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جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

سعر الوحدة كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة الوحدة
كتـــــــــــــــــابًة رقمـــاً

تخطيط وتسوية الموقع
أعمال التسوٌة لألرضٌة المشروع كامل وفقاً للمناسٌب على الطبٌعة 

وذلك بالحفر والقطع للمناطق الترابٌة أو الصخرٌة المرتفعة والردم 

للمناطق المنخفضة بالتربة الزلطٌة أو الناتجة من الحفر مع مراعة 

ورفع المخلفات الى ,وإزالة األشجار .المٌول لتصرٌؾ مٌاه األمطار

وٌشمل السعر أعمال الدك ,المقالب المخصصة من السلطة المحلٌة 

والرش على طبقات لتحقٌق المناسٌب المالئمة للوظائؾ المحددة 

بمخطط الموقع العام وعمل الممرات والطرقات والمساحات 

الخضراء وعمل مٌزانٌة شبكٌة لتحدٌد المناسٌب للتؤكد من أبعاد 

ثابتة من  (روبٌرات )الموقع الخارجٌة وتحدٌدها، وتثبٌت نقاط 

الخرسانة والحدٌد لجمٌع محاور المشروع طبقاً للصفر المعماري 

وبما ٌتالءم مع المخطط العام للمنطقة والممرات والطرقات المحٌطة 

:وطبٌعة الموقع كما ٌشمل اآلتً

الرفع المساحً لموقع المشروع لتحدٌد األبعاد والمناسٌب والحدود _

للموقع كامالً مع الشوارع الرئٌسٌة المخدمة على الموقع والمبانً 

 (Total Station)القائمة والمحٌطة بالموقع بواسطة جهاز مساحً

بعد أسبوع  ( CD )وتقدٌم ذلك لضابط المشروع على قرص ممؽنط 

.من تارٌخ تسلٌم الموقع

عمل الرسومات التنفٌذٌة قبل التنفٌذ لألعمال فً الموقع العام فٌما _

ٌخص الوظائؾ المحددة بمخطط الموقع العام بما ٌتالئم مع الطبٌعة 

.الطبوؼرافٌة للموقع

:تسوية الساحة ومواقف السيارات

تسوية الساحة  بعد االنتهاء من عملية  البناء عن طريق :بالمتر المربع  
 ضبط الميوؿ  لتصريف مياه اإلمطار وإخراجها من الموقع  برفع 

 مخلوط Base Corseالمنسوب  عن طريق الردـ  باستخداـ إؿ 
بالتربة مع الدؾ الجيد والتصريف لفتحات  مياه اإلمطار الي الشوارع 

حسب تعليمات وتوجيهات المهندس المشرؼ

1
1
1
1
0
0
5

2400

أعمال الحفر والردم
ٌتم الحفر وفقاً لألبعاد والمناسٌب الموضحة فً الرسومات أو .1

بحسب التعلٌمات المعطاة كتابًة أثناء سٌر العمل وٌتم الحفر بحٌث 

ٌكون قاع الحفر أفقٌاً على المٌزان وٌرش بالماء وٌدك جٌداً، وٌشمل 

السعر السند لجوانب الحفر لؽرض حماٌتها من االنهٌار ونزح المٌاه 

.إن وجدت

تقاس أعمال الحفر طبقاً لألبعاد األفقٌة للخرسانات أو األساسات .2

.المبنٌة أو بحسب تعلٌمات المهندس المشرؾ أثناء سٌر العمل

إذا قام المقاول بالحفر إلى عمق أكبر من العمق المحدد فً .3

الرسومات ودون إذن كتابً من المهندس المشرؾ فعلٌه تحمل كل 

ما ٌترتب على ذلك من زٌادة فً الكمٌات لجمٌع األعمال دون الحق 

فً المطالبة بؤي فوارق مالٌة بما فً ذلك معالجة األساسات نتٌجة 

ذلك

.(العقد كمٌات)
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810000

جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

سعر الوحدة كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة الوحدة

ٌشمل السعر المقدم من المقاول الحفر فً جمٌع طبقات األرض .4

المختلفة التً تظهر أثناء الحفر مهما كان نوعها مع سائر 

المصروفات والعدد واآلالت الالزمة إلنجاز العمل على أكمل 

.ورفع المخلفات.وجه

تتم أعمال الحفر بدقة وحذر شدٌدٌن خصوصاً أسفل  السور . 5

أوجوار المبانً القدٌمة ذات الجدران المشققة أو اآلٌلة للسقوط، 

فٌجب تدعٌمها أوالً، وبحسب توجٌهات المهندس المشرؾ، مع 

ضرورة اثبات حالة المبانى بتصوٌرها قبل مباشرة أي عمل 

واالحتفاظ بنسختٌن لدى المقاول والمهندس المشرؾ، وأن ٌتم الحفر 

جوارها على مسافات قصٌرة ثم ٌتم انجاز العمل المطلوب، ثم الحفر 

على مسافة أخرى قصٌرة، وهكذا حتى ٌتم تنفٌذ العمل بدون إحداث 

أي أضرار سٌتحمل نتٌجتها المقاول، مع إعادة تنفٌذها على حسابه 

.الخاص

ٌتم عمل مٌزانٌة شبكٌة لموقع المشروع لجمٌع الشوارع .6

والساحات مربوطة بالنقاط المرجعٌة الموجودة فً المدٌنة أوالموقع  

مع عمل المناسٌب التصمٌمة لتصرٌؾ مٌاه األمطار والتؤكد من 

ارتباطها بالمناسٌب السابقة والالحقة للشوارع المطلوب التصرٌؾ 

منها وإلٌها مع تثبٌت هذه النقاط باماكن ثابتة ٌتم مراجعتها أول بؤول 

طوال مراحل تنفٌذ المشروع مع التؤكد من مناسٌب مخارج المنازل 

والشوارع الفرعٌة ومعالجة اي فوارق فً ذلك مما ٌضمن 

التصرٌؾ المثالً لمٌاه األمطار وبحسب الرسومات وتعلٌمات 

المهندس المشرؾ وكذلك ٌتم توثٌق اي تؽٌر حاصل فً الموقع عن 

المخططات وإعادة رسمها على المخططات ورفعها لالستشاري 

للموافقة وال ٌتم اعتماد بنود األعمال الترابٌة األ بعد تنفٌذ هذه 

. األعمال وإعتمادها من قبل االستشاري

على المقاول عمل االختبارات الالزمة للتؤكد من قدرة التربة على .7

تحمل اإلجهاد المصمم علٌه المشروع وذلك على نفقته الخاصة 

والتى تدخل ضمن السعر المقدم من طرفه

ٌتم الردم على طبقات مع الدك والرش وإستخدام دكاكة ٌدوٌة . 8

.لدك التربة المستوردة داخل وخارج الؽرؾ قبل صب األرضٌات

:الردـ بتربة

الردـ بالتربة الصالحة الخالية من المواد العضوية  : بالمتر المكعب 
إما من ناتج الحفر، أو مستوردة من خارج الموقع، على طبقات ال 

 سم، مع الدؾ والرش حتى الحصوؿ على نسبة دؾ ال 30تزيد عن 
، مع مرعاة الميوؿ المناسب لتصريف المياه بعيدا عن %90تقل عن 

طبقاً للمناسيب المحددة على الرسومات، ونقل التربة ,جسم المنشأة
الزائدة عن الردـ إلى خارج الموقع، طبقاً للرسومات والمواصفات، 

.وتعليمات المهندس المشرؼ
1
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1
2
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كتـــــــــــــــــابًة رقمـــاً

الخرسانات 1113

اعمال النجارة والتخشٌبة- 1

تشمل مختلؾ القوالب الخشبٌة على أن تكون متماسكة ومدعمة -

لتنفٌذ األعمال بدون أي مٌول أو انحراؾ أو هبوط وتتحمل جمٌع

جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

سعر الوحدة كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة الوحدة

األوزان الذاتٌة وؼٌرها أثناء أعمال الصب ودون أٌة زحزحه

ٌجب الحصول على موافقة المهندس المشرؾ لتفاصٌل شدة - 

الخشب قبل التركٌب كما هً الحال إلزالة الشدة الخشبٌة 

المرابٌع الحاملة ٌجب عدم استناده على الجدران وتكون مستقلة - 

ومنفصلة عن الجدران

تكالٌؾ شدة األخشاب وتنفٌذ القوالب تكون مشمولة بؤسعار فئات - 

الخرسانة،وال ٌجوز المطالبة بؤي مبالػ خارجه عن ذلك

.فً األساسات ٌجب تنفٌذ قوالب خشبٌة للخرسانة العادٌة والمسلحة-

التفك الشدة الخشبٌة إال بعد مرور الفترة الزمنٌة الكافٌة حسب -

المواصفات وموافقة المهندس 

ٌجـب عـدم استـخدام خشـب تالؾ أو ؼٌر نظٌـؾ،وٌمنع ترك أي -

.فراؼات فً التخشٌبة

ٌجب عمل ممرات من األلواح الخشبٌة لمرور العربٌات المحملة -

بالخلطة أثناء الصب لألسطح مع مراعاة أن تنقل بحسب المسارات 

.فً السطح أثناء الصب

التسلٌح-2

ٌستخدم حدٌد تسـلٌح من النوع االمبروم  ال ٌقل إجهاد الخضوع --

.ما لم  تذكر الموصفات خالؾ ذلك(2سم/كجم2800)عن

ٌجب تخزٌن الحدٌد لضمان عدم حدوث أي صدأ وٌتم تنظٌؾ -

.الحدٌد من الؽبار واألتربة والدهون

ٌجب عدم تداخل وتشابك أسٌاخ الحدٌد بشكل ٌمنع دخول وتؽلؽل -

الخرسانة وٌتم وضع األسٌاخ حسب الرسومات مع ضرورة التربٌط 

باألسالك ألماكن تقاطعات األسٌاخ مع عمل الثخانات الالزمة

ٌتم المحافظة على انتظام سماكة ؼطاء التسلٌح مع استخدام -

بحٌث (رمل:اسمنت) 2:1مسبقة الصنع بنسبةخلط(بسكوتات)مكعبات

سم 2.5سم للبالطات و 1.5تكـون سماكة الؽطاء الخرسانً الدنٌا

.سم لألساسات 5للجسور و

الخرسانة- 3

ٌلزم استخدام أسمنت بورتالندي مقاوم لألمالح والكبرٌتات فً -

جمٌع أعمال الخرسانة العادٌة والمسلحة للقواعد واألرضٌات  

والرقاب والمٌد واألعمدة واألسقؾ فً المناطق الساحلٌة والرطبة 

وٌجب أن ٌتم التورٌد من مصنع معتمد وٌتم الموافقة علٌه قبل التورٌد

ٌمنع التخزٌن لإلسمنت باستخدام األكٌاس المفتوحة وأن ٌتم التخزٌن -

عن طرٌق الرص ألقل من عشر رصات على أن توضع فوق 

سم بحٌث ٌسمح بمرور التٌارات 20مرابٌع خشبٌة أو بلك وبارتفاع 

الهوائٌة حولها

ٌجب أن ٌكون الرمل نظٌفاً وخاٍل من الطمً والمواد :الرمل-

العضوٌة والطٌن وٌتم الموافقة مسبقاً على مصدر الرمل قبل التورٌد 

على أن ٌكون من النوع الجٌد المتدرج الحبٌبات وأن ٌكون مطابق 

.للمواصفات

نوعٌة جٌدة  (كري كسارة)ٌورد الكري من محجر معتمد:الكري-

وٌمنع استخدام كري .ومتٌنة ونظٌفة وخالٌة من األتربة واألوساخ 

السوائل

.ٌجب أن ٌكون الكري متدرجاً وبحسب المواصفات -

ٌستخدم ماء نظٌؾ صالح للشرب خاٍل من المواد العضوٌة:الماء-



جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

سعر الوحدة كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة الوحدة
كتـــــــــــــــــابًة رقمـــاً

والزٌوت وخالفه

الواردة إزاء كل (قوة الكسر الصؽرى للخرسانة)مقاومة الخرسانة-

بند هً اقل ما ٌمكن القبول به وٌجب أن ٌتم إجراء فحوصات 

قبل المباشرة بصب أنواع الخرسانة  (مكعبات خرسانٌة )مخبرٌه 

لتحدٌد نسب الخلط وزنا على أن تحوز على قوة التحمل الواردة لكل 

نوع من أنواع الخرسانة

أثناء الصب على  (مكعبات خرسانٌة )وإجراء فحوصات مخبرٌه 

حساب المقاول

خلط المواد ومقاومة الخرسانة-4

للنسب المحددة فً المواصفات وٌتم اعتماد "ٌتم خلط المواد وفقا-

نسب الخلط وطرٌقة الكٌل لهذه المواد من قبل المهندس المشرؾ

ٌجب إجراء اختبارات للخرسانة وموادها للحصول على المقاومة -

المطلوبة على حساب المقاول

صب الخرسانة ومعالجتها-5

ٌتم صب جمٌع أنواع الخرسانة بواسطة الخالطات المٌكانٌكٌة وال -
والخرسانة الجاهزة .ٌقبل اى نوع من الخرسانات ٌتم صبها ٌدوٌاً

.ٌجب الموافقة علٌها من قبل المهندس  قبل التعاقد معها 

ٌجب عدم البدء بصب الخرسانة إال بعد استالم المهندس لألعمال  -

السابقة للصب والتؤكد من األماكن التً سٌتم صبها وكذا أعمال 

التسلٌح ومطابقتها والتخشٌبات وسالمتها

لمرور عربٌات نقل الخرسانة  (سقاٌل)ٌجب عمل ممرات خاصة -

دون األضرار بحدٌد التسلٌح وال ٌجوز مرور عربٌات الخرسانة 

على الحدٌد مباشرة

باستخدام الهزازات المٌكانٌكٌة  على (ؼزؼزة)ٌجب دمـك الخرسانة -

أن ٌتم استخدامها بالشكل الصحٌح دون التعرض لحدٌد التسلٌح حتى 

تظهر الطبقة الناعمة على السطح

ٌجب أن ال ٌزٌد زمن خلط الخرسانة وصبها فً القالب عن -

دقٌقة على أن ٌتم تشؽٌل الخلطة لفترة كافٌة حتى تصبح متجانسة30

ال (فرمجة)ٌجب أن ٌتم تسوٌة الخرسانة بعد صبها بزمن مناسب-

 دقٌقة25ٌزٌد عن 

تترك الخرسـانة مبـتلة بالـماء وذلك بـعد صـبها وذلك باستخدام -

الخٌش المبتلة بالماء أو تشكٌل أحواض من الرمل لحجز الماء 

 أٌام 7وباألبعاد المناسبة بحٌث ٌتم ؼمر الخرسانه بالماء فً ال

.األولً من تارٌخ الصب

األسعار تشتمل أعمال التؤسٌس ألعمال الكهرباء واألعمال الصحٌة- 

األسعار إزاء كل بند تشتمل على تنفٌذ جمٌع المخططات التفصٌلة -

من
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، للقواعد واألساسات  2سم/ كجم250خرسانة مسلحة  
:والميد األرضية، إسمنت بورتالندي

خرسانة مسلحة للقواعد واألساسات والرقاب :  بالمتر المكعب 
والميد األرضية باستخداـ اإلسمنت البورتالندي وبمقاومة ال تقل 

التخشيبة، توريد وقص ووضع الحديد، )، وتشمل 2سم/ كجم250عن
، طبقاً للرسومات (الصب، ىز الخرسانة بالهزاز والرش، وكل ما يلـز
.والمواصفات، وتعليمات  المهندس المشرؼ  

1
1
1
3
2
2
3

59538675000

1925000

7000029960000

جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

سعر الوحدة كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة الوحدة
كتـــــــــــــــــابًة رقمـــاً

سم مع صولنج، إسمنت 10خرسانة عادية لألرضيات 
:بورتالندي

سم إسمنت 10بالمتر المربع خرسانة عادية لألرضيات سمك  
، مع  وضع فرشة 2سم/ كجم150بورتالندي، وبمقاومة التقل عن 

سم، طبقاً 10تحتها بسمك ال يقل عن  (صولنج)كسر احجار 
.للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرؼ

1
1
1
3
1
0
2

77

إسمنت 2سم /كجم250خرسانة مسلحة للرقاب واألعمدة  
:بورتالندي

خرسانة مسلحة للرقاب واألعمدة باستخداـ :  بالمتر المكعب 
، وتشمل 2سم/ كجم250اإلسمنت البورتالندي وبمقاومة ال تقل عن

التخشيبة، توريد وقص ووضع الحديد، الصب، ىز الخرسانة بالهزاز )
والرش مع إستخداـ التقميص بالشواالت لمدة التقل عن إسبوع، وكل 

.، طبقاً للرسومات والمواصفات، وتعليمات المهندس المشرؼ(ما يلـز

1
1
1
3
2
2
2

428 3م

، 2سم/ كجم250خرسانة مسلحة للسقوؼ والجسور، 
:إسمنت بورتالندي

خرسانة مسلحة للسقوؼ والجسور والميد العلوية :  بالمتر المكعب 
 250باستخداـ اإلسمنت البورتالندي وبمقاومة ال تقل عن 

التخشيبة، توريد وقص ووضع الحديد، الصب، )، وتشمل 2سم/كجم
، طبقاً للرسومات (ىز الخرسانة بالهزاز، والرش بالماء وكل ما يلـز

.والمواصفات، وتعليمات المهندس المشرؼ

1
1
1
3
2
2
7

1455 3م
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جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

سعر الوحدة كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة الوحد

ة
رقمـــاً

 300وبمقاومة (FRMES)خرسانة مسلحة لإلطارات 
:2سم/كجم

باستخداـ (FRMES)خرسانة مسلحة لإلطارات :بالمتر المكعب 
، 2سم/ كجم300اإلسمنت البورتالندي، وبمقاومة ال تقل عن 

التخشيبة، توريد وقص ووضع الحديد، الصب، ىز الخرسانة )وتشمل 
بالهزاز، والرش،  مع إستخداـ التقميص بالشواالت لمدة التقل عن 

، طبقاً للرسومات والمواصفات، وتعليمات (إسبوع، وكل ما يلـز
.المهندس المشرؼ

1
1
1
3
2
8
1

1220

أعمال المباني
أعمال المبانً تنفذ درجة أولى مترابطة وباستخدام مونة أسمنتٌة .1

 3:  أسمنت1 )أو , رمل 3م/كجم300بمحتوى أسمنت ال ٌقل عن 

أو بحسب توجٌهات المهندس المشرؾ، وٌجب  (رمل بالحجم 

تركٌب وإحكام اللحامات األفقٌة والراسٌة جٌداً مع استواء األوجه 

.واستقامة األركان باستخدام الخٌط والمٌزان

 (الخ...رمل-ٌاجور-بلك-احجار)ٌجب على المقاول تقدٌم عٌنات.2

للمواد المطلوبة لتنفٌذ العمل فً المشروع العتمادها وأخذ موافقة 

.خطٌة علٌها

تبنى جمٌع األحجار على مراقدها الطبٌعٌة لٌكون الضؽط عمودٌاً .3

على هذه المراقد مهما كان موقعها فً البناء وترش المبانً جٌداً 

.مرتٌن فً الٌوم ولمدة أسبوع

ٌجب أن تكون األحجار قوٌه وصلبه خالٌة من الشوائب والعروق . 4

والفجوات الرملٌة والكسور و متجانسة من حٌث النوع 

.(محجر واحد)واللون

ٌجب أن ٌكون البناء منتظماً من حٌث الفواصل وارتفاعات . 5

سم لسرع الواحد مع التعبئة (30-25-20)السروع  ال ٌزٌد عن

الجٌدة بٌن المدامٌك بالمونة األسمنتٌة والشلؾ الصؽٌر طبقاً 

.للرسومات والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرؾ

.سم بدون بطانة60ٌجب أن ال ٌزٌد ارتفاع البناء للواجهات عن. 6

ٌثبت المدماك األول فً تكسٌة األحجار على الجزء اإلنشائً أو . 7

باستعمال المرابط الحاملة، وأن ٌتم تثبٌتها إلى الجدار باستعمال 

.المسامٌر الملولبة

ٌجب أن تكون مبانً الحجر الجرانٌت حسب المقاسات الموضحة . 8

.فً الرسومات

على المهندس استالم أعمال البناء بشكل صحٌح والتؤكد من . 9

مٌزان الخٌط وشد الخٌط والتربٌع واستالم أقطار الؽرؾ والتؤكد من 

.صحة البناء

ٌجب استخدام مٌزان الماء فً كل مدماك ٌبنى وعلى البناء . 10

.استخدام البلبل فً كافة مراحل العمل

ٌجب أن تكون أحجار البناء للمشروع من أحجار المنطقة فً . 11

حالة توفرها بحسب المواصفات أو من أحجار المناطق المجاورة 

.وبعد اعتمادها من قبل المهندس المشرؾ

ٌجب استخدام أحجار األركان فً جمٌع الفتحات فً البطانة . 12

.سم15وبحٌث ال ٌقل بعد الجبهة الصؽٌرة للركن عن. والظهارة



12500 34200000م

م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة الوحدة
كتـــــــــــــــــابًة رقمـــاً

ٌراعى تنفٌذ أحجار التكسٌة من أعلى ومن أسفل بشكل كاؾ . 13

.من اجل التماسك، وٌمنع استخدام األحجار ذات الظهر األملس

ٌلزم طرطشة الجسور واألعمدة بالمونة اإلسمنتٌة بنسبة . 14

.مع الرش قبل التكسٌة بالحجر(رمل:اسمنت)1:2خلط

من الحجر وٌعبؤ الفراغ  الذي  (البطانة)ٌجب أن تكون المثانً- 15

والبطانة بالخرسانة العادٌة بنسبة خلط  (الظهارة)بٌن حجر التكسٌة 

.وعلى إن ٌكون الكري متدرج (كري5: رمل2.5:اسمنت:1)

.جمٌع البلك المستخدم إتوماتٌكً ضؽط عالً. 16

ال تقل مقاومة الكسر له عن :  صم للجدران الحاملة (بردٌن)بلك  -  

  2سم/  كجم 70

ال تقل مقاومة الكسر له :  صم للجدران ؼٌر الحاملة(بردٌن)بلك  -  

2سم/  كجم 35عن 

تقاس جمٌع أعمال المبانً هندسٌاً وتخصم جمٌع الفتحات . 17

.والفراؼات

1
1
1
4
0
2
4

336

جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

سعر الوحدة كود البند

بازلت او )مباني حجر مربوع للكرسي من أحجارالمنطقة
:(جرانيت

بازلت او )بناء حجر مربوع للكرسي من أحجارالمنطقة:بالمتر المكعب 
او احجار تماثلة صلبة وقوية غير قابلة إلمتصاص المياه    (جرانيت

سمك جدار البناء حسب المقاطع وأف تكوف احجارالبناءمسبلة وخالية 
سم واف (30-25)من العروؽ والفجوات وارتفاع الصف اليزيد عن 

مع التدريز  (رمل:اسمنت)3:1يكوف البناء بالمونة االسمنتية بنسبة 
والتكحيل للمباني من منسوب االرض والتدريز والتلعيص الجيد للمباني 
من اسفل منسوب االرض مع الرش والتعبئو الجيده بين المداميك بالمونو 

االسمنتيو والشلف الصغير ويشترط اف يكوف الشلف الصغير مغمور 
داخل المونو االسمنتيو ويجب الربط بين الظهاره والبطانو باحجار طوليو 

متداخلو على كامل سمك  الحائط كل اثنين متر طولي في كل صفة 
مباني مع مراعاة تداخل االحجار عند اتصاؿ جداريين وتنفيذحجر اركاف 
والثمن يشمل رفع الكرسي حتى المناسيب التصميمية طبقا للرسومات 

.والمواصفات وتعليمات المهندس المشرؼ 
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جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

سعر الوحدة كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة الوحدة
كتـــــــــــــــــابًة رقمـــاً

:مباني حجر حنشي وقيص كامل

بناء حجر الواجهات حنشي وقيص كامل مطعم بحجر :  بالمتر المربع 
مختلفة بحسب الرسومات والمخططات باللوف المناسب على أف 
يكوف الحجر خالي من التشوه والعروؽ الطينية ومقاـو للرطوبة مع 

ـ 1.5ترابط البناء للبطانة والظهارة بحجر رابطة بمسافات ال تزيد عن 
ويكوف عرض الحجر اكبر من اإلرتفاع وتكوف مسبلة والبناء بمونة 

وضرورة أف , الرش  (رمل : اسمنت  (3:1)اسمنتية بنسب خلط 
تكوف احجار الليم لجميع فتحات األبواب والشبابيك اركاف بحيث 

 سم وتنظيف الحجر في نهاية 15اليقل البروز الى جهة الداخل عن
العمل و يكوف العمل لفق درجو اولى مع عمل الرقمو للحجر  
وبحسب المواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرؼ

1
1
1
4
0
7
8

1316

:مباني حجر عباصيري وقيص كامل

بناء بالحجر عباصيري وقيص كامل للواجهات أو في : بالمتر المربع 
أي أماكن أخرى، بالمونة اإلسمنتية أو الجص، و يكوف العمل لفق 

درجو اولى وحسب الطرؽ التقليدية المتبعة، طبقاً للرسومات 
.والمواصفات، وتعليمات المهندس المشرؼ

1
1
1
4
0
8
6

1522 2م

: سم، أتوماتيكي20مباني بلك مفرغ 

 20إسمنتي أتوماتيكي مفرغ سمك  (بردين)مباني بلك :بالمتر المربع 
 : 1ويُبنى بالمونة اإلسمنتية بنسبة , سم،للقواطع الداخلية وحيثما يلـز

.، طبقاً للرسومات والمواصفات، وتعليمات المهندس المشرؼ3

1
1
1
4
3
0
4

3056

التمبيس 1115

تلبٌس أسنمتً باستخدام اإلسمنت البورتبلندي  العادي . 

واإلسمنت البورتبلندي المقاوم لؤلمبلح فً المناطق الساحلٌة .

 سم  0.5والرطبة مكون من ثبلث طبقات ، طبقة طرطشة  بسمك 

 كجم إسمنت 300على جمٌع األسقف والحوائط  بمونة مكونة من 

لكل متر مكعب من الهلسن ،أو النٌس الخشن كما ٌراعى الرش 

و طبقتً ظهارة وبطانة . الغزٌز بالماء ٌومٌاً ولمدة خمسة أٌام 

وٌشمل الطرطشة  (نٌس: أسمنت) 3:1 سم بنسبة2-1.5بسمك 

والطبقة األساسٌة والطبقة النهائٌة مع الرش ثبلث مرات فً الٌوم 

.، طبقاً للرسومات والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

جمٌع أعمال البٌاض تخشٌن إسمنتً لجمٌع الجدران والحوائط .2

واألسقف الداخلٌة والمظبلت الخارجٌة والدراوي والسبللم بمونة 

 مع البإج واألوتار والطوارف والخدمة بالمحاراة ة بعد 3:1بنسبة 

.التخشٌن

ٌجب تنظٌف األسقف والجدران من قطع األخشاب والشوائب .3

.العالقة ورشها بالماء قبل أعمال التلبٌس

كجم 450)على المقاول تنفٌذ طبقة طرطشة إسمنتٌة خشنة. 4

مع الرش لمدة ثبلثة أٌام لجمٌع ( رمل خشن أو هلسن 3م/إسمنت

22069000

21056000
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240022392000

2400256800 2107م
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:تلبيس خارجي، إسمنت بورتالندي2

تلبيس خارجي، باستخداـ اإلسمنت البورتالندي، :  بالمتر المربع 
 كجم إسمنت لكل متر 300ويشمل الطرطشة بمونة مكونة من 

مكعب من الهلسن والطبقة األساسية والطبقة النهائية، بالمونة 
 وعمل األوتار والودع لوزف التلبيس، مع الرش 3 : 1اإلسمنتية بنسبة 

ثالث مرات في اليـو لمدة خمسة أياـ ، واستخداـ شبك 
.طبقاً للرسومات والمواصفات، وتعليمات المهندس المشرؼ,التلبيس

جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

سعر الوحدة كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة الوحدة
كتـــــــــــــــــابًة رقمـــاً

.الجدران واألسقف الداخلٌة والدراوي والواجهات

 ملم عند 1سم وسمك ال ٌقل عن20ٌجب عمل شبك حدٌد عرض .5

التقاء الجدران البلك بالجدران الحجر وباألسقف واألعمدة وفوق 

مواسٌر الكهرباء وٌثبت بالمسامٌر من الجهتٌن قبل تنفٌذ 

.الطرطشة 

ٌجب استخدام األوتار فً عملٌة الوزن رأسٌاً وأفقٌاً وعمل .6

مساطر ونقاط تثبٌت واستخدام القدة والمٌزان وفقاً لؤلصول الفنٌة 

.المتبعة

على المقاول تسلٌم أعمال البإج واألوتار للمهندس المشرف قبل .7

.البدء فً اعمال التؤسٌس

ٌعمل التشطٌب والنهو لجمٌع أعمال التلبٌس بالشكل الصحٌح مع .8

ضرورة إنهاء الزواٌا الداخلٌة والخارجٌة الناتجة من تقابل 

الجدران مع بعضها أو مع عناصر اخري بشكل جٌد واالعتناء بها 

اعتناء خاص ٌنهو تلك التقاببلت مع األخذ فً االعتبار إن تقابل 

ربع دائرة نصف )األسقف مع الجدران  ٌعمل بشكل مستدٌر

.(سم1وعند الحروف لؤلعمدة والجدران ٌتم شطفها , سم5قطرها

-ابواب )الكمٌات المدرجة بالجدول مخصومة الفتحات.9

:تلبيس السقوؼ، إسمنت بورتالندي

تلبيس السقوؼ واألعمدة وبطن الساللم باستخداـ :  بالمتر المربع 
اإلسمنت البورتالندي ويشمل الطرطشة والطبقة األساسية والطبقة 

 مع الرش ثالث مرات في 3 : 1النهائية بالمونة اإلسمنتية بنسبة 
، واستخداـ شبك التلبيس في مناطق التقاء المباني بالخرسانة،  اليـو

.طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرؼ

1
1
1
5
0
0
3
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:تلبيس الجدراف، إسمنت بورتالندي

تلبيس الجدراف والحوائط باستخداـ اإلسمنت :  بالمتر المربع 
البورتالندي، ويشمل الطرطشة والطبقة األساسية والطبقة النهائية 

، وعمل األوتار والودع لوزف التلبيس، 3 : 1بالمونة اإلسمنتية بنسبة 
، واستخداـ شبك التلبيس في مناطق  مع الرش ثالث مرات في اليـو

التقاء المباني بالخرسانة، طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات 
.المهندس المشرؼ

1
1
1
5
0
0
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9330 2م

أعمال األرضيات والجدران
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جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

سعر الوحدة كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة الوحدة
كتـــــــــــــــــابًة رقمـــاً

 مع الفرشة من 3:1ٌتم تنفٌذ الببلط بمونة أسمنتٌة بنسبة خلط .1

.الهلسن أو النٌس تحته وبحٌث تكون الفواصل مستقٌمة ومنتظمة

.ٌجب أن ٌكون الببلط أوتوماتٌكً الصنع وبقص منتظم .2

الببلط الموزٌكو بكسر رخام أوتوماتٌكً الصنع . 3

سم وٌكون نصف السماكة باإلسمنت األبٌض (25×25)مقاس

.وموحد اللون 

التؤكد من استواء سطح الببلط أثناء التنفٌذباستخدام القدة .4

ومٌزان الماء مع مراعاة المٌول 

ٌجب تنظٌف الفواصل جٌداً من بقاٌا األسمنت واألتربه وتشرٌب .5

الفواصل باألسمنت األبٌض والجلى والصقل المٌكانٌكً مع ضرورة 

. أٌام صباحاً ومساًء4الرش لؤلعمال المنفذة مدة ال تقل عن 

بالنسبة لببلط ارضٌة الحمامات والمطابخ والبوفٌات ٌلزم . -6

 (وجهٌن من الزفلت بٌنهما طبقة خٌش)تورٌدوتنفٌذ طبقة عزل 

ثم تنفٌذ بند العمل وفقاً لما ذكر لحقاً,تحت طبقة الهلسن 

تقاس جمٌع أعمال الببلط هندسٌاً وتخصم جمٌع الفتحات - 7

والفراغات

: سم، بكسر الرخاـ، أتوماتيكي25×25بالط موزايكو 

 سم، 2.5 سم، وسمك 25×25بالط موزايكو :  بالمتر المربع 
بكسر  الرخاـ أتوماتيكي، ويكوف نصف السماكة باإلسمنت األبيض، 

تحتو،  (النيس)ويشمل فرشة من الهلسن أو الرمل ,وموحد اللوف 
 مع تشريب الفواصل 3 : 1ويوضع على مونة إسمنتية بنسبة 

باإلسمنت األبيض، والجلي والتنعيم والتلميع الميكانيكي في الموقع 
طبقاً للرسومات والمواصفات، وتعليمات المهندس .بعد التركيب

.المشرؼ

1
1
1
6
0
0
5

4825

:بالط موزايكوا للمدرج

سم 14بالط موزايكوا للمدرج مصبوب على بيتو :  بالمتر المربع 
وللطرقات بين المدرجات ، مع  (قائم ونائم على التوالي)سم100و

وضع أسياخ حديد والعناية بنسب الخلط، والرش، والجلي والتلميع، 
و عمل الموزايكو طبقاً للرسومات والمواصفات، وتعليمات المهندس 

.المشرؼ
1
1
1
6
0
0
6

446 2م

:بالط رخاـ

توريد وتنفيذ بالط رخاـ لألرضيات بسمك اليقل عن : بالمتر المربع 
 سم وأبعاد حسب المخططات، ويشمل فرشة من الهلسن أو الرمل 2
 ويشمل السعر 3 : 1تحتو، ويوضع على مونة إسمنتية بنسبة  (النيس)

التطعيمات والتشكيالت الموضحة على المخططات ببالط نفس 
النوعية وبااللواف التي يحددىا المهندس المشرؼ مع تشريب 

الفواصل  بالروبة ذو قاعدة اسمنتية بلوف يناسب لوف الرخاـ من 
مصدر معتمد والقطع اآللي لإلغالؽ ،والتنظيف التاـ والتلميع 

الميكانيكي طبقاً للرسومات والمواصفات، وتعليمات المهندس 
.المشرؼ

1
1
1
6
1
0
3

1986 2م



2000 ط.م

14500

13864000

1856000

سعر الوحدة

جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة الوحدة
كتـــــــــــــــــابًة رقمـــاً

:وزرات سيراميك

وزرات من السيراميك مايماثل جودة البالط األسباني :  بالمتر الطولي 
 سم وباللوف المطلوب، ويوضع على مونة إسمنتية 7بارتفاع ال يقل عن 

 مع تشريب الفواصل باإلسمنت األبيض،  مع شطف 3 : 1بنسبة 
الحافة العلوية الظاىرة طبقاً للمواصفات، وتعليمات المهندس 

.المشرؼ

1
1
1
6
1
5
5

6932

:درج رخاـ للمداخل

سم  نوعية  3توريد وتركيب بالط رخاـ محلي سماكة :بالمتر الطولي 
ممتازة لدرج سلم البدرـو  والثمن يشمل الترويب والتنظيف والجلي 

وكل ما يلـز طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس 
.المشرؼ واصوؿ العمل الممتاز

1
1
1
6
2
1
0

128 ط.م

:(خشب، ألمونيوم، حديد)أعمال النجارة  1117

:نجــــارة الخشب- 1

ٌجب أن ٌكون الخشب المستعمل خالٌاً من العقد ، والتشققات 

والعٌوب والتنخر ، كما ٌجب أن ٌكون مجففاً ال أثر  لبللتواء أو 

وتام الجفاف، ٌجب أن تكون القشرة السطحٌة قاسٌة .اإلنحناء

.وٌتم إعتماد العٌنات قبل التورٌد ,ومتٌنة 

.بالوزن  ( % 10 )ٌجب أالّ ٌزٌد امتصاص الخشب للماء عن -

.تكون المفصبلت بجمٌع أنواعها خالًٌة من عٌوب الصناعة-

من أخشاب صلبة ومن قائمتٌن بطول  (الحلوق  )تصنع اإلطارات - 

مستمر وعارضة أفقٌة بالنسبة لؤلبواب والنوافذ  من قائمتٌن 

.وعارضتٌن أو من أكثر من قائمتٌن أو عارضتٌن حسب األبعاد

ٌجب صنفرة الخشب قبل استعماله وأن ٌكون السطح ناعماً - 

.باستخدام الفارة مثاالً علً ذلك

:وٌشمل الثمن األعمال التالٌة

ٌجب أن تكون حلوق األبواب بعرض مساوي لعرض الجدران -

اإلنشائٌة مضافاً إلٌه سماكة التلبٌس أو الببلط القٌشانً على 

الجدران وتعبئة الفراغات الناتجة بالمونة األسمنتٌة مع معالجة 

منطقة األتصال بٌن البلك والحلق بمادة مرنة، والسماكة بحسب 

.الرسومات وتعلٌمات المهندس المشرف

ٌمنع استخدام المسامٌر أوالبراغً أو أٌة قطع معدنٌة فً األماكن - 

.التً ٌبقً وجه الخشب ظاهراً دون تغطٌة

تورٌد وتركٌب جمٌع الخردوات البلزمة من مفصبلت نٌكل كروم -

ومغالق األبواب ,تثبت بواسطة البراغً  (ثبلثة للدرفة الواحدة)

تعتمد قبل التورٌد، ومقابض ألمونٌوم كروم  (من أجود األنواع)

.منفصل مع الشمسٌة وخبلفه

علً أالّ ٌقل عن  (الهولفاست  )تثبت حلوق األبواب بالمرابط -

مع . ثبلثة فً كل جهة ،  ، وبحسب توجٌهات المهندس المشرف

 مع الرش البلزم 3 : 1التعبئة بمونة من اإلسمنت والرمل بنسبة 

بالماء لمدة خمسة أٌام، مع استخدام الشلمانات الحدٌد للتثبٌت 

.والوزن 

المعجنة بمعجون حار ثبلثة أوجه والصنفرة الجٌدة والدهان -

.باستخدام دهان لماع ناري مرشوش بالماكٌنة



جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

سعر الوحدة كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة الوحدة
كتـــــــــــــــــابًة رقمـــاً

تركٌب مثبت باب من المطاط فً األماكن المناسبة مع جعل الفردة 

.ترتفع مقدار مناسب

:تركٌبات النوافذ. 3

ٌجب أن تكون جمٌع قطاعات األلومنٌوم والخردوات الداخلة فً - 

 )أعمال األلومنٌوم مطابقة للمواصفات القٌاسٌة  األمرٌكٌة 

ASTM B 209  )  أو المواصفات القٌاسٌة البرٌطانٌة (BS 

.مٌكرون  ( 16) و أالّ ٌقل طبلء األلومنٌوم عن   (  1728

ٌكون السطح الظاهر للقطاعات بعد عملٌة المعالجة باألكسدة - 

خالٌاً من البقع والعٌوب الظاهرة وهذه القطاعات  لها مقاومة ضد 

الخدش وٌتم تجمٌع القطاعات المختلفة المكونة لكل نموذج بطرٌقة 

.مسمار البرشام مع مراعاة تقوٌة نقطة اإلتصال

نوافذ من األلومنٌوم اإلمارتً أو ما ٌعادله ابٌض اللون اولون - 

اخر معتمد من اإلستشاري مع الزجاج الخالٌاً من التموجات أو  

وفقاً (الشفاف أو المشجر)الفقاعات أو العٌوب من النوع المختار 

والنوافذ تكون درفة واحدة أو درفتٌن مع . للسماكات المحددة الحقاً

أو بدون أجزاء ثابتة وتعتمد العٌنات قبل التورٌد على أن ٌكون 

سم والحلق  ( 6×4 )مقطع برواز الدرفة الزجاج ال ٌقل عن 

.بعرض ٌناسب الدرفة وأجزاء الشبابٌك 

سم لفتحات قبل اعمال التلبس مثٌت  (3×5)تنفٌذ اطار خشبً-

.جٌداُ فً الجدران

ٌثبت الحلق فً فتحة المبانً بواسطة مسامٌر التثبٌت داخل - 

.خوابٌر ببلستٌك وحسب األصول الفنٌة المتبعة فً ذلك

المعجنة حول الحلق من الداخل والخارج بمعجون ببلستٌكً -

. شفاف وكذا الفراشً المحكمة أسفل وأعلى وعلى جوانب الدرف

.باإلضافة إلى تركٌب الزجاج مع قطع المطاط البلزمة للتثبٌت

جمٌع القطع المعدنٌة والبراغً والزواٌا البلزمة للتثبٌت من -

.األلمونٌوم

عمل الثقوب البلزمة لتصرٌف مٌاه األمطار والتً تتجمع داخل -

.الحلق

األقفال والمقابض والمفصبلت وزواٌا التثبٌت إٌطالً درجة أولى -

.اوماٌماثلها

 (الذباب ، النامس ، البعوض  )جمٌع النوافذ ٌركب علٌها شبك -

متحرك وٌثبت بشكل جٌد وٌكون من النوع غٌر قابل الصدأ ومقاوم 

.للعوامل الجوٌة والرطوبة 

تخضع مقاطع االلمنٌوم المراد استعمالها للفحوصات المخبرٌة  -

.دون االعتراض على ذلك وعلى  نفقـة المقاول

علً المقاول التحقق من جمٌع المقاسات والفتحات علً الطبٌعة - 

وتصنع أعمال النجارة بالمواصفات المطلوبة وتحت  مسئولٌته 

.التامة وعلً المقاول تقدٌم عٌنات لئلعتماد قبل التركٌب



180000 2م

22000

15500

10500 25355000م

91800000

3190000

806000

جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

سعر الوحدة كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة الوحدة
كتـــــــــــــــــابًة رقمـــاً

:نوافذ الومنيـو

نوافذ الومنيـو برونزي نوعية ممتازة  ويكوف الحلق  :  بالمتر المربع 
 سم وسمك األلمنيـو  االيقل  عن 8×4قطاع  المونيـو  اليقل  عن

مم  ويستخدـ  مطاط  خاص  الحكاـ  الغلق  ومنع  تسرب 1.8
الهواء اوالماء وجميع الخردوات من مفصالت ومغالق  تكوف  اصلية  

 مم وزجاج مثلج 6النوع  ومقابض الكسيس وزجاج أبيض بسمك 
مع عمل   (المواضع المحددة في الرسومات)اومشجرمانع للرؤية 

شبك النامس  المانع  للحشرات  للدرفات  القابلة للفتح وتثبيت 
الحلوؽ من جميع الجوانب باثنتين تثبيتات على األقل، وتثبيت الزجاج 

 (القياس من الحدود الداخلية)بالربالت الخاصة، مع جميع الخردوات،
 طبقاً للرسومات والمواصفات، وتعليمات المهندس المشرؼ

1
1
1
7
0
2
1

510

:أبواب خشب حشو ميرانتي أحمر

أبواب خشب كبس ميرانتي أحمر، ال تقل سماكتو عن :  بالمتر المربع 
 سم، 24 سم للمساطر والطبالت، وبحلق عرضو ال يقل عن 4.5

وتشمل األقفاؿ والهندرابات والبراويز والمقابض وتثبيت الفيارات 
بالجدراف بثالث تثبيتات من كل جانب والتعبئة بالمونة اإلسمنتية 
وتعبئة الفواصل بالمعجوف مع جميع الخردوات، طبقاً للرسومات 

.والمواصفات، وتعليمات المهندس المشرؼ

1
1
1
7
0
4
1

145 2م

:ابواب حديد رص

أبواب حديد رص مجلفن  مع عمل الدرفو من الحديد : بالمتر المربع 
ملم يرص بصورة فنية ممتازة 1.3سمك  (ىنش 2× ىنش 1)المرابيع 

والحلق  ,على محيط فردة الباب بالكامل "2مع عمل شلماف دئري 
ملم مع عمل ثالت مفصالت 5سم وسمك(5×5)شلماف حديد

ويشمل 
ا لدىاف المانع للصداء بعد الصنفرة  والجلخ الجيد الثار اللحاـ مع 
عمل وجهين اخرين من الدىاف الزيتي  للباب والمغالق وعلى اف يتم 

تنفيذ  الحلوؽ  قبل اعماؿ التالبيس  وتثبيث الحلوؽ بالجدراف  بعدد 
 16ثالث نقاط من كل جانب على االقل بخوابير من الحديد قطر 

سم توضع داخل الحجر وتلحم وفق توجيهات  20ملم وطوؿ 
.(.ويلـز تقديم  عينو إلعتمادىا ).وتعليمات المهندس المشرؼ 

1
1
1
7
1
0
0

52 2م

:"ديمن"شبك حماية للنوافذ 
توريدوتركيب شبك حماية للنوافذ أو في أي موضع :  بالمتر المربع 

آخر، ويثبت بشكل جيد ويشمل الرنج باللوف المطلوب، طبقاً 
.للرسومات والمواصفات، وتعليمات المهندس المشرؼ

1
1
1
7
1
0
6

510



16000 ط.م

1500 ط.م

16000 عدد

1440000

2467500

864000

جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة 

:دربزينات حديد للساللم

توريد وتركيب درابزين حديدي للساللم واالدراج : بالمتر الطولي 
 مم مخدـو 2  ىنش سمك 4×2 سم مع ممسك معدني 90بإرتفاع 

بسطح أملس ومدىوف بدىاف خشبي مع الصنفره وجلخ الزوائد 
والتنعيم الجيد يعلوىا حسب المواصفات والرسومات و يكوف الحديد 

 مم  خاوي مع عمل مجرى سفلي 2 سم سمك 6×4قطاعات مفرغة 
وعلوي لتثبيت الكنشة العلوية وتثبيت الحديد السفلي قطع  

الحديدالطولي والكانات المبرزة من بالطة السلم مصبوب عليها 
حسب المخططات )خرسانة عادي بطوؿ الدربزين وبارتفاع وسمك 

والتثبيت بواسطة اللحاـ بشكل ىندسي وفني يمنع التشويو في ,(

(الرنج)أعمال الدهانات 

كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة الوحدة
كتـــــــــــــــــابًة رقمـــاً

1
1
1
7
1
8
4

90

:ىنش، خشب ميرانتي(4×1)شرائر خشبية قطاع 

توريد وتركيب شرائر خشبية للجدراف، ميرانتي أحمر، :  بالمتر الطولي 
 سم منعمة ومصنفرة 2.5 سم وبسمك ال يقل عن 10عرض اليقل عن

ـ وبعمق ال يقل 0.50 أوجهو وتثبت  بالبراغي كل 3ومدىنة بالورنيش 
 سم في الجدراف وتكوف خالية من العيوب والشروخ  و تثبت 3عن 

 سم من أألرضيات، وعندمستوى األعتاب لجميع الفصوؿ 70بارتفاع 
وشرائر علوية للمعمل حسب الرسومات , واالدارة والمخزف والمكتبة

.والمواصفات وتعليمات المهندس المشرؼ 

1
1
1
7
2
0
6

1645

:ـ1.10× 4سبورات فيبر 
ـ، أو أي مقاس آخر، مع دىنها 1.10× 4سبورات فيبر : بالعدد  

 سم عن ارض الغرفة، وعمل 90بالدىاف الخاص بالسبورات، وترتفع 
، طبقاً للرسومات (مجرى للطباشير)إطار المنيـو للجانب السفلي 

.والمواصفات، وتعليمات المهندس المشرؼ

1
1
1
7
3
5
5
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1118

ٌجب أن تكون هذه األسطح جافة تماماً قبل البدء فً أعمال  (1

,%15الدهان و نسبة الرطوبه اقل من 

ٌتم تنظٌف الحوائط واألسقف واألجزاء المطلوب دهانها جٌداً (2

من األتربة والغبار والشوائب ومخلفات البٌاض بواسطة الحف 

بحجر المسن وتتم معالجة ببلطات األسقف بواسطة الحف 

ثم عملٌة التنعٌم جمٌع المساحات ).المٌكانٌكً والمونة األسمنتٌة

(بورق الصنفره 

.ٌتم عمل طبقة األساس لؤلسطح المراد دهانها حتى تتشبع ( 3

بعد جفاف طبقة األساس ٌتم علم طبقة المعجون لكامل السطح  (4

حسب نوع الدهان وتترك لتجف ثم تتم الصنفرة التنعٌم بواسطة 

الورق الكرتونً المخصص لهذا الغرض، مع نظافة الغبار من

:اسم المكون 

سعر الوحدة



1300 8765 2م

1500 9330 2م

1500 107 2م

11394500

13995000

الوحدة

جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

سعر الوحدة كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة

1
1
1
8
0
1
3

:دىاف للجدراف الخارجية مقاـو للرطوبة

دىاف للجدراف الخارجية أو في موضع تحدده :  بالمتر المربع 
الرسومات، مقاـو للرطوبة مكوف من وجو أساس وثالثة أوجو مع 

المعجنة والصنفرة باللوف المطلوب، وحسب تعليمات الشركة 
.الصانعة، طبقاً للمواصفات، وتعليمات المهندس المشرؼ

1
1
1
8
0
3
2

كتـــــــــــــــــابًة رقمـــاً
السطح الناجم عن أعمال الصنفرة والتنعٌم وتعاد طبقة ثانٌة من 

.المعجون بنفس الطرٌقة األولى

ٌتم دهان السطح بوجه دهان تحضٌري أبٌض ثم ٌترك لٌجف  (5

تماماً وٌلٌه وجهٌن من الدهان باللون المطلوب مع الوقت الكافً 

لجفاف كل طبقة علماً بؤن الوجه األخٌر ٌجب أن ٌتم بعد اكتمال 

.كافة األعمال األخرى باألسطح المراد دهنها

ٌتم تنفٌذ أعمال الدهانات حسب تعلٌمات الشركة المصنعة  ( 6

.للدهانات على أن تكون كافة مواد الدهان من نفس المصنع

.مراحل ( 6) تتكون الطبقات للدهانات الداخلٌة من  (7

.مراحل ( 3) تتكون الطبقات للدهانات الخارجٌة من  (8

.ٌجب استعمال المعجون المناسب والخاص بالدهانات الزٌتٌة ( 9

الواجهات الخارجٌة والمظبلت للطرقات دهان ببلستٌك مقاوم (10

.للرطوبة

ٌجب ضرورة اعتماد جمٌع عٌنات الدهانات المطلوبة المختلفة (11

.قبل التورٌد والتنفٌذ وٌتحمل المقاول مسإولٌة المخالفة

:دىاف أملشن للسقوؼ

للسقوؼ مكوف من وجو أساس  (مائي)دىاف أملشن : بالمتر المربع 
وثالثة أوجو باللوف المطلوب مع المعجنة والصنفرة ثالث طبقات، 

.طبقاً للرسومات والمواصفات، وتعليمات المهندس المشرؼ

1
1
1
8
0
0
3

160500

:دىاف زيتي مطفي

دىاف زيتي مطفي باللوف المطلوب للحوائط والجدراف :  بالمتر المربع 
مكوف من وجو أساس وثالثة أوجو باللوف المطلوب مع المعجنة 

والصنفرة ثالث طبقات، طبقاً للرسومات والمواصفات، وتعليمات 
.المهندس المشرؼ



7500 1895 2م

146

8600 2م

6500 3م

15000 عدد

14212500

6500949000

1978000

975000

90000

:اسم المكون 

سعر الوحدة كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة
كتـــــــــــــــــابًة رقمـــاً

:.طبقة عازلة للسطوح
تنفيذ طبقة عازلة للسطوح مكونة من مواد العزؿ المائي : بالمتر المربع 
، و أف ترفع عند (طبقتين فلت متعامدتين و ثالث طبقات زفلت)

سم و أال يقل التراكب بين 10 سم و تدخل في الجدار 20الجدراف 
خرسانة عادية  + (سم5×5)شبك حديد+  سم 10طبقة الفلت عن 

 مع  بالط 4:2:1 سم بنسب خلط 7.5للميوؿ متوسط سماكة 
سم 2مع عمل فواصل تمدد  (سم2.5×20×20)إسمنتي سنجابي 

 متر في اإلتجاىين و تعبئة الفاصل بخلطة البيتومين المقاـو 3كل 
سم والثمن 20للحرارة مع النيس مع تنفيذ وزرات بالط إسمنتي مائلة 

يشمل كل مايلـز  إلنهاء العمل طبقاً للرسـو و المواصفات وتعليمات 
.المهندس المشرؼ

1
1
1
9
2
0
9

السقوف والطبقة العازلة والفواصل 1119

:فواصل تمدد للمباني

تنفيذ فاصل تمدد والثمن يشمل توريد وتنفيذ شرائح : بالمتر الطولي  
 سم لتغطية جميع فواصل التمدد الظاىرة 10من االلمنيـو بعرض 

الراسية واالفقية الداخلية والخارجية في المبني  كامال مع تثبيتها 
 سم و عمل طبقة 50بالجدراف والسقوؼ واالرضيات بشكل جيد كل 

 مم داخل فاصل 25من الفلين الحبيبي أو األلواح الليفيةسماكة 
وتنفيذ المعالجة للفاصل في , التمدد ابتداء من مستوي القواعد

السطح بحسب الرسومات مع كل ما يلـز طبقأ للرسومات 
والمواصفات و تعليمات المهندس المشرؼ

1
1
1
9
4
0
6

ط.م

أعمال الموقع 1122

:تنفيذ كراسي جلوس نظاـ حدائق

تنفيذ  كراسي مع طاوالت و مظالت  جلوس  نظاـ  حدائق : بالعدد   
سم  تنفذ كراسي 10مع التثبيت  في االرضيات  بالبراغي  والخوابير  

اجلوس طوليو  نظاـ  حدائق  من شرائح الخشب  االحمر  الميرانتي  
ـ مع مسند  الظهر  واليدين  من نفس  1.8ىنش  طوؿ 2سمك 

شرائح  الخشب االحمر  تستنذ  على قوائم  للطرفين  وفي  الوسط  
ىنش  مع 3من  الواح  الميرانتي  السميكة  

الصنفرة  والدىاف  وجهين  ورنيش  والتثبيت  وحسب اصوؿ النجارة  
الفنية  وتعليمات المهندس 

(على اف تقدـ عينو  لالعتماد   ). المشرؼ  

:رصيف حوؿ المبنى

 30رصيف حوؿ المبنى بارتفاع ال يقل عن : بالمتر المربع 
’ سم،وعرض بحسب المخططات  مع الحفر والردـ والدؾ والرش 

سم،مع عمل طبقة من الصولنج 10وطبقة من الخرسانة العادية سمك 
متر مع 3مع عمل بالط أرصفة،  فواصل كل,سم 15تحتها بسمك

تعبئتها بالزفلت الحار المخلوط بالرمل الناعم وعمل بردورات خرسانية 
سم طبقاً (35×50)سم توضع على اساس حجر (15×50×35)

1
1
2
2
0
0
7

230

:أو ىلسن (نيس )رمل 

أو ىلسن، حيثما تحدده  (نيس )توريد وفرش رمل : بالمتر المكعب 
الرسومات والمخططات ومتطلبات العمل، طبقاً للمواصفات، 

.وتعليمات المهندس المشرؼ

1
1
2
2
1
3
2
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جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة 

1
1
2
2
3
4
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الوحدة



:تنفيذ كراسي جلوس نظاـ حدائق

تنفيذ  كراسي مع طاوالت و مظالت  جلوس  نظاـ  حدائق : بالعدد   
سم  تنفذ كراسي 10مع التثبيت  في االرضيات  بالبراغي  والخوابير  

اجلوس طوليو  نظاـ  حدائق  من شرائح الخشب  االحمر  الميرانتي  
ـ مع مسند  الظهر  واليدين  من نفس  1.8ىنش  طوؿ 2سمك 

شرائح  الخشب االحمر  تستنذ  على قوائم  للطرفين  وفي  الوسط  
ىنش  مع 3من  الواح  الميرانتي  السميكة  

الصنفرة  والدىاف  وجهين  ورنيش  والتثبيت  وحسب اصوؿ النجارة  
الفنية  وتعليمات المهندس 

(على اف تقدـ عينو  لالعتماد   ). المشرؼ  



1123

15000 ط.م

22000 عدد

16500

4200000

308000

907500

زراعة الموقع

:شبكة الري

توريد وتمديد مواسير  مياه حديد مجلفن قطر :-بالمتر الطولي  
نصف ىنش  مع المحابس والحنفيات وكافة التوصيالت وكل مايلـز 

لري االشجار و المسطحات الخضراء بالماء  بحسب الرسومات 

1
1
2
3
5

280

جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

سعر الوحدة كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة
كتـــــــــــــــــابًة رقمـــاً

:توريد وغرس شتالت سرو عمودي

توريدوغرس شتالت سرو عمودي مجموعها الخضري غير :بالعدد  
متفرع ويغطي الساؽ كاماًل وأحادية القمة الخضرية النامية واليقل طوؿ 

وبحيث توضع الغراس ,ـ من أعلى مستوى تربة الكيس 2الشتلة عن 
القادمة من المراقد مجموعها الخضري كثيف وأحادية الساؽ واليقل 

وبحيث توضع ,ـ من أعلى مستوى تربة الكيس 1.5طوؿ الشتلة عن 
سم  وبحسب (40 ×60×60 )الغراس القادمة من المراقد في حوض

حجم المجموع الجذري، يخلط التراب الناتج عن الحفر مع السماد 
ويوضع جزء من  (شتلة /بمعدؿ اكجم ),1:3العضوي المتحلل بنسبة 

سم  ويضاؼ 40الخليط في قاع الحفرة ثم توضع الغرسة بعمق 
التراب المخلوط حولها ويضغط بالقدمين على أف تترؾ قمة الغرسة 

ثم توالى الغرسة بالري والعناية ويتم وضع . ظاىرة فوؽ الخليط األرضي
دعائم خشبية بجوار الغرسة لحمايتها من الرياح وللمحافظة على 

التنظيف واإلزالة لألعشاب -والعمل يشمل ايضاً . استقامة الساؽ
ػ عملية الرعاية والري . والنباتات الضارة بعد أسبوعين من الزراعة

1
1
2
3
1
2
0

14

:توريدوغرس شتالت فيكس تيتدا

توريدوغرس شتالت فيكس تيتدا  مجموعها الخضري كثيف :بالعدد 
ـ من أعلى مستوى تربة 1.5وأحادية الساؽ واليقل طوؿ الشتلة عن 

 )وبحيث توضع الغراس القادمة من المراقد في حوض,الكيس 
سم  وبحسب حجم المجموع الجذري، يخلط (40 ×60×60

التراب الناتج عن الحفر مع السماد العضوي المتحلل نسبة 
ويوضع جزء من الخليط في قاع الحفرة (شتلة /بمعدؿ اكجم ),1:3

سم  ويضاؼ التراب المخلوط حولها 40ثم توضع الغرسة بعمق 
ويضغط بالقدمين على أف تترؾ قمة الغرسة ظاىرة فوؽ الخليط 

ثم توالى الغرسة بالري والعناية ويتم وضع دعائم خشبية . األرضي
بجوار الغرسة لحمايتها من الرياح وللمحافظة على استقامة 

التنظيف واإلزالة لألعشاب والنباتات -والعمل يشمل ايضاً .الساؽ
ػ عملية الرعاية والري مباشرة لمدة . الضارة بعد أسبوعين من الزراعة

وبحسب , ثالثة أشهر كاملة من تاريخ اإلنتهاء من عملية الغرس
الرسومات والمواصفات واألصوؿ الزراعية للعمل وإرشادات المهندس 

.الزراعي

1
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2
3
1
2
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55 عدد

الوحدة



32000 عدد

25000 عدد

320000

375000

جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

سعر الوحدة كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة
رقمـــاً

:توريدوغرس شتالت نخيل مروحي

توريدوغرس شتالت نخيل مروحي مجموعها الخضري ذو نمو :بالعدد 
ـ من أعلى مستوى تربة الكيس  من 1طبيعي واليقل طوؿ الشتلة عن 

وبحيث توضع الغراس القادمة من المراقد ,أعلى مستوى تربة الكيس 
مجموعها الخضري كثيف وأحادية الساؽ واليقل طوؿ الشتلة عن 

وبحيث توضع الغراس القادمة ,ـ من أعلى مستوى تربة الكيس 1.5
سم  وبحسب حجم (40 ×60×60 )من المراقد في حوض

المجموع الجذري، يخلط التراب الناتج عن الحفر مع السماد 
ويوضع  (شتلة /بمعدؿ اكجم ),1:3العضوي المتحلل بنسبة نسبة 

سم  40جزء من الخليط في قاع الحفرة ثم توضع الغرسة بعمق 
ويضاؼ التراب المخلوط حولها ويضغط بالقدمين على أف تترؾ قمة 

ثم توالى الغرسة بالري والعناية . الغرسة ظاىرة فوؽ الخليط األرضي
ويتم وضع دعائم خشبية بجوار الغرسة لحمايتها من الرياح وللمحافظة 

التنظيف واإلزالة -والعمل يشمل ايضاً . على استقامة الساؽ
ػ عملية الرعاية . لألعشاب والنباتات الضارة بعد أسبوعين من الزراعة

والري مباشرة لمدة ثالثة أشهر كاملة من تاريخ اإلنتهاء من عملية 
وبحسب الرسومات والمواصفات واألصوؿ الزراعية للعمل , الغرس

.وإرشادات المهندس الزراعي

1
1
2
3
1
2
8

10

الوحدة
كتـــــــــــــــــابًة

:توريدوغرس شتالت أشجار جهنمية

توريدوغرس شتالت أشجار جهنمية  مجموعها الخضري ذو :بالعدد 
ـ من أعلى مستوى تربة 2نمو طبيعي قوي واليقل طوؿ الشتلة عن 

الكيس من أعلى مستوى تربة الكيس  من أعلى مستوى تربة الكيس 
وبحيث توضع الغراس القادمة من المراقد مجموعها الخضري كثيف ,

ـ من أعلى مستوى تربة 1.5وأحادية الساؽ واليقل طوؿ الشتلة عن 
 )وبحيث توضع الغراس القادمة من المراقد في حوض,الكيس 

سم  وبحسب حجم المجموع الجذري، يخلط (40 ×60×60
التراب الناتج عن الحفر مع السماد العضوي المتحلل بنسبة نسبة 

ويوضع جزء من الخليط في قاع الحفرة  (شتلة /بمعدؿ اكجم ),1:3
سم  ويضاؼ التراب المخلوط حولها 40ثم توضع الغرسة بعمق 

ويضغط بالقدمين على أف تترؾ قمة الغرسة ظاىرة فوؽ الخليط 
ثم توالى الغرسة بالري والعناية ويتم وضع دعائم خشبية . األرضي

. بجوار الغرسة لحمايتها من الرياح وللمحافظة على استقامة الساؽ
التنظيف واإلزالة لألعشاب والنباتات الضارة بعد -والعمل يشمل ايضاً 

1
1
2
3
1
3
3

15



2500 2م
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3120000

السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

1
1
2
3
1
3
8

1248

:توريدوغرس شتالت أشجار جهنمية

توريدوغرس شتالت أشجار جهنمية  مجموعها الخضري ذو :بالعدد 
ـ من أعلى مستوى تربة 2نمو طبيعي قوي واليقل طوؿ الشتلة عن 

الكيس من أعلى مستوى تربة الكيس  من أعلى مستوى تربة الكيس 
وبحيث توضع الغراس القادمة من المراقد مجموعها الخضري كثيف ,

ـ من أعلى مستوى تربة 1.5وأحادية الساؽ واليقل طوؿ الشتلة عن 
 )وبحيث توضع الغراس القادمة من المراقد في حوض,الكيس 

سم  وبحسب حجم المجموع الجذري، يخلط (40 ×60×60
التراب الناتج عن الحفر مع السماد العضوي المتحلل بنسبة نسبة 

ويوضع جزء من الخليط في قاع الحفرة  (شتلة /بمعدؿ اكجم ),1:3
سم  ويضاؼ التراب المخلوط حولها 40ثم توضع الغرسة بعمق 

ويضغط بالقدمين على أف تترؾ قمة الغرسة ظاىرة فوؽ الخليط 
ثم توالى الغرسة بالري والعناية ويتم وضع دعائم خشبية . األرضي

. بجوار الغرسة لحمايتها من الرياح وللمحافظة على استقامة الساؽ
جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة التنظيف واإلزالة لألعشاب والنباتات الضارة بعد -والعمل يشمل ايضاً  :اسم المكون 

سعر الوحدة كود البند م

الكمٌة الوحدة
كتـــــــــــــــــابًة رقمـــاً

:توريد وزراعة بذور مسطح أخضر

جازوف %30)توريد وزراعة بذور مسطح أخضر خليط : بالمتر المربع 
بمعدؿ  (نجيل بلدي % 5+قباء حولي % 30+ فوستكا 35%+ 
وخالية من األمراض واآلفات وبذور األعشاب  ( 2ـ20/ كجم 1)

على أف تكوف نسبة نبات البذور  (%95)الغريبة ونسبة مقاومتها 
واليزيد تاريخ انتاجها عن ستة أشهر من تاريخ الزراعة بحيث  (95%)

: تغطي المساحة بالموقع كاملة بنفس الكثافة بع االنبات ويشمل البند 
 سم من سطح األرض الطبيعية 30ػ حراثة التربة مرتين متعامدتين بعمق 

لتصريف المياه الزائدة بعد إضافة % 2وبحيث يكوف فيها ميل بنسبة 
. من المساحة المزروعة  ( 2ـ/كجم4السماد البلدي المتحلل بمعدؿ 

ػ إجراء عملية زراعية البذور مع  المسح , ػ تنظيف و إزالة الحصى 
 )الخفيفة لتغطية البذور بالتربة وري التربة ريًا خفيفاً بمعل مرتين يومياً 

ػ إضافة ,لمدة شهر من الزراعة وبعد ذلك مرة واحدة يوميًا (بالرذاذ 
من المساحة المزروعة على أف 2ـ/جم10السماد النتروجيني بمعدؿ 

دفعةتضاؼ بعد شهر من الزراعة ،  )يقسم إلى ثالث دفعات 
الدفعةالثانية تضاؼ بع ثالثة أسابيع من الدفعة األولى ، الدفعة الثالثة 

مع الري مباشرة بعد إضافة كل  (تضاؼ بعد شهر من الدفعة الثانية 
ػ عملية الرعاية والري لمدة ثالثة أشهر كاملة من تاريخ االنتهاء , دفعة 

أعمال الرصف
, بحٌث تكون متدرجة ( Base Coarse)الردم بتربة زلطٌة-

 (20ـــــ5)تنفذ على طبقات مع الرش والدك المٌكانٌكً بؤلة دك 

طن حتى الحصول على تربة متماسكة، ونسبة كثافة ال تقل عن 

 ، وإجراء االختبارات البلزمة، وطبقاً للمناسٌب المحددة، 95%

.وبحسب الرسومات وتعلٌمات المهندس المشرف

ال ٌتم تنفٌذ أعمال الرصف لؤلحزمة  إال بعد التسوٌة والرش -

والدك الجٌد والحصول على وجه مستوي وموضع ألرضٌة الرصف 

وال ٌتم الرصف فً أي مقطع من الطرٌق إال بعد استبلم استقرارٌة 

المقطع ووزنٌه المٌول العرضٌة والطولٌة المطلوبة للرصف فً 

ذلك المقطع من قبل االستشاري أو من ٌمثله وبحسب األبعاد 

واإلشكال الموضحة فً الرسومات وجداول الكمٌات وتعلٌمات 

.المهندس المشرف 

ٌتم تنفٌذ رصف األحزمة الطولٌة بطول الرصف من الجانبٌن - 

والعرضٌة على شكل جاالت حٌث تكون األحزمة الطولٌة  علً 

مسافات  بحسب عرض الرصف المحدد فً الرسومات واألحزمة



كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة
كتـــــــــــــــــابًة رقمـــاً

 م أو أقل إذا لزم األمر فً 5العرضٌة على مسافات التزٌد عن 

المناطق ذات المٌول الطولٌة العالٌة والموضحة كذلك فً 

.الرسومات

الطولٌة )ٌتم فرش طبقة من المونة اإلسمنتٌة  تحت األحزمة-

( 3:1) سم وبنسبة خلط 5بسمك ال ٌقل عن  (والعرضٌة

ثم الرصف بؤحجار الجرانٌت الصلبة الخالٌة من  (رمل:اسمنت)

العروق والشقوق وغٌر قابلة المتصاص المٌاه والرطوبة وعلى أن 

من حجر الرصف مع عمل الربط  (عمق)تكون األحجار اكبر سماكة 

.البلزم  والرش ثبلث مرات ٌومٌا ولمد خمسة أٌام 

 - 30تنفٌذ فرشة من الرمل أسفل الرصف بسماكة تتراوح بٌن -

 مم،50

.وٌنفذ الرصف كما هو مذكور الحقاً- 

وٌجب مراعاة أن ٌتم إنهاء بداٌة ونهاٌة أي مقطع للرصف بحزام 

ٌنفذ بشكل مائل مغروسا فً جسم الطرٌق وبما ٌحقق حركة مرٌحة 

عند مدخل ونهاٌة الرصف ولتجنب انخبلع بداٌة ونهاٌة الرصف 

وٌشمل العمل كل ماٌلزم إلنهاء البند وبحسب المناسٌب المطلوبة 

فً الرسومات والمواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

على المقاول إجراء الفحوصات واالختبارات على االحجار -

المستخدمة فً المشروع قبل القٌام بؤعمال الرصف للتؤكد من 

مطابقتها للمواصفات المطلوبة وتحت إشراف المهندس المشرف

ذات  (مناشٌر)ٌتم تحضٌر وقطع األحجار باستخدام األالت الخاصة -

الرٌش الماسٌة أو باستخدام قاطعات حجر جرانٌت هٌدرولٌكٌة 

وباالبعاد  (Stone Granite Paver Splitter)خاصة    

والمقاسات الموضحة بالرسومات وبحسب تعلٌمات االستشاري كما 

ٌتم استخدام اآلالت المٌكانٌكٌة المناسبة لعملٌة التخشٌن للسطح 

الخارجً للحجر

ٌتم تخشٌن سطح احجار الرصف الٌاً بالة مناسبة وبحٌث ٌكون -

خشونة السطح من متوسطة إلى خشنة وذلك للشوارع األكثر مٌوالً 

وخفٌفة إلى متوسطة للشوراع المستوٌة والساحات وبحسب 

الرسومات وتعلٌمات االستشاري وٌتم عمل نماذج أثناء تنفٌذ 

األعمال العتمادها من قبل االستشاري

وٌمنع نهائٌاً المرور بالسٌارات أو الحركة على الرصف األ بعد -

مرور ثبلثة أٌام على األقل ولذلك ٌلزم وضع حواجز وأشرطة 

.إرشادٌة مناسبة وواضحة

من أحجار الرصف  (لصفٌن من األحجار)ٌتم تنفٌذ مطبات حجرٌة - 

وفً  مناطق  (متر6)قبل وبعد تقاطع الشوارع بمسافة ال تقل عن 

 3)وٌكون البروز فوق مستوى سطح الرصف بمقدار , اإلحتٌاج 

.مع جلخ األركان العلٌا للحجر لعمل شطفات   (سم

تقاس جمٌع أعمال الرصف هندسٌاً وتخصم جمٌع الفتحات - 

.والفراغات 

جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

سعر الوحدة

الوحدة
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جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 
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توريد وإنشاء رامبات للبوابة الرئيسية :             بالمتر الطولي 
الخارجية وبحسب األبعاد والتفاصيل المحدده في الرسومات  ويشمل 

:-العمل األتي
- 2.           سم وبالعرض الكلي للبوابات 85حفر أساس بعمق -1

.سم وبالعرض المحدد بالرسومات 40الردـ بتربة مدكوكة بسماكة 
سم بأحجار متدرجة مع الدؾ 20فرش طبقة باسكورس بسماكة - 3

.والرش الجيد 
-5.                    رش طبقة من مادة اليتومين العازؿ للرطوبة - 4

سم مع الدؾ الجيد وعمل كل 15 فرش طبقة من اإلسفلت بسماكة 
ما يلـز  وبحسب التفا صيل الموضحو والمواصفات وتعليمات 

.المهندس المشرؼ  

128800رامب لمبوابة الرئيسية الخارجية 28

:رصف أرصفة وممرات المشاه باالحجار

رصف ارصفة وممرات المشاة واالزقة  بأحجار صلبة :بالمتر المربع  
 6منشار وبسماكة التقل عن )  (%3)ال يزيد امتصاصها للماء عن 
  بحيث يكوف الرصف 2سم/كجم400سم و قوة الكسر التقل عن 

على شكل سروع متعامدة على طوؿ الشارع مع عمل نتواءات للجزء 
السفلي وتخوية جوانب الحجر األربعة وتكوف الحجر صندوقية 

وطوؿ ال يقل  عن العرض بحيث ال  (سم25 او 20)وبعرض موحد 
 سم مع عمل المونة األسمنتية 10يقل التداخل بين األحجار عن 

باستخداـ  )  3: 1 سم بنسبة 5الطرية أسفلها بسماكة ال تقل عن 
 سم  و 1مع فواصل بين األحجار  (أسمنت مقاـو  للكبريتات  

مع   (نيس:اسمنت)1:1ترويب الفواصل بالمونة األسمنتية بنسب 
 سم اسفل الرصف  مع ضبط الميوؿ 10عمل خرسانة عادية سمك 

وبحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس  (%1)الجانبية 
على أف يتم اعتماد عينة الحجر من قبالدارة المشاريع قبل التوريد، و 

/  كجم 250الثمن يشمل توريد البردورات بمقاومة كسر ال تقل عن 
مع عمل اساس لها بحسب الرسومات ويلـز تنفيذ عينة من 2سم

.الرصف بالموقع للموافقة عليها قبل االستمرار بالعمل

سعر الوحدة كود البند
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توريد وتركيب مواسير مياه من الصمب  المجمفن

تورٌد وتركٌب واختبار شبكة مواسٌر متكاملة لزوم شبكة المٌاه 

من الحدٌد الصلب المجلفن مع جمٌع قطع التوصٌل من الحدٌد 

فلنجات -نقصات-سدات -نٌببلت -فكات - مثالٌث- ركب  )المجلفن 

مع (لخ.......والكلٌبات والملحقات البلزمة-. مع الرببلت والصوامٌل

التثبٌت بحٌث ٌمكن الوصول إلٌها بسهولة إلجراء أعمال الصٌانة 

واالستبدال والعمل ٌشمل التثبٌت والدعامات كما ٌشمل السعر 

متر وكذلك أعمال 60تورٌد وتركٌب فبلنجات  أوشد وصل كل 

الحفر والردم واالختبار والتعقٌم والتجهٌز للتشغٌل وجمٌع األعمال 

المدنٌة ذات العبلقة مع تقدٌم العٌنات لبلعتماد قبل التنفٌذ حسب 

المواصفات وتعلٌمات المهندس المشرف

جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

سعر الوحدة كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة الوحدة
كتـــــــــــــــــابًة رقمـــاً

80

uPVCتوريد وتركيب مواسيرمياه بالستيك 
تورٌد وتركٌب واختبار شبكة مواسٌر متكاملة لزوم لزوم التؽذٌة 

أكواع )مع جمٌع قطع التوصٌل من  (UPVC)بالمٌاه من البالستٌك 

وتٌهات وتفرٌعات ونقاصات وكذلك طبات تسلٌك سواء أرضٌة أو 

مع (وؼٌرها(PVC)جدارٌه كاملة مع قطع التوصٌل من البالستٌك 

التثبٌت بحٌث ٌمكن الوصول الٌها بسهولة إلجراء أعمال الصٌانة 

واالستبدال والعمل ٌشمل التثبٌت والدعامات والعالقات والملحقات 

الالزمة وكذلك أعمال الحفر والردم واالختبار والتعقٌم والتجهٌز 

للتشؽٌل وجمٌع األعمال المدنٌة ذات العالقة مع تقدٌم العٌنات 

لالعتماد قبل التنفٌذ حسب المواصفات وتعلٌمات المهندس المشرؾ

:مواسير تصريف مياه االمطار

 (UpcV)توريد وتركيب مواسير بالستيك سميك : بالمتر الطولي  
 ىنش وتثبت بالجدراف 3نصف ضغط لتصريف مياه االمطار قطر 

.بشكل جيد طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس
1
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104

: مم4.5، وسمك "4مواسير مياه مجلفنة متوسطة قطر 

" 4توريد وتركيب مواسير مياه مجلفنة متوسطة قطر :  بالمتر الطولي 
 مم، مع جميع الملحقات والخردوات 4.5، وسمك ( مم100)
التوصيالت، النيبالت، األكواع، الموزعات، وشدات الوصل )

ويشمل التثبيت، و الثمن يشمل الربط بالشبكة العامة  و  (.الخ…
الربط بالوحدتين المنفذه من سابق واختبار الضغط، طبقاً للرسومات 

1
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1
4
0
1
3

خزانات ماء ومضخات وسخانات 1274

:خزاف مياه ارضي من الخرسانو المسلحو

توريد وانشأ خزاف مياه ارضي من الخرسانو المسلحو: بالعدد 
ويشمل البند اعماؿ الحفر والردـ والمباني البلك الصم 

سم والخرسانة العاديةلألرضيةوالخرسانة 40×20×20األتوماتيكي
المسلحة لألرضية والجدراف والسقف والتالبيس االسمنتيو للجدراف 

مع ظرورة اضافة -  واألرضيات والسقف والعوازؿ للجدراف واألرضية
مادة السيكا لألعماؿ الخرسانات والتالبس والغطا وجميع مواسير  

التغذيو والهوايات  والسلم األلمنيـو ومانع التسرب وكل مايلـز طبقاُ 
.للرسومات التفصيلية المرفقة و بحسب تعليمات المهندس المشرؼ

1
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4
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1
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جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

سعر الوحدة كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة الوحدة
كتـــــــــــــــــابًة رقمـــاً

المآخذ والمراوح والمكيفات ومنظومة إنذار الحريق

ٌجب أن تكون جمٌع المواد واألدوات من أجود األنواع ومطابقة - 

.للمواصفات القٌاسٌة العالمٌة

جمٌع بنود األعمال الكهربائٌة شاملة تورٌد المواد والتركٌب - 

والتجربة والتشغٌل وان تكون التمدٌدات داخلٌة مخفٌة لجمٌع 

 ومطابقة PVCالشبكات داخل مواسٌر ببلستٌكٌة من نوع 

 وأن تكون مقاومة العزل BS-4607للمواصفات البرٌطانٌة 

ٌجب استعمال مواسٌر .  مٌجا أوم 100الكهربً بها أكثر من 

سم وتستعمل 20مستقلة لكل دائرة كهربائٌة بقطر ال ٌقل عن 

المواسٌر المعدنٌة المرنة لحماٌة األسبلك والكوابل المتحركة او 

المعرضة للتحرٌك مثل توصٌبلت األجهزة والموتورات وعند 

وال ٌسمح بالتمدٌدات الظاهرة , .فواصل التمدد للمبنى إن وجدت

وأي خطاء فً التمدٌدات ٌتحمل المقاول إعادة العمل بالشكل  

كما ٌجب أن تكون التمدٌدات لكل شبكة مستقلة عن . السلٌم 

- شبكة المؤخذ الكهربائٌة - شبكة اإلنارة الكهربائٌة  )األخرى 

،كمبٌوتر،حرٌق،تلفزٌون _ شبكة الكمبٌوتر  -  شبكة التلفون 

وال ٌسمح الخلط بٌنها فً المواسٌر أو القسامات والعلب  (وغٌرها 

سم بٌن شبكة 40كما ٌجب مراعاة وجود مسافة ال تقل عن , 

.الكهرباء وشبكة الكمبٌوتر والتلفون 

تكون علب التجمٌع الدائرٌة والمربعة والمستخدمة للمفاتٌح - 

مصنوعة من الببلستٌك الجٌد والمقاوم للحرٌق ومطابقة 

 على أن BS-4662 ، VDE-3676للمواصفات البرٌطانٌة 

ٌكون لها أغطٌة خاصة تمنع تسرب الرطوبة والحشرات لها و 

ٌجب أن تكون علب التجمٌع مصنعة من نفس المصنع المصنع 

لمواسٌر الكهرباء كما ٌجب أن تكون جمٌع المآخذ  مطابقة 

(IEC 60889, 60309)للمواصفات التالٌة 

على المقاول تسلٌم رسومات توضٌحٌة تبٌن جمٌع التركٌبات -

الكهربائٌة ومسار المواسٌر وأماكن القسامات ولوحات الكهرباء 

قبل البدء بؤي أعمال لبلعتماد من قبل المهندس

 As)وعمل رسومات لما هو منفذ بحسب مراحل تنفٌذ األعمال 

Builte Drawing)  وتحمٌل تكلفتها على أسعار البنود.

 بنفس طرٌقة اإلنارة بحٌث ال تزٌد عدد المآخذ 13Aدوائر المآخذ -

.ملم مربع ( 2.50 )عن ستة مآخذ فً الدائرة وأسبلكها 

 ملم 4 ) أو سخان دائرة مستقلة سلك20Aكل مؤخذ -

،ماسورة وقاطع (مربع

 طن فما فوق واألفران والمواقد والسخانات الكهربائٌة 2المكٌفات -

ملم  ( 6 )أمبٌر وأسبلكها  ( 45 ). الكبٌرة والمواقد الكهربائٌة 

مربع

عند االحتٌاج إلى توصٌل األسبلك مع بعضها تستخدم توصٌبلت -

 connectersنظامٌة كنكترات 

ٌتم إلصاق المخطط التنفٌذي لكل منطقة داخل اللوحات الخاصة -

.بهذه المنطقة بطرٌقة ال تتآكل وال تتؤثر بالماء

ٌجب تقدٌم عٌنات لجمٌع المواد قبل التنفٌذ والتركٌب وٌتحمل- 
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جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

سعر الوحدة كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة الوحدة
كتـــــــــــــــــابًة رقمـــاً

المقاول كامل المسإولٌة وتكلفة التورٌد قبل اعتماد العٌنة من قبل 

اإلست شاري وٌحق لبلستشاري رفض أي كمٌات ٌتم تنفٌذها أو 

.تورٌدها قبل اعتمادها

ٌتم ترقٌم جمٌع األسبلك فً لوحات التوزٌع الفرعٌة وفقا ألرقام -

الدوائر بؤرقام ببلستٌكٌة مخصصة لهذا الغرض وٌتم عمل هذه 

.األرقام داخل المفاتٌح و المآخذ

ٌجب أن تكون جمٌع موصبلت األسبلك والكوابل مصنوعة من -

% 99عن  ( Conductivity)النحاس الذي ال تقل موصلٌته 

وتكون  (IEC-28)ومصنع طبقا لمواصفات هٌئة الكهرباء الدولٌة 

موصبلت وكاببلت المحركات وما شابه من النوع المشعر المرن 

و ٌجب أن تكون هذه الكاببلت واألسبلك من . لتحمل االهتزازات 

 فولت وبمقاطع واستطاعات تٌارٌه مناسبة 1000/600فئة 

وٌجب االلتزام باأللوان القٌاسٌة لؤلسبلك والكاببلت 

أخضر،أخضر )للفازات أسود للحٌادي (أحمر،أصفر،أزرق )

لؤلرضً بحٌث ال ٌنشؤ التباس بٌن األسبلك المتعددة (وأصفر

عازلٌة ,عازلٌة الدوائر ,تشغٌل جمٌع األجهزة والتركٌبات :اختبار-

التؤرٌض, جمٌع القواطع الرئٌسٌة والفرعٌة ,الكاببلت 

وٌمنع منعا باتا .. ٌراعى أن تكون هذه التمدٌدات رأسٌه -- 

التكسٌر فً الجدران بشكل أفقً

:A 13توريد وتركيب مأخذ كهرباء قوة 
 مع المفتاح A 13توريد وتركيب مأخذ كهرباء قوة :  بالعدد 
، يركب داخل الحائط مع جميع المستلزمات من مواسير (سويتش)

باستخداـ _ في مناطق الثني_وتثنى  (PVC)البالستيك السوداء 
االسبرنج، وأسالؾ وعلب مع التثبيت بالمسامبر القالووظ، والتوصيل 

حتى لوحة التوزيع، طبقاً للرسومات والمواصفات،و الثمن يشمل الربط 

1
3
1
1
0
0
4
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:شبكة  معمل  كمبيوتر 

شبكو معمل كمبيوتر مع جميع مأخذ كمبيوتر يركب داخل : بالعدد 
السميك، وعلب  (PVC)الحائط مع جميع المستلزمات من أنابيب 

مع التثبيت بالمسامبر القالووظ،طبقاً للرسومات والمواصفات 
والتعليمات الخاصة ألجهزة

1
3
1
1
0
1
4

2 عدد

:للمدرجات والقاعات الكبيره:منظومة الصوت

توريد وتركيب واختيار وتجربة منظومة صوت متكاملة : بالمقطوعية 
ويشمل العمل التوريد والتركيب والتوصيل وتركيب السماعات نوعية 

ست + ستو مدرجات )معتمدة وكذلك مكبرات الصوت  الداخليو  ؿ
( خاص بالقاعات )بعدد ستو حجم كبير نوعية معتمدة  (قاعات كبيره

وكل ما يلـز إلنهاء العمل بحسب الرسومات والمواصفات الفنية 
والتقنية والعامة  و الثمن يشمل الربط وصندوؽ حديدي للحفظ جوار 

كل السبورات وبحسب تعليمات المهند المشرؼ

1
3
1
1
0
3
1
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جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

سعر الوحدة كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة الوحدة
كتـــــــــــــــــابًة رقمـــاً

:نظاـ إنذار حريق

لوحة إنذار - ,توريد وتركيب منظومة إنذار حريق وتشمل: بالعدد 
إتوماتيكية مع البطاريات والشاحن (LOOP4)حريق
ويعمل .(نوف فاير)أومايعادلها بموجب المواصفات (Notifier)نوعية

للوحة حماية مناسبة مع واجهة من الزجاج ويلصق عليها المخطط 
عمل نقاط تغذية ومخارج إلجهزة -(التنفيذي لمخطط نظاـ الحريق

كشف الحراره والدخاف مع التسليك بأسالؾ النحاس 
 Addressable)المقاـو للحرارة2مم(1.50×3)المعزوؿ
Type ),-كاسرزجاج )    (تركيب عدد-,تعتمد العينات قبل التوريد

الثمن يشمل , صفارات إنذار مع الفالش(  )تركيب عدد-,يدوي
و الثمن يشمل الربط  وكل مايلـز  حسب , تجربة وإختبار المنظومة 

.الرسومات والمخططات وتوجيهات المهندس المشرؼ

1
3
1
1
1
2
0

1

:شبكة اإلمداد بالمياه لمكافحة الحريق

توريد وتركيب وتشغيل وإختبارشبكة اإلمداد بالمياه :بالمقطوعية  
لمكافحة الحريق إبتداء من أقرب مصدر خارج المبنى الى كبائن 

من الحديد المجلفن شاماًل التوصيالت "4-3ً الحريق بمواسير تغذية 
والمحابس وتحتوي كبائن الحريق على خراطيم المياه بطوؿ يناسب مع 

محيط المبنى والسعر يشمل الحنفيات  وكل مايلـز إلكماؿ البند و 
الربط وبحسب توجيهات المهندس المشرؼ

1
3
1
1
1
2
2

مقطوعٌة

اإلنارة
جمٌع بنود األعمال الكهربائٌة شاملة تورٌد المواد والتركٌب -

والتجربة والتشغٌل وان تكون التمدٌدات داخلٌة مخفٌة لجمٌع 

الشبكات  وال ٌسمح بالتمدٌدات الظاهرة وأي خطاء فً التمدٌدات 

كما ٌجب أن تكون كل . ٌتحمل المقاول إعادة العمل بالشكل  السلٌم 

شبكة المؤخذ - شبكة اإلنارة الكهربائٌة  )شبكة مستقلة عن األخري 

وال  (وغٌرها _ شبكة الكمبٌوتر  -  شبكة التلفون - الكهربائٌة 

كما ٌجب , ٌسمح الخلط بٌنها فً المواصٌر أو القسامات والعلب 

سم بٌن شبكة الكهرباء وشبكة 40مراعاة وجود مسافة ال تقل عن 

.الكمبٌوتر والتلفون 

ٌجب فصل اإلنارة الخارجٌة للمبانً و المنشآت عن اإلنارة -

.الداخلٌة

وٌمنع منعا باتا التكسٌر .. ٌراعى ان تكون هذه التمدٌدات رأسٌه -  

فً الجدران بشكل افقً

على المقاول تسلٌم رسومات توضٌحٌة تبٌن جمٌع التركٌبات -

الكهربائٌة ومسار المواسٌر وأماكن القسامات ولوحات الكهرباء 

قبل البدء بؤي أعمال لبلعتماد من قبل المهندس

As)وعمل رسومات لما هو منفذ بحسب مراحل تنفٌذ األعمال 
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جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

سعر الوحدة كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة الوحدة
كتـــــــــــــــــابًة رقمـــاً

Built Drawing)  وتحمٌل تكلفتها على اسعار البنود.

تقسم مخارج اإلنارة إلً دوائر ترقم عند كل مخرج وعند اللوحة -

الرئٌسٌة ،بحٌث ال تزٌد عدد المخارج عن ثمانٌة مخارج فً الدائرة 

.الواحدة

عند االحتٌاج إلى توصٌل األسبلك مع بعضها تستخدم توصٌبلت -

 connectersنظامٌة كنكترات 

ٌتم إلصاق المخطط التنفٌذي لكل منطقة داخل اللوحات الخاصة -

.بهذه المنطقة بطرٌقة ال تتآكل وال تتؤثر بالماء

ٌجب تقدٌم عٌنات لجمٌع المواد قبل التنفٌذ والتركٌب وٌتحمل - 

المقاول كامل المسإولٌة وتكلفة التورٌد قبل اعتماد العٌنة من قبل 

اإلستشاري وٌحق لئلستشاري رفض أي كمٌات ٌتم تنفٌذها 

.أوتورٌدها قبل اعتمادها

ٌتم ترقٌم جمٌع األسبلك فً لوحات التوزٌع الفرعٌة وفقا ألرقام -

الدوائر بؤرقام ببلستٌكٌة مخصصة لهذا الغرض وٌتم عمل هذه 

.األرقام داخل المفاتٌح و المآخذ

لوحة التوزٌع الرئٌسٌةوالفرعٌة تكون مزودة بقفل لحماٌتها من -

.العبث 

ٌجب االلتزام باأللوان القٌاسٌة لؤلسبلك والكاببلت -

أخضر،أخضر )للفازات أسود للحٌادى (أحمر،أصفر،أزرق )

.لؤلرضً(وأصفر

عازلٌة ,عازلٌة الدوائر ,تشغٌل جمٌع األجهزة والتركٌبات :اختبار-

جمٌع القواطع ,الكاببلت 

.التؤرٌض, الرئٌسٌة والفرعٌة 

ذو اللون  (PVC)ٌشمل العمل تمدٌد المواسٌر الببلستٌك -

 أنش و 1أنش ، ¾  , البرتقالً لؤلسقف  واألسود للجدران بؤقطار

مم  عالً 2.5التً توضع قبل السحب و تمدٌد األسبلك النحاسٌة 

 7×سم7)الجودة معزولة بمادة الببلستٌك  و العلب مقاس 

والقسامات(سم

ٌشمل العمل جمٌع التمدٌدات من لوحة التوزٌع إلى علب التوزٌع - 

ٌشمل البند كل ما ٌلزم لتنفٌذ العمل -  ملم  4 ملم  و  2.5بؤسبلك 

على أكمل وجه بحسب المواصفات الفنٌة المرفقة والمخططات 

الهندسٌة و تعلٌمات المهندس المشرف

ٌراعى عند تقاطع خط مٌاه أو صرف صحً أرضً مع مسار كٌبل -

 سم 120توريد وتركيب أجهزة إنارة فلورسنت مزدوج كهرباء أن ٌكون كابل الكهرباء فوق هذه التمدٌدات ولٌس أسفلها
(2×40 W):
× 2)سم 120توريد وتركيب أجهزة إنارة فلورسنت مزدوج  :  بالعدد 

40 W) مع المفتاح مع الغطاء وتشمل المواسير البالستيكية ،
باستخداـ االسبرنج، _ في مناطق الثني_وتثنى  (PVC)السوداء 

والتي توضع قبل الصب؛ والعلب وأغطيتها وتثبيتها بالمسامير 
القالووظ، واألسالؾ من النقطة إلى لوحة التوزيع، طبقاً للرسومات 

.والمواصفات، وتعليمات المهندس المشرؼ

1
3
1
2
1
3
3
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جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

سعر الوحدة كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة

(الموحات)أجهزة الفتح واإلغالق 1315

الوحدة
كتـــــــــــــــــابًة رقمـــاً

:توريد وتركيب أجهزة إنارة مع العمود ذو لمبة غاز صوديـو

توريد وتركيب توريد وتركيب أجهزة إنارة مع العمود و  :  بالعدد 
، ويشمل التمديدات إلى لوحة اإلنارة،  الذراع ذو لمبة غاز صوديـو

طبقاً للرسومات و نماذج اللمبات المرفقة في المخطط والمواصفات، 
.وتعليمات المهندس المشرؼ

1
3
1
2
2
1
2
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:أجهزة انارة طوارئ

 وات  تركب على 36×2توريد وتركيب أجهزة إنارة طوارئ : بالعدد  
 ساعات فور انقطاع التيار 2الجدراف  بحسب المخطط تعمل  لمدة 

والثمن يشمل تمديد المواسير وعمل البوكسات وتوصيل , العمومي 
األسالؾ الخاصة بهاو كذا مفاتيح اإلنارة بالشكل الذي ينهي العمل 

على أكمل وجو  مع كل ما يلـز  طبقأ للرسومات والمواصفات و 
.تعليمات المهندس المشرؼ  واصوؿ العمل الممتاز 

1
3
1
2
2
4
4

عدد

ٌجب أن ٌكون هٌكل اللوحات من الفوالذ المتٌن ٌتحمل أجزاء - 

.اللوحة ،ومعالج ضد الصدأ والتآكل 

تكون اللوحات مقاومة للماء والؽبار بدرجة حماٌة ال تقل عن - 

IP:52. 

ٌجب أن تصنع من ألواح معدنٌة بسماكة : لوحات التوزٌع الرئٌسٌة - 

على شكل خزانة مدهونة ببوٌة الفرن،  (مم1.50)ال تقل عن 

ٌجب أن ٌتم  .( مٌجا أوم500)ومستوى العزل فٌها ال ٌقل عن 

 قضبان توزٌع نحاسٌة بالمقاطع المناسبة ، وٌخصص 4تركٌب عدد 

أحد هذه القضبان لخط التعادل الذي ٌتم عزله عن جسم اللوحة 

. باإلضافة إلى قضٌب األرضً المتصل بجسم اللوحة 

تكون قضبان التوزٌع من النحاس النقً - 

ٌجب أن تصنع من ألواح معدنٌة بسماكة ال :لوحات التوزٌع الفرعٌة-

وال ٌقل . ومدهونة ببوٌة الفرن باللون الرمادي  (مم1)تقل عن 

. ( مٌجا أوم500)مستوى العزل فٌهـا عـن 

ٌجب أن تجهز اللوحات بباب أمامً وتكون درجة الحماٌة - 

(IP42)  وقضبان توزٌع بسعة مناسبة للحمل ، باإلضافة إلى قضٌب

. الحٌادي وتؤرٌض منفصل مثبت بجسم اللوحة جٌداً 

ٌجب أن تركب اللوحات ؼاطسة فً الجدار أو ظاهرة علٌه بحٌث - 

عن سطح  (سم 150)ٌكون طرفها السفلً بارتفاع ال ٌقل عن 

البالط، وتحتوي على القواطع اآللٌة باألعداد والسعات المناسبة 

. لألحمال 

 1عدد : ٌجب أن تجهز اللوحة الرئٌسٌة بؤجهزة القٌاس التالٌة - 

 3عدد . مع مفتاح اختبار لقٌاس الجهد (فولتمٌتر)جهاز لقٌاس الجهد 

عدد . (مع محوالت التٌار المناسبة  (أمبٌرمٌتر)جهاز لقٌاس التٌار 

.  لمبات بٌان3



75000 عدد

120000 عدد

1321

120000 مقطوعٌة

600000

120000

120000

السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال
الكمٌة الوحدة

كتـــــــــــــــــابًة رقمـــاً
ٌجب أن ٌترك فراغ كاف ٍ فً أسفل اللوحة بارتفاع ال ٌقل عن -

سم من القاعدة لربط كاببلت التغذٌة بنقط النهاٌات المثبتة بهذا 30

. الفراغ 

ٌشمل العمل كل ما ٌلزم للتركٌب والتثبٌت فً الجدران أو -

األرضٌات فً األماكن المحددة فً الرسومات الكهربائٌة ، و جمٌع 

مواسٌر التمدٌدات  الخاصة بالكاببلت وغرف التفتٌش شرٌط 

.التحذٌر والحفر والردم

ٌجب أن ٌراعى عدم ربط الكاببلت مباشرة فً األجهزة أو ربط أكثر 

من كابل فً نقطة نهاٌة واحدة، و تربط الكاببلت فً روزتة الدخول 

. إلى اللوح

ٌجب أن ٌتم تركٌب اللوحة على مجرى خرسانً أو قاعدة أسمنتٌة 

. سم عن سطح األرض 20بارتفاع 

ٌجب أن ٌكون فً اللوحات متسع كافً لتركٌب وتثبٌت الكاببلت - 

.باستخدام جلندات 

ٌتم كتابة أسماء اللوحات والقواطع الفرعٌة للوحة الرئٌسٌة على - 

أي مادة ال تتؤثر بالماء وغٌر قابلة لآلكل وتلصق على جدار 

.اللوحات

ٌتم ترقٌم جمٌع األسبلك فً لوحات التوزٌع الفرعٌة وفقا ألرقام - 

الدوائر بؤرقام ببلستٌكٌة مخصصة لهذا الغرض وٌتم عمل هذه 

.األرقام داخل المفاتٌح و المآخذ

ٌتم إلصاق المخطط التنفٌذي لكل منطقة داخل اللوحات الخاصة - 

.بهذه المنطقة بطرٌقة ال تتآكل وال تتؤثر بالماء

الثمن ٌشمل فحص وتشغٌل لوحات التوزٌع الرئٌسٌة و القواعد - 

المعدنٌة المناسبة والمتٌنة و المصنعة من المعدن المجلفن 

والخاصة بلوحات التوزٌع الرئٌسٌة وشبة الرئٌسٌة وكافة لوازم 

التثبٌت  والترقٌم والتجهٌز لفتحات دخول الكاببلت والتمدٌدات 

بحٌث تكون فتحات دائرٌة منتظمة مع  (مواسٌر وأسبلك  )الفرعٌة 

تركٌب جلندات ببلستٌك تتبلئم مع مقاطع الكاببلت والتمدٌدات 

الفرعٌة باإلضافة إلى تلجٌز أطراف الكاببلت الرئٌسٌة والفرعٌة 

: فاز3خط، 12توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية بلجزات نحاسٌة خاصة وذلك بحسب الرسومات والمواصفات و 

 (ثالثي الطور ) خط 12توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية :  بالعدد 
كرابتري أو مايعادلها بدوالب تركب داخل الحائط، طبقاً للرسومات 

والمواصفات وتعليمات المهندس المشرؼ
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8

كود البند م

التأريض

:توريد وتركيب تأريض المبنى

توريد وتركيب وانشاء قطب أرضي، وتوصيلو الى جميع : بالمقطوعية  
المأخذ، ويوصل بجميع أجساـ  اللوحات الى االرض، ويربط بسيخ 

من النحاس  ويدفن باالرض مع مخلوط من الفحم والملح، طبقاً 
.للرسومات والمواصفات، وتعليمات المهندس المشرؼ
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أمبيرثالثة فاز بقاطع 60توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية 0

:( MCB)رئيسي 
توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية ثالثة فاز بقاطع رئيسي :بالعدد 
(MCB )  قاطع فرعي  (15) أمبير مع 60حمولة(C.B)  سنجل

والسعر يشمل .  أمبير20قاطع فرعي  (C.B) 10 أمبير و 10فاز 
التمديدات الكهربائية من مواسير وتكسير وكابالت إلى القسامات 

الرئيسية ومواصفات اللوحةكرابتري أو ما يعادلها بدوالب تركب داخل 
الحائط وكذلك الربط بالوحدتين السابقتين المنفذتين من قبل  طبقاً 

.للرسومات والمواصفات، وتعليمات المهندس المشرؼ

جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

سعر الوحدة



15000 عدد 1

6000 عدد 2

7500 عدد 345000 6

جامعة حجه- بناء مجمع القاعات جواركلٌة التربٌة  :اسم المكون 

 ىنش كرـو4/3توريد وتركيب محبس رئيسي : بالعدد 

األعمال الصحية

م
السعر األجمالً

رقمـــاً

جميع األجهزة الصحية نوعية جيدة ذات مواصفات حرارية 
وخالية من العيوب المصنعية ويجب اعتمادىا قبل التوريد 

جميع تمديدات التغذية الداخلية من مواسير .والتركيب
(P.P.R) المعتمدة لدى وزارة األشغاؿ ويجب اعتمادىا

جميع مواسير الصرؼ الصحي .قبل التوريد والتركيب
سماكة ال تقل  (u.p.v.c)واألمطار من البالستيك المقوي 

سعر . مم ويجب اف  تعتمد قبل التوريد والتركيب5عن 
األجهزة الصحية يشمل تمديدات التغذية الداخلية ابتداء من 
عمود التغذية الرئيسي وكذا الصرؼ الصحي إلى أقرب عمود 

يجب اعتماد جميع األجهزة واألعماؿ الصحية .صرؼ راسي
.من الجهة المشرفة

بالعدد توريد وتركيب مرحاض عربي يشمل صندوؽ الطرد 
وشطاؼ وضوء نوع جيد ابيض مع جميع توصيالت الماء 
والصرؼ الصحي حتى توصيل في الجدار الخارجي طبقا 

للرسومات وتعليمات المهندس المشرؼ مع أخذ الموافقة 
.على النوع 

توريد وتركيب حنفيات وضوء كرـو نصف ىنش: بالعدد

360000 24

144000 24

سعر الوحدة كود البند
بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة الوحدة
كتـــــــــــــــــابًة



18000 عدد

140000 عدد

مدٌر عام  مشارٌع جامعة حجة

أحمد على عطٌه/ مهندس

11 2014

692502100

648000

كتـــــــــــــــــابًة

36

سعر الوحدة كود البند م
السعر األجمالً بٌـــــــــــــــــان األعمـــــــــال

الكمٌة الوحدة
رقمـــاً

 سم من 50×50بالعدد توريد وتركيب مغاسل يد افرنجي
الخزؼ باللوف المطلوب مع الخالط نود برو مطلي بالكرـو 

يثبت بشكل جيد  مع جميع توصيالت الماء من الجهة 
الخارجي مع المغاسل والتصريف  طبقا للرسومات وتعليمات 

المهندس المشرؼ

 شامال 3 ـ 5بالعدد توريد وتركيب خزاف فيبر جالس سعة 
العوامة الكهربائيةوفتحو للتصفية والمحا بيس ويوضع على 

 سم من السطح مع 50قواعد حديد بارتفاع ال يقل عن 
دىانو ضد الصداء وجهتين باللوف  مع جميع التمديدات 

الداخلية والخارجية من الخزاف حتى ربطة بالمرفق الصحي 
ويكوف اقطار التمديدات بحسب   (جميع الحمامات )

الرسومات المرفقة والمواصفات وتعليمات المهندس 
.المشرؼ

%1تصامٌم واشراف  

560000 4

6925021

699427121االجمالي العاـِ

ِ:جامعة حجه- مبني مجمع القاعات جواركلية التربية إجمالي تكلفو 


