرئيسية كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة وتعليمات 
  .جهاز اإلشراف

  ١   

  

بالستيك بالغطاء شامل ما يلزم النهاء  )مجرى  (توريد و تركيب دكت 
 .وتعليمات جهاز اإلشراف االعمال مما جميعه حسب أصول الصناعة 

  ------------------------------- سم ٥ ١×٥ ١قطاع 
  --------------------------------- سم ٥ ١×٣قطاع 
  --------------------------------- سم ٥ ٢×٤قطاع 
  ----------------------------------- سم ٤×٤قطاع 
  -- ---------------------------------سم ٤×٦قطاع 
  ----------------------------------- سم ٤×٨قطاع 

  
  
  

  ط/م
  ط/م
  ط/م
  ط/م
ط /م
  ط/م

  
  
  
٢٠  
٢٠  
٥  
٥  
٥  
٥  

  

  

توريد وتركيب ترانسات المانى أو ما يماثلها من أجود األنواع كامل 
  مما جميعه حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف

  وات ٤٠
  وات٢٠

  
  بالعدد
  بالعدد

  
  
٥  
٥  

  

  

      ١٠  توريد و تركيب لمبات من نوع ممتاز من أجود األنواع والخامات  كامل 



  مما جميعه حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف
  وات ٤٠لمبة 
  وات ٢٠لمبة 

  بالعدد
  بالعدد

١٠  

توريد وتركيب استارتر من نوع ممتاز من أجود األنواع والخامات كامل 
 .وتعليمات جهاز اإلشرافمما جميعه حسب أصول الصناعة 

    ١٠  بالعدد
  

وات من أجود األنواع كامل مما جميعه  ٦٠أو١٠٠توريد و تركيب لمبة 
 .حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف

    ٢  بالعدد
  

توريد وتركيب الفته مضيئة بكتابة بارزة  وبأي لون كامل مما جميعه 
 حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف

    ١  ٢م
  

 لوحات التوزيع الفرعية و القواطع األتوماتيكية
توريد و تركيب و اختبار لوحة توزيع فرعية من الصاج السميك المطلي 

بويه فرن أو األليكترو ستاتيك و تكون كاملة بالبارات النحاسية 
م تحتوى على  ٢مم/أمبير  ٥ ١المصممة على كثافة تيار ال تزيد عن 

أخر لتوصيالت اآلرضىباالضافة إلى المسامير مسمار لخط التعادل و 
الرئيسية و لها باب بكالون ومزودة بلمبات إشارة كامل مما جميعه 

  ـ :حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف و كاالتى 

      

  

قاطع فرعى  ١٢عدد+أ .ك١٠   MC.C.Bأمبير  ٥٠×٣خط عمومي  ١٢لوحة *
  .أمبير ٣٠الى١٠كمن١٠
 ١٢عدد +١٠٠×٣أ أو .ك١٠ M.C.C.B أمبير ١٠٠×٣عمومي خط ١٢لوحة *

  .أمبير  ٣٠الى ١٠ك من ١٠قاطع فرعى 
قاطع  ١٨عدد  +أ .ك٢٢  M.C.C.B أمبير ١٠٠×٣خط عمومى١٨لوحة *

  .أمبير  ٣٠الى ١٠ك من ١٠فرعى 
قاطع ٢٤عدد +أ .ك٢٢  M.C.C.B أمبير ١٠٠×٣خط عمومى٢٤لوحة *

  .أمبير  ٣٠الى ١٠ك من ١٠فرعى 
  رأمبي ٣٠الى ١٠ك من ١٠قاطع فرعى ٣٦عدد*

  بالعدد
 

 بالعدد
 

  بالعدد
  

  بالعدد
 

 بالعدد
  

١  
  
١  

  
١  

  
١  

  
١ 

  

  

 ٥ ١توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية فارغة مصنوعة من الصاج بسمك 
 ٥ ١مم ومدهونة الكتروستاتيك والبارات النحاسية مصممة علي أساس 

A   سم وواحد  ١٠×٧اميتر بالمحول مقاس  ٣وتشمل علي عدد
لمبة بيان بالفيوزات ويتم تحديد القاطع  ٣سم و ٧×٧فولتميتر مقاس 

الرئيسي والقواطع الفرعية حسب ما يوصي به من المهندس 
المشرف ويراعي تقديم عينات وكتلوجات للمفاتيح العتمادها كامل 

 .ت جهاز اإلشرافمما جميعه حسب أصول الصناعة وتعليما

    ١  بالعدد

  

eart(توريد وتركيب وعمل قطب ارضي  h( اوم  ٢ال تزيد مقاومتة عن
م علي ان يوضع به عمود من النحاس  ٥ ١م وعرض البئر  ٦علي عمق 

مم  ٤سم سمك  ٣٠×٣٠بوصة مثبت به لوح من النحاس مربع  ٥ ١سمك 

  
 بالعدد

١   
  



جيدا ومن  ويردم بالفحم والملح علي طبقات مع دمج كل طبقة بالماء
شاملة الغطاء من الحديد حسب أصول  ٦٠×٦٠اعلي عمل غرفة تفتيش 

  .الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف
.p   توريد وتركيب واختبار كابل نحاس معزول v. c   ٣بمقطع الكابل 

.pداخل ماسورة مم  ٢٥+٥٠× v. c  ثقيل  بقطر ضعف قطر الكابل و
سم في األرض ومحمل على ٥٠غاطسة بالحوائط و مدفونة على عمق 

السعر غرف التفتيش على طول مسارا لكابل في األرض حسب الحاجة 
  وتعليمات جهاز اإلشراف بالمواصفات

    ٢  ط/م

  

مم من النحاس المعتمد   ٣٥+٧٥×٣كالبند أعاله ولكن مقطع الكابل 
االنواع المحليةالكابالت معزول من الخارج حسب أصول من اجود 

 .الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف
    ٢  ط/م

  

 إجمالي المقايسة
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقايسة السنويه االعتيادية

  2016/2017للعام المالي 

  إشتراطات االعمال الكهربائية :أوالً 

 .والمواصفات وتعليمات جهاز االشرافيجب على المقاول تقديم عينات معتمدة ومطابقه للشروط 
  للمواصفات بعلبه غاطسة وشاسيه مناسب ً أن تكون مفاتيح االنارة من النوع الفاخر طبقا

 .للون الحائط 
  للمواصفات وتعليمات جهاز ً ان تكون االسالك الكهربائية من النوع الممتاز والمعتمد وطبقا

 .االشراف
 ستيك الثقيل حيث يكون قطر المواسير ضعف قطر ان تكون االسالك داخل مواسير من البال

 .الكابالت
  أن يكون جسم الكشاف الكهربائي من الصاج المسكوب على البارد ومطلي

ً لون ابيض  .الكتروستاسيكيا
  ان تكون مفاتيح لوحات التوزيع والقواطع من نوع ممتاز من أجود االنواع. 
  االنواع الممتازة المعتمدة ومطابق أن يكون المرواح كامله بمفتاح السرعات من اجود

 .للمواصفات وتعليمات جهاز االشراف
  المقاول مسئول عن اصالح او تغيير أي جزء يثبت عدم صالحيته وال يقره المهندس

 المشرف على التنفيذ وذلك على نفقه المقاول ودوون اي مفاوضه منه 
 زيع والمفاتيح والكشفات المقاول مسئول عن تسليم المفكوكات القديمه مثل لوحات التو

 .وخالفه للجهة المالك 
 ً   اشتراطات االعمال الصحيه :ثانيا

  جميع االدوات الصحية وملحقاتها واالجهزة المختلفه والمواسير على اختالف انواعها يجب
 .ان تكون مطابقه لجميع االشتراطات الخاصه بها ومطابقه للمواصفات القياسية والمصريه

 ال يقوم بتغطيه أي جزء من العمل حتى يصير أختباره واعتماده من يجب على المقاول أ
هيئة االشراف والمقاول مسئول عن اصالح او تعديل أو تغيير أي جزء يثبت عدم صالحيته 

 .وال يقره المهندس المشرف على التنفيذ وذلك على نفقه المقاول ودون اي معارضه منه
   أو قوائم الرصاص المحمل أو البالستيك المحمل جميع التوصيالت الداخليه تتم من الفائق

 .حسب البند
  مواسير الزهر المستخدمه تكون خاليه من التواءات وخالفه. 
 يجب اعتماد العينات قبل البدء في التنفيذ من جهاز االشراف. 
  جميع التوصيالت الداخليه محمله على االجهزة الصحيه من تغذيه وصرف صحي حتى خارج

 .الحائط
  اعتماد العينات قبل البدء في التنفيذ من جهاز االشراف واختبار مواسير الصرف يجب

 .والتغذيه 
  أي مفكوكات قديمه محمله على االجهزة الصحيه واالعمال الصحية يجب تسيلمها للجهة

  .بمحضر رسمي
 


