
ىحافظٖة امجًٖزة 

     حٖٓ امدقٖٓ    

 2016/2017ىقايسة امسنّيُ أعتًادية منعاو اميامٍ  

 إشتراطات اوعمال الكهربائية : أوًال 

 يجب عنٓ اميقاِل تقديً عًنات ىعتيدة ِىطابقُ منشرِط ِاميّاصفات ِتعنًيات جَاز أشراف. 
 .أن تكّن ىفاتًح أنارة ىن امنّع امفاخر طبقًا منيّاصفات بعنبُ غاطسة ِشاسًُ ىناسب منّن امحائط  -
 .ان تكّن أسٕك امكَربائًة ىن امنّع امييتاز ِاميعتيد ِطبقًا منيّاصفات ِتعنًيات جَاز أشراف -
 .ان تكّن أسٕك داخه ىّاسًر ىن امبٕستًك امحقًه حًخ يكّن قطر اميّاسًر ضعف قطر امكابٕت -
 .أن يكّن جسً امكشاف امكَربائٍ ىن امصاج اميسكّب عنٓ امبارد ِىطنٍ امكترِستاسًكًًا مّن ابًض -
 .ان تكّن ىفاتًح مّحات امتّزيع ِامقّاطع ىن نّع ىيتاز ىن أجّد أنّاع  -
أن يكّن اميرِاح كاىنُ بيفتاح امسرعات ىن اجّد أنّاع امييتازة اميعتيدة ِىطابق منيّاصفات  -

 .ِتعنًيات جَاز أشراف
اميقاِل ىسئّل عن اصٕح اِ تغًًر أٌ جزء يحبت عدو صٕحًتُ ِٔ يقرٌ اميَندس اميشرف عنٓ امتنفًذ  -

 ِذمك عنٓ نفقُ اميقاِل ِدِِن اٌ ىفاِضُ ىنُ 
اميقاِل ىسئّل عن تسنًً اميفكّكات امقدييُ ىحه مّحات امتّزيع ِاميفاتًح ِامكشفات ِخٕفُ منجَة  -

 .اميامك 
 اشتراطات اوعمال الصحيه :ثانياًال 

جيًع أدِات امصحًة ِىنحقاتَا ِأجَزة اميختنفُ ِاميّاسًر عنٓ اختٕف انّاعَا يجب ان تكّن  -
 .ىطابقُ مجيًع أشتراطات امخاصُ بَا ِىطابقُ منيّاصفات امقًاسًة ِاميصريُ

يجب عنٓ اميقاِل أٔ يقّو بتغطًُ أٌ جزء ىن امعيه حتٓ يصًر أختبارٌ ِاعتيادٌ ىن ًٍئة أشراف  -
ِاميقاِل ىسئّل عن اصٕح اِ تعديه أِ تغًًر أٌ جزء يحبت عدو صٕحًتُ ِٔ يقرٌ اميَندس اميشرف 

 .عنٓ امتنفًذ ِذمك عنٓ نفقُ اميقاِل ِدِن اٌ ىعارضُ ىنُ
 . جيًع امتّصًٕت امداخنًُ تتً ىن امفائق أِ قّائً امرصاص اميحيه أِ امبٕستًك اميحيه حسب امبند -
 .ىّاسًر امزٍر اميستخدىُ تكّن خامًُ ىن امتّاءات ِخٕفُ  -
 .يجب اعتياد امعًنات قبه امبدء فٍ امتنفًذ ىن جَاز أشراف -
 .جيًع امتّصًٕت امداخنًُ ىحينُ عنٓ أجَزة امصحًُ ىن تغذيُ ِصرف صحٍ حتٓ خارج امحائط -
 .يجب اعتياد امعًنات قبه امبدء فٍ امتنفًذ ىن جَاز أشراف ِاختبار ىّاسًر امصرف ِامتغذيُ  -
 .أٌ ىفكّكات قدييُ ىحينُ عنٓ أجَزة امصحًُ ِأعيال امصحًة يجب تسًنيَا منجَة بيحضر رسيٍ -

 



 

كراسة امشرِط ِاميّاصفات امفنًة 

 2017/ 2016/  4منيناقصة امعاىة رقً   

 ( كَربٓ – صحٓ  – إعتًادْ )معينًة األعيال امسنّيُ 

 ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖ

 

 . جنًًَٖا شاىنة اميصاريف أدارية 300   ثمـن كراســة الشـرأط

 . ( ستة آٔف ِستيائة جنًًَا ٔ غًر ) جنًٖة6600   التأمـيـن المؤقـت

 ظَٖرًا  12 فٓ تياو امساعة 2016 /12 / 14اميّافق  أربعاء  يّو جلسـة فتـح المظاريـف الفنيـة

 .بيقٖر إدارة امعقّٖد ِاميشتريٖات بامحٖٓ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



امشرِط  امعاىة 

  2017/ 2016/  4منيناقصة امعاىة رقً  

 ( كَربٓ – صحٓ  – إعتًادْ )معينًة األعيال امسنّيُ 

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

ىدة امعينًة سنة كاىنة عنٓ ىايرد ىن أعيال مصامح امحٓ أِ مصامح أْ جَة حكّىًة بنطاق امحٓ ِيستير  -1
 .امعيه بنفس امشرِط ِاألسعار بعد إنتَاء امسنة محًن طرح اميناقصة امجديدة ِامترسًة ِامتعاقد 

 .تقدو األسعار شاىنة ضريبُ امقًية اميضافة  -2
 .ىدة اإلرتباط باألسعار جٕجة شَّر ىن تاريخ فتح اميظاريف امفنًة  -3
 يتً سدادًٍ نقٖدًا أِ بشًك ( فقط ستة آٔف ِستيائة جنًًَا ٔ غًر ) جنًُٖ 6600امتأىًٖن اميؤقٖت ىبنغ  -4

ىقبّل امدفع أِ بخطٖاب ضيٖان صادر ىن أحٖد امبنّك اميصرية ِغًر ىشرِط ِسٖارْ ميٖدة أربعٖة شَّٖر ِيزاد 
 . ىن قًية امترسًُ % 5امتأىًن إمٓ تأىًن نَائٓ بنسبة 

تقدو امعطاءات فٓ ىظرِفًن ىغنقًن إحدٍيا منعرض امفنٓ ِامحانٓ منعرض اميامٓ ِيقتصر فتح اميظاريف  -5
 اميامًُ عنٓ امعرِض اميقبّمُ فنًًا 

 :-يرفق باميظرِف امفنٓ اميرفقات امتامًُ  -6
 صّرة ىن امتسجًه مدْ ىصنحة امضرائب -  صّرة ىن امسجه امتجٖارْ -صّٖرة ىن امبطاقٖة امضريبًٖة ىجددة ) 

 امتأىًن - صّرة سابقة األعيال – بطاقة عضّية اإلتحاد اميصرْ ميقاِمٓ امتشًًد ِامبناء –عنىامقًية اميضافة 
 (. عقد تأسًس امشركة –اميؤقت 

يرفق باميظرِف اميامٓ قّائً األسعار منبنّد ىكتّبُ بخط ِاضح ارقاىًا ِحرِفًا ِىختّىة بخاتًٖ ىقدو امعطاء  -7
 .ِيحظر امكشط أِ اميحّ 

 . ظَرًا بإدارة امعقّد بامحٓ 12 فٓ تياو امساعة 2016 / 12  / 14    أربعاءتحدد ىّعد فتح اميظاريف امفنًة يّو -8
 .امشرِط ِاميّاصفات اميرفقة بامكراسة جزء ٔ يتجزأ ىن ٍذٌ امشرِط  -9

 بيراجعة بنّد ( امشركة امراسٓ عنًَا اميناقصة ) ِامطرف امحانٓ ( حٓ امدقٓ )يقبه كه ىن امطرف األِل  -10
  . ِىا تجرية ىن تعديٕت عنٓ امبنّد اميدرجة ( إدارة امفتّْ ِامتشريع )امعقد بعد تحريرٌ بيجنس امدِمة 

 ِٔئحتٖة امتنفًذيٖة بشأن اميناقصات 1998 مسنٖة 89 تخضٖع ٍذٌ اميناقصة مكافة أحكاو ىّٖاد امقانّٖن  -11
ًٕ مَذٌ امشرِط ِذمك فًيا مً يرد بشأنُٖ نٖص خاص   .ِاميزايدات ِتعتبٖر ىكي

 

 

 



 

كراسٖٖة شٖٖرِط  ِىّاصفٖٖات 

سنّيٖٖة أعيٖٖال أعتًاديٖٖة ِامصحًٖٖة ِامكَربًٖٖة 

 2016/2017منعٖٖاو اميامٖٖٓ 

ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖ 

 .كراسٖة امشٖرِط ِاميّاصفٖات جٖزء ٔ يتجٖزا ِىكينٖة ِىتييٖة مٖة  .1

ىدة امعينًة سنة كاىنة يبدأ ىن تاريخ امتعاقد ِتستير امعٕقة امتعاقدية امٓ ىا بعد انتَاء تاريخ امتعاقد ِحتٓ  .2
 .يقّو امحٓ بامطرح ِامتعاقد امجديد 

 .يتً تحديد ىدة تنفًذ أعيال ىطنّبة بيعرفة ادارة اميبانٓ باىر امشغه امخاص بأعيال  .3

 ِتعديٕتة بشأن تنظًً اميناقصات ِاميزايدات ِأئحة 1998 مسنة 89جيًع امعطاءات تكّن خاضعة منقانّن رقً  .4
امتنفًذية اميكينة مة ِامشرِط امخاصة اميّافقة ِامقّانًن ِامتعنًيات ِامنّائح اميامًة ِأدارة اميعيّل بَا 

 .حامًا ِكذمك امتٓ تصدر خٕل ىدة امتعاقد 

 حسب أحتًاجات امفعنًة ِأعتيادات اميامًة 2016/2017األعيال اميطرِحة اعيال ىستقبنًة ىطنّب تنفًذ اجناء امعاو  .5
امّاردة منحٓ ِمًس ىن حق اميقاِل أعتراض عنٓ ذمك اِ اميطنبة بأْ تعّيضات فٓ حامة عدو تنفًذ اعيال 
بقًة امتعاقد بامكاىه ِبنّد أعيال امّاردة باميقايسة قابنة منزيادة ِامنقصان ِامعبرة بامحصر امنَائٓ مٕعيال 
حًخ ان امكيًات ٍٓ كيًات تقديرية مٕعيال اميزىع تنفًذٍا ِيجّز زيادتَا اِ نقصَا ِاميبامع امٓ تصرف 

 .منيقاِل عنٓ اساس امقًاس امَندسٓ منكيًات ِبّد أعيال امتٓ تً تنفًذٍا فعنًا ً عنٓ امطبًعة 

يتً تنفًذ جيًع بنّد اميقايسة طبقًا إلصّل امصناعة ِطبقًا منشرِط ِاميّاصفات امقًاسًة اميصرية ِتعنًيات جَاز  .6
 .اإلشراف ِجيًعَا ىنزىة منيقاِل ِىكينة مشرِط امتعاقد 

ٔ يجّز ميقدو امعطاء امتغًر فٓ اشتراطات امحٓ اِ امتقدو باشتراطات اخر ىتحقة ِاْ عطاء بة اشتراطات غًر  .7
 .اشتراطات امحٓ ٔ ينتفت امًة ِيتً إستًعادة 

عنٓ اميقاِل ِضع اسعار قرين كه بند بجداِل امفئات بشكه اِضح بامحرِف ِأرقاو ِيكّن امجَة أدارية امحق  .8
فٓ ىراجعة أسعار اميقدىة سّاء ىن حًخ ىفردتَا اِ ىجيّعَا ِاجراء امتصحًحات امٕزىة ِاذا اقتضٓ أىر 
ِفٓ حامة ِجّد اختٕف بًن امسعر اميبًن بامحرِف ِنكتب عنٓ كه ِرقة اسً اميقاِل ِيقّو بامتّقًع عنًَا 

 .ِتختً بختً شركتة اِ ىكتبة 

يجّز امحٓ إمغاء اِ عدو تنفًذ أْ بند ىن بنّد اميقايسة امضرِرة امفنًة اِ حسب حاجة امعيه دِن إبداء أْ اسباب  .9
 .ىن حق اميقاِل اإلعتراض عنٓ ذمك اِ اميطامبة بأْ تعّيضات 



منحٓ فٓ حامة امضرِرة إسناد أْ اعيال اميقاِل رأسٓ غاية امعطاء خارج نطاق امحٓ ِٔ يحق منيقاِل أعتراض  .10
 .عنٓ ذمك اِ رفض تنفًذ أعيال اِ ِضع شرِط منتنفًذ 

إدارة اميبانٓ منحٓ ٍٓ امجَة اميشرفة عنٓ تنفًذ أعيال مَا امحق فٓ ابداء كافة اميٕحظات امفنًة أجناء سًر  .11
أعيال ِعنٓ اميقاِل تنفًذ كافة امتّجًَات ِامتعنًيات ِعدو أعتراض عنٓ اْ ىٕحظات فنًة يبديَا 

 .اميَندس اميشرف ِأمتزاو بكاىه بكراسة امشرِط ِاميّاصفات 

اميقاِل ىسئّل ِحدة ىسؤمًة كاىنة عن سٕىة األعيال دِن ادنٓ ىسؤمًة جنائًة اِ ىامًة عنٓ ىَندس امحٓ  .12
اميشرف عنٓ امعيه اميسئّل عن جيًع األجزاء امتٓ تحدث أجناء امعيه ِيقع عنٓ عاتقة إصٕح ىا يتنف باميّقع 

 .اِ بجّارة ِيكّن بسبب ىنة 

جيًع امتّريدات بكه بند فرز اِل ىن أجّد أنّاع ِيجب عنٓ اميقاِل تقديً امعًنات ِاخذ ىّافقة اميَندس  .13
رف عنًَا ىع اخذ اميّافقة عنًَا ىن امجَة اميامكة   ٌ  ٌ  ٌ  .اميُش

يجب عنٓ اميقاِل أن يستخدو أجناء امعيه طاقً فنٓ ٍِندسٓ ذِ كفاءة فنًة قادرة عنٓ أنجاز ِيشترط فٓ  .14
اميَندس ان يكّن ىقًدًا بنقابة اميَندسًن شعبة ىعيارْ اِ ىدنٓ عنٓ أ تقه خبرتة عن خيس سنّات ِان 
تكّن خبرٌ ٍذا اميَندس ىقبّمة فنًا ِٔ يتً استبدامة طّال ىدة امعينًة إٔ معذر قَرْ اِ معدو كفاءتة أجناء 

امعيه ِبيّافقة امحٓ عنٓ امتغًًر اِ أستبدال ِعند بدء امعيه يجب عنًة امتّاجد بينطقة امعيه يّىًًا ِان 
يكّن ىفّضًا ىن قبه اميقاِل مٕستٕو ِسرعة تنفًذ أِاىر امصادرة مة ىن امحٓ ِفٓ حامة تغًب ىَندس 

 عن كه يّو (ىائتان جنًة)اميقّل عن امحضّر بدِن عذر ىقبّل ىن امحٓ ينزو اميقاِل بدفع غراىة يّىًة قدرٍا 
 .غًاب 

يقّو اميقاِل ِ اميَندس امنقابٓ بامتّقًع عنٓ اِاىر امشغه ِىحاضر أستٕو ِكذمك  ىسئّل عن حصر أعيال  .15
ِتقديً دفتر امحصر ِامتّقًع عنًُ ٍّ ِىَندسُ امنقابٓ ِذمك ميراجعتُ ىن جَاز أشراف بامحٓ  ِايضا يقّو 
اميقاِل ِىَندسُ بامتّقًع عنٓ اميستخنصات  ِتّقًعُ عنٓ امحصر ِىحضر أستٕو أبتدائٓ ِاميستخنص 

 .يعتبر  اقرار ىن اميقاِل بصحة امكيًات ِامبنّد امتٓ تً تنفًذٍا ِاقرارا باْ خصّىات يتً ِضعَا  

اميقاِل ىسئّل عن تنفًذ جيًع أعيال طبقًا منيّاصفات امفنًة امّاردة فٓ كراسة امشرِط ِمنحٓ امحق فٓ  .16
إيقاف األعيال اذا خامف اميقاِل امشرِط ِاميّاصفات امفنًة اِ أٍيه فٓ تنفًذٍا حتٓ يتً تصحًحَا ِٔ يحق 

 .مُ اميطامبة بتعّيض عن ىدة اإليقاف اِ إضافتَا امٓ ىدة امعينًة 

فٓ حامة تّقف أعيال ىن قبه اميقاِل اخٕمة بأْ شرط ىن شرِط امتعاقد اِ إٍيامة اِ اغفامة امقًاو بأحد  .17
امتزاىاتة اميقررة يفسخ امتعاقد ىعة ِيتً اإلستعانة بغًرة عنٓ نفقتة ِيتحيه كافة امغراىات ِفرِق األسعار 

 .ِاميصاريف أدارية ِمًس مة امحق فٓ اميطامبة بأْ حقّق ىامًة عن أعيال مً تكتيه 

 ِتعديٕتة تقع عنٓ عاتق 1976 مسنة 106بامنسبة مٕعيال امتٓ يتطنب تنفًذٍا استخراج بناء اِ ٍدو طبقًا منقانّن  .18
اميقاِل إعداد امرسّىات اميعيارية ِأنشائًة ِاستخراج امترخًص بكافة اميصاريف امٕزىة مذمك قبه تنفًذ 

 .أعيال بعد قًاو امجَة اميامكة بتجًَز جيًع اميستندات امٕزىة منترخًص 



 

اميقايسة امسنّيةاألعتًٖٖٖٖٖٖٖٖاديٖٖٖٖٖٖٖٖٖة 
 امكيًات عنٓ ىا يرد ىن اعيال 2016/2017منعٖٖٖٖاو اميٖٖٖٖامٍٖٖٖٖٖٖ 

 

امكيًة امّحدة بًٖٖٖٖٖٖٖٖٖان األعٖٖٖٖيٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖال 
امفئة 

اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

 :- األعيال أعتًادية :-أِٔ 

 ٖ (: أعيال امتكسًر)

حّائط ىبانٍ سيك طّبة ىن أٌ نّع ىن امطّب ب  ٍدو ِتكسًر

ِىحيه عنٍ امبند نقه ىا يكسٍّا ىن بًاض أِ سًراىًك أِ خٕفُ 
 حسب اميخنفات امناتجة عن امتكسًرِ خٕفُ إمٓ اميقامب امعيّىًة

 .أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف 

    1 3و

ٍدو ِ تكسًر ىبانٍ حّائط سيك نصف طّبة ىن أٌ نّع ىن امطّب 
ِىحيه عنٍ امبند نقه بيا يكسٍّا ىن بًاض أِ سًراىًك أِ خٕفُ 

 حسب اميخنفات امناتجة عن امتكسًر ِ خٕفُ إمٓ اميقامب امعيّىًة
 .أصّل امصناعة ِ تعنًيات جَاز اإلشراف 

    25 2و

تكسًر بًاض أِ مًاسات أِ سًراىًك أِ ىّزايكّ أِ حجر أِ رخاو أِ 
خٕفُ عنٓ امحّائط بأٌ سيك ِىحيه عنٍ امبند نقه اميخنفات امناتجة 

 ِ عن امتكسًر ِ خٕفُ إمٓ اميقامب  امعيّىًة ِحسب أصّل امصناعة
 . تعنًيات جَاز اإلشراف

    100 2و

تكسًر بٕط أِ سًراىًك أِ رخاو أِ باركًُ أِ خٕفُ مألرضًات آلٌ سيك 
ِىحيه عنٍ امبند نقه اميخنفات امناتجة عن امتكسًر ِ خٕفُ إمٓ 
 .اميقامب امعيّىًة حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز األشراف 

    100 2و

ِىحيه عنٍ امبند نقه تكسًر درج سٕمً ىن أٌ نّع ِ بأٌ سيك 
 حسب اميخنفات امناتجة عن امتكسًر ِ خٕفُ إمٓ اميقامب  امعيّىًة

    10ط .و
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 .أصّل امصناعة ِ تعنًيات جَاز األشراف 

ِىحيه عنٍ امبند نقه اميخنفات امناتجة عادية بأٌ سيك  تكسًر خرسانة
 حسب تعنًيات جَازا عن امتكسًر ِخٕفُ إمٓ اميقامب امعيّىًة

 .ألشراف ِأصّل امصناعة 
    1 3و

و ِ امبند شاىه نقه اميخنفات حسب 1سً ِعرض 10قطع أسفنت بسيك 
 .أصّل امصناعة ِ تعنًيات جَاز األشراف 

    2ط /و

 تكسًر خرسانة ىسنحة بأٌ سيك ِىحيه عنٍ امبند نقه اميخنفات 
امناتجة عن امتكسًر ِ خٕفُ إمٓ اميقامب  امعيّىًة حسب تعنًيات 
جَاز أشراف ِامبند يشيه فصه امحديد ِتسنًيُ مإلدارة شاىه ىيا 

  .جيًعُ

    1 3و

نقه اميخنفات امناتجة عن امتكسًر ِ خٕفُ إمٓ اميقامب  امعيّىًة 
ىحيه عنًُ تنزيه اميخنفات ىن أٌ ارتفاع ِ بدِن عِٕة إنتفاش شاىه 

 .ىيا جيًعُ طبقا ألصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز أشراف

    5 3و

  ٖ: ( أعيال امحفر ِامردو )    

حفر مزِو األساسات فٍ أٌ نّع ىن أنّاع امتربة حسب األبعاد 
ِامقطاعات اميّضحة بامرسّىات حتٓ ىنسّب األرض امصامحة منتأسًس 
ىَيا كان عيق امحفر ِطبقا مجسة امتربة ِ إن ِجدت بطريقة ىعتيدة 
ىن اميَندس اميشرف ِعيه جسُ استرشادية ِىحيه عنٓ امبند نقه 

اميخنفات منيقامب امعيّىًةِامبند كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط 
 .ِاميّاصفات ِتعنًيات جَاز اإلشراف

    1 3و

ردو حّل األساسات ىن ناتج امحفر عنٓ أن يتً امردو عنٓ طبقات ٔ 
 سً ِ دك كه طبقة عنٓ حدٌ باميندامة ِ غيرٍا 25تزيد سيكَا عن 

باميًاٌ ِ امبند يشيه فرز امردو ِ استخداو امصامح ىنُ فقط ِ حسب 
 .امشرِط ِ اميّاصفات ِ أصّل امصناعة ِ تعنًيات جَاز األشراف 

    1 3و
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 ردو برىال نظًفة ىّردة منردو حّل األساسات ِداخه اميبنٓ أِ خٕفُ 
ىع تسّية امردو ِامغير باميًاٌ ِامدك جًدا باميندامة كاىه ىيا جيًعُ 

  .حسب امشرِط ِ اميّاصفات ِ تعنًيات جَاز األشراف
    1 3و

 ٖ  :  أعيال امخرسانات امعادية  

تّريد ِصب خرسٖانة عادية مألساسات ِ خٕفُ طبقا مألبعاد ِ امقطاعٖات 
كجً 300 + رىه 3و4 0+ زمط 3و8 0اميّضٖحة بامرسّٖىات امَندسًٖة بنسبة 

 يّىا ٔ تقه عن 28اسينت بّرتٕندْ عادٌ ذات ىقاِىة ىيًزة بعد 
 ِ امفئة تشيه عيه أٌ شدات خشبًة ٔزىة ِ امخنط ِ 2سً/كج200ً

امصب ىًكانًكٍ ِ امدىك ِ اميعامجة برش اميًاٌ امخرسانًة ِ نَّ امبند 
كاىه ىيا جيًعُ طبقا منشرِط ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة ِ تعنًيات 

 .جَاز اإلشراف 

    3 3و

زمط 3و08سً مزِو دكة األرضًات بنسبة10تّريد ِصب خرسانة عادية سيك
كجً أسينت بّرتٕندْ عادٌ ِامفئة تشيه امخنط ِامصب 250/ رىه3و4 0+

ىًكانًكٍ ِامدىك ِاميعامجة برش اميًاٌ منخرسانة ِنَّ امبند كاىه 
ىيا جيًعُ شرح امبند امسابق ِطبقا منشرِط ِ اميّاصفات ِ تعنًيات 

  .جَاز األشراف

 

    25 2و

 3 و8 0 سً مزِو دكة األرضًات بنسبة 15تّريد ِصب خرسانة عادية سيك
كجً أسينت بّرتٕندْ عادٌ ِامفئة تشيه امخنط ِ 250/ رىه3 و4 0زمط 

امصب ىًكانًكٍ ِ امدىك ِ اميعامجة برش اميًاٌ منخرسانة ِ نَّ امبند 
كاىه ىيا جيًعُ شرح امبند امسابق ِ طبقا منشرِط ِ اميّاصفات 

 .ِتعنًيات جَاز األشراف

  

    25 2و

    15ط /وط فك اْ أنّاع ىن امبردِرات ِنقنَا سّاء إمٓ اميقامب امعيّىًة أِ .و
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 .إمٓ ىكان تطنبُ امجَة امطامبة طبقا متعنًيات جَاز اإلشراف

 30×20/25ىقاس fair face))تّريد ِصب بردِرة ىن امخرسانة امجاٍزة 
كجً أسينت بّرتٕندْ عادٌ ِنَّ 250/رىه3و4 0زمط 3و8 0تتكّن ىن

األعيال كاىه ىيا جيًعُ ِحسب امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة 
ِ تعنًيات جَاز األشراف  

    15ط /و

حدائق ِنَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ ِحسب  تّريد ِصب بردِرة
 . ِتعنًيات جَاز اإلشرافامشرِط ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة

    10ط /و

 :-    أعيال امخرسانة اميسنحة

تّريد ِصب خرسانة ىسنحة مزِو األعيدة ِ امكيرات ِاألسقف امسٕمً 
كجً أسينت بّرتٕندْ ِامخرسانُ ٔ تقه 350+رىه3و4 0+زمط3و8 0نسبة

 طبقا منرسّىات اميعتيدة 2 سً/ كجً 250اميقاِىة امييًزة مَا عن 
ىن األستشارْ ِعنٍ ىسئّمًتُ ِيتً خنط ِدىج امخرسانة ىًكانًكًا ِ 
ىعامجة امخرسانة بعد امصب ِامبند يشيه نَّ امعيه كاىه ىيا جيًعُ 

 .ِتعنًيات جَاز اإلشرافِحسب امشرِط ِاميّاصفات ِ أصّل امصناعة 

    2 3و

 سً مزِو امبٕطات 15تّريد ِصب خرسانة ىسنحة سيك ىتّسط  
بيحتٌّ 2سً/كج350ًامييسّسُ مزِو األرضًات ِامخرسانُ ذات جَد  

 ىطابق منيّاصفات امقًاسًة اميصرية 3و/كجً 350اسينتٍ ٔ يقه عن 
و  فٍ أتجاًٍن /6Ø12ِبشبكُ حديد , (52ِ حديد عامٍ اميقاِىة رتبة 
 ِامخنط اميًكانًكٍ ِامدىك ( امصندقة )ِامبند يشيه أعيال امنجارة 

امجًد بامَزاز اميًكانًكٍ ِاميعامجة امخرسانة  ِامتسّيُ كيا يشيه 
ا مزيادة صٕدة سطح امخرسانة ِتعيه عنٓ زيادة hardenerامبند إضافة 

ىقاِىتَا معّاىه امبرْ ِ أحتكاك إجناء عينًة امصب ىع تشكًٕ 
منيًّل اميناسبة مسطح ٍذٌ امبٕطات ىع استخداو امَنًكّبتر متسّية 

 ِتعنًيات امسطح امنَائٓ ِ حسب األصّل امفنًة كاىه ىيا جيًعُ

 

 

 

 

 

 2و

 

10    
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  . ِطبقا منرسّىات اميعتيدةجَاز اإلشراف

 تّريد ِ صب خرسانة ىسنحة مزِو األساسات بأٌ نسبة حديد كيا 
 شاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط (19)بامرسّىات بنفس ىّاصفات امبند 
 . ِتعنًيات جَاز اإلشرافِ اميّاصفات ِ أصّل امصناعة

    1 3و

 ٖ  :   أعيال اميبانٍ 

تّريد ِبناء ىبانٍ طّب طفنٍ ىصيت سيك طّبُ فأكحر ِنَّ األعيال 
كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِ اميّاصفات ِ أصّل امصناعة 

  .ِتعنًيات جَاز اإلشراف

    5 3و

تّريد ِبناء ىبانٍ طّب طفنٍ ىصيت سيك نصف طّبُ ِنَّ األعيال 
ِتعنًيات كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة 

 .جَاز اإلشراف
    100 2و

تّريد ِبناء ىبانٍ امطّب امّردٌ سيك طّبُ ِنَّ األعيال كاىه ىيا 
ِتعنًيات جَاز جيًعُ حسب امشرِط ِ اميّاصفات ِ أصّل امصناعة 

  .اإلشراف
    1 3و

تّريد ِبناء ىبانٍ امطّب امّردٌ سيك نصف طّبُ ِنَّ األعيال كاىه 
ِتعنًيات ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِ اميّاصفات ِ أصّل امصناعة 

 .جَاز اإلشراف
    10 2و

  :-   أعيال امعزل 

 عنٓ أن األنّاع ىن أجّد  أنسّىات عازل منرطّبة ىنتّريد ِتركًب
ِىحيه عنٓ امبند امركّب عنٓ  تستخدو امنار فٍ أعيال امنحاىات 

سً ِيتً اعتياد امعًنة قبه امتّريد شاىه جيًع األعيال 20امحائط 
امٕزىة ألنَاء األعيال طبقا منيّاصفات ِامبند يشيه عيه مًاسة 

سً ِنَّ امٕعيال  ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات 2اسينتًة 
ىع عيه أختبارات امٕزىة ِطبقا متعنًيات جَاز ِأصّل امصناعة 

 .اإلشراف

    25 2و
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منرطّبة ىن جٕث طبقات امبًتّىًن ِطبقتًن ىن عيه عازل تّريد ِ
امخًش اميؤكسد امساخن اميقطرن امفاخر ىع دٍان كه طبقة ىن 

شاىه  س20ًامبًتّىًن ىحيه عنٓ امبند امركّب عنٓ امحائط  بامخًش
سً ِنَّ 2 األعيال امٕزىة ِامبند يشيه عيه مًاسة اسينتًة جيًع

  ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات امٕعيال طبقا منيّاصفات
 .ِطبقا متعنًيات جَاز اإلشراف

    5 2و

ىؤكسد مألساسات ِ عنٓ  تّريد ِ عيه طبقة عازمة ىن ِجًَن بًتّىًن
اميبانٍ ِ امخرسانات ِ األرضًات شاىه جيًع األعيال امٕزىة ألنَاء 
األعيال طبقا منيّاصفات ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات ِ 

 .تعنًيات جَاز اإلشرافأصّل امصناعة ِ

    5 2و

 :- أعيال بًاض ِتجنًد ِِاجَات   

تّريد ِعيه بًاض تخشًن مألسقف ِامحّائط امداخنًة بأٌ ارتفاع فّق 
امطرطشة امعيّىًة ِامتخشًن حسب امشرِط ِ اميّاصفات ِأصّل 

 . ِطبقا متعنًيات جَاز اإلشرافامصناع

    100 2و

تّريد ِعيه بًاض تخشًن ِجَات مزِو امّجَات  امخارجًة فّق 
امطرطشة امعيّىًة ِىحيه عنًُ ِامسقأت حسب امشرِط ِ 

 . ِطبقا متعنًيات جَاز اإلشرافاميّاصفات ِأصّل امصناعة
    50 2و

 تّريد ِ عيه بًاض ىصًص فقط مألسقف ِىحيه عنٓ امبند امسقأت  
ِطبقا متعنًيات جَاز حسب امشرِط ِ اميّاصفات ِ أصّل امصناعة 

 .اإلشراف
    2 2و

 مألسقف حسب أصّل امصناعة (حنًات)تّريد ِ عيه كرانًش جبسًة 
 .ِتعنًيات جَاز األشراف كاىه ىيا جيًعُ 

    10ط .و

 مألسقف أعنٓ امسًراىًك حسب (حنًات)تّريد ِ عيه كرانًش جبسًة 
 .أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز األشراف كاىه ىيا جيًعُ 

    10ط .و
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عيه سقف صناعٍ ىن امجبس عنٓ شبك ىيدد ِىحيه عنٓ امبند 
أعيال امحديد ِامتنبًش عنٓ امشبك كاىه ىيا جيًعُ حسب أصّل 

 .امصناعة ِتعنًيات جَاز األشراف 
    10 2و

تّريد ِىصنعًة بًاض طرطشة أِ فطًسة بامنّن اميطنّب مزِو 
 /كجً أسينت250منّاجَات ىكّن ىن طبقتًن فّق امبطانة ىن

ِتعيه امبطانة بيّنة رىه ِبّدرة حجر ِاسينت ابًض بامنّن 3و
اميطنّب ِترش بامياكًنة امخاصة ِعنٓ طبقتًن طبقا ألصّل امصناعة 

سً 2بسيك. ِطبقا متعنًيات جَاز األشراف ِىحيه عنٓ امبند امسقأت
  ِتعيه امضَارة 3و/كجً 350بًاض تخشًن بنسبة

    100 2و

بًاض طرطشة عنٓ قديية ِجًَن ِىّاصفات امبند 
 .امسابق 

 

    50 2و

أعيال ىرىات مبًاض امتخشًن شاىه امتكسًر مألجزاء اميطبنة ِنقه 
اميخنفات منيقامب امعيّىًة كاىه ىيا جيًعُ ِطبقا متعنًيات جَاز 

  .األشراف
    50 2و

تّريد ِعيه بًاض خارجٓ ىن حجر صناعٓ ِامبند يشيه امبطانُ 
ِامضَارة ِامنقش ِامدق اميطنّب طبقا منشرِط ِ اميّاصفات امفنًة 

 .شاىه ىيا جيًعُ ِطبقا متعنًيات جَاز اإلشراف 
    10 2و

تّريد ِعيه بًاض داخنٍ أِ خارجٍ ىن امجرانّمًت باألمّان اميطنّبة 
طبقا منشرِط ِ اميّاصفات امفنًة شاىه ىيا جيًعُ ِطبقا متعنًيات 

  .جَاز اإلشراف 
    5 2و

تّريد ِتركًب تجامًد ىن امحجر امفرعّنٍ اميطعً بامنّن ِ امشكه 
ِاألبعاد اميطنّبة ِ نَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِ 

  .اميّاصفات ِ أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف 
    50 2و



امكيًة امّحدة بًٖٖٖٖٖٖٖٖٖان األعٖٖٖٖيٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖال 
امفئة 

اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

تّريد ِتركًب تجامًد ىن امحجر  امَاشيٓ ِ نَّ األعيال كاىه ىيا 
جيًعُ حسب امشرِط ِ اميّاصفات ِ أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز 

  .اإلشراف 
    25 2و

تّريد ِتركًب كسّة طّب حرارٌ منحّائط امداخنًة ِامخارجًة  سيك 
سً ِامبند يشيه امقطع امخاصة ِدٍان ِجًَن بامّرنًش 5 2ىتّسط

بعد امتركًب ِامتنفًذ ِنَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط 
  .ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

    50 2و

تّريد ِ تركًب تكسًات حجر أرت أستّن مزِو امّاجَات ِ خٕفُ باألمّان 
ِاألبعاد اميطنّبة شاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِ اميّاصفات 

 ِأصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف
    25 2و

تّريد ِ تركًب قرىًد مزِو زخرفة امّاجَات ىحيه عنًَا امدٍان إذا مزو 
األىر ِحسب امشرِط ِ اميّاصفات ِ أصّل امصناع ِتعنًيات جَاز 

 .اإلشراف
    5 2و

سً ِ امبند 3تّريدِ تركًب كسّة طّب حرارٌ مدرج سنً سيك ىتّسط 
 .شاىه ىيا جيًعُ ِ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

    10ط /و

 ٖ :  أعيال امرخٖاو 

سً ِ يتً 4سً ِ نائية سيك2تّريد ِ تركًب درج رخاو قائية سيك
 رىه ِ امبند يشيه امجٕء ِ امتنيًع ِ 3و/كجً أسينت350امتركًب بيّنة 

تركًب ِزرة ىن نفس نّع امرخاو األتٍ ِنَّ األعيال ىيا جيًعُ  حسب 
 . (تعتيد عًنة قبه امتّريد)أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

 رخاو جٕمة بفص                                                             * 

   . رخاو جرانًت بأْ نّع اِ مّن ىطنّب * 

 رخاو اسّد دبه بٕك  * 

 

 

 

 

 

 

ط /و
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اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

 رخاو كرارة *

 

ط /و

ط /و

ط /و

25 

25 

5 

5 

سً ِ امبند يشيه 15 :س5ًسً ارتفاع ىن 2 تّريد ِزرٌ رخاو  سيك 
امجٕء ِ امتنيًع مكه و ينزو منَّ األعيال طبقا ألصّل امصناعة 

 (.تعتيد عًنة قبه امتّريد)ِتعنًيات جَاز اإلشراف

 

   جٕمة
 جرانًت بأْ نّع اِ مّن ىطنّب 
 رخاو اسّد دبه بٕك  *

 رخاو كرارة *

ط /و

ط /و

ط /و

ط /و

 

 

 

 

 

20 

20 

5 

5 

   

 (س10ً :5)ارتفاع ىن (سً 4 إمٓ 2 ىن )أعتاب سيك

  جٕمة 
   جرانًت بأٌ مّن اِ نّع  ىطنّب

  امبند يشيه امجٕء ِ امتنيًع مكه ىا ينزو منَّ األعيال طبقا ألصّل 
  (.تعتيد عًنة قبه امتّريد)امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

 

 ط/و

ط /و

 

 

 

10 

10 
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سً مألرضًات ِ 2تّريد ِتركًب ترابًع رخاو بٕطات ِباْ ىقاس بسيك 
رىه عنٓ فرشة رىه نظًفة ىحيه عنٓ 3و/أسينت350امتركًب بيّنة 

امبند امجنٓ ِ امتنيًع ِ نَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِ 
تعتيد عًنة قبه )اميّاصفات ِأصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

 . (امتّريد

 

  جرانًت بأٌ مّن ىطنّب
 ُجٕم 
 رخاو كرارة *.

أسّد بٕك *     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2و

 2و

 2و

 2و

 و

 

 

 

 

 

 

 

25 

25 

5 

5 

   

 اسّد . اخضر ٍندْ)اِ رخاو.احير اِ رىادْ(جرانًت) ِتركًب تّريد
 ىحيه حّاض امحياىات شاىه امزِايا امحديدأسً مزِو 2 سيك  (اسبانٓ

عنٓ امبند امجنٓ ِ امتنيًع ِنَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب 
 (تعتيد عًنة قبه امتّريد)امشرِط ِ اميّاصفات ِأصّل امصناعة 

 

    1 2و

سً بأرتفاع اميطنّب ِ يتً امتركًب 2كسّة منحّائط ىن امرخاو سيك 
امرخاو عنٓ امحائط بامرباط ِ امسقًة بنبانٓ األسينت ِامرىه ِ جنٍ ِ 

تنيًع امرخاو بامشيع ِىا ينزو منَّ األعيال حسب أصّل امصناعة 
 . (تعتيد عًنة قبه امتّريد)ِتعنًيات جَاز اإلشراف

  جرانًت ىصرٌ بأٌ مّن اِنّع  ىطنّب-------. 
 ُجٕم - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - 
 ٌرخاو أخضر ٍند--------------------- 
 ٌرخاو كرار------------------------- 
 ِرخاو اسّد نًر---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 2و

 2و

 2و

 

 

 

 

25 

25 

5 

5 

5 
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سً بأٌ ىقاس كاىه ىيا جيًعُ حسب 4تّريد ِتركًب رخاو سيك 
 . ِتعنًيات جَاز اإلشراف(تعتيد عًنة قبه امتّريد)أصّل امصناعة

 --------------------------------جٕمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 2و
   

 :-    أعيال األرضًات 

 ( تعتيد امعًنة)تّٖريد ِ تركًب سًراىًك منحّائط ِاألرضًات فرز أِل 
قبه امتركًب ِىحيه عنٓ امبند امسقًة ِخٕفُ كاىه ىيا جيًعُ 

 .ِحسب امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف 

  سً 45-20ىقاس 
   سً  45ىقاس اكبر ىن

 

 

 

 

 

 2و

 2و

 

 

 

 

 

50 

50 

   

 سً بّحُ سيك ٔ 2تّريد ِتركًب بٕط سنجابٍ مألسطح سيك ٔ يقه
ىً ِىحيه عنًُ امّزرة ِحسب امشرِط ِ اميّاصفات ِأصّل 6يقه عن

 .امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف
    25 2و

تّريد ِ تركًب سًراىًك بّر سنًن أرضًات بأٌ ىقاس ٔيقه عن  
سً ِامبند يشيه فرشة امرىه ِ اميّنة ِ نَّ األعيال كاىه ىيا 40×40

جيًعُ حسب امشرِط ِ امّاصفات ِ أصّل امصناع ِتعنًيات جَاز 
 .اإلشراف

    50 2و

 ) سً ىطعً ببطش رخاو     3×30×30تّريد ِتركًب بٕط ىّزا يكّ 
سً ِنَّ األعيال 5 عنٓ فرشة رىه نظًفة سيك ىتّسط (أٔبستر

كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة ِتعنًيات 
جَاز اإلشراف  

    25 2و
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 سً  حصٌّ بنك ىصر عنٓ فرشة 3×30×30تّريد ِتركًب بٕط ىّزا يكّ 
سً ِنَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب 5رىه نظًفة سيك ىتّسط 

 .امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف 
    10 2و

سً ِ ىحيه عنٓ 3×30×30 (ىترِ األنفاق)تّريد ِ تركًب بٕط ىيشط
سً ِنَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ 5امبند رىه نظًفة سيك ىتّسط 

 .حسب امشرِط ِ اميّاصفات ِ أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف
    15 2و

سً ِىحيه عنٓ 4×40×40تّريد ِتركًب بٕط كّارتز باألمّان اميطنّبة
امبند عيه امدكة امخرسانًة إذا مزو األىر ِفرش طبقة رىه نظًفة سيك 

سً ِنَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط 5ىتّسط 
 .ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

    5 2و

ىً ىن أجّد امخاىات اميحنًة 3تّريد ِ تركًب أرضًات قنامتكس سيك 
حسب امنّن ِ اميقاس اميطنّب شاىه ىادة امنصق ِامسدابُ امنحاس ِ 

خٕفُ ِ تقدو امعًنة قبه امتنفًذ ِ حسب امشرِط ِ اميّاصفات 
 .ِتعنًيات جَاز اإلشراف 

    1 2و

 عيه تجديد ِجنٓ منيّزايكّ أِ امرخاو ىع امتنيًع ِامتشيًع ِذمك 
 0حسب امشرِط ِاميّاصفات ِتعنًيات جَاز أشراف

    25 2و

 ٖ :  أعيال امدٍانات

تّريد ِعيه دٍانات بٕستًك داخنًة ىن نّع ىيتاز ىن أجّد امخاىات 
اميحنًة ِجًَن عنٓ قديية ىع عيه امصنفرة ِ اميعجنة ِاألنّاع 

 بعد كه ِجُ ِ األخر ان ِجدت ِنَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ (تنقًط)
حسب امشرِط ِاميّاصفات ِ أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف 

 .ىع اعتياد امعًنات

    350 2و
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 ىصنعًات دٍانات بٕستًك داخنًة ىن نّع ىيتاز ىن أجّد امخاىات
 اميحنًة ِجًَن عنٓ قديية ىع عيه امصنفرة ِ اميعجنة ِاألنّاع

 بعد كه ِجُ ِاألخر ان ِجدت ِنَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ (تنقًط)
 .حسب امشرِط ِاميّاصفات ِ أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف 

    5 2و

تّريد ِعيه دٍانات بٕستًك داخنًة تأسًس ىن نّع ىيتاز ىن أجّد 
 اميحنًة  ىع عيه امصنفرة ِاميعجنة بعد كه ِجُ  ِاألنّاعامخاىات

ِاألخر ِنَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات 
 .ِأصّل امصناعة ِتعنًيات جَازاألشراف ىع اعتياد امعًنات  

    50 2و

ىصنعًات دٍانات بٕستًك داخنًة تأسًس ىن نّع ىيتاز ىن أجّد 
امخاىات اميحنًة ىع عيه امصنفرة ِاميعجنة بعد كه ِجُ ِاألخر ِنَّ 
األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة 

 .ِتعنًيات جَاز اإلشراف 

    5 2و

تّريد ِعيه دٍانات ببّية امزيت داخنًة ىن أجّد امخاىات اميحنًة   
 بعد كه ِجُ ِ (تنقًط)ِجًَن عنٓ قديية ىع عيه امصنفرة ِاميعجنة 

األخر ان ِجدت ِنَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط 
ِاميّاصفات ِ أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف ىع اعتياد 

 .امعًنات

    1 2و

تّريد ِعيه دٍانات ببّية امزيت داخنًة تأسًس ىن أجّد امخاىات 
اميحنًة ىع عيه امصنفرة ِاميعجنة بعد كه ِجُ ِاألخر ِنَّ األعيال 

كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة ِتعنًيات 
 .جَاز اإلشراف  ىع اعتياد امعًنات 

    1 2و

تّريد ِ عيه دٍانات بٕستًك ِاجَات تأسًس ىن جٕث أِجُ بٕستًك 
ش كًياِيات امبناء امحديحة أِ ىا يياجنَا ِيكّن امبٕستًك ىقاِو 

منحرارة ِامرطّبة ِقابه منغسًه ِامبند يشيه عيه سكًنة ىعجّن ىن 
نفس اميادة ىع عيه امصنفرة امٕزىُ بًن كه ِجُ ِاألخر ىن نّع ىيتاز 

    100 2و
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 ِنَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب  ِاألنّاعىن أجّد امخاىات
امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف ِىحيه 

 .عنٓ امبند امسقأت ىع  اعتياد امعًنة

 ىصنعًات دٍانات ِاجَات تأسًس ىن نّع ىيتاز ىن أجّد امخاىات
 اميحنًة ىع عيه امصنفرة ِاميعجنة بعد كه ِجُ ِاألخر ِنَّ ِاألنّاع

األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة 
 .ِتعنًيات جَاز اإلشراف ِىحيه عنٓ امبند امسفأت  

    5 2و

تّريد ِعيه دٍانات بٕستًك ِاجَات مزِو امّجَات امخارجًة ىن نّع 
 اميحنًة ِجًَن عنٓ قديية ىع عيه  ِاألنّاعىيتاز ىن أجّد امخاىات
 بعد كه ِجُ ِ األخر ان ِجدت ِنَّ (تنقًط)امصنفرة ِ اميعجنة 

األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات ِ أصّل امصناعة 
 .ِتعنًيات جَاز اإلشراف ىع اعتياد امعًنات

    200 2و

 ىصنعًات دٍانات بٕستًك ِاجَات ىن نّع ىيتاز ىن أجّد امخاىات
 اميحنًة ِجًَن عنٓ قديية ىع عيه امصنفرة ِ اميعجنة ِاألنّاع

 بعد كه ِجُ ِ األخر ان ِجدت ِنَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ (تنقًط)
 .حسب امشرِط ِاميّاصفات ِ أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

    5 2و

تّريد ِ عيه دٍانات ٔكًة مزِو حّائط أِ أعيال خشبًة أِ أعيال 
ىعدنًة ِ خٕفة ِجًَن شاىه اميعجنة ِ امصنفرة ىيا جيًعُ حسب 

 .امشرِط ِ اميّاصفات امفنًة ِتعنًيات جَاز اإلشراف
    50 2و

ط تّريد ِدٍان ٔكًة مزِو بردِرات ىن اْ ىقاس بامّن اميطنّب .و
 .ِطبقا متعنًيات جَاز اإلشراف ِأصّل امصناعة

 

    35ط .و

تّريد ِعيه دٍانات كّىبنًكّ داخنٍ مألسطح بامّن اميطنّب جٕجة 
 ِطبقا متعنًيات جَاز اإلشراف أِجُ ىع امسنفرة ِاميعجنة مكه ِجَة

    15 2و



امكيًة امّحدة بًٖٖٖٖٖٖٖٖٖان األعٖٖٖٖيٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖال 
امفئة 

اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

 .ِأصّل امصناعة

    10 2و .شرح امبند امسابق مكن منّجَات شاىه امسفأت

تّريد ِعيه دٍانات فنّت ِجًَن مزِو أعيال امخشب شاىه ىيا 
 .جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات امفنًة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

    50 2و

 :-           أعيال أمّىنًّو ِامزجاج

ىن نّع ىيتاز ىن أجّد األنّاع )تّريد ِ تركًب أعيال امّىنًّو 
 عنٓ أن تقدو عًنة ىن امقطاع قبه امتصنًع بامنّن امفضٍ (ِامخاىات

ىن أبّاب ِ شبابًك أِ قّا طًع مزِو اميكاتب أِ امغرف ِ امبند يشيه 
ىً ِ امتجامًد 6 بّصة ان ِجد  ِ امزجاج أبًض 5×1حنق خشب قطاع 

بأنّاعَا خشب ىًٕىًن أِ امّىنًّو ِ امخردِات ِ امكاِتش ِ امبرِر 
ِخٕفُ ىن نّع جًد ِ ىعتيد ِكه ىا ينزو منَّأعيال طبقا ألصّل 

 .امصناعة كاىه ىيا جيًعُ ِطبقا متعنًيات جَاز اإلشراف 

 

    25 2و

ىن نّع ىيتاز ىن أجّد األنّاع )تّريد ِ تركًب أعيال امّىنًّو 
 عنٓ أن تقدو عًنة ىن امقطاع قبه امتصنًع بامنّن امبنٍ أِ (ِامخاىات

حسب امنّن اميطنّب ىن أبّاب ِ شبابًك أِ قّا طًع مزِو اميكاتب أِ 
 بّصة ان ِجد ِ امزجاج  5×1امغرف ِ امبند يشيه حنق خشب قطاع 

ىً ِ امتجامًد بأنّاعَا خشب ىًٕىًن أِ امّىنًّو ِ امخردِات 6فًيًُ 
ِامكاِتش ِامبرِر ِخٕفُ ىن نّع جًد ِىعتيد ِكه ىا ينزو منَّ 
األعيال طبقا ألصّل امصناعة كاىه ىيا جيًعُ ِطبقا متعنًيات 

 .جَازاألشراف

 

 

 

 2و
10    



امكيًة امّحدة بًٖٖٖٖٖٖٖٖٖان األعٖٖٖٖيٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖال 
امفئة 

اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

 (ىن نّع ىيتاز ىن أجّد األنّاع ِامخاىات)تّريد ِتركًب أعيال امّىنًّو 
عنٓ أن تقدو عًنة ىن امقطاع قبه امتصنًع بامنّن امفضٍ قّا طًع 

ىً ِ امتجامًد بأنّاعَا خشب 6مزِو امدِامًب ِ امبند يشيه امزجاج أبًض 
ىًٕىًن مزِو األرفف ِ امظَر امّىنًّو ِ امخردِات ِ امكاِتش ِ امبرِر 
ِخٕفُ ىن نّع جًد ِ ىعتيد ِكه ىا ينزو منَّ األعيال طبقا ألصّل 

 .امصناعة كاىه ىيا جيًعُ ِطبقا متعنًيات جَاز اإلشراف 

    10 2و

ىن نّع ىيتاز ىن أجّد األنّاع )تّريد ِ تركًب أعيال امّىنًّو 
 عنٓ أن تقدو عًنة ىن امقطاع قبه امتصنًع بامنّن امبنٍ أِ (ِامخاىات

ىً 6امنّن اميطنّب قّا طًع مزِو امدِامًب ِ امبند يشيه امزجاج فاىًُ 
ِ امتجامًد بأنّاعَا خشب ىًٕىًن مزِو األرفف ِ امظَر أِ امّىنًّو ِ 
امخردِات ِ امكاِتش ِ امبرِر ِخٕفُ ىن نّع جًد ِ ىعتيد ِكه ىا ينزو 
منَّ األعيال طبقا ألصّل امصناعة كاىه ىيا جيًعُ ِطبقا متعنًيات 

 .جَاز اإلشراف

    10 2و

تّريد ِ تركًب تجامًد ىن أمّاح امّىنًّو أِ اميٕىًن مزِو امحّائط أِ 
امقّاطًع بامنّن اميطنّب ِ امسعر يشيه أعيال امتحبًت بامكاِيتش ِ 
جيًع أكسسّارت اميطنّبة منَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ طبقا 

 .ألصّل امصناعة ِطبقا متعنًيات جَاز اإلشراف

    10 2و

فك ِإعادة تركًب امّىنًّو فضٍ أِ بنٓ أِ ىنّن شاىه اإلكسسّار 
 .ِىا ينزو حسب تعنًيات جَاز اإلشراف

    10 2و

تّريد ِتركًب كامّن بنًة مزِو األبّاب ِ أمّىنًّو 

 ِتعنًيات جَاز نَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ طبقا ألصّل امصناعة
 .اإلشراف

    2بامعدد 

    2بامعدد تّريد ِتركًب طقً   اكر امّىنًّو 

    2ط /وتّريد ِتركًب باكتة امّىنًّو 

تّريد ِتركًب ضنف سنك ناىّسًة ىجنفن ىن أجّد امخاىات ىن 
قطاعات األمّىّنًّو امفضٍ أِامينّن يفتح بأنزٔق ِحسب تعنًيات 

    10 2و



امكيًة امّحدة بًٖٖٖٖٖٖٖٖٖان األعٖٖٖٖيٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖال 
امفئة 

اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

 .جَاز اإلشراف ِحسب أصّل امصناعة 

 ِامسعر يشيه ( ى1ً - ى4ً 0 ) سيك( أيكّن )تّريد ِتركًب صاج ىعرج 
امتحبًت بامنّازو اميطنّبة ِشاىه امدٍان ِنَّ األعيال كاىه ىيا 

ِ تعنًيات جَاز جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة 
 . اإلشراف

 

 

 2و
50    

تّريد ِتركًب ىاكًنة دفاش مألبّاب ىن أجّد األنّاع ِنَّ األعيال 
كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة ِحسب 

 .تعنًيات جَاز اإلشراف

 

بامعدد 
1    

  شاىنة امزِايا ِامتحبًت (ارو استر ِنج)تّريد ِتركًب أسقف ىعنقة 
ِخٕفُ ِنَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات 

  ِ تعنًيات جَاز اإلشرافِأصّل امصناعة
    50 2و

تّريد ِتركًب زاِية أمّىّنًّو عنٓ سّك امسًراىًك بأٌ مّن ِنَّ 
ِ األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة

 . تعنًيات جَاز اإلشراف
    10ط /و

ىً نّع ىحنٍ ىعتيد شاىه امكاِتش 6 تّريد ِتركًب زجاج فًيًة /2و
ِنَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل 

 .  تعنًيات جَاز اإلشرافامصناعة
    5 2و

ىً نّع ىحنٍ ىعتيد شاىه امكاِتش ِنَّ 6تّريد ِتركًب زجاج أبًض
 األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة

 . تعنًيات جَاز اإلشراف
    5 2و

ىً نّع ىحنٍ ىعتيد شاىه امكاِتش ِنَّ 6تّريد ِتركًب زجاج ىصنفر 
 األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة

    5 2و



امكيًة امّحدة بًٖٖٖٖٖٖٖٖٖان األعٖٖٖٖيٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖال 
امفئة 

اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

 . تعنًيات جَاز اإلشراف

ىً شفاف أِ ىصنفر  اِ 10تّريد ِتركًب قّاطًع ىن امزجاج امسًكّريت  
حسب امرسّىات نّع ىحنٍ ىعتيد شاىه أكسسّار ىن امنحاس  ِنَّ 
األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة 

 .ِتعنًيات جَاز اإلشراف 

    1 2و

ىً مزِو أبّاب ِامشبابًك شفاف أِ 10تّريد ِتركًب زجاج سًكّريت
ىصنفر  اِ حسب امرسّىات ىن نّع ىحنٍ شاىه اميكنة مكه ضنفة  
ِنَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل 

 .  تعنًيات جَاز اإلشرافامصناعة

 

    1 2و

 ىعتيد ِنَّ األعيال كاىه ىيا ى6ًتّريد ِتركًب أمّاح زجاج ىسنح 
جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز 

 .اإلشراف
    1 2و

تّريد ِ تركًب ِرق عاكس عنٓ امزجاج ِنَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ 
 .حسب امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل امصناع ِتعنًيات جَاز اإلشراف

    1 2و

ىً شفاف نّع ىحنٍ ىعتيد شاىه امكاِتش 3تّريد ِتركًب زجاج 
ِنَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل 

 .امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف
    1 2و

ىً ىن نّع ىيتاز ىن أجّد األنّاع 4تّريد  ِتركًب ىرآة حّض سيك 
ِامخاىات ببرِاز امّىًتال بأٌ مّن كاىه ىيا جيًعُ ِأصّل امصناعة 

 ِتعنًيات جَاز اإلشراف
    1 2و

 :-      أعيال امستائر 

 ىعنقة عنٓ شاسًة باألسقف اميعنقة (بٕك أِت)تّريد ِتركًب ستائر
    2 2و



امكيًة امّحدة بًٖٖٖٖٖٖٖٖٖان األعٖٖٖٖيٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖال 
امفئة 

اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

 ( تعتيد عًنة قبه امتّريد )شاىه ىيا جيًعة حسب أصّل امصناعة
 .ِتعنًيات جَاز اإلشراف

 ىن نّع جًد ِىعتيد ( قياش فًبر)تّريد ِتركًب شرائح ستائر رأسًة
قبه امتّريد ِنَّ األعيال كاىه ىيا جيًعة حسب امشرِط ِاميّاصفات 

  .ِأصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف
    50 2و

 :-    أعيال اميعامجة امخرسانًة  

 :ىعامجة امشرِخ بًن امًَكه امخرسانٍ ِاميبانٍ بطريقة

تفريغ ِحشّ امفاصه بامدبٕق  بعد غيرة فٍ مبانٍ أسينت  .1
ِىهء امفراغات بيّنة أسينت اميقاِو مٕنكياش ِإعادة امبًاض 

 . طّبة أِ طّبة 5 0إمٓ ىا كان عنًُ ىن امجَتًن فٍ حائط سيك 
تحبًت امشبك اميدد بّاسطة اميساىًر بعد تكسًر طبقة امبًاض  .2

ِىهء امفراغ  بيّنة أسينت اميقاِو مٕنكياش ِإعادة امبًاض 
إمٓ ىا كان عنًُ ىن امجَتًن ِامبند شاىه ىيا جيًعُ حسب 
 .امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

    5ط /و

أعيال ىعامجة تخصصًة مألسقف ِامكيرات ِامبند يشيه إزامة امغطاء 
امخرسانٍ منكشف عنٓ صدأ حديد امتسنًح ِسنفرتُ جًدًا  ِدٍانُ 
بيادة ايبّكسٍ جً دٍان امخرسانة امقديية بيادة رابطة ىع امغطاء 

 سً ىكّن ىن ىّنة إسينتًة ىضاف إمًَا 5 2امخرسانٍ امجديد سيك 
ىً ِامتنبًش عنٓ طبقات ِنَّ األعيال 10زمط رفًع ٔ يزيد ىقاسُ عن 

كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة ِتعنًيات 
 .جَاز اإلشراف

 

 

 

 

 

 5 2و

   

شرح امبند امسابق ِمكن ىع استعّاض أسًاخ حديد امتسنًح امتٍ حدث 
  بأسًاخ حديد بنفس امقطر ِتربط جًدًا بزرع %50بَا نسبة صدأ  درجة 

سً بيادة ايبّكسٍ ِنَّ 25ىً كه 12اشاير فٍ امبٕطة امخرسانًة قطر

    2 2و



امكيًة امّحدة بًٖٖٖٖٖٖٖٖٖان األعٖٖٖٖيٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖال 
امفئة 

اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

األعيال ىيا جيًعُ حسب تعنًيات جَاز األشراف ِحسب اميّاصفات 
 .ِأصّل امصناعة

 ِامبند %50أصٕح بٕطات خرسانًة بَا صدأ حديد امتسنًح ِتأكه أكحر ىن
يشيه صنب امبٕطات امخرسانًة اميحًطة ِتكسًر امبٕط امخرسانًة 
امقديية ِعيه شدة خشبًة بّضع شبكة حديد تسنًح جديدة طبقًا 

ىً 12منتصيًً األصنٍ منيبنٍ ِزرع اشايرفٍ امكيرات اميحًطة قطر
سً بيادة ايبّكسًة ِربط امشبكة امجديدة ىع أشاير امجديدة 25كه

ىع دٍان امخرسانة امقديية بيادة ايبّكسًة رابطة ىع امخرسانة 
امجديدة ِيتً صب خرسانة جديدة عنٓ أن ٔ يقه ىحتّْ أسينت 

 ِنَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ ِحسب تّجًَات جَاز 3و/كج350ًعن
األشراف ِحسب امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة ىع نقه  

اميخنفات منيقامب امعيّىًة  

 

 نقه اميخنفات منيقا 

 

    2 2و

ىعامجة امرطّبة عنٓ امحّائط ِاألسقف ىحيه عنٓ امبند تكسًر امبًاض 
امقديً ِدٍان أىاكن امرطّبة بيادة كًياِية عازمة منرطّبة يتً 

تحديدٍا بيعرفة جَاز اإلشراف كاىه ىيا جيًعُ ِإعادة امشٍء ألصنُ 
ىع نقه  اميخنفات .حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

منيقامب امعيّىًة 

    5 2و

 :-       األعيال  اميعدنًة 

تّريد ِتركًب حديد فًرفّ رجًُ ىشغّل مزِو األسّار ِامشبابًك 
 ِجًَن ٔكًة  ِاإلكسسّار حسب +ِاألبّاب شاىه امدٍان بريير 

 .امشرِط ِاميّاصفات ِ تعنًيات جَاز األشراف 

    100كجً 

تّريد ِتركًب حديد ىصبعات مزِو األسّار ِامشبابًك ِاألبّاب شاىه 
 ِجًَن ٔكًة  ِاإلكسسّار حسب امشرِط ِاميّاصفات +امدٍان بريير 

 .ِ تعنًيات جَاز األشراف 
    1200كجً 

تّريد ِتركًب سّر سنك شبك ىجنفن بأرتفاع اميطنّب سيك ٔيقه 
 ِامتنفًذ طبقًا ٔصّل امصناعة ِحسب امشرِط ِاميّاصفات .ىً 4عن 

امفنًُ ِتعنًيات جَاز أشراف 
    25 2و
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ىً ىشدِد 4تّريد ِعيه شبك سنك بقِٕة ىجنفن بسيك ٔيقه عن 
عنٓ زِايا حديد عنٓ ىسافُ فٍ حدِد جٕجة اىتار ِقطاع ٔ يقه عن 

 و ِىحيه عنٓ امبند امزِايا ِأكسسّار 50 1 سً بإرتفاع (ى4ً×40×40)
امٕزو معينًُ تحبًت امشبك اميدد ِكذمك عيه امدٍان ِجُ براييّ 

  ِامتنفًذ طبقًا ألصّل امصناعة ِحسب امشرِط .ِِجًَن ٔكًُ منزِايا
 .امعاىة ِاميّاصفات امفنًُ ِتعنًيات جَاز أشراف

    25 2و

 1 ىً ىن امحديد اميجنفن سعة امعًن 5 1تّريد ِتركًب سنك بقِٕة  
fسً امبند شاىه امحنق امخشب ىع  r ame 2 ىن زِايا حديد ىع خّص 

سً مزِو تحبًت امسنك حسب امشرِط ِاميّاصفات ِ تعنًيات جَاز 
األشراف 

 

    25 2و

فك ِإعادة تركًب أسّار أِ أبّاب أِ شبابًك حديد ِىظٕت ِامتحبًت 
مألجزاء امينقّمة ِامسعر شاىه  ِجًَن ٔكًة  +امدٍان بريير ِامدٍان 

 .جيًع ىا ينزو ٔنَاء أعيال  حسب تعنًيات جَاز اإلشراف

 

    100  كجً

 ىً شاىه 70 0تّريد ِتركًب ابّاب مف ىن امصاج اميجنفن اميعرج سيك 
امطارة ِاميحّر ِامكّامًن ِاميجرْ امجانبًة مزِو ابّاب ىحٕت ِجيًع ىا 

 .ينزو ٔنَاء أعيال  حسب تعنًيات جَاز أشراف 
    5 2و

ىً اميجنفن مزِو تجنًد أبّاب  2تّريد ِتركًب امّاح ىن امصاج سيك 
شاىه ىيا جيًعُ ِجيًع ىا ينزو ٔنَاء أعيال  حسب تعنًيات جَاز 

 .أشراف 
    100كجً 

 :-       أعيال امنجارة  

ىً كامّن 5تّريد ِتركًب باب خشب ىّسكٍ تجنًد ابٕكاج زان سيك 
داخه اسطاىة مزِو امغرف ِاميكاتب ِامبند يشيه امحنق قطاع 

    10 2و
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بّصة ِامدٍان سنقّن ِٔكًة ِشًن ِجيًع اإلكسسّار ِحسب 6×2
 . ِحسب تعنًيات جَاز اإلشرافأصّل امصناعة كاىه ىيا جيًعُ

    2 2و .شرح امبند امسابق ِمكن بشيسًة سفنًة 

 ىً ِقّائً mdf 16بّصة حشّ  6× 2تّريد ِتركًب باب خشب حنق 
بّصة ِامبند شاىه امكامّن سنندر بأكر كاىه ىيا جيًعُ 5×2امباب

 . حسب تعنًيات جَاز اإلشرافحسب أصّل امصناعة
    2 2و

 ىحيه عنًُ امحنق (1)تّريد ِتركًب باب خشب ىّسكٍ حشّات نيرة 
ِكامّن سنندر ِجيًع اإلكسسّارات شاىه امدٍانات أسترأِ ٔكًة ىن 

 حسب امداخه ِامخارج ِ حسب امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة
 . تعنًيات جَاز اإلشراف

    2 2و

 بّصة طبقًا منشرِط 6×2تّريد ِتركًب حنق خشب ىّسكٍ قطاع 
ِاميّاصفات شاىه امدٍان بامسنقّن ِامٕكًُ كاىه ىيا جيًعُ حسب 

 . ِتعنًيات جَاز اإلشرافأصّل امصناعة
    5ط /و

تّريد تركًب كامّن سنندر داخه أسطاىُ كاىه ىيا جيًعُ ِحسب 
 . ِ تعنًيات جَاز اإلشرافأصّل امصناعة

    10بامعدد 

 ضنف شًش ِسبامًّنة نحاس 4تّريد ِتركًب شباك خشب ىّسكٍ 
بّصة ِجيًع 4×2ىً شفاف شاىه ىيا جيًعُ امحنق 4زجاج سيك 2ِ

 ِتعنًيات جَاز امدٍانات ِاإلكسسّار حسب امشرِط ِاميّصفات
 . اإلشراف

    2 2و

تّريد ِتركًب أكر أبّاب ىزدِجة ىن اجّد أنّاع اميحنًة  ىن عًنة 
 .  ِتعنًيات جَاز اإلشرافىعتيدة ِحسب امشرِط ِاميّاصفات

    10بامعدد 

تّريد ِتركًب حنًة خشب أعنٓ امسًراىًك أِ برأِ زاِية  خشب  ىحيه 
عنًُ امتحبًت باميساىًر امصنب امدٍان كاىه ىيا جيًعُ حسب أصّل 

    10ط /و
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 .ِ تعنًيات جَاز اإلشراف  امصناعة

 ىحيه عنًَا امتحبًت ِامدٍان ِىا 5×1ُتّريد ِتركًب ِزر خشب ىّسكٍ 
  . ِتعنًيات جَاز اإلشراف  ينزو حسب أصّل امصناعة

    50ط /و

فك أبّاب ِشبابًك ِقّا طًع ىن أٌ نّع ِتسنًيَا إمٓ امجَة 
 .تعنًيات جَاز اإلشرافاميختصة كاىه ىيا جيًعُ ِحسب 

    5 2و

      أعيال يّىًات                                        )

يّىًة عاىه عادْ ألْ اعيال يكنف بَا شاىه امعدة ِٔدِات ِاميعدات 
امٕزىة ٔنَاء أعيال عنٓ امّجُ أكيه طبقا متعنًيات جَاز أشراف 

 .ِاصّل امصناعة 
    2بامعدد 

يّىًة صنايعٍ ىن امدرجة األِمٍ ألٌ أعيال ذات صنعة يكنف بَا 
شاىه امعدد ِاألدِات ِاميعدات امٕزىة إلنَاء األعيال عنٍ امّجُ 

األكيه طبقا منتعنًيات جَاز اإلشراف ِأصّل امصناعة 
    5 بامعدد

يّىًة صنايعٍ ىن امدرجة امحانًة ألٌ أعيال ذات صنعة يكنف بَا 
شاىه امعدد ِاألدِات ِاميعدات امٕزىة إلنَاء األعيال عنٍ امّجُ 

األكيه طبقا منتعنًيات جَاز اإلشراف ِأصّل امصناعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1بامعدد 

إجيامٍ األعيال أعتًادية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 :-  األعيال امصحًة  :-جانًًا  

جيًع ِصٕت امتغذية ىن ىّاسًر امبّمٍ برِبنًن ِِصٕت امصرف ىن 
ىً ِجيًع 4امبٕستًك امفاخر  ىحنٓ ىن اجّد أنّاع سيك ٔ يقه عن 

امتّصًٕت اميًاة منتغذية ِامصرف ِاميحابس امداخنًة ىحينُ عنٍ 
األجَزة حتٍ خارج امحائط ِأٌ ىفكّكات قديية ىحينُ عنٍ األجَزة ِ 

 :-األعيال امصحًة ِذمك منبنّد أمًة
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اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

أجّد ىيتاز ىن تّريد ِتركًب ىرحاض إفرنجٍ ىن امصًنٍ امفاخر ىن نّع 
األنّاع ِامخاىات  يشيه امقاعدة ِامغطاء ىن امنّع امحقًه ِصندِق 
طرد ِاطٍ صًنٍ أِ بٕستًك فاخر يحتّْ عنٓ ىاكًنة كيبنشن ىن 
امنحاس أِ بٕستًك فاخرِامشطاف نحاس ىن عًنة ىعتيدة ِىحيه 
عنٓ امبند كافة تّصًٕت اميًاٌ ِامصرف امصحٍ ىن خارج امحائط  

ِاميحابس امزاِية ىن أجّد امخاىات اميحنًة ِامجنبة بّصة ىن امنحاس 
اميطنٍ كرِو أِ امبٕستًك امفاخر شاىه ىيا جيًعُ طبقًا منشرِط 

 2بامعدد  .تعنًيات جَاز اإلشراف  ِاميّاصفات ِحسب أصّل امصناعة ِ

   

تّريد ِتركًب ىرحاض بندٌ شاىه ىن امطراززٌ سٕبس ىٖٖن امٖزٍر 
 (p )سًٖ يشيٖه امسنطانًة ِسًفّن طٖراز 52×52اميطنٍٖ صًنٓ

 بّصة تنتٍَ 1ِىاسّٖرة امتغٖذيٖة ىٖن امحديد اميجنفن أِ امبرِبنًن 
بيشط متّجًُ اميًاة إمٓ امقاعدة ىن عًنة ىعتيدة ِىحيه عنٓ امبند 
أعيال امتغذيةِامصرف داخنًا  حتٍ خارج امحائط  باميًاٌ ِحنفًة بخنف 
طّيه  شاىه ىيا جيًعُ طبقًا منشرِط ِاميّاصفات ِحسب أصّل 

 . تعنًيات جَاز اإلشراف  امصناعة

    1بامعدد 

 45×60 ىن امصًنٍ ىقاس (بركبة)تّريد ِتركًب حّض غسًه أيدٌ 
شاىه سًفّن امصرف ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِىحيه عنٓ 
امبند تّصًٕت اميًاٌ ِامصرف امصحٍ ِخٕط بارد فقط ِحسب أصّل 

 .  تعنًيات جَاز اإلشرافامصناعة

    1بامعدد 

 ساقط فٍ رخاىة شاىه ( صغًر أِ كبًر )حّض غسًه أيدٌ صًنٍ
سًفّن امصرف امصحٍ ىن امبٕستًك امفاخر ِىحيه عنٓ امبند تّصًٕت 

 ىن أجّد امصناعات اميحنًة كاىه ىيا ( ساخن + بارد )اميًاٌ ِخٕط 
 .ِتعنًيات جَاز اإلشرافجيًعُ حسب أصّل امصناعة 

 

امعدد 

 

1    

حّض أِانٍ ىستطًه صًنٍ ساقط فٍ رخاىة شاىه سًفّن امصرف 
 )امصحٍ ىن امبٕستًك امفاخر ِىحيه عنٓ امبند تّصًٕت اميًاٌ ِخٕط 

 ىن أجّد امصناعات اميحنًة كاىه ىيا جيًعُ حسب أصّل ( ساخن +بارد 

    1بامعدد 
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 .امصناعة ِجَاز اإلشراف

تّريد ِتركًب حّض استنامس ىن عًن ِاحدة ِاجنًن صفاية ىقاس 
سً فأكحر ِامبند يشيه امصرف ِامتغذية ألقرب عيّد صرف 120امحّض 

 ىقاس ( ِساخن + بارد )ِتغذية ِيشيه خٕط ىن نّع جًد ِىعتيد
 سً فأكحر ِنَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط 120امحّض 

 .ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف 

    1بامعدد 

تّريد ِتركًب حّض استامنس ىن عًن ِاحدة ِصفاية ِاحدة ىقاس 
سً فأقه ِامبند يشيه امصرف ِامتغذية ألقرب عيّد صرف 150امحّض 

 150 ىقاس امحّض (بارد ِساخن)ِتغذية ِيشيه خٕط ىن نّع جًد 
فأقه ِىعتيد ِنَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط 

 .ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف 

    1بامعدد 

تّريد ِتركًب حّض استامنس ىن أجنًن عًن ِاجنًن صفاية ىقاس 
سً فاقه  ِامبند يشيه امصرف ِامتغذية ألقرب عيّد صرف 150امحّض 

  150 ىقاس امحّض ( بارد ِساخن )ِتغذية ِيشيه خٕط ىن نّع جًد 
فأقه ِىعتيد ِنَّ األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط 

 .ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف 

    1بامعدد 

سً بجيًع 45×55تّر يد ِتركًب حّض غسًه أيدٌ ىن امصًنٍ ىقاس 
امّصٕت ِاميشتيٕن امخاصة بامصرف ِامتغذية طبقًا ألصّل امصناعة 

  .ِتعنًيات جَاز اإلشراف 
    1بامعدد 

تّريد ِتركًب ىبّمة صًنٍ شاىه امرشاش ِ ىحبس ِسًفّن امصرف 
ِامحائه امرخاىٍ ِامتغذية ِامصرف شاىه ىيا جيًعُ طبقًا منشرِط 

ِاميّاصفات ِحسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف 
    1بامعدد 

 ىن أفخً امخاىات ( صاج أِ أكرمًك)تّريد ِتركًب بانًّ قدو ىطنٍ
ىتر ِمُ حافة ِخرو منطابق منصرف ىن عًنة 15 0×8 0×80 0اميحنًة ىقاس 

ىعتيدة ِىحيه عنٓ امبند امطابق ِأعيال امصرف ِامتغذية طبقًا 

    1بامعدد 
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 .منشرِط ِاميّاصفات ِحسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف 

 ىن نّع ىيتاز جامًتراب بٕستًك كاىه بجيًع  ىشتيٕتتّٖٖريد ِتركًب 
ىن أجّد امخاىات ِاألنّاع  طبقًا منشرِط  ِاميّاصفات ِامعًنات 

 .اميعتيدة ِجَاز اإلشراف
    1بامعدد  

عيه غرفة تفتًش ألٌ عيق ِتشيه امحفر فٍ جيًع أنّاع امتربة ِنقه 
األتربة ِاميخنفات  إمٓ اميقامب   امعيّىًة ىع امردو ِامدك ِامرش 
ِعيه امفرشة ىن امخرسانة امعادية ِامبناء بامطّب اميصيت ِىّنة 

كجً منيتر اميكعب امرىه ِبًاض 450أسينت امبّرتنندىّامرىه بنسبة
امجّانب ىن امداخه ِامقاع ِتقسًً ىجارٌ اميًاٌ ِغطاء ىن امحديد 

كجً اميصنع اميحنٍ امجًد حسب اميقاسات 125امزٍر اميصنع اميزدِج 
ِطبقا ألصّل (  60×60ىقاس)ِاألِزان اميعتيدة ِباألعياق اميطنّبة 

 .امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

    1بامعدد 

عيه غرفة تفتًش ألٌ عيق نفس ىّاصفات امبند امسابق ِمكن 
 سً 90 × 60ىقاس

    1بامعدد 

. pتّٖٖريد ِتركًب ىّاسًر بٕستًك   v.  c  u ىن نّع ىيتاز ىن أجّد
األنّاع ِامخاىات ىن عًنة ىعتيدة ىحيه عنًُ جيًع امنّازو اميطنّبة 
ىن قطع ِىشتركات ِخٕفُ ِتحبت عنٓ امحائط بّاسطة جاِيطات 
ِكانات ِصّاىًه ِقفايز يحبش عنًَا بيّٖنٖٖة أسينت ِامرىه كاىه 
ىيا جيًعُ طبقًا منشرِط ِاميّاصفات ِحسب أصّل امصناعة ِجَاز 

اإلشراف  

 .---------------------------------- بّصٖة 1قطر

 .--------------------------------- بّصة 5 1قطر 

 .---------------------------------- بّصة 2قطر 

 

 

 

ط .و

ط .و

ط .و

ط .و

 

 

 

 

10 

10 

10 

   



امكيًة امّحدة بًٖٖٖٖٖٖٖٖٖان األعٖٖٖٖيٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖال 
امفئة 

اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

 .---------------------------------- بّصة 3قطر 

 .----------------------------------- بّصة 4قطر 

 .----------------------------------- بّصة 5قطر 

ط .و

ط .و

10 

10 

10 

 

.p ( بًبة )تّريد ِتركًب سًفّن أرضًة   v.  c  ِمد بغطاء  3 بيخرج 
 بّصة شاىه أعيال امصرف كاىه  ىيا 5استامنس ىن امنّع امحقًه 

 .جيًعُ ِحسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف
    1بامعدد 

    1بامعدد  .حصان شاىه امتّصًٕت امصحًة امكَربًة5 1تّريد ِتركًب ىّتّر ىًاٌ 

    1بامعدد   .حصان شاىه امتّصًٕت امصحًة امكَربًة2تّريد ِتركًب ىّتّر ىًاٌ 

.pط تّريد ِتركًب ىّاسًر بٕستًك /و  v c.  ىن نّع ىيتاز ىن أجّد  
ِامبند . بار مألقطار اميختنفة 7-3ىً تحيه ىن  5األنّاع ِامخاىات بسيك 

يشيه امحفر ِامردو برىال نظًفة ِفرشة ىن امخرسانة امعادية ِنَّ 
األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات ِتّصًات جَاز 

 .األشراف حسب أصّل امصناعة

 ---------------------------------- بّصة5 1

 -------------------------------------بّصة2

 -------------------------------------بّصة3

 -------------------------------------بّصة4

 ------------------------------------- بّص5ُ

 -------------------------------------- بّص6ُ

ط /و
ط /و

ط /و

 ط/و

 ط/و

 ط/و

 

 

 

 

 

10 

5 

5 

5 

   



امكيًة امّحدة بًٖٖٖٖٖٖٖٖٖان األعٖٖٖٖيٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖال 
امفئة 

اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

5 

5 

تّريد ِتركًب ىّاسًر برِبنًن مزِو تغذية اميًاٌ ِامبند شاىه امقطع 
امخاصة بامتركًب ىن امنّعًة ذات امحديد اميطعً بامبر ِبنًن ِنَّ 

األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات ِأصّل امصناعة 
 .ِتعنًيات جَاز اإلشراف

 بّصة 1/2

 بّصة 4/3

 بّصة 1

 بّصة 5 1

بّصة 2

 

 

 

ط /و

ط /و

ط /و

ط /و

ط /و

 

 

 

10 

10 

10 

5 

5 

   

 بّصة بغطاء زٍر ىصبعات 4تّريد ِتركًب جرينًا صرف باألرضًات قطر
ىحقب ىن امنّع امحقًه ِامبند يشيه امزِايا امتٍ يركب عنًَا غطاء امجر 
مًا ِسًفّن امتجيًع ِامتّصًه إمٓ أقرب غرفة تفتًش ِخٕفُ حسب 
أصّل امصناعة ِطبقا منشرِط ِاميّاصفات ِامتركًب شاىه ىيا جيًعُ 

 .ِأصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

    5ط .و

بّصة زٍر مألسطح كٖاىٖه ىيا جيًعة 3تّريد ِتركًب جر جّرٌ ىطر قطر
 .حسب أصّل امصناعة ِأصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف  

 1بامعدد 
   

    1بامعدد تّريد ِتركًب غطاء زٍر مزِو بنّعات اميطر ِنَّ األعيال ىيا جيًعُ 
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امفئة 

اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

 .حسب امشرِط ِاميّاصفات ِ أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف 

تّريد ِتركًب ىاكًنة كّىبنًشن ىن امنّع امبٕستًك ِخٕفُ كاىه ىيا 
 .جيًعُ حسب امشرِط ِاميّاصفات ِتعنًيات جَازاألشراف 

 1بامعدد 
   

 ىن نّع ىيتاز كاىه ىيا جيًعُ حسب (بارد)تّريد ِتركًب خٕط شجرة 
 .امشرِط ِاميّاصفات ِتعنًيات جَاز اإلشراف 

 1بامعدد 
   

تّريد ِتركًب خٕط شجرة بارد ِساخن ىن نّع ىيتاز كاىه ىيا جيًعُ 
 .حسب امشرِط ِاميّاصفات ِتعنًيات جَاز اإلشراف 

 1بامعدد 
   

تّريد ِتركًب خٕط  ىطبخ بارد ِساخن ىن نّع ىيتاز كاىه ىيا جيًعُ 
 .ىن أجّد األصناف ِحسب اميّاصفات ِتعنًيات جَاز اإلشراف 

 1بامعدد 
   

تّريد ِتركًب خٕط دش بارد ِساخن كاىه بامعيّد ِامطاسُ ىن أجّد 
امخاىات اميحنًة نّع ىيتاز كاىه ىا جيًعُ حسب ِتعنًيات جَاز 

اإلشراف 

 1بامعدد 
   

    1بامعدد  .تّريد ِتركًب ِصنة نًكه بأٌ ىقاس 

تّريد ِتركًب سًفّن صرف بٕستًك مألحّٖاض كاىه ىا جيًعُ ِحسب 
 .تعنًيات جَاز اإلشراف

 --------------------------------- بّصة5 1

 ----------------------------------- بّصة2

 

 بامعدد

  بامعدد

 

1 

1 
   

تّريد ِتركًب حنفًة بنًة ىن عًنة ىعتيدة كاىه ىا جيًعُ ِحسب 
 .تعنًيات جَاز اإلشراف

 بّصة 2/ 1

  بّصة1
بامعدد 

بامعدد 

 

 

1 

1 
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امفئة 

اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

تّريد ِتركًب ىحبس بنًة ىن عًنة ىعتيدة كاىه ىا جيًعُ ِحسب 
 .تعنًيات جَاز اإلشراف

 --------------------------- بّصة1/2

 ------------------------------------ بّصة3/4

 ------------------------------------- بّصة1

 ------------------------------------- بّصة5 1

 -------------------------------------- بّصة2

 

بامعدد 

بامعدد 

بامعدد 

بامعدد 

بامعدد 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

   

 كاىه ىا جيًعُ ِحسب تعنًيات بّصة 2/1 تّريد ِتركًب ىحبس زاِيا
 .جَاز اإلشراف

    1بامعدد 

تّريد ِتركًب طاسة دش كاىه ىا جيًعُ ِحسب تعنًيات جَاز 
 .اإلشراف

    1بامعدد 

 ىن امنّع امحقًه ِامجًد ( سًدينٍ)تّريد ِتركًب غطاء مقاعدة تّامًت 
ِتعتيد امعًنة قبه امتركًب ِامتنفًذ طبقًا ألصّل امصناعة ِتعنًيات 

 .جَاز اإلشراف 
    1بامعدد 

تّريد ِتركًب شطا ف باميحبس ىن نّع جًد كاىه ىيا جيًعُ حسب 
 .أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف 

    1بامعدد 

تّٖريٖد ِتٖركًب ىحبس دفن بّمٍ بّر بنًن قطرٌ طبقًا ألصّل امصناعة 
 .ِتعنًيات جَاز اإلشراف

 ---------------------------------- بّصٖٖة1/2

 ---------------------------------- بّصٖٖة3/4

 -------------------------------------- بّصة1

 

 

 بامعدد

بامعدد 

 بامعدد

 

 

1 

1 

1 

   



امكيًة امّحدة بًٖٖٖٖٖٖٖٖٖان األعٖٖٖٖيٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖال 
امفئة 

اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

 ------------------------------------- بّصة5 1

 ----------------------------------------بّصة2

 بامعدد

بامعدد 

1 

1 

 :-  األعيال امكَربائًة :-جامحًا  

جيًع اميَيات امكَربائًة ىن ميبات ِكشافات ِترنسات ِخٕفة  *
تكّن ىن أجّد األنّاع ِيشترط  تقديً عًنة ىعتيدة  

امكابٕت ِ أسٕك ىن انتاج  شركات ىعتيدة ىن أجّد األنّاع *
 .ِيشترط تقديً عًنة ىعتيدة 

بامنسبة منكابٕت امسعر  يشيه امكابه ِاميّاسًر ِامحفر ِامردو ِنقه *
  .اميخنفات ِاعادة امشئ  اصنُ

 

   

 تّريد ِتركًب ىفتاح إنارة بتشًنّ كاىه بعنبة ىاجًك غاطسة ِشاسًة .
أىبًر ِِجُ ىناسب منحائط ىحيه عنًُ امدائرة  شاىنة 10مقية ِاحدة 

  نحاس داخه ىّاسًر بٕستًك ِبأْ ² ى2ً*2بقطاع ٔ يقه عن  امسنك
 نحاس  اميستخدو ىن ² ى3ً*2طّل ِامدائرة امعيّىًة بسنك قطاع 

اجّد امخاىات ِأنّاع شاىه ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات 
 جَاز اإلشراف

    10بامعدد 

    2 بامعدد .أىبًر10مقية2 أعٌٕ ِ مكن اميفتاح بعدد(165)كامبند 

 أىبًرىحيه عنًَا امدائرة 10 مقية 3 أعٌٕ ِمكن اميفتاح بعدد(165)كامبند
 .²ى4ً*2 نحاس ِامدائرة امعيّىًة بقطاع ² ى3ً*2شاىنة امسنك بقطاع 

    1بامعدد 

    1بامعدد  أىبًر ديفًاتًر 10 أعٌٕ ِمكن اميفتاح بنقية ِاحدٌ (165)كامبند
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امفئة 

اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

تّريد ِتركًب بريزة عادية بتشًنّ كاىنة بعنبة ىاجًك غاطسة ِشاسًة 
 أىبًر ِِجُ ىناسب منحائط ىحيه عنًَا امدائرة شاىنة 10ِمقية ِاحدة 
 نحاس داخه ىّاسًر بٕستًك ِباْ طّل ² ى3ً*2امسنك بقطاع 

 ىيا جيًعُ ِ حسب أصّل ² ى4ً*2ِامدائرة امعيّىًة بسننك  قطاع 
 .امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

    10بامعدد 

    2بامعدد  أىبًر 10 مقية 2نفس امبند امسابق ِمكن امبريزة عدد 

تّريد ِتركًب بريزة تنًفّن بتشًنّ كاىنة بعنبة ىاجًك غاطسة ِشاسًة 
ِمقية امتنًفّن ِسنك امتنًفّن داخه ىاسّرة بٕستًك ىستقنة 

بامحائط ِِجُ ىناسب كاىه ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات 
 .جَاز اإلشراف

    2 بامعدد

تّريد ِ تركًب ِ اختبار زر جرس بتشًنّ كاىنة بعنبة ىاجًك غاطسة ِ 
شاسًُ ِ مقية امزر ِِجُ ىناسب منحائط ِىحيه عنٓ امبند امدائرة 

ىً ِامجرس كاىه ىيا جيًعُ بأٌ طّل حسب أصّل 1بسنك ٔ يقه عن 
 .امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف 

    1بامعدد 

تّريد ِتركًب ِاختبار بريزة ايريال أِ بريزة ىخرج صّت بتشًنّ كاىنة 
بعنبة ىاجًك غاطسة ِشاسًة ِمقية مبريزة ِِجُ ىناسب منحائط 

 كاىه ىيا جيًعُ حسب مك بأٌ طّلِىحيه عنٓ امبند امدائرة ِامس
  .أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

    1بامعدد 

 3 , فتحة 2, ىاجًك ِاحد فتحة ( ىفتاح أِ بريزة)تّريد ِتركًب ِجُ 
فتحة كاىه ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف 

    1بامعدد 

 أىبًر كاىه بعنبة 26×2 فاز بّتشًنّ 2تّريد ِ تركًب ِاختبار ىفتاح 
بٕستًك غاطسة ِامبند ىحيه عنًُ امدائرة امكَربًة كاىه ىيا جيًعُ 

 حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف
    1بامعدد 

    1بامعدد  كامبند امسابق ِمكن اميفتاح ىن امنّع امذٌ يركب عنٓ امحائط ِامبند 
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امفئة 

اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

ىحيه عنًُ امدائرة امكَربًة كاىه ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة 
 .ِتعنًيات جَاز اإلشراف

 أىبًر يركب عنٓ 30 ×3تّريد ِتركًب ِاختبار بريزة صارِخ بامفًشة قّة
 ِامبند ىحيه عنًُ امدائرة امكَربًة  شاىه ىا ينزو ألنَاء .امحائط

األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف 
    1 بامعدد

أىبًر ىن امبكامًت بعنبة 25-16تّريد ِ تركًب ِ اختبار بريزة قّْ باألرضٍ 
 أِ ألغراض أخرىين اجّد أنّاع (منكيبًّتر)غاطسة ِ كاىنة ىيا جيًعُ 

ِامخاىات ِامبند ىحيه عنًُ امدائرة امكَربًة  امفرعًة ِامعيّىًة شاىه 
امسنك بأٌ طّل كاىه ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز 

اإلشراف 

    3بامعدد 

 ىحيه عنًَا ىا يخصَا ىن امدائرة  DATAتّريد ِتركًب ِاختبار بريزة
امكَربًة ِ شاىه امدائرة ِ امعنبة ِامشاسًة ِامّجة ِامسنك عنٓ ان 

تعتيد امعًنة قبه امتركًب كاىه ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة 
 .ِتعنًيات جَاز اإلشراف

    1 بامعدد

كامبند امسابق أعٌٕ ِ مكن امبريزة بغطاء ِ ىقاِىة منيًاٌ ِ األحياض 
خارج امحائط بأٌ طّل ِامبند ىحيه عنًُ امدائرة  ِامسنك بأٌ طّل  

 .كاىه ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف
    1بامعدد 

بّصة كاىنة 56 ريشة قطر 3تّريد ِ تركًب ِ اختبار ىرِحة سقف 
بيفتاح سرعات صناعة ىن نّع ىيتاز  ىن أجّد األنّاع ِامخاىات شاىه ىا 
ينزو ألنَاء األعيال كاىه ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات 

 .جَاز اإلشراف

    1 بامعدد

 أعٌٕ ِمكن اميرِحة حائطًة كاريّكا شاىه ىاينزو ألنَاء (181)كامبند 
 .األعيال  ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

 

 

بامعدد 

 

1    

 بامّن اميطنّب شاىه امحنق ِىا ينزو 30×30تّريد ِتركًب شفاط ىقاس
ٔنَاء أعيال  كاىه ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز 

    1بامعدد 
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اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

اإلشراف 

.p      تّريد ِتركًب ِاختبار كابه نحاس ىعزِل v. c 2ى10ً×4 بقطر 
.pداخه ىاسّرة  v. c جقًه  بقطر ضعف قطر امكابه ِ غاطسة 

سً فٍ األرض ِىحيه عنٓ امسعر 50بامحّائط أ ِ ىدفّنة عنٓ عيق 
غرف امتفتًش عنٓ طّل ىسارا مكابه فٍ األرض حسب امحاجة 

 كاىه ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز باميّاصفات
 .اإلشراف

    5ط /و

    2ط /و 2 ى16ً×4 ِمكن ىقطع امكابه(184)كامبند 

    1ط /و 2 ى25ً×4 ِمكن ىقطع امكابه(184)كامبند 

    1ط /و 2 ى16ً+35×3 ِمكن ىقطع امكابه(184)كامبند 

 2ى4ً×2تّريد ِ تركًب ِ اختبار خط تغذية بأسٕك نحاس ىعزِل ىقطع 
ىً ِ غاطسة فٍ امحّائط ِاألرضًات 16داخه ىّاسًر بٕستًك قطر

ِامدائرة ىستقنة عن امتيديدات األخرْ ِ ىباشر ىن اميخرج إمٓ امنّحة 
ِ امبند يشيه امتكسًر ِ امتقطًب ِ إعادة امحامة ألصنَا كاىه ىيا 

 .جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف 

    1بامعدد 

    1 بامعددىً 16فٓ ىّاسًر 2ى6ً×2 ِمكن امخط ىقطع(188)كامبند 

تّريد ِتركًب خط تغذية بأسٕك نحاس ىعزِل 

 ---------------- داخه ىّاسًر بٕستًك2 ى1ً×2ىقطع  -1
 ----------------- داخه ىّاسًر بٕستًك2 ى2ً×2ىقطع  -2
 ----------------- داخه ىّاسًر بٕستًك2 ى3ً×2ىقطع  -3

ِ غاطسة فٍ امحّائط ِاألرضًات ِامدائرة ىستقنة عن امتيديدات 
األخرْ ِ ىباشر ىن اميخرج إمٓ امنّحة ِ امبند ِ امتقطًب ِ إعادة 

امحامة ألصنَا كاىه ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز 

 

بامعدد 

بامعدد 

بامعدد 

 

 

1 

1 

1 

   



امكيًة امّحدة بًٖٖٖٖٖٖٖٖٖان األعٖٖٖٖيٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖال 
امفئة 

اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

                     .اإلشراف 

سً بغطاء كريستال أبًض 120تّريد ِتركًب اختبار كشاف فنّرسنت 
منتركًب امبارز أِ امغاطس  ِجسً امكشاف ىن امصاج اميسحّب عنٓ 

امبارد ِ اميعامج كًيائًا قبه امطٕء بأمكترِستاتًك مّن أبًض ِ 
امكشاف كاىه ىيا جيًعُ بامترنسات ِاألسترتات كاىه ىيا جيًعُ 

 .حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

 ------------------- ِات40بنيبة ِاحدة                

 ------------------- ِات40 ميبة                2بعدد 

 ------------------- ِات40 ميبة                3بعدد 

  -------------------- ِات40 ميبة                4بعدد 

 

 

 

 

10 

10 

2 

2 

   

سً شاىه ىيا جيًعُ حسب اصّل 120تّريد ِتركًب كشاف امكترِنٍ 
 .امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

 ميبة (1)بعدد 

 ميبة (2)بعدد

 

 

بامعدد 

بامعدد 

 

 

10 

15 

   

 سً شاىه ىيا جيًعُ حسباصّل 60تّريد ِتركًب كشاف امكترِنٍ 
 .امصناعة  ِتعنًيات جَاز اإلشراف

 ميبة (1)بعدد 

 

 

بامعدد 

 

 

5 

   



امكيًة امّحدة بًٖٖٖٖٖٖٖٖٖان األعٖٖٖٖيٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖال 
امفئة 

اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

 5بامعدد  ميبة (2)بعدد

 سً 60×60 ِات ىقاس20×4تّريد ِ تركًب ِاختبار كشاف فنّرسنت
بعاكس مّفر ٔىع ىدرج ىصنّع ىن أمّىنًّو امفضٍ منتركًب امبار زاِ 
امغاطس باألسقف اميستعارة ِجسً امكشاف ىن امصاج اميسحّب 

عنٓ امبارد ِ اميعامج كًيائًا قبه امطٕء باألمًكترِستاتًك مّن ابًض ِ 
بحًخ ييكن فك امّجُ بسَّمة بدِن استعيال أدِات ىساعدة كاىه 

 .ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

    5بامعدد 

    1بامعدد  ميبة 3كامبند امسابق ِمكن امكشاف 

 ميبة ىحيه عنًة امنيبة ِاميفتاح 2تّريد ِتركًب كشاف مّفرعاكس 
كاىه ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف 

    1بامعدد 

 سً بجريف ىعدنٓ ِغطاء 25×25تّريد ِ تركًب ِ اختبار جنّب ىربع 
 ِات صناعة عصفّر أِ ىا 100زجاجٍ أِبال أبًض ىركب بُ ميبة عادية

يياجنَا كاىه ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز 
 .اإلشراف

    1بامعدد 

سً بنيبة 40تّريد ِ تركًب ِ اختبار جنّب كرٌِ أِبال أبًض كاىه قطر 
 ِات عنٓ امتًار  ىن أجّد األخاىات شاىه ىا ينزو ألتَاء 160فنّرا

 .األعيال ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف
    1بامعدد 

 كًنّ شاىه امدائرة ِىا ينزو ٔنَاء 2 1تّريد ِتركًب كشاف ًٍنّجًن 
أعيال ِاميفتاح كاىه ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز 

 .اإلشراف
    1بامعدد 

تّريد ِتركًب كشاف عًن امبقرة شاىه امدائرة كاىه ىيا جيًعُ حسب 
 .أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

    1بامعدد 

 ىحيه عنًة امدائرة امكَربًة ىع اعتياد ( سبّت)تّريد ِتركًب كشاف 
امعًنة قبه امتركًب كاىه شاىه ىا ينزو ألنَاء األعيال  ىيا جيًعُ 

    1بامعدد 



امكيًة امّحدة بًٖٖٖٖٖٖٖٖٖان األعٖٖٖٖيٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖال 
امفئة 

اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

 .حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

 ىعتيد ىن اميَندس اميختص A 80-10تّريد ِتركًب ىفتاح قاطع احادْ 
ِامسعر شاىه امتركًب ِىا ينزو ٔنَاء أعيال طبقا منشرِط 

ِاميّاصفات ِتعنًيات جَاز أشراف  

 

    1بامعدد 

ىعتيد ىن اميَندس A 08-60تّريد ِتركًب ىفتاح قاطع جٕجٓ   
اميختص ِامسعر شاىه امتركًب ِىا ينزو ٔنَاء أعيال طبقا منشرِط 

ِاميّاصفات ِتعنًيات جَاز أشراف 
    1بامعدد 

 فاز ىن امصاج اميدٍّن امًكترِستاتًك ِ مَا 3تّريد ِتركًب عنبة عداد
 .كامّن كاىه ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف 

    1بامعدد 

 أىبًر ىن اجّد أنّاع 100 ( قاطع كَرباء) McCBتّريد ِتركًب ِاختبار 
 .كاىه ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

    1بامعدد 

 أىبًر ىن اجّد أنّاع 150 ( قاطع كَرباء) McCBتّريد ِتركًب ِاختبار 
 .كاىه ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

    1بامعدد 

 أىبًر تنًيًكانًك أِ ىا يياجنُ 30 فاز 3تّريد ِتركًب ِاختبار كّنتاكتّر 
 كاىه ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز ىن أجّد األنّاع

 .اإلشراف
    1بامعدد 

 داخه 2ى2ً×2تّريد ِتركًب كابه نحاس جرىّبٕستًك شعر قطاع 
ىّاسًر بقطر ضعف قطر امكابه ِغاطسة أِ دكت بٕستًك بامغطاء 

 .كاىه ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف 
    5ط /و

    5ط /و 2 ى3ً×2كامبند امسابق ِمكن بقطاع 

    5ط /و 2 ى4ً×2كامبند امسابق ِمكن بقطاع 



امكيًة امّحدة بًٖٖٖٖٖٖٖٖٖان األعٖٖٖٖيٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖال 
امفئة 

اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

    5ط /و 2 ى6ً×2كامبند امسابق ِمكن بقطاع 

تّريد ِ تركًب ىخرج نقطة باألسقف أِ امحائط كيّاسًر بٕستًك فقط 
 ىً  ِبّاتات مندائرة امفرعًة ِ ىحيه عنًُ ىا يخصَا ىن 16قطر  

امدائرة امرئًسًة كاىه ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز 
 .اإلشراف

 1    

 بٕستًك بامغطاء شاىه ىا ينزو ٔنَاء ( ىجرْ )تّريد ِ تركًب دكت 
 .أعيال ىيا جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف 

 

 ------------------------------- س5ً 1×5 1قطاع 

 --------------------------------- س5ً 1×3قطاع 

 --------------------------------- س5ً 2×4قطاع 

 ----------------------------------- س4ً×4قطاع 

 ----------------------------------- س4ً×6قطاع 

 ----------------------------------- س4ً×8قطاع 

 

 

 

ط /و

ط /و

ط /و

ط /و

ط /و
ط /و

 

 

 

20 

20 

5 

5 

5 

5 

   

تّريد ِتركًب ترانسات اميانٓ أِ ىا يياجنَا ىن أجّد األنّاع كاىه ىيا 
جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف 

 ِات 40

ِات 20

 

بامعدد 

بامعدد 

 

 

5 

5 

   



امكيًة امّحدة بًٖٖٖٖٖٖٖٖٖان األعٖٖٖٖيٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖال 
امفئة 

اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

تّريد ِ تركًب ميبات ىن نّع ىيتاز ىن أجّد األنّاع ِامخاىات  كاىه ىيا 
جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف 

 ِات 40ميبة 

 ِات 20ميبة 

 

بامعدد 

بامعدد 

10 

10 
   

تّريد ِتركًب استارتر ىن نّع ىيتاز ىن أجّد األنّاع ِامخاىات كاىه ىيا 
 .جيًعُ حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

    10بامعدد 

 ِات ىن أجّد األنّاع كاىه ىيا جيًعُ حسب 60أ100ِتّريد ِ تركًب ميبة 
 .أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

 

 

    2بامعدد 

تّريد ِتركًب ٔفتُ ىضًئة بكتابة بارزة  ِبأٌ مّن كاىه ىيا جيًعُ 
 حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

    1 2و

 مّحات امتّزيع امفرعًة ِ امقّاطع األتّىاتًكًة

تّريد ِ تركًب ِ اختبار مّحة تّزيع فرعًة ىن امصاج امسيًك اميطنٍ 
بّيُ فرن أِ األمًكترِ ستاتًك ِ تكّن كاىنة بامبارات امنحاسًة 

 و تحتّْ عنٓ 2ىً/ أىبًر 5 1اميصيية عنٓ كحافة تًار ٔ تزيد عن 
ىسيار مخط امتعادل ِ أخر متّصًٕت اآلرضىبأضافة إمٓ اميساىًر 
امرئًسًة ِ مَا باب بكامّن ِىزِدة بنيبات إشارة كاىه ىيا جيًعُ 

 ٖ :حسب أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف ِ كأتٓ 

     



امكيًة امّحدة بًٖٖٖٖٖٖٖٖٖان األعٖٖٖٖيٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖال 
امفئة 

اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

. M C أىبًر 50×3 خط عيّىٍ 12مّحة * C. B 10قاطع فرعٓ 12عدد+أ .ك 
 . أىبًر30ام10ٓكين10

.M  أىبًر100×3خط عيّىٍ 12 مّحة* C . C. B10قاطع 12عدد +100×3أ أِ .ك 
 . أىبًر 30امٓ 10ك ىن 10فرعٓ 

.M  أىبًر100×3خط عيّى18ٓ مّحة* C . C. B 22قاطع فرعٓ 18 عدد +أ .ك 
 . أىبًر 30امٓ 10ك ىن 10

.M  أىبًر100×3خط عيّى24ٓ مّحة* C . C. B 22قاطع فرعٓ 24 عدد+أ .ك
 . أىبًر 30امٓ 10ك ىن 10

ر  أىب30ٍامٓ 10ك ىن 10قاطع فرعٓ 36عدد*

بامعدد 

 

 بامعدد

 

بامعدد 

 

بامعدد 

 

 بامعدد

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

   

 5 1تّريد ِتركًب مّحة تّزيع رئًسًة فارغة ىصنّعة ىن امصاج بسيك 
 A 5 1ىً ِىدٍّنة امكترِستاتًك ِامبارات امنحاسًة ىصيية عنٍ أساس 

 سً ِِاحد فّمتيًتر 10×7 اىًتر باميحّل ىقاس 3 ِتشيه عنٍ عدد 
 ميبة بًان بامفًّزات ِيتً تحديد امقاطع امرئًسٍ 3 سً 7ِ×7ىقاس 

ِامقّاطع امفرعًة حسب ىا يّصٍ بُ ىن اميَندس اميشرف ِيراعٍ 
تقديً عًنات ِكتنّجات منيفاتًح ٔعتيادٍا كاىه ىيا جيًعُ حسب 

 .أصّل امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

    1بامعدد 

ear)تّريد ِتركًب ِعيه قطب ارضٍ  t h)اِو 2 ٔ تزيد ىقاِىتة عن 
 و عنٍ ان يّضع بُ عيّد ىن امنحاس 5 1 و ِعرض امبئر 6عنٍ عيق 

 ىً 4 سً سيك 30×30 بّصة ىحبت بُ مّح ىن امنحاس ىربع 5 1سيك 
ِيردو بامفحً ِامينح عنٍ طبقات ىع دىج كه طبقة بامياء جًدا ِىن 

 شاىنة امغطاء ىن امحديد حسب أصّل 60×60اعنٍ عيه غرفة تفتًش 

 

 بامعدد
1    



امكيًة امّحدة بًٖٖٖٖٖٖٖٖٖان األعٖٖٖٖيٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖال 
امفئة 

اإلجيامٍ 
جنًُ قرش 

 .امصناعة ِتعنًيات جَاز اإلشراف

.p   تّريد ِتركًب ِاختبار كابه نحاس ىعزِل v. c   3بيقطع امكابه 
.pداخه ىاسّرة  ىً 50+25× v. c ِ جقًه  بقطر ضعف قطر امكابه 

سً فٍ األرض ِىحيه عنٓ 50غاطسة بامحّائط ِ ىدفّنة عنٓ عيق 
امسعر غرف امتفتًش عنٓ طّل ىسارا مكابه فٍ األرض حسب امحاجة 

 ِتعنًيات جَاز اإلشراف باميّاصفات

 

    2ط /و

 ىً ىن امنحاس اميعتيد  ىن 35+75×3كامبند أعٌٕ ِمكن ىقطع امكابه 
اجّد أنّاع اميحنًةامكابٕت ىعزِل ىن امخارج حسب أصّل امصناعة 

 .ِتعنًيات جَاز اإلشراف
    2ط /و

 إجيامٍ اميقايسة 

 

 

 


