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 ء طرح عطا اعالن 
 

 جنوب الضفة الغربيةقرى أعمال انشائية متفرقة في المدارس والعيادات التابعة لبرنامج تطوير 

 
تعلننن سسةةننر اةرسلننر اةعاةسلننر و  اةتعنناون سنني س لرلننر تر لننر   لننة ةننن  و لطننا وس لرلننر   ننو  اة للنن  عننن طننرح 

وعللنن   يننرج   ننو  اةانن ر اة ر لننرأعسننا  ا ئنناملر ست ريننر دننس اةسنن ارت واةعلننا اة اةتا عننر ة ر نناس  تطننولر عطنناء 

دننس اةعطنناء اةن ننو    االئننترا ةلن اةننراي لن لسهننن ةلةننا م اةس نناوتنن عو اةسننور لن ةلسئننارهر دننس انن.ا اةعطنناء  دا هننا 

اة سنننلت  لنننو  ا تننن اءا سنننن _zeidan@wvi.orgMaysa     : اة رلننن  االهترو نننس  نننال علننو وئنننامط اةعطننناء سنننن 

    05/05/2020اةسوادط  اةئالئاء و نتو لو  - 2020/ 30/4  اةسوادط

  علن اإلعت ار: عاللر اةتاةلرساة ةلعطاء ل   أ .ةلت    

سااية    اةسسالننون ةالئننترا  دننس اةعطنناء: لنننط ةلسع لننلن سننن اةس نناوةلن اةس نن  لن لأ  لننرة اةنن ر اة أوةننو  ئا لر ئاةئننر  1

 .ة ج ة  ر اةت  لف اةوط لر االئترا  دس اةعطاء المفعول كحد أدنى

سي دننس  وامننر اةاننرل ر وان لهننون يننا را علننو ت نن ل  ئننها م  اةس نناو ل نن  علننو   2 أن لهننون سةنن الس يرةننسلا

     س  ر 

 سسةةر اةرسلر اةعاةسلر يلر سلزسر    و  أي  األةعار و  ون إ  اء األة ا   3

 ة سلي أ واع اةارام األةعار اةس  سر  عسلر اةئله  و ئاسلر   4

 نن انا نلننت اةت سنني ةننلهون دننس  8:30اةةنناع     06/05/2020اةسوادننط   األر عنناءاةسواينني اننو لننو  تننارلز زلننارم   5

 ل اةس رةر ة     لر رازحس    س ل ر 

أو  ننناةس لف عنننن طرلنننط اة رلننن  االةهترو نننس  11/05/2020اةسوادنننط  االئ ننلنانننو لنننو  أ ننر سوعننن  ةتةنننلل  اةعطننناء   6

 اةس لط  

   االهترو س   اةر اء تويلي و ت   سلي أوراق اةعطاء ي   ارةاةها ع ر اة رل   7

   0597888127ةالةت ةار اةر اء االت ا  علو اةةل م سلةاء زل ان   8

 

 

 

 

 سسةةر اةرسلر اةعاةسلر 

mailto:%20%20%20zeidan@wvi.org
mailto:%20%20%20zeidan@wvi.org
mailto:%20%20%20zeidan@wvi.org
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  20 من 2صفحة  

 
 

 

 

 
 
 

 

 الشروط العامة و الخاصة 
 

 

 أعمال انشائية متفرقة في المدارس  
 جنوب الضفة الغربية قرى والعيادات التابعة لبرنامج تطوير 

 
 

 العطاء دعوة 
 

 مقدمة :  -1

قرى ريف  بيت  بصدد تنفيذ عدة مشاريع بمنطقة مكتب جنوب الضفة الغربية  العالمية ةحيث ان مؤسسة الرؤي    
 تدعوكم لتقديم عروضكم على العطاء المذكور أعاله .  فإنهاالخليل    بيت لحم  ة حافظ يطا ودورا بملحم 

 اسم العطاء :  -2
 قرى جنوب الضفة الغربية ادات التابعة لبرنامج تطوير أعمال انشائية متفرقة في المدارس والعي

 موضوع العطاء :  -3
 يشمل العطاء جميع االعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية الالزمة الكمال المشاريع المتنوعة

 جميع المواد والمصنعيات الالزمه. توريد  عليها بجدول الكميات شاملة   المنصوص
 بالعطاء  :  المقاولون المؤهلون لالشتراك -4

فتوح في العطاء لجميع المقاولين المؤهلين والمسجلين لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال  ماالشتراك 
الثانية والثالثة ، وعلى الراغبين باالشتراك في العطاء ابراز شهادة صادرة  االولى واالبنية وضمن الدرجة 

 ء . عن لجنة التصنيف الوطنية سارية المفعول عند شراء العطا
 الحصول على وثائق العطاء   :  -5
يمكن للسادة المقاولين الراغبين باالشتراك في العطاء الحصول على وثائق العطاء من خالل البريد االكتروني :    -6

Maysa_zeidan@wvi.org   
 صالحية العروض   :  -7

بكفالة مالية بنكية او    العروض يوم من تاريخ االقفال ، وترفق  ( 90)تكون العروض سارية المفعول لمدة 
                                           %5 بقيمة شيك بنكي مصدق صادر من احد البنوك المعترف بها رسميا

 . ( يوم من تاريخ االقفال  90على ان تكون الكفالة سارية المفعول لمدة ) ه من قيمة العروض المقدم
 ن وموعد تسليم العروض   : مكا -8

يتم ايداع العروض بعد وضعها في ظرف مغلق ومكتوب عليها اسم العطاء في الزمان والمكان المحددين  
أو عن طريق ارسال العروض الموقعه والمختومه عبر   في اعالن طرح العطاء او الدعوة الخاصة به

 البريد االكتروني .  
 

 له الحق في الغاء المناقصة دون ابداء االسباب . صاحب العمل غير ملزم باقل االسعار و -9
 

دون تغيير  ويحق لصاحب العمل الغاء ايا منها  تعتبر اختياريةجميع البنود الواردة بجدول الكميات   -10
قبل توقيع االتفاقية مع المقاول بما يتماشى والميزانيات المتوفره لديه ، ويحق له ايضا االسعار 

عليه ايه تكاليف اضافية  وحسب اسعار  ب يترتدة العطاء دون أي اعادة تنفيذ أي بند خالل م
 الوحدات الواردة بجدول الكميات المسعر .

 
 

 
 
 

mailto:%20%20%20zeidan@wvi.org
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 تعليمات عامة للمقاولين
 

 -وثائق العطاء: -1
 

  كل صفحاتها  وتوقيع  يتوجب على كل مقاول يرغب بالتقدم للعطاء قراءة وثائق العطاء و ختم 
 طريق المغلف المغلق أو عن طريق البريد االكتروني .    عنومة  ومخت موقعه وتقديم العروض  

 
 -وثائق العطاء: -2

 
يزود المقاولين المتقدمين للعطاء بوثائق العطاء المنصوص عليها بدعوة العطاء و تشتمل وثائق  

 العطاء على: 
I.  :دفتر العطاء ويشتمل على 

 تعليمات عامة للمقاولين  •

 نموذج إجابة دعوة العطاء  •

 لمباشرة بالعمل نموذج أمر ا •

 نموذج كفالة عطاء  •

 نموذج كفالة تعاقد   •

 نموذج كفالة تأخير والتزام بشروط تشغيل العمال  •

 نموذج كفالة صيانة   •

 الشروط الخاصة.  •
II.  المواصفات الفنية و جداول الكميات 
III.  .الخرائط و التصاميم 
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  20 من 6صفحة  

 
 

 
 -زيارة الموقع:  -1

ل بنفسه وعلى نفقته  ينبغي على من يرغب في االشتراك بهذا العطاء زيارة موقع العمل و التعرف عليه، و أن يحص 
الخاصة على جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العروض. و أن يتفهم الظروف المحيطة بالمشروع وظروف العمل ، و  
كل األمور األخرى التي لها صلة بالعطاء أو تلك التي تؤثر على أسعاره، و أن يأخذ بعين االعتبار أية مخاطر أو  

ن يتبين مصدر ووفرة وإمكانية الحصول على المواد والمياه والمحروقات والطاقة وكل  مسؤوليات محتملة وعلى المقاول أ 
 ما يلزم إلنشاء وصيانة األعمال. 

 
 -تقديم العروض:  -2

 
تقدم العروض على نموذج إجابة دعوة العطاء، و يجب على المتقدم للعطاء تعبئة دفتر العطاء و جداول الكميات و  

في األماكن المحددة لذلك، و يشترط أن تكون تعبئة خانة األسعار رقماً و كتابة وتقدم كافة  األسعار و توقيع وثائق العطاء 
وثائق العطاء وما يتصل بها في المغلف واحد ومختوم ويكتب علية اسم العطاء ورقمه فقط ويوضع في صندوق العطاءات  

او المحي على العطاء ويعتبر الغيا اذا وجد  يمنع استخدام التيبكس  قبل موعد إقفال الصندوق حسب ما ورد في اإلعالن. 
 ذلك .  

 
 -مكونات العطاء: -3

 
يتوجب على المقاولين التقدم بعروضهم لكامل األشغال الموضحة في العطاء و لن تقبل العروض المقدمة ألجزاء من  

 األشغال دون غيرها. 
 

 -التعديالت: -4
 

بل المقاول، وإذا ما أجرى المقاول أي تعديل أو أخل بهذه  إجابة دعوة العطاء من ق على نموذجال يجوز إدخال أي تعديل 
 التعليمات فإنه يعرض عرضه للرفض. 

 
 

 -بيانات المقاول:  -5
 

 يجب أن يشتمل عرض المقاول المتقدم للعطاء على البيانات التالية. 
 

وضع منشأة المقاول فـرداً كـان أم شـركة و اسـم المفـوض بـالتوقيع وكتـاب التفـويض للمسـؤول المفـوض  . أ
 بالتوقيع.

في حال الشركة االئتالفية فيجب على الشركات المتآلفة فيما بيـنهم بالتكافـل و بالتضـامن أن توقـع جميـع  .ب 
 أطرافها على إجابة دعوة العطاء وان تقدم الكفاالت بأسمائهم مجتمعين أو منفصلين.

 أسماء المقاولين الفرعيين الذي يراد استخدامهم في التنفيذ. .ت 
سمي و عنوانين المقاولين الفرعين وان يحدد عنوانا رسـميا توجـه إليـه كافـة الرسـائل عنوان المقاول الر .ث 

إلى هذا العنـوان تعتبـر وكأنهـا قـد سـلمت  أ األلكتروني واإلشعارات وكل رسالة ترسل بالبريد المسجل
 رسميا.

 
 -خبرات المقاول: -6

 
 و يجب أن تتضمن هذه المعلومات:   على األقل سنوات الماضية  العشرعلى المقاول تقديم وصف لخبراته و أعماله خالل 

 اسم الجهة صاحبة العمل و عنوانها.  . أ
 وصف األعمال المنجزة.  .ب 
 قيمة العطاءات المنفذة.  .ت 

 
 

 -الكميات:  -7
 

تعتبر الكميات التقديرية لمختلف بنود األشغال المدونة في جدول الكميات المرفق ضمن دفتر العطاء غير ثابتة وخاضعة  
 و اختلفت الكميات المنفذة سواء)زيادة أو نقصانا(. ل زيادة أسعار الوحدة إذا ما حصل  مقاو للتغير وال يحق لل
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  20 من 7صفحة  

 
 

سعر الوحدة المقدم من قبل المقاول مع الكميات الفعلية المقاسة بحضور المقاول هي األساس في تحديد الدفعات و الحساب  
 النهائي لألشغال. 

 -التسعير: -8
 

أمام البنود في جداول الكميات بمثابة القيمة الشاملة ألشغال ذلك البند بصورة منجزة  تعتبر األسعار التي يدونها المقاول 
قابلة للتسليم، وأنها تشمل األعمال التمهيدية وأرباح المقاول و تعويضه عن أية التزامات قد يتحملها ويجب على المقاول  

 أن يتفهم معنى كل بند في جدول الكميات. 
ي جداول الكميات المرفقة باستخدام أقالم الحبر الجاف بحيث يتم تحديد سعر  يجب أن يتم تعبئة األسعار ف .1

الوحدة واإلجمالي لكل بند، ولن ينظر في أي عرض ال يستخدم النموذج المرفق للتسعير أو يستخدم أقالم  
 الرصاص. 

 . شاملة لضريبة القيمة المضافة  المقدمة يجب أن تكون جميع األسعار  .2
 .  مختومة  في نهاية المشروع  ةرسمي  يةفاتورة ضريبيجب تقديم  .3
يعتبر السعر المقدم من قبل المشاركون متضمنا الي مبالغ مستحقة لضريبة الدخل او أي ضريبة اخرى يجب   .4

 دفعها من قبل المقاول. 
ويكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون في جداول   الشيكل االسرائيلي ب تكتب أسعار العطاء  .5

 أو وزناً أو مقاساً … الخ. بدون تغيير أو تعديل بالوحدة. اً دالكميات عد
ال يجوز الكشط أو المحي في جدول الكميات وكل تصحيح في األسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وكتابة  .6

 . بالكلمات  والتوقيع عليه، وإذا اختلف المبلغ المكتوب بالحروف عن المبلغ المكتوب باألرقام اعتمد المبلغ 
ا وجد في العرض خطأ أو تناقض بين حساب إجمالي أي مبلغ وما يجب أن يكون عليه هذا المبلغ يطبق سعر  إذ .7

بتعديل إجمالي المبلغ بتطبيق سعر الوحدة ويكون هذا التعديل ملزما ت المشكلة الوحدة، وتقوم لجنة العطاءا 
 لمقدم العطاء .  

تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح ملزماً لمقدم  وجد خطأ في أي من العمليات الحسابية، فانه يتم أذا .8
 العطاء. 

في أي مكان آخر من وثائق العطاء هي   أو والمواد المطلوبة كما تظهر في جداول الكميات  األعمالكميات  أن .9
بحقها في زيادة   البلديةتقديرات تقريبية وستستخدم فقط كأساس لتقييم العروض المقدمة وإحالة العطاء، وتحتفظ 

او انقاص او الغاء اي من كميات العمل الموضحة. ان أية زيادة او انقاص او الغاء اي من كميات االعمال  
المطلوبة ال يعتبر مبرراً لزيادة اسعار الوحدات كما وردت في عرض األسعار المقدم من قبل المقاول الفائز  

 %. 25بنسبة تزيد عن  بالعطاء.، باستثناء حالة زيادة او انقاص كميات األعمال المطلوبة 
 سوف تحسب الكميات المنجزة على أساس األطوال والمقاسات والكميات المنجزة على ارض الواقع.  .10
على مقدم العطاء أن يُضمن سعره كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة إلنجاز األعمال المحددة في جدول   .11

 الكميات. 
متضمنا لكافة النفقات المتعلقة بتامين عماله ومتضمنا لكافة   سيعتبر السعر المقدم من قبل المشارك في العطاء  .12

 النفقات المتعلقة بتعويضاتهم وامتيازاتهم المنصوص عليها في قانون العمل الساري المفعول. 
سيعتبر السعر المقدم من قبل المشارك في العطاء متضمنا لكافة التكاليف اإلضافية والناشئة عن التأخير في   .13

يدي العاملة أو التأخير في الحصول على المواد الالزمة إلنجاز األعمال والتي قد تحصل  الحصول على األ
 نتيجة األوضاع السياسية السائدة من اغال قات واحتياجات للمناطق. 

سيعتبر السعر المقدم من قبل المشارك في العطاء متضمنا لكافة النفقات المترتبة على تلف بعض المواد   .14
 والحراسات.   فياإلضا وتكاليف العمل 

سيعتبر السعر المقدم من قبل المشارك في العطاء متضمنا لكافة النفقات المترتبة على اختالف األسعار والناجمة   .15
عن التضخم أو ارتفاع في أسعار المواد األولية والمحروقات أو غيره، ولن يعاد النظر في هذه األسعار طوال  

 مدة تنفيذ العطاء. 
قبل المشارك في العطاء متضمنا لكافة نفقات فحوصات األعمال التي يطلب المهندس   سيعتبر السعر المقدم من .16

 المشرف تنفيذها، ولن يتم تعويض المقاول عن أية تكاليف تتعلق بهذه الفحوصات مهما كانت قيمتها.
ستستبعد لجنة العطاءات أي عطاء مسعر بقيمة اجمالية وبدون تحديد ألسعار البنود حسب جدول العطاء   .17

 المرفق. 
يوم بدءا من تاريخ إقفال العطاء، حيث تبقى   90جميع المشاركين في العطاء ملتزمون بعروضهم تلقائيا لمدة  .18

 هذه العروض المقدمة من قبلهم ملزمة لهم طيلة هذه الفترة بدون أية تعديالت. 
مي المعتمد لديه على جميع يجب أن يوقع مقدم العطاء على قوائم األسعار المقدمة من قبله ويختمها بالخاتم الرس .19

صفحات العطاء، وفي حالة توقيع من ينوب عنه على وثائق العطاء يجب أن يرفق مع وثائق العطاء صورة  
يجب أن يوقع مقدم العطاء   عنه. كماعن كتاب التسجيل الرسمي الذي يفوض فيه هذا الشخص بالتوقيع نيابة 

 مؤسسة مع العطاء. جميع األوراق والوثائق التي يجب أن تقدم إلى ال
يعتبر المشارك غير مؤهل لدخول العطاء إذا لم يستكمل كافة الوثائق المطلوبة، وعليه سيتم استبعاد عرضه من   

 المنافسة على العطاء. 
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  20 من 8صفحة  

 
 

 
 -توضيح االلتباس:  -9

 
عطاء،  إذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء، أو كانت هناك حاجة لالستفسار عن أي توضيح لوثائق ال

فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس  لجنة العطاءات من أجل التوضيح و إزالة االلتباس في موعد يسبق  
( أيام، و يتم توزيع اإلجابة على االستفسارات على جميع المناقصين  5العطاء بما ال يقل عن ) تقديمالتاريخ المحدد ل

 التوضيح مبرراً لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العروض.  المتقدمين للعطاء، وال يجوز أن يتخذ مثل هذا 
 

 تعديل األخطاء:  -10
 

في حالة وجود خطأ في مجموع تكلفة  أي بند من بنود العطاء فسوف يعتمد سعر الوحدة المدون و يعتمد المجموع  
 المصحح كمجموع نهائي لهذا البند حسب هذا التصحيح من قبل لجنة العطاءات. 

 
 -تسليم العروض:  -11

 
توقع وثائق العطاء بكافة صفحتها و تسلم في مغلف مغلق مدون عليه اسم المشروع ومرفقا بعرض المقاول وكذلك  

و في المقر المعلن عنه بتاريخ أقصاه   أو عن طريق البريد االكتروني الرسومات. و على المقاول تسليم عرضه باليد
 في أي عرض لم يستوفي الشروط الموضحة. الساعة و اليوم المحددين في دعوة العطاء. و لن ينظر 

 
 -الكفاالت: -12
 

 عطاء:  دخول  كفالة   12-1
( يوم  90على المقاول تقديم وثيقة تأمين بنكي )كفالة عطاء( حسب الصيغة المرفقة في وثائق العطاء صالحة لمدة )  

د التسليم ولن ينظر في أي  وتكون مرفقة مع العطاء عن  العالمية ة مؤسسة الرؤي  باسم من قيمة العطاء%  5  وبقيمة 
 عطاء ال يحتوي على كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق. 

في حالة رفض عرض المقاول فسوف تحرر الكفالة فور أشعاره برفض عرضه و في حال قبول العرض وإحالة العطاء  
 أيام من توقيع االتفاقية وتقديم كفالة التعاقد.  3على المقاول فسوف تحرر خالل فترة 

لة الفشل في التوقيع على االتفاقية يحق للمشغل اقتطاع قيمة خسائره من هذه الكفالة إلحالة العطاء على مقاول  وفي حا
 آخر. 

 
 تعاقد:   كفالة   12-2

على المقاول تقديم كفالة تعاقد وذلك ضمان حسن تنفيذ العطاء المحال عليه تنفيذا تاما حسب الشروط الواردة في وثائق  
حسب نموذج الكفالة المرفق. وتكون قيمة هذه الكفالة الصادرة في أحد البنوك المرخصة بما يعادل  عقد المقاولة وذلك 

 . وذلك خالل ثالث أيام من توقيع االتفاقية بإضافة سنة المشروعسارية المفعول لمدة تنفيذ  % من قيمة العطاء 10
مصادرة كفالة العطاء   للمالكة التعاقد، فعندها يحق وإذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع االتفاقية أو عجز عن تقديم كفال

 المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء. وال يكون للمناقص أي حق في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها.
 

 كفالة إصالح العيوب )كفالة الصيانة(:    12-3
% من قيمة األعمال  10عيوب )الصيانة( بقيمة على المقاول أن يقدم عند تسليمه شهادة االستالم األولي كفالة إصالح ال

لضمان قيامه بتنفيذ أعمال   المنجزة  لألعمال سارية المفعول لمدة )سنة( من تاريخ االستالم الرسمي االبتدائي المنجزة
ل  الصيانة المطلوبة للمدة المنصوص عليها في العقد، بحيث تكون صادرة من بنك مرخص وبتسليم هذه الكفالة تعاد للمقاو

 كفالة حسن التنفيذ.
 

 -برنامج العمل:    -13
على كل مقاول تقديم تخطيط لسير العمل وبرنامج التنفيذ لكافة األشغال المتضمنة في العطاء وسوف يعتمد برنامج التنفيذ 

ن  م يناسبوععن تسليم برنامج التنفيذ تتجاوز مدة ال على ان  كأحد البنود األساسية عند تقييم العروض وإحالة العطاء 
 . تاريخ أمر المباشرة بالعمل

 
 -اآلليات و الجهاز الفني:  -14

 
على المقاول أن يقدم مع عطائه جدول يبين فيه اآلليات الرئيسية التي ينوي استعمالها وسنة ومكان صنعها ورقمها إضافة  

 إلى الئحة بأسماء الجهاز الفني مع خبرات وشهادات كل فرد. 
 



  قرى جنوب الضفة الغربيةج تطوير والعيادات التابعة لبرنام  أعمال انشائية متفرقة في المدارس: اسم المشروع 
 الشروط العامة والخاصةالموضوع : 

 
 

  20 من 9صفحة  

 
 

 -إلزامية العرض:     -15
 

مقدم ملزما للمناقصين وال يجوز سحب هذا العرض بعد تقديمه و يظل العرض ملزما للمناقص الذي تقدم  يعتبر العرض ال
 من تاريخ إيداعه للعرض، إال إذا حدد في الشروط مدة التزام أطول من هذه المدة.  ( يوما 90لفترة)به 
 

   -تقييم العروض: -16

 التالية: في مرحلة التقييم و اختيار المقاول تؤخذ بالحسبان األمور 
 اول الكميات  جد  العطاء فيسعر  . أ
 المشروع   مدة وبرنامج تنفيذ .ب 
   وحجم وكميات مشاريع مشابهه سابقة  خبرة وقدرة المقاول على التنفيذ .ت 
 الطاقم الهندسي والفني  المعدات و .ث 

 
 -أسلوب تدقيق العروض:  -17

هذه الجملة  إذا وجد في العرض خطأ أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون عليه  . أ
يطبق سعر الوحدة، وللجنة الحق  بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة ، وبالتالي يتم  

 تعديل مجموع األسعار أو المبلغ اإلجمالي للعطاء. 
إذا وقع تباين بين العدد المذكور باألرقام و المذكور كتابة بالكلمات، فتكون الكتابة بالكلمات هي   .ب 

 القيمة تبعاً لذلك. الملزمة وتصحح 
إذا وجد خطأ في أي من العمليات الحسابية، فإنه يتم تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح   .ت 

 ملزما للمناقص. 
إذا وجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو اكثر من البنود، فإنه يحق للجنة أما رفض العرض، أو   .ث 

نود العطاء األخرى، وعلى المناقص تنفيذها اعتبار تلك البنود غير المسعرة و كأنها محملة على ب 
 )فيما إذا أحيل عليه العطاء(، وذلك بدون مقابل. 

إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها، وللجنة الحق بأن ترفض عرضه أو أن   . ج
 لك. تعتمد السعر المعقول مقارنة بما يرد في العروض األخرى، وال يحق للمناقص أن يعترض على ذ

 
تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بكل ما ورد في هذه   . ح

التعليمات. كما تحتفظ بحقها في رفض أي عرض دون بيان األسباب، ويحق للجنة اختيار العرض  
  الذي تراه مناسباً، و إحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة، ويتم كل ذلك دون ان يكون ألي 

 مناقص لم يفز بالعطاء اي حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض. 
 

إذا قل عدد المقاولين المتقدمين لهذا المناقصة عن ثالثة فيحق للمسؤولين عن هذا المشروع إعادة   . خ
 طرح العطاء. 

 
 التفاوض مع المقاول الفائز بالعطاء: -18

لعطاء أن تتفاوض مع مقدم العطاء  يحق لصاحب العمل قبل أن تتخذ لجنة العطاءات أي قرار بخصوص ا .1
 المؤهل فنيا ومقدم أقل العروض إلعادة دراسة األسعار المقدمة من قبله. 

عرض سعره والتفاوض مع مقدم المالك في حالة فشل التفاوض مع مقدم العطاء المذكور في البند أعاله من حق  .2
قاولين مرتبين تصاعديا حسب األسعار إلى  العطاء الذي يليه من ناحية السعر، واالستمرار في التفاوض مع الم

 حين التوصل إلى اتفاق مع أحد المقاولين المتقدمين للعطاء. 

  ارسال رسالة رسمية للمؤسسة  واية تأخيرات من جهة المقاول يتم  يوما 80يتم انجاز العمل في مدة اقصاها  .3
 عليها بشكل رسمي.    حيث توافق المؤسسة

 
 إلغاء العطاء:   -19

 
 في إلغاء العطاء، دون أن يكون للمشتركين حق المطالبة بأي تعويض، وذلك في الحاالت التالية:  الحق  المالك

 عدم وجود أي عطاء مالئم فنيا.  .1
 جميع أسعار العطاءات المقدمة أكبر من المخصصات المرصودة للعطاء.  .2
 عدم كفاية المنافسة كوجود عطاءين أو أقل.  .3
 نات الفنية المتعلقة بالعطاء. حصول تغييرات جدية في المعلومات والبيا .4
 . القاهرةالظروف  .5
 فشل التفاوض مع جميع المقاولين المتقدمين للعطاء.  .6
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  20 من 10صفحة  

 
 

 
 : القوانين التي يطبق بموجبها العقد -20

 
بشروط العامة والشروط الخاصة الفلسطينية حيث تعتبر   1999بعقد المقاولة الموحد فيديك  على مقدم العطاء اإللمام 
بجميع القوانين واألنظمة السارية المفعول في   لعالقة بين المالك والمقاول وكذلك عليه اإللمامالمرجع األول لتحديد ا 

الضفة الغريبة وخصوصا تلك المتعلقة باأليدي العاملة واستيراد البضاعة والتأمينات والجمارك والضرائب وعلية أن  
 يراعي جميع األنظمة والتقاليد المتعلقة بتطبيق هذه القوانين.  

 
 حليل األسعار: ت -21

 
 الكميات. يجب على المقاولين أن يكون مستعدا عند الطلب منه تقديم تحليل لألسعار ألي بند من البنود الواردة في جدول  

 
 يجب على المقاول أن يرفق بنسخ طبق األصل من وثائق النظام الشركة والمستندات الثبوتية. 

 
 عنوان المناقصة الرسمي:  -22

وانا له ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة الرسائل واإلشعارات. وكل رسالة أو إشعار  على المناقص أن يحدد عن  
 تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر قد سلمت إليه.  

 
 : الدفعات  -23

بعد إنهاء وإنجاز جميع اإلعمال المتفق   الموقعة بدفع التزاماته المالية للمقاول بموجب االتفاقية يقوم المالك  .1
 -وبعد أن يقدم المقاول الوثائق التالية ألجل صرف الدفعة.عليها 
طلب استالم أولي للمشروع مرفقاً بكشف خاص يشتمل على المواد المستخدمة و األعمال   . أ

 التي تم إنجازها بتكاليفها وفقا لكتاب العطاء. 
شهادة استالم موقعة من قبل عضوين من اللجنة المشرفة ومهندس الموقع المنتدب و   .ب 

 دس المشرف على المشروع. المهن 
شهادة استالم مواد موقعة من قبل عضو من اللجنة المشرفة ومهندس الموقع المنتدب   .ت 

 ويصادق عليها المهندس المشرف على المشروع. 
 فاتورة ضريبية رسمية موقعة ومختومة ومفصلة وتطابق قيمتها لقيمة دفعة.  .ث 
ضافة ومختومة بختم اإلعفاء  يجب أن تكون الفاتورة المقدمة بدون ضريبة القيمة الم . ج

 الضريبي من دائرة الضريبة والجمارك، وخالفا لذلك ال تصرف الدفعة. 
يوما من   60بقيمة الدفعة خالل  بالشيكل اإلسرائيلي يقوم الفريق األول بتحرير شيك  . ح

 . تاريخ استالم كافة هذه الوثائق كاملة 
 ألول الحق في رفضها. أي نقص في هذه الوثائق أو في التوقيعات يمنح الفريق ا . خ
 مراعاة متطلبات الدفعة النهائية في المواصفات الخاصة.  . د
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 إجابة دعوة عطاء
 

 جنوب الضفة الغربيةأعمال انشائية متفرقة في المدارس والعيادات التابعة لبرنامج تطوير قرى 
 
 

 ، مؤسسة الرؤية العالمية إلى السادة 
 

بعد أن قرأت دفتر العطاء ودققت بإمعان في المواصفات الفنية وجداول    ---------------- أنا الموقع اسمي أدناه

 قد تفهمت بأن الفريق األول يرغبالكميات واطلعت على المخططات والرسومات الخاصة بالعطاء،  أقر بأنني 

 : بتنفيذ 

 جنوب الضفة الغربية أعمال انشائية متفرقة في المدارس والعيادات التابعة لبرنامج تطوير قرى

وإنني متجاوب جوهريا مع  وقمت بزيارة الموقع واطلعت على إمكانية العمل فيه وثائق العطاءكافة  مع

 وبناء على ما سبق أسندت عطائي هذا. , العطاءمتطلبات وشروط 

أتعهد في حال الموافقة على عرضي بأن انفذ كامل األعمال المنصوص عليها بموجب هذه الوثائق وباألسعار 

 شيكل ----------المسجلة في جدول الكميات وحسب المواصفات والشروط والمخططات وبقيمة إجمالية قدرها 

من تاريخ استالم أمر المباشرة  تقويمي ( يوما    80    )، وأتعهد بإنجاز كامل العمل خالل مدة أقصاها 

 بالعمل.  قيمة العطاء غير خاضعة لجدول غالء المعيشة أو أية اختالفات في أسعار العملة أو المواد.

وأتعهد بتزويدكم بكفالة تأخير والتزام بشروط تشغيل العمال وكفالة حسن تنفيذ الستخدامها من قبلكم في حالة  

 رة أو اإلخالل بأي من مواصفات العمل.عدم إنجاز العمل في الفترة المذكو

 

وأتعهد بتنفيذ كافة أعمال التصليحات وأعمال الصيانة لمدة سنة كاملة من تاريخ االستالم األولي للمشروع وان  

 من تكلفة المشروع الحقيقية لهذا الغرض.      ارفق كفالة بنكية بقيمة 

 

وتعتبر هذه بمثابة  كفالة  شيكل    ---------يمة بق  شيك بنكي/ كفالة بنكية مصدق/ة أرفق مع عرضي هذا

عطاء لضمان  تنفيذي لعرضي هذا، وفي حالة عدم التزامي الكامل ببنود العرض عند إحالة العطاء علي فمن 

 حقكم مصادرة هذا المبلغ، وإحالة المشروع ألي مقاول آخر.

 
 االسم:__________________________________ 

 
 رسمي:______________________ التوقيع والختم ال

 
 التاريخ:____________________________ 
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 مر مباشرة بالعمل أ
 

 ------------: التاريخ
 

 ----------------------- : إلى
 

 الرؤية العالمية   من:
 

 جنوب الضفة الغربيةأعمال انشائية متفرقة في المدارس والعيادات التابعة لبرنامج تطوير قرى 

 

أعمال انشائية متفرقة في  بخصوص   العالمية   ة مؤسسة الرؤي وبين  االستناد لالتفاقية الموقعة بينكم ب

المقدم من قبلكم والموافق عليه من   جنوب الضفة الغربيةالمدارس والعيادات التابعة لبرنامج تطوير قرى 

ات، فإننا نصدر  إليك  قبل لجنة العطاءات، وبالتقيد التام بكافة المواصفات الفنية وجداول الكمي 

.  وعليه فان فترة توريد المواد وتنفيذ أعمال  ------------أمر المباشرة بالعمل ابتداء من تاريخ 

 يوما تقويميا ابتداء من التاريخ المذكور أعاله.   -80--المشروع بالكامل هي 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

   ية جنوب الضفة الغرب   –مؤسسة الرؤية العالمية 

 

 

 

 

 

                                                كفالـة عطـاء

 . -------------------التاريخ:   
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 الشروط العامة واخلاصةاملوضوع :  

 
 بموجب مواصفات فنية محددة قدمها في عطاء للمقاولين.  

جب شهادة تسجيل رسمية تحمل تسجيل ضرائبي ـــــــــ  وحيث أن الفريق الثاني يصرح بأنه شركة مقاوالت/مقاول مرخص/ة بمو
 رقم ــــــــــ. 

 وحيث أن الفريق الثاني يصرح بأنه يمتلك الخبرات لتنفيذ وصيانة المشروع المذكور. 
 منها.  يتجزأ وحيث أن الفريق الثاني قد تقدم بعرض لتنفيذ هذا العطاء ومرفق لهذه االتفاقية ويشكل جزءا ال 

األول قد أرسى العطاء على الفريق الثاني بموجب قرار اإلحالة الصادر عن لجنة عطاءات المشروع المذكور   وحيث أن الفريق
 . إجمالي قدره ___________         بتاريخ _________ و بمبلغ 

 
 فقد اتفق الفريقان على ما يلي من الشروط و البنود: 

 
 تعتبر مقدمة هذه االتفاقية جزءا ال يتجزأ منها.  .1
 ر كافة المرفقات و الملحقات بهذه االتفاقية جزءا ال يتجزأ منها. تعتب  .2
يتعهد الفريق الثاني بتنفيذ كامل للمشروع المذكور وفقا للمواصفات الفنية وحسب الخرائط و التصاميم   .3

 المرفقة لدفتر العطاء الذي قدم عرضه استناداً له. 
لمرفقة لهذه االتفاقية وانه قام بالتوقيع عليها تأكيداً منه  يقر الفريق الثاني بأنه قرأ وتفهم كافة وثائق العطاء ا .4

 بذلك، و يتعهد بالتقيد التام بكافة ما ورد فيها. 
 يقر الفريق الثاني بأنه ملتزم بكل ما جاء في إجابته على دعوة العطاء المرفقة لهذه االتفاقية.  .5
 لمواصفات التي وردت في عرضه لتنفيذ العطاء. يتعهد الفريق الثاني بااللتزام و التقيد التام بكافة البنود و ا .6
يتعهد الفريق الثاني بإحضار العمال و الفنيين واآلليات و التجهيزات و المعدات الضرورية لتنفيذ  .7

 المشروع، على نفقته الخاصة وتحت مسئوليته المطلقة. 
عمل آخر يليه أو يحجبه أو   يتعهد الفريق الثاني وأثناء تنفيذه لألعمال بعدم االنتقال من نوع عمل إلى نوع .8

يغطيه أو يأسس عليه إال بعد معاينته وفحصه واعتماده خطيا من قبل المهندس المشرف، وخالفا لذلك يقوم  
 الفريق الثاني بإزالة كل ما تم إنجازه من أعمال إذا ما طلب منه ذلك وعلى نفقته الخاصة.  

المة العامة و األمان سواء للعاملين في  الفريق الثاني مسؤول مسؤولية مطلقة عن كافة شروط الس .9
المشروع أو لمحيط المشروع و الذي قد يتأثر به. وال يحق له مطالبة الفريق األول بأي تعويضات أو  

 أضرار قد يسببها تنفيذ المشروع. 
اتفق الفريقان على أن تكون قيمة المقاولة المالية شاملة للمواد الضرورية المستخدمة و أجرة العمل و   .10

 لمعدات وغيرها من أعمال اإلعداد و التحضير. ا
الفريق الثاني مسؤول مسئولية مطلقة عن جودة العمل وسالمة المواصفات الفنية وجودة المواد المستخدمة   .11

ومطابقتها للمواصفات الفنية والكميات المدرجة في العطاء المذكور، ويتحمل كافة التبعات المالية و  
لك إزالة وإعادة اإلنشاء إذا اقتضى األمر، و تعويض الضرر و العطل الناشئ  القانونية ألي خلل بما في ذ

 من ذلك. 
يعتبر استالم أي من مندوبين الفريق األول للمواد األولية المنوي استخدامها في المشروع بمثابة إقرار   .12

لمواصفات،  أولي، وال يعني ذلك  بأي حال من األحوال إقرارا بالموافقة على سالمة وصحة الكميات و ا 
 طالما لم يدعم ذلك ويقترن بتوقيع المهندس المشرف على المشروع و المعين من قبل الفريق األول. 

يتعهد الفريق االول بمنح  الفريق الثاني مدة اسبوع من تاريخ استالم امر المباشرة  لتحضير الموقع حسب   .13
 . 99فيدكقانون 

ي األعمال يحق للفريق األول سحب قيمة كفالة التعاقد و  في حال عدم التقيد بالتنفيذ أو في حال التأخير ف .14
 التأخير وااللتزام بشروط تشغيل العمال مباشرة و دون حاجة للرجوع للفريق الثاني أو موافقته على ذلك. 

بعد إنهاء وإنجاز جميع  يقوم الفريق األول بدفع التزاماته المالية للفريق الثاني بموجب هذه االتفاقية  .15
 :تفق عليهااإلعمال الم

 -يقدم الفريق الثاني للفريق األول الوثائق التالية ألجل صرف الدفعة.  إنجاز األعمال،  في نهاية .16
مرفقاً بكشف خاص يشتمل على المواد المستخدمة و األعمال   أولي للمشروع  طلب استالم . أ

 التي تم إنجازها بتكاليفها وفقا لكتاب العطاء. 
ن اللجنة المشرفة ومهندس الموقع المنتدب  شهادة استالم موقعة من قبل عضوين م .ب 

 ومهندس البنية التحتية و المهندس المشرف على المشروع. 
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  20 من 14صفحة  

 
 

شهادة استالم مواد موقعة من قبل عضو من اللجنة المشرفة ومهندس الموقع المنتدب   .ت 
 ويصادق عليها المهندس المشرف على المشروع. 

 يمتها لقيمة دفعة. فاتورة ضريبية رسمية موقعة ومختومة ومفصلة وتطابق ق .ث 
يجب أن تكون الفاتورة المقدمة بدون ضريبة القيمة المضافة ومختومة بختم اإلعفاء   . ج

 الضريبي من دائرة الضريبة والجمارك، وخالفا لذلك ال تصرف الدفعة. 
يوما من   60بقيمة الدفعة خالل  الشيكل االسرائيلييقوم الفريق األول بتحرير شيك  . ح

   . لوثائق كاملة تاريخ استالم كافة هذه ا
 أي نقص في هذه الوثائق أو في التوقيعات يمنح الفريق األول الحق في رفضها.  . خ

عند صرف قيمة الدفعة األخيرة يتم تحرير كفالة تعاقد وكفالة التأخير وااللتزام بشروط تشغيل   .17
 العمال من قبل الفريق األول لصالح الفريق الثاني.

% من قيمة العطاء وبعد  25تقليصها بنفس األسعار حتى يحق للفريق األول زيادة األعمال أو  .18
 ذلك يتم زيادة األعمال أو تقليصها فقط بموافقة الفريقين.

يحق للفريق األول الطلب من الفريق الثاني تنفيذ بعض األعمال يدويا وفقا لما يرد في جدول   .19
 الكميات. 

لين لديه من سكان المنطقة التي  % على االقل من العام50الفريق الثاني ملزم باختيار ما نسبته  .20
 ينفذ فيها المشروع وتقديم كشوفات بأسماء العمال وعدد األيام التي عملوا بها. 

يحق للفريق األول إجراء اختبارات فنية على المواد التي تم توريدها وترفض أية مواد غير   .21
 مطابقة للمواصفات و الفحوصات وتكون على حساب الفريق الثاني.

الثاني بدفتر و حسابات ووثائق و فواتير أصولية عن األمور المتعلقة بالمشروع   قالفري  يحتفظ .22
ويحق للفريق األول أو من ينوب عنه االطالع على هذه الوثائق و الكشوفات وفحصها و  

 تصويرها إذا رغب. 
يلتزم الفريق الثاني بصيانة شاملة لكافة جوانب المشروع لمدة سنة من تاريخ توقيع شهادة   .23

للمشروع. و يكون مسؤوال عن أي عطب أو تلف و يتولى إصالحه أو استبداله   ستالم األولية واال
 على نفقته الخاصة. 

 بعد انقضاء فترة الصيانة المجانية للمشروع يحرر الفريق األول كفالة الصيانة.  .24
 يحال أي خالف بموجب هذه االتفاقية للتحكيم اإللزامي أوال.  .25

 
 قد جرى توقيع هذه االتفاقية و إبرامها هذا اليوم ________ الموافق _________. و بناءا على ما ذكر أعاله ف

 
 التواقيع

 
 المقاول/المتعهد -فريق ثاني             مؤسسة الرؤية العالية     –فريق أول 
 

 االسم/التوقيع           االسم/التوقيع
1_____________________    .                          _______________                         

   
2_____________________    .   ___________________  

 
 ______________ ل  تم توقيع هذه االتفاقية بشهادة السيد/ة _________ممثال

 
 التوقيع_____________________

 
 

 الشروط الخاصة 
 
 
 شروط السالمة العامة .1
 

السالمة العامة لألفراد واألبنية بحيث يتم ضمان سير العمل بصورة آمنة دون إلحاق  على المقاول تأمين شروط وظروف 
أي ضرر بالمنشات القائمة أو العاملين بالمشروع أو المستخدمين للمنشآت أو المارين بالجوار، وذلك من خالل وضع  

 . السواتر والحواجز حول حدود المشروع باالرتفاع الكافي لضمان سير العمل بشكل أمن
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على المقاول االلتزام بضمان سير العمل االعتيادي داخل المنشئات القائمة دون أي تشويش بسبب األعمال، وعليه التنسيق  
 مع المسؤولين في المنشئات القائمة لضمان ذلك، وفي حال تنفيذه لألعمال داخل حدود األبنية القائمة. 

 
(  All Risks Policyصاحب العمل ضد كل المخاطر ) بوليصة التأمين: على المقاول توفير بوليصة تأمين ل .2

 تتضمن ما يلي: 
 التأمين على األشغال الدائمة والمؤقتة بما فيها المواد والتجهيزات بقيمة العقد. (أ

 ( شيكل                )التأمين على ممتلكات الفريق الثالث بقيمة  (ب 
 ( شيكل               ) التأمين على ممتلكات صاحب العمل بقيمة  (ت 
 ( شيكل                ) فريق ثالث بقيمة  –لتأمين على األشخاص )حوادث( ا (ث 
 ال وموظفي المقاول : التأمين على عم ( ج
 25/12/2001من  ابتداءالمعمول به  2000لسنة  7حسب القانون الفلسطيني رقم  
 ( شيكل               ) حدود تغطية المصاريف الطبية لكل حادث -
 ( شيكل                   )المبلغ المقطوع للحادث  -
 ( شيكل                  ) القيمة التقديرية لمجموع الرواتب -

ويشترط أن تكون البوليصة سارية المفعول طوال مدة تنفيذ المشروع بالنسبة لكافة البنود أعاله، وسارية  
 . (أ  ) المفعول طوال فترة الصيانة للبند

 ( شيكل               )ع بقيمة  دمة في الموقالتأمين على المعدات المستخ-ح
 

 مـدة العطــاء  .3
 

 يتم إنجاز جميع األشغال خالل المدة المحدودة في إجابة دعوة العطاء وتبدأ اعتبارا من تاريخ أمر المباشرة. 
 
 وكيــل المقــاول  .4
 

  4ء ال تقل عن يشترط أن يكون وكيل المقاول مهندسا مدنيا وعضوا في نقابة المهندسين، وله خبرة في أعمال البنا
عن كل يوم غياب من   شيكل 200سنوات، وفي حال تخلف المقاول عن تعيين وكيل له أو غيابه، يحق للمالك خصم مبلغ 

مستحقات المقاول دون الحاجة ألي إجراء قانوني. كما ويجب أن يكون دوام الوكيل يوميا طوال فترة العمل في المشروع  
ة الرابعة مساء وان يقوم بتوفير المكان المالئم لطاقم اإلشراف لمتابعة المشروع  من الساعة السابعة صباحا حتى الساع

 بشكل الئق وأمن. 
 
 العطــل والضـرر  .5
 

يحق للمالك أن   المحددة، إذا تأخر المقاول في إنجاز كافة األعمال المطلوبة بالعطاء، وبشكل غير مقبول خالل الفترة 
القيمة الكلية  من  % 10وكسقف  عن كل يوم تأخيرنتاج اليومي من معدل اإل 10 %يستوفي من المقاول مبلغ 

باالضافة الى ما يترتب على تمديد المشروع من الراتب الشهري للمهندس المشرف و مواصالته و كل ما يتعلق  ،للعطاء
 وذلك لتغطية كافة مصاريف وعطله وضرره.  بذلك,

 
 
 
 تنفيــذ األشغال  .6
 

لذلك يجب على   التنفيذ،لمشروع يجب أن تكون على مستوى عال من اإلتقان ودقة أن األشغال التي سيتم تنفيذها في ا 
 المقاول اخذ ذلك بعين االعتبار وانتقاء األكفاء لتنفيذ هذه األعمال. 

 
 
 الكتالوجات والعينات  .7
 

والكهربائية إلى  على المقاول تقديم الكتالوجات والنماذج والعينات لمختلف األعمال المعمارية واإلنشائية والميكانيكية 
، بحيث تكون مطابقة للمواصفات وذلك ألخذ الموافقة على استعمالها،  المشرف   من المكتب الهندسي المهندس المشرف 

 وأي مواد تحضر دون اخذ هذه الموافقة تكون عرضة للرفض. 
 
 المواصفات المقيدة  .8
 



  قرى جنوب الضفة الغربيةج تطوير والعيادات التابعة لبرنام  أعمال انشائية متفرقة في المدارس: اسم المشروع 
 الشروط العامة والخاصةالموضوع : 

 
 

  20 من 16صفحة  

 
 

ل التقيد به وال يغيره اال بموافقة خطية من  في حالة وجود مصدر وحيد إلحدى المواد أو المنتجات ، يجب على المقاو
 المهندس مقرونة بموافقة المالك . 

 
 حدود المشروع  .9
 

يقوم المهندس المشرف بتسليم حدود المشروع للمقاول وعلى المقاول تثبيت هذه الحدود وعمل نقاط مرجعية له، كما  
دس وبعد تدقيقها واعتمادها تصبح هذه الشبكية ويتوجب على المقاول عمل شبكية تسوية ألرضية المشروع وتقديمها للمهن 

هي المرجعية لحساب كميات الحفر والردم بالمشروع، وعلى المقاول تدقيق حدود المشروع من خالل تأكيد هذه النقاط من  
 قبل قسم الهندسة والمساحة في المجلس البلدي أو المحلي بشكل رسمي وقانوني. 

 
 ولين اآلخرين التسهيالت الواجب تقديمها إلي المقا .10

 
على المقاول أن يقدم كافة التسهيالت الالزمة للمقاولين اآلخرين الذين يعهد لهم المالك بأعمال غير مشمولة بالعطاء، وان  
ينسق عمله مع سير أعمالهم، وان ال يسبب لهم أي عرقلة أو تأخير أو إتالف للمواد التي يحضروها للموقع، ويتحمل  

و ضرر أو خسارة مادية تلحق بالمالك أو بأي متعهد أخر بسبب عدم قيامه بتقديم التسهيالت  المقاول مسؤولية أي عطل أ 
 الالزمة. 

 
 زيارة الموقع  .11

 
على المقاول زيارة الموقع واالطالع على األوضاع العامة والخاصة به على نفقته الخاصة ويعتبر مسؤوال عن تنفيذ هذه  

 الزيارة. 
 

 التسعير  .12
 

بنود هذا العطاء أن يأخذ باالعتبار كافة التعليمات والمتطلبات المنصوص عليها في الشروط  على المقاول عند تسعير 
 والمخططات والمواصفات بحيث يتأكد أن أسعاره تشمل كافة التكاليف الالزمة إلنجاز األعمال بالشكل المطلوب. 

 
 إلغاء بنود العطاء  .13

 
أو تقصان كميات أي من البنود بغض النظر عن نسبة الزيادة أو  يحق لصاحب العمل إلغاء بنود كاملة من العطاء أو زيادة 

 النقصان دون أن يؤثر ذلك على سعر أي بند من البنود، كما يحق له تجزئة العطاء بالشكل الذي يراه مناسبا. 
 

 الفتات المشروع:   .14
 

المشرف مبينا عليها  حسب األبعاد التي يوافق عليها المهندس يافطتين من المعدنيقوم المقاول بتوريد وتركيب  .1
، وتكون أجور التوريد والتركيب مشمولة ضمن أسعار  بعد انجاز المشروع  اسم المشروع والمالك والممول

بعد العطاء، ويتم تركيب الالفتة المعدنية التعريفية بالمشروع على مدخل المشروع، شريطة أن يتم تركيبها
عن كل يوم تأخير ابتداء   شيكل 200    يم المقاول تلقائيا وأي يوم تأخير في تركيبها يتم تغرانجاز االعمال 

 من تاريخ المباشرة. 
على المقاول الفائز بالعطاء توفير الالفتات واإلشارات، ووسائل التحذير من األخطار في بداية الطريق      .2

عامة.وحسب  ونهايته وفي مواقع الحفر وأي مواقع أخرى تشكل األعمال المنفذة فيها خطرا على السالمة ال
 تعليمات المهندس المشرف. 

    
 

 تمديد مدة العقد  .15
 

يحق للمقاول المطالبة بتمديد مدة العطاء التعاقدية بمقدار مدة التأخير الزائدة عن الفترة المقررة في هذه المادة، وال تحسب  
يحق للمقاول المطالبة بأية  للمقاول أيام العطل الرسمية التي تخللت فترة تجهيز المخططات المعدلة لألساسات، كما ال 

 تعويضات مالية عن مدة التأخير أعاله. 
 

 االستالم األولى  .16
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  20 من 17صفحة  

 
 

يقوم المالك بتشكيل لجنة االستالم األولى بعد طلب المقاول ذلك منه خطيا، بعد إنجازه لكافة األعمال المطلوبة بالعقد، وبعد  
ن حيث الجوهر جاهز لألشغال(، يتم تسليم طلب  أن يكون المشروع جاهزا لألغراض التي انشأ من اجلها المشروع )م

المتعهد إلي المهندس المشرف والذي يقوم بدوره بالكشف على األعمال وأعداد تقرير وتوصية بالموافقة على تشكيل لجنة  
االستالم، ويحق لهذه اللجنة رفض أية أعمال تم تنفيذها بشكل مخالف للمخططات والمواصفات وطلب إزالته، وخصم أية  

بالغ من مستحقات المقاول في حالة إخفاقه بتصليح الوضع وعمل وفق مالحظات اللجنة وضمن المهلة التي يتم تحديدها م
في محضر االستالم و تعتبر هذه المهلة من ضمن فترة الصيانة في حالة إنجاز المقاول لهذه المالحظات في الموعد  

 تاريخ االستالم األولى للمشروع. المحدد وعكس ذلك يحق للجنة االستالم تعديل وإلغاء 
 

 استالم المالحظات  .17
 

بعد إنجاز المقاول لجميع المالحظات والنواقص الواردة في محضر االستالم األولي، يتقدم بطلب رسمي وخطي للمهندس  
اينة المشرف الستالم هذه المالحظات، والذي يقوم بدوره بإعالم األشخاص المفوضين الستالم هذه المالحظات، وبعد مع

هذه المالحظات وفي حال إنجازها من قبل المقاول حسب األصول يتم إعداد محضر استالم المالحظات والنواقص  
 وتوقيعه حسب األصول. 

 
 

 عدم وضوح المواصفات  .18
 

في حال عدم وضوح المواصفات ألي بند من بنود األعمال أو عدم ورودها في وثائق العطاء أو وجود تعارض بين  
)هام  . ماد افضل المواصفات المعتمدة من طرف المهندس والمالك الكميات أو المواصفات فيتم اعت المخططات وجدول 

   جدا( 
 

 المطالبة المالية النهائية  .19
 

 مستوفية للشروط التالية: يوم من تقديمها على أن تكون  60تصرف الدفعة النهائية للمتعهد خالل فترة ال تزيد عن 
مخبرية للمواد ولألعمال المتعلقة بالمشروع، ودراسة نتائج هذه التقارير وتقييمها تقديم المقاول لجميع الفحوصات ال .1

وعدم إدراج أي بنود في المستخلص قبل التأكد من نجاح وسالمة هذه النتائج، وضرورة التزام المختبرات  
فحوصات على  المرخصة بإدراج توصياتها حول هذه الفحوصات في نهاية التقرير وتكون نفقات ومتطلبات هذه ال

 نفقة المقاول. 
 تقديم رسومات توضيحية ضمن كشوفات حصر الكيل المرفقة تبين كميات بنود العطاء المنجزة وكيفية حسابها. .2
يقوم المتعهد بتقديم حصر كميات تفصيلي موقع ومعتمد من المهندس المشرف إضافة لخالصة األعمال المنجزة   .3

 وشهادة الدفع. 
 ال والمالحظات المحددة من قبل لجنة االستالم. إنهاء المقاول لكافة األعم .4
( على نسختين بحيث تكون كاملة إضافة إلي نسخة   As Built Drawingsيقوم المقاول بعمل مخططات ) .5

    A4( وان تكون معتمدة من المهندس المشرف وموقعة من المقاول وان تكون مطوية بقياس  CDإلكترونية ) 
 . A3ياس لسهولة أرشفتها ونسخة مصغرة بق

 كافة المستندات المطلوبة من المتعهد من شهادة ضريبة وخالفه.  .6
 كفالة الصيانة.  .7
قرار اإلحالة، أمر المباشرة، صورة عن العقد، محضر االستالم األولى، محضر استالم المالحظات، المخالصة   .8

 النهائية.
 عة من قبل المهندس المشرف(. نات الصب المختلفة والموقوذ اعلى المقاولين تسليم جميع اآلذنات الخطية ) .9

 جميع الوثائق المقدمة في المطالبة يجب أن تكون موقعة ومعتمدة من المهندس المشرف )بجميع الصفحات(.  .10
 
 

 المخططات اإلضافية  .20
 

يقوم المتعهد   دوالرفي حالة طلب المتعهد نسخة إضافية من مخططات المشروع فسوف يتم بتزويده بها لقاء مبلغ مائة 
 مالك. بدفعها لل

 
 إعادة المخططات والوثائق .21

 
يقوم المناقص بإعادة كافة وثائق ومخططات العطاء موقعة ومختومة من قبله وفي حالة عدم إعادة أي من الوثائق مع  

 العرض المقدم يحق للجنة العطاءات استبعاد العرض. 
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  20 من 18صفحة  

 
 

 
 

 تحميل األعمال والمواد  .22
 

بند كان في جداول الكميات فعلى المقاول تنفيذه ويكون محمال  في حالة عدم ذكر مادة أو عمل في صلب األعمال وألي 
 وقات لقاء ذلك. فر  على سعر البند تلقائيا وال يحق للمقاول المطالبة بأية

 
 األيدي العاملة  .23

 
 المقاول ملزم بان تكون األيدي العاملة في المشروع من سكان المنطقة التي ينفذ فيها المشروع. 

 
 األعمال اليدوية  .24

 
 . الموقعملزم بتنفيذ بعض بنود األعمال يدويا وفقا لما يتم تحديده في  المقاول

 
 المباني القائمة في الموقع   .25

وحسب تعليمات   البلدية على المقاول أن يحافظ على المباني في الموقع بشكل كامل وتام وذلك بالتنسيق الكامل مع إدارة 
 وإرشادات المهندس المشرف. 

 
 . تقديم برنامج العمل:  .26

 
من تاريخ المباشرة أن يعد ويقدم للمهندس لموافقته برنامجا لخطته في تنفيذ األشغال بذلك الشكل   يومينالمقاول خالل  على

(  .C.P.Mوالتفاصيل التي يحددها المهندس، ويكون برنامج العمل على شكل برنامج خطي أو على شكل المسار الحرج )
المقاول أن يقدم إلطالع المهندس وصفا خطيا عاما للترتيبات واألساليب  مع بيان مواعيد شراء المواد والتجهيزات. وعلى 

 التي سيتبعها في تنفيذ األشغال، كلما طلب إليه المهندس ذلك. 
 تعديل برنامج العمل:  .27

 
  28إذا تبين للمهندس في أي وقت أن سير العمل الحقيقي في تنفيذ األشغال ال يتفق والبرنامج الموافق عليه بموجب الفقرة 

فينبغي على المقاول عندئذ أن يأخذ بمالحظات المهندس ويعدل على البرنامج بشكل مدروس ومتقن وبمستوى فني الئق  
 من تاريخ مراجعة المهندس له لتأمين إنجاز األشغال خالل مدة العمل.  يومينوأن يقدمه خالل 

 
 

 مسؤوليات عامة:   .28
 

زمة لتنفيذ األشغال والمعدات الخاصة بها، وكذلك الهواتف، وذلك على  على المقاول أن يزود الموقع بالمياه والكهرباء الال
نفقته الخاصة، وإذا تعذر تزويد الموقع بالقوة الكهربائية يقوم بتزويده بمولد بقدرة كافية وبخزانات مياه ذات سعة مناسبة  

 وبالمحروقات المطلوبة. 
 
 

 فحص األشغال قبل تغطيتها:  .29
 

شغال أو حجبه عن النظر بدون موافقة مسبقة من المهندس، وعلى المقاول أن يتيح المهلة ال يجوز تغطية أي جزء من األ 
ليفحص ويقيس أي جزء من األشغال الذي ستجري تغطيته أو حجبه وأن يفحص األساسات   مدة يومين الكافية للمهندس

ثما يصبح أي جزء من األشغال الدائمة  قبل أن تقام عليها األشغال الدائمة، ويتعين على المقاول إشعار المهندس خطيا حي 
أو األساسات جاهزة للمعاينة، وعلى المهندس المبادرة بالحضور دون أي تأخير غير معقول لغاية فحص وقياس ذلك  
الجزء من األشغال الدائمة أو األساسات دون أي تأخير غير معقول إال إذا اعتبر هذا األمر غير ضروري وأشعر المقاول  

 بذلك.
 
 

 دمي المقاول : مستخ
يجب على المقاول تعيين طاقم متفرغ له خبره مالئمة في مشاريع مماثلة و تكون إلى الحد األدنى للخبرات كما  -أ

 يلي : 
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  20 من 19صفحة  

 
 

 مدني أو معماري بخبرة ال تقل   ممثل المقاول ) مهندس مقيم ( : مهندس .1

 -في تنفيذ مشاريع مشابهة , و يكون دوامه كما يلي :سنوات      4     عن

لجميع أيام األسبوع ما عدا العطلة   15:00و حتى  7:00ات الدوام الرسمي تكون من ساع •

 الرسمية . 

وعلى المقاول أن يقوم بذكر أسماء الطاقم المذكور أعاله مع سيرتهم الذاتية إلى المهندس المشرف بعد أسبوع  

 من استالم موقع العمل كحد أقصى. 

لمهندس ) بعد موافقة صاحب العمل ( باعتماد طاقم العمل , و في  عقوبة غياب أحد الطواقم المذكورة : يقوم ا -ب 

دوالر " عن كل يوم غياب لكل   50حالة غياب أحد هذه الطواقم بدون عذر مقبول يقوم المهندس باقتطاع مبلغ "

بشكل   االقتطاع عضو من هذه الطواقم من المبالغ المستحقة ) الدفعات ( للمقاول , للغياب الجزئي سوف يكون 

 ناسبي .ت 

 

 ( Extension of Time for completionتمديد مدة اإلنجاز : ) 
 أضف : 

 يتم تمديد مدة العقد زمنيا فقط بدون أي مطالبات إضافية من أي نوع من طرف المقاول في الحاالت التالية : 

اهمات و حواجز  توقف المقاول عن العمل بسبب الظروف السياسية السائدة في حينه من إغالقات و منع تجول و مد

 عسكرية ...الخ. 

توقف المقاول عن العمل بهدف عدم تشويش العملية التعليمية في المدرسة المجاورة أو المركز الصحي بناءا على  

 طلب احد الجهتين خطيا . 

 
 

   عرض المناقصة   ملحق
 مشاريع انشائية متفرقة لمدينة الخليل ) يطا ودورا ( و بيت لحم المشروع:

 

 التحديدات المادة رقم  البيان

 العامية   ة الرؤيصاحب العمل:  اسم
 الضفة الغربية –الخليل  -حلحول  العنوان :

  1/3و   1/1/2/2

المجموعه االستشاريه اسم المهندس: 
 للتنميه واالعمار 

1/1/2/4  

 اسم المقاول: 
 عنوانه: 

  1/3و   1/1/2/3

 طاء المقدم  % من قيمه الع 5     التعليمات لدخول عطاء  كفالة المناقصة

 % من قيمة االعمال المنفذة فعليا10 التعليمات كفالة اصالح العيوب 

 تقويميا من أمر المباشرة  ( يوم  08) 1/1/3/3 مدة االنجاز لألشغال 

 ( يوما تقويميا365) 1/1/3/7 العيوب   بإصالح فترة االشعار 

 ( 99) فيدك  عول القوانين الفلسطينية السارية المف 1/4 القانون الذي يحمل العقد 

 اللغة العربية  1/4 اللغة المعتمدة في العقد 

 اللغة العربية  1/4 لغة االتصال 

المدة التي سيمنح فيه المقاول حق الدخول  
 الى الموقع 

 من تاريخ امر المباشرة  مباشرا بعد 2/1

 قيمة ضمان االداء 
قيمة ضمان األداء خالل فترة االشعار  

 العيوب باصالح العيوب )ضمان اصالح 

 % من قيمة العقد المقبولة  10 4/2
 من قيمة األعمال المنفذة فعليا 10%

 مطلوب  4/9 نظام توكيد الجودة 

 يوميا   mP 4   -am8 6/5 اوقات العمل المعتادة

مدة التنفيذ  مقسوما على من قيمة العقد X(   0.10)  8/7 قيمة تعويضات التأخير 
 عن كل يوم تأخير شيكل  (  )الواردة اعاله 

 % من قيمة العقد 10 8/7 الحد األقصى لقيمة تعويضات التأخير

 ال يوجد  8/13 المبكر اإلنجاز مكافأة 



  قرى جنوب الضفة الغربيةج تطوير والعيادات التابعة لبرنام  أعمال انشائية متفرقة في المدارس: اسم المشروع 
 الشروط العامة والخاصةالموضوع : 

 
 

  20 من 20صفحة  

 
 

 يوما 28 10/1 الفترة المحددة للجنة تسليم األشغال 

النسبة المئوية التي تدفع للمقاول عن المبلغ 
االحتياطي الذي يتم صرفه اذا لم ترد في  

 الجداول 

 ال يوجد  ب   13/5

 ال يوجد  14/2 دفعة المقدمة قيمة ال

   الشيكل االسرائيلي 14/15 عمالت الدفع للمقاول 

 راجع الشروط الخاصة )بند التأمينات(  18/1 تقديم وثائق التأمينات

 % 10 14/3 نسبة المحتجزات 

 ال يوجد  14/3 الحد األعلى للمحتجزات 

 لعامة راجع المقدمة والشروط ا 14/5 التحضيرات عند الوصول الى الموقع

 ال يوجد  14/6 الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية 

 يوجد  14/8 الدفعات المتأخرة 

الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطرف  
 الثالث

 راجع البنود الخاصة  18/3

 من ثالثة أعضاء  20/2 تشكيل مجلس فض الخالفات 

تعين مجلس لفض الخالفات في حالة عدم  
 بين الفريقين االتفاق

و/أو نقابة المهندسين  الفلسطينيينمعية المحكمين ج 20/3
 او اتحاد المقاولين الفلسطينيين الفلسطينيين

سلطة تعيين المحكمين في حالة تخلف  
 عن التعيين األطراف

 بموجب قانون التحكيم الفلسطيني النافذ  20/6

 ثالثة أعضاء  20/6 عدد أعضاء هيئة التحكيم

 بموجب قانون التحكيم الفلسطيني النافذ  20/6 القواعد اإلجرائية للتحكيم 

مدة اإلنجاز   ( 1/1/5/6أقسام األشغال)
الخاصة  

 ( 1/1/3/3به)

سيتم تحديدها على من سيرسو عليه العطاء اّخذين  
 بعين اإلعتبار الفترة الزمنية للمشروع

مكافأة الحكم أو كل من األعضاء الثالثة  
 ومكافأة أي خبير اّخر 

 يقينمناصفة على الفر 20/2

                                                            
 

 مالحظة : 
 والبيانات .   واالتفاقيات لجميع نماذج العرض والضمانات    1999راجع كتيب عقد المقاولة الموحد_ فيديك 

 
   
 



محافظة الخليل- أعمال الوحدات الصحية لعيادة وادي الشاجنة في مدينة دورا  : اسم المشروع 

جدول الكميات:الموضوع

- جداول كميات أعمال الوحدات الصحية لعيادة وادي الشاجنة في مدينة دورا  

محافظة الخليل



محافظة الخليل- أعمال الوحدات الصحية لعيادة وادي الشاجنة في مدينة دورا  : اسم المشروع 

جدول كميات األعمال المدنية:الموضوع

أعمال الهدم و االزالة1

:االسعار تشمل

.تنظيف الموقع من جميع المخلفات*

.نقل وازالة ناتج الهدم  الى خارج الموقع*

المحافظة على التمديدات  الصحيه والكهربائيه وشبابيك وابواب ودربزينات *

.وواجهات البناء القائم

اجور وتكاليف هدم وازالة و نجف المراحيض القائمة والمدة االرضية داخل 1.1

. الوحدات الصحية  وترحيل ناتج الهدم الى مكبات معتمدة من قبل البلديه 

.وذلك  حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

1مقطوع

أجور وتكاليف خلع االبواب الحديدية حمايات الشبابيك لقائمة للوحدات 1.2

الصحية  وما يلزم التمام العمل وتسليم الناتج بحالة سليمة الى المالك او 

التخلص من منه في حال رغبة المالك، وذلك حسب تعليمات المهندس 

1مقطوعالمشرف

والسعر .  في الجدار الخرساني للعيادةD01أجور وتكاليف فتح باب جديد 1.3

يشمل القص والهدم بطريقة منظمة تضمن عد م احداث اي اضرار او 

انتشارالغبار وذلك بعد اخذ كل االحتياطات الالزمة ووضع حماية لالرضية 

ومن ثم ترميم حواف القص بالباطون وقصارته وجعله جاهزا  الستقبال حلق 

الباب، وكذلك يشمل  ترحيل ناتج الهدم واالزاله الى مكبات مكبات معتمده 

.من قبل البلديه وذلك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

1مقطوع

 في جدران الوحات الصحية W01أجور وتكاليف فتح شباكين جديدين  1.4

القائمة والسعر يشمل القص والهدم بطريقة منظمة تضمن عد م احداث اي 

اضرار ومن ثم ترميم حواف القص بالباطون وقصارته وجعله جاهزا  

الستقبال شبابيك االلمنيوم، وكذلك يشمل  ترحيل ناتج الهدم واالزاله الى 

مكبات مكبات معتمده من قبل البلديه وذلك حسب المواصفات وتعليمات 

2عدد.المهندس المشرف

مجموع اعمال  الهدم و االزالة

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

2/14مدني 



محافظة الخليل- أعمال الوحدات الصحية لعيادة وادي الشاجنة في مدينة دورا  : اسم المشروع 

جدول كميات األعمال المدنية:الموضوع

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

اعمال الخرسانة2

:االسعار تشمل *

.الحصمة والرمل, المياه, تخزين األسمنت - *

.الخلط والصب والرج في جميع المواقع -  *

.توريد وصب الخرسانة  الجاهزة  - *

*
.أعمال الطوبار ومواقعها حسب ما هو موصوف ومطلوب بالمخططات -  

.الفحوصات المخبرية الالزمة حسب المواصفات -  *

 من جميع 2سم/ كغم4200توريد وثني وتركيب حديد التسليح ذو اجهاد   -  

.االقطار واألطوال إال إذا ذكر خالف ذلك صراحة في البند

الكيل هندسي حسب المخططات  -  *

للتقعيدة  (B200)أجور وتكاليف توريد  وصب خرسانة مسلحة  من نوع 2.1

وذلك  (العيادة)التي فوق سطح الوحدات الصحية وفوق الوحدة الصحية 

 ملم 12السعر يشمل حديد التسليح  قطر . لثتبيث السقف المعدنية عليها

 ملم وتشريك الحديد بالباطون القائم والطوبار والصب  8واساور قطر 

والفحوصات المخبريه و جميع ما يلزم إلنجاز العمل  حسب المواصفات 

.الكيل هندسي.والمخططات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف
30.5م

سماكة  (B200)أجور وتكاليف توريد  وصب خرسانة مسلحة  من نوع 2.2

 سم الرضية الوحدات الصحية وانهاء السطح بشكل جيد من أجل استقبال 10

 والتي يشملها السعر بحيث تصل Nito proof 230مادة العزل االرضي 

سم على الجدار ، ويشمل السعر كذلك عمل تثمينة 30الى ارتفاع ال يقل عن 

.وذلك حسب المواصفات و تعليمات المهندس المشرف. على الزوايا

22م

مجموع اعمال الخرسانة  

أعمال الطوب االسمنتي3

 سم ال تقل 20اجور وتكاليف توريد وبناء  جدران طوب  اسمنتي  سماكة 3.1

  والسعر يشمل  المونة والقموط الخرسانية  2م/ كغم35مقاومتة للكسر عن 

  وحديد B200من خرسانة  نوع ( سم20*15)المسلحة على طول الجدار 

 ملم والدسر، وذلك  حسب المخططات  8 ملم واساور قطر 12التسليح قطر 

.وتعليمات المهندس المشرف  

210م

 سم الماكن محدودة  مثل االغالقات حول 10كما سبق ولكن طوب سماكه 3.2

21مأماكن التمديدات الصحية وما شابه

مجموع اعمال الطوب االسمنتي

3/14مدني 



محافظة الخليل- أعمال الوحدات الصحية لعيادة وادي الشاجنة في مدينة دورا  : اسم المشروع 

جدول كميات األعمال المدنية:الموضوع

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

اعمال القصارة4

:األسعار تشمل 

.توريد وتخزين األسمنت والركام والماء-  

.األعمال من جميع أنواعها ومواقعها -  

توريد وتركيب الزوايا المعدنية  على الزوايا  واالعمدة  والشبابيك  -  

.والشبك البالستيكي   بين جدران  الطوب والباطون  وعلى التمديدات 

.التغليف على التمديدات الكهربائية والصحية - 

 conplast X421IC اضافة السوائل المانعة للرطوبة أو الملدنات مثل 

  أو ما يعادله وذلك حسب مواصفات مصنع االنتاجfosrocمن  

.تنظيف الواجهات المراد تغطيتها -  

+ رشه مسمار )أجور وتكاليف توريد وعمل قصارة داخلية ثالثة وجوه 4.1

والسعر يشمل .ألسقف  الوحدات الصحية و حيثما يلزم  (ظهارة+ بطانه 

توريد وتركيب الشبك البالستيكي بين جدران الطوب والباطون وعلى 

التمديدات الكهربائية والميكانيكية  والزوايا المجلفنة وذلك حسب المواصفات 

.والمخططات  وتعليمات المهندس المشرف
22م

+ رشه مسمار )أجور وتكاليف توريد وعمل قصارة داخلية ثالثة وجوه 4.2

والسعر يشمل .للجدران والحوائط الداخلية و حيثما يلزم   (ظهارة+ بطانه 

توريد وتركيب الشبك البالستيكي بين جدران الطوب والباطون وعلى 

التمديدات الكهربائية والميكانيكية  والزوايا المجلفنة وذلك حسب المواصفات 

213م.والمخططات  وتعليمات المهندس المشرف

مسمار +جلنس)اجور وتكاليف توريد وعمل قصارة خارجية  اربعة  وجوة 4.3

والسعر يشمل الشبك البالستيكي االخضر اللون والمونة . (ظهارة+بطانة+

.  ويشمل ايضا مضافات مانعة للرطوبة وذلك حسب المواصفات  1:3نسبة 

213م

مجموع اعمال القصارة

4/14مدني 



محافظة الخليل- أعمال الوحدات الصحية لعيادة وادي الشاجنة في مدينة دورا  : اسم المشروع 

جدول كميات األعمال المدنية:الموضوع

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

أعمال البالط والرخام5

 سم من 3×30×30أجور وتكاليف توريد  وتركيب بالط تيرازو قياس  5.1

 ) ملم 8 سماكة 4اجود األنواع صناعة محلية مع كسر رخام إيطالي نمره 

بسماكة ( 3: 1)والسعر يشمل المونة  (تقدم عينات للموافقة عليها قبل التبليط

ويشمل السعر الترويب  (عدسية )سم وكذلك فرشة الطمم من الحصمة 3

باالسمنت األبيض والجلي والتنعيم في الموقع  كذلك يشمل السعر اجور 

 سم   من نفس نوع البالط بارتفاع 1وتكاليف تقديم وتركيب بانيل سماكة 

ويجب أن يكون . سم وبحيث يطابق حلول البانيل مع حلول البالط األرضي7

البالط مربع وخالي من العيوب واألخطاء، والكيل هندسي صافي من وجه 

.البانيل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف

25م

أجور وتكاليف توريد  وتركيب بالط كراميكا سيراميك مانع لإلنزالق 5.2

لالرضيات ايطالي او اسباني او ما يعادله  وباللون الذي يحدده المهندس 

وفرشة الطمم من  الرمل المفلفل باالسمنت   (3 : 1)والسعر يشمل المونة 

والترويب بواسطة روبة جاهزة   والتنظيف والكيل هندسي صافي بعد خصم 

 وذلك حسب الشروط والمواصفات 2م0.25الفتحات التي تزيد عن 

.(تقدم عينات للموافقة عليها قبل التبليط)وتعليمات المهندس المشرف 

22م

أجور وتكاليف توريد  وتركيب بالط سيراميك مزجج للجدران 5.3

 سم ايطالي أو اسباني أو ما يعادله  باللون الذي يحدده 0.60×30×20

المهندس والسعر يشمل المونه خلف البالط والدبق وحف الزوايا ووضع 

زوايا المنيوم  وكل ما يلزم حسب المخططات والمواصفات وتعليمات 

 2م0.25المهندس والكيل هندسي صافي بعد خصم الفتحات التي تزيد عن 

.(تقدم عينات للموافقة عليها قبل التبليط)
215م

أجور وتكاليف توريد  وتركيب براطيش داخلية للشبابيك والفتحات واعتاب 5.4

 سم على ان تركب 3االبواب  وحيثما يلزم من رخام بلدي مجلي بسماكة 

 والسعر يشمل 3-1بشكل متقن بمونة من االسمنت والرمل والناعمة بنسبة 

.الترويب باالسمنت األبيض حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف

21م

 2 سم للدعسة و3أجور وتكاليف توريد  وتركيب  رخام بلدي مجلي بسماكة 5.5

سم للمرايا وذلك للدراج الواصل ما بين الوحدة الصحية والوحدات الصحية  

والسعر يشمل  الطمم، وتدوير الحواف  و عمل مصدات على طرفي الدرج  

وجميع االعمال  الالزمة النهاءالعمل حسب المخططات وتعليمات المهندس 

.الكيل بالمتر الطولى لعرض الدرجة شاملة الدعسة والمرايا . المشرف

22م

مجموع أعمال البالط والرخام

5/14مدني 



محافظة الخليل- أعمال الوحدات الصحية لعيادة وادي الشاجنة في مدينة دورا  : اسم المشروع 

جدول كميات األعمال المدنية:الموضوع

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

أعمال الدهان والطراشة6

كافة مواد أعمال الدهان من الصناعة الوطنية المحلية واألسعار بها تشمل 

.الحف وإغالق الفجوات وتنظيف األوجه والمساحات المراد طالئها

أجور وتكاليف توريد وعمل دهان سوبر كريل  صناعة وطنية للجدران 6.1

الداخلية والسعر يشمل  الحف ووجة تاسيس بوند رول وعمل وجهين  

معجونه  وثالثة وجوه دهان أملشن من النوع واللون الذي يوافق عليه 

المهندس المشرف والسعر يشمل الحف والتفقد بالمعجونة وجميع ما يلزم 

كامال حسب المواصفات والمخططات والكيل هندسي وتخصم الفتحات التي 

213م.2 م0.5تزيد عن

وجه )أجور وتكاليف توريد  وعمل دهان بوليسيد  لألسقف  صناعة وطنية 6.2

من النوع واللون الذي يوافق عليه المهندس  (تأسيس ووجهان بوليسيد

المشرف والسعر يشمل الحف والتفقد بالمعجونة وجميع ما يلزم كامال حسب 

.المواصفات والمخططات والكيل هندسي بعد خصم الفتحات
22م

مجموع أعمال الدهان  والطراشة

اعمال المنجور الخشبي7

األسعار بها تشمل أعمال الحف وحرق العقد  (الخشب)كافة أعمال المنجور 

وتقديم عينات للمهندس . وتأسيس زيت حار والمعجونة وأندر كوت

.لالعتماد

أجور وتكاليف  توريد وتركيب أبواب خشبية كبس سويد صنف أول بدون 7.1

ملم مع الحلق الرئيسي من 5مع معاكس سماكة  (سم4.5)عقد سماكة صافية 

 سم  من كل جهة عن 1.0 ملم وبحيث يكون بارز1.5الصاج  سماكة 

وجه  )الباب + والسعر يشمل دهان الحلق .  القصارة او البالط الصيني 

تأسيس ووجهين معجونة  للباب ووجه أندركوت ووجهان دهان زياتي 

وكذلك القطع المعدنية والزرافيل   (وباللون والنوع الذي يوافق عليه المهندس

 سلندر وإشارة للحمامات البواب Wallyوااليادي من النوع االصلي  

الحمامات  وثالث مفصالت فوالذية مقاومة للصدأ واستوبات كاوتشوك 

سم ألبواب الحمامات 15بإرتفاع  (kick Plates)وإستعمال ألواح ألمنيوم 

 سم عن البالط،   حسب المخططات 5ويكون ارتفاع درف الباب للحمامات 

.والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

1عددسم90 بين العيادة والحمامات عرض D01باب 7.1.1

2عدد سم80 للحمامات عرض D02باب 7.1.2

مجموع اعمال المنجور الخشبي

6/14مدني 



محافظة الخليل- أعمال الوحدات الصحية لعيادة وادي الشاجنة في مدينة دورا  : اسم المشروع 

جدول كميات األعمال المدنية:الموضوع

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

االعمال المعدنية وااللمنيوم8

كافة أعمال الحديد والفاصون األسعار بها تشمل أعمال الحف والبردخة 

والتنظيف ووجهين تأسيس دهان مقاوم للصدأ وتفقيد معجونة ووجهان 

.السعر يشمل تقديم عينات للمهندس لالعتماد. دهان زيت 

    بروفيل W01(50*50)أجور وتكاليف توريد  وتركيب شبابيك المنيوم  8.1

 4500  Dry keep with fly screen and architrave واللون 

والسعر يشمل الزجاج الصلب  سماكة . حسب ما يحدده المهندس المشرف

  ملم وبعدها من 6 ملم مزدوج بينهم الجالتين الخاص ومن ثم فراغ 3+3

الخ حسب ...  ملم   وجميع القطع الالزمة من زرافيل وبيش 4زجاج صلب 

الكاتالوج الشركو المنتجة ويشمل السعر ايضا المعجنة حول الحلوق بمعجون 

سيليكون وذلك حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس 

.(A602)الكيل هندسي وحسب التفصيلة .المشرف

2عدد

أجور وتكاليف توريد  وتركيب حديد  حماية للشبابيك   والسعر يشمل الدهان 8.2

وجهين تأسيس ووجهين دهان زياتي باللون والنوع الذي يوافق عليه 

.المهندس وجميع ما يلزم حسب والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

2عدد

أجور وتكاليف توريد  وتركيب مظله حديديه من الواح الشندويش المعزولة 8.3

 ملم من الجانبين 0.5 ملم والمكونة من الصاج المجلفن سماكة 50سماكة 

 50mm THK )وبينهما طبقة عا زلة من البولي يوريثين المضغوط 

insulted sandwich roof panel)  وقابلة للتوصيل الجانبي ببعضها

والسعر يشمل كل ما يلزم الهيكل .شاملة االغطية النهائية لهذه االلواح  

المعدني الحامل من  بروفيالت  الحديد المجلفن ذات المقطع  

والزوايا  ,  ملم 3.25*25*50 ملم وذات المقطع 3.25*40*60

 ملم  مع براغي التشبيك 3.25*80*100والبراغي، والبالطات الحديدية ,

كل ما يلزم لتغليف منطقة التقاء الصاج المجلفن مع الجدران ,  بالجدار  

(Flashing)....بروفيالت, و السعر يشمل كل ما يلزم من قطع. الخ ,

الدهان , صاج مجلفن لتغطية البراغي, قص, براغي, لحام, صفائح معدنية

وجهين اساس ضد الصدا و ثالثة وجوه نهائية سوبر الك حسب االلوان )

و ذلك حسب المخططات والمواصفات و تعليمات , (التي يختارها المهندس

.المهندس المشرف

يكون الكيل لمساحة المسقط األفقي لصافي تغطية اللواح فقط : مالحظة هامة

محمالً عليها التغطية الجانبية

1مقطوع

مجموع االعمال المعدنية وااللمنيوم
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محافظة الخليل- أعمال الوحدات الصحية لعيادة وادي الشاجنة في مدينة دورا  : اسم المشروع 

ملخص األعمال المدنية:الموضوع

الوصفالرقم
 المجموع 

(شيكل)

مجموع  أعمال الهدم و االزالة1

مجموع اعمال الخرسانة المسلحة والعادية2

مجموع أعمال الحجر والطوب االسمنتي3

مجموع اعمال القصارة4

مجموع أعمال البالط والرخام5

مجموع أعمال الدهان  والطراشة6

مجموع اعمال المنجور الخشبي7

مجموع االعمال المعدنية وااللمنيوم8

اجمالي األعمال المدنية بالشيكل

 ملخص األعمال المدنية

محافظة الخليل -  أعمال الوحدات الصحية لعيادة وادي الشاجنة في مدينة دورا  

 ملخص األعمال المدنية



محافظة الخليل- أعمال الوحدات الصحية لعيادة وادي الشاجنة في مدينة دورا  : اسم المشروع 

جدول كميات لألعمال الميكانيكية:الموضوع

1

2

3

4

5

. واألسقف الجدران في Sleeve وتركيب Hilti بواسطة فتحات عمل6

 المتطلبات تحقيق عن الناتجة والتكاليف المصاريف جميع االعتبار بعين أسعاره في يأخذ أن المقاول على االعمال هذه بنود تسعير عند

 ايضا  تشمل المقاول واسعار.   كميات وجداول مخططات فنية، ومواصفات وعامة خاصة شروط من العطاء وثائق كافة بنود في الواردة

:التالية االعمال 

. العمل انهاء بعد والفحص التركيب

.التنفيذ وأثناء قبل والمعمارية واإلنشائية الكهربائية األعمال على القائمين مع التنسيق

.المشرف المهندس قبل من واعتمادها العمل بدء قبل العطاء في المستخدمة العينات وتقديم التنفيذية المخططات  المقاول تقديم

. العمل إنهاء بعد (AS BUILT)  مخططات  المقاول  تقديم تشمل األسعار

. العزل و التطين و والتثبيت الحفر
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محافظة الخليل- أعمال الوحدات الصحية لعيادة وادي الشاجنة في مدينة دورا  : اسم المشروع 

جدول كميات لألعمال الميكانيكية:الموضوع

الكميةالوحدةالعمل بيانالبند رقم
 الوحدة سعر

( شيكل)

  الكلي المجموع

(شيكل)

القطع الصحية1

1.1

فحص وتشغيل مغسلة تثبت على الحائط   و السعر يشمل  البنود المذكورة ,تركيب ,توريد 

ادناه  باالضافة الى األعمال الميكانيكية و جميع ما يلزم إلتمام العمل حسب المخططات 

.والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

1.1.1
    أو ما يكافئه و تشمل Keren 58  رقم Harsaمغسلة بورسالن مزجج ابيض نوع   

.براغي الثبيت للمغسلة  والرنديالت والدبل
1عدد

1.1.2
 رقم HAMATخالط ماء  بارد و ساخن مطلي بالكروم  يثبت على الحائط نوع 

. او ما يكافئه 300114
1عدد

1عدد.  او ما يكافئه 433  رقم Harsaسيفون  مغسلة  نيكل نوع 1.1.3

1عدد ملم3.5 سم  سماكة 60x40مرآة قياس 1.1.4

1عدد. لتر 1خارجية مصنوعة من بالستيك سعة  (صابون سائل ) مصبنة 1.1.5

 50x40cmمقاس  (مزجج ابيض)توريد وتركيب وفحص وتشغيل مرحاض افرنجي 1.2

السعر يشمل صندوق , ويشمل غطاء مرحاض من النوع الثقيل و براغي تثبيت المرحاض 

 لتر وغطاء 9/6طرد بالستيك خارجي من نفس نوع  المرحاض يثبت على الحائط سعة  

  لون ابيض الواصلة من صندوق الطرد الى المرحاض و PVCمع كبستين وماسورة 

مطلي بالكروم  "  1/2 على 1/2"كذلك يشمل السعر محبس زاويا  , الجلود الخاصة بها 

 ممددة Pex Pipe XLPE 16/25 mmبرابيج بالستيك, يثبت على مخارج الماء 

  للحماية من مجمع الماء البارد و الساخن الى المرحاض و الشطافة PVCداخل برابيج  

و براغي   (نجاصة) ملم 16اليدوية  والسعر يشمل كوع نحاس داخل علبة بالستيك بقطر  

تثبيت وتطين  البرابيج ,حفر, مرابط تثبيت ,تثبيت الكوع بالعلبة ،و جميع ما يلزم من قطع 

و السعر يشمل األعمال الميكانيكية و جميع ما يلزم إلتمام العمل حسب المخططات 

2عدد.والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

 سم و العالقة و 100شطافة مرحاض بيضاء اللون عالي الجودة و تشمل  البربيج  بطول 1.3

و   (نجاصة) ملم 16براغي الثبيت والسعر يشمل كوع نحاس داخل علبة بالستيك بقطر  

.براغي تثبيت الكوع بالعلبة

2عدد

الصحي الصرف نظام2

 محلية صناعة UPVC   الصحي الصرف شبكة مواسير وتشغيل فحص, تركيب, توريد2.1

 او الطوب في حفر من  يلزم ما جميع الى باالضافة ادناه المذكورة البنود يشمل والسعر

 و وايات  و  تيات و درجة 45,90 اكواع من  القطع جميع و العزل،,  تطين,  تثبيت,  الباطون

 أن بشرط يكافئه ما أو  محلي صنع  البالستيك من جميعها و ستيل الستانلس ومرابط جلد

 وتعليمات والمواصفات المخططات حسب العمل التمام وذلك Taken  إشارة عليه تكون

.المشرف المهندس
8ط.ممحلية صناعة 2" قطر  PVC بالستيك مواسير2.1.1

5ط.ممحلية صناعة 4" قطر  UPVC بالستيك مواسير2.1.2

 صفاية, بالستيك كوع يشمل والسعر 4"  أرضي مصرف وتشغيل فحص, تركيب, توريد2.2

,  حفر من يلزم ما جميع الى باالضافة للمصرف  الثقيل النوع من  سم 15*15 بالكروم مطلية

.المشرف المهندس وتعليمات والمواصفات المخططات حسب العمل التمام وذلك تطين,  تثبيت
1عدد

الصحي الصرف نظام أعمال مجموع

الصحية القطع أعمال مجموع
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محافظة الخليل- أعمال الوحدات الصحية لعيادة وادي الشاجنة في مدينة دورا  :  اسم المشروع 

ملخص األعمال الميكانيكية:الموضوع

الوصفالرقم
 المجموع 

(شيكل)

مجموع أعمال القطع الصحية1

مجموع أعمال نظام الصرف الصحي 2

اجمالي األعمال الميكانيكية بالشيكل

 ملخص األعمال الميكانيكية

- أعمال الوحدات الصحية لعيادة وادي الشاجنة في مدينة دورا  : اسم المشروع 

محافظة الخليل

 ملخص األعمال الميكانيكية



محافظة الخليل- أعمال الوحدات الصحية لعيادة وادي الشاجنة في مدينة دورا  : اسم المشروع 

جدول كميات لألعمال الكهربائية:الموضوع

رقم 

البند
الكميةالوحدةبيان العمل

سعر الوحدة 

(شيكل )

المجموع الكلي  

(شيكل)

:-النقاط الكهربائية1

1.1

توريد وتركيب وفحص وتشغيل نقاط اإلنارة  الداخلية في السقف ، محمالً 

انش نوع تيكن، والعلب نوع جيفز االيطالي،  (3/4)عليها البرابيج

ملم مربع،  والسعر يشمل الخط الرئيسي من لوحة  (3x1.5)واالسالك

الكهرباء حتى تلك النقطة، وكل ما يلزم حسب المخططات والمواصفات 

3عدد.السعر يشمل مفاتيح االنارة.

:-وحدات االنارة2

2.1
تركيب وفحص وتشغيل وحدات االنارة التالية   حسب المواصفات 

.والمخططات وتعليمات المهندس المشرف

2.1.1
 واط    12 دائرية LED توريد وتركيب وفحص وتشغيل وحدة انارة لد 

IP542عدد. يوافق عليها المهندس المشرف

2.1.2
 واط    15 دائرية LED توريد وتركيب وفحص وتشغيل وحدة انارة لد 

IP541عدد. يوافق عليها المهندس المشرف

مجموع اعمال وحدات االنارة

بعد انهاء العمل( AS BUILT)تقديم  المقاول  مخططات   (6

مجموع اعمال اللوحات الكهربائية

مجموع اعمال النقاط الكهربائية

:األسعار تشمل 

تقديم المواد والتركيب والفحص بعد انهاء العمل  (1

الفحص وإعادة الفحص لجميع االنظمة الكهربائية (2

.التنسيق مع القائمين على األعمال الميكانيكية واالنشائية والمعمارية قبل واثناء التنفيذ (3

.جميع المواسير والكوابل والتمديدات واعمال الحفر والردم وما يلزم من فرش او عزل للخطوط على طول مسافتها (4

تقديم المقاول  المخططات التنفيذية وتقديم العينات المستخدمة في العطاء قبل بدء العمل واعتمادها من قبل المهندس المشرف (5
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محافظة الخليل- أعمال الوحدات الصحية لعيادة وادي الشاجنة في مدينة دورا  : اسم المشروع 

ملخص األعمال الكهربائية:الموضوع

الوصفالرقم
 المجموع 

(شيكل)

مجموع اعمال النقاط الكهربائية 1

مجموع اعمال وحدات االنارة2

اجمالي األعمال الكهربائية بالشيكل

 ملخص األعمال الكهربائية

- أعمال الوحدات الصحية لعيادة وادي الشاجنة في مدينة دورا  : اسم المشروع 

محافظة الخليل

 ملخص األعمال الكهربائية



محافظة الخليل- أعمال الوحدات الصحية لعيادة وادي الشاجنة : اسم المشروع 

ملخص كلي لألعمال:الموضوع     

الوصفالرقم
 المجموع

(شيكل) 

                                 -األعمال المدنية 1

                                 -األعمال الميكانيكية 2

                                 -األعمال الكهربائية 3

                                 -اجمالي أعمال الوحدات الصحية لعيادة وادي الشاجنة 

لألعمال كلي ملخص 

-   دورا مدينة في الشاجنة وادي لعيادة الصحية الوحدات أعمال:  المشروع اسم

الخليل محافظة

 ملخص كلي لألعمال 



محافظة الخليل- اعمال مدخل عيادة كرامة : اسم المشروع 

جدول كميات لجميع األعمال:الموضوع

محافظة الخليل- جداول كميات تأهيل حديقة روضة عناب الكبيرة 



محافظة الخليل- جداول كميات تأهيل حديقة روضة عناب الكبيرة :اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

أعمال الحفر والتسوية1

اجور وتكاليف اعمال الحفر الي نوع من انواع التربة الرضيات احواض 1.1

 سم من المستوى الموجود والتخلص من ناتج الحفر الى 20االلعب لمنسوب 

والسعر يشمل التسويه والرش بالماء .المكبات المعتمدة من قبل البلدية، 

والدمك التربة الطبيعية قبل البدء بفرد طبقه البيس كورس وبحيث ال تقل 

وذلك  حسب المواصفات والمخططات وتعليمات %  95نسبه الدمك عن 

.المهندس المشرف
265م

 سم و 10 بسماكة  Aاجور وتكاليف توريد وفرد طبقة بيس كورس صنف 1.2

CBR >80 السعر يشمل الخلط والرش بالماء والدمك .  بعد الدحل

. (AASHTO T-180)% 100الميكانيكي للوصول الى الكثافة المطلوبة 

السعر يشمل ايضاً تكاليف الفحوصات المخبرية وذلك طبقاً للمواصفات الفنية 

.وتعليمات المهندس المشرف

265م

مجموع أعمال  الحفر والتسوية

اعمال الخرسانة2

سم شاملة حديد تسليح  10اجور وتكاليف توريد وعمل مدة  خرسانية سماكة 2.1

السعر يشمل وضع روالت نايلون . سم 20 قطر  ملم باالتجاهين كل 8شبكة 

السعر يشمل .  ميكرون اسفل المدة وكذلك االنهاء الجيد للسطح500سماكة 

ايضاً تكاليف الفحوصات المخبرية وذلك طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات 

265م.المهندس المشرف

مجموع االعمال الخرسانة 

اعمال االرضية المطاطية3

 سم 4اجور وتكاليف توريد تثبيت بالط مطاطي مقوى نخب اول سماكة 3.1

 سم  مقاوم لعوامل الطقس وغير زلق يحقق معيار الصالبة 50*50وقياس 

40Shore A ويحقق معيار امتصاص الصدمات   ASTM F1292-

09 Standards بحسب االلوان الموضحة في المخطط، السعر يشمل 

المادة الالصقة من البولي يوثلين وجميع ما يلزم النهاء العمل ، وذلك طبقاً 

.للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المنتجة وتعليمات المهندس المشرف
295م

مجموع اعمال االرضية المطاطية 

اعمال أثات الحدائق4

والصورة المرفقة "E"أجور توريد وتثبيث سلة مهمالت  بحسب التفصيلة 4.1

 وتتكون من شرائح خشبية من  السرو المعالج ضد A-401/2مخطط رقم  

أالحوال الجوية  تحيط بسلة معدنية داخلية مخلفنة   قابلة لالزالة بواسطة 

يدين ولها قاعدة  تثبت في الخرسانة االرضية  بواسطة البراغي الخاصة 

بحيث تكون مع العمود الحامل مطلية طالء فرن ،   و يجب أخد موافقة 

4عدد.المهندس المشرف

والصورة المرفقة "C"أجور توريد وتثبيث مقعد خشبي بحسب التفصيلة 4.2

 ويتكون من مقعد و ظهرة من خشب السرو المعالج A-401/1مخطط رقم  

ضد عوامل الطقس باالضافة الى هيكل معدني متين بحيث يكون مطلي 

طالء فرن يثبت في الخرسانة االرضية  بواسطة البراغي الخاصة، و يجب 

2عدد.أخد موافقة  المهندس المشرف

مجموع أثات الحدائق

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

2/4مدني 



محافظة الخليل- جداول كميات تأهيل حديقة روضة عناب الكبيرة :اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

اعمال االسوار5

5.1
أجور وتكاليف أصالح ومعالجة القصارة والشبريش على االسوار  وتهيئتها 

.للطالء، وذلك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
1مقطوع 

أجور وتكاليف طالءاالسوار بواسطة طالء اكرايليكي عالي الجودة مقاوم 5.2

للرطوبة والمياه واشعة الشمس على طبقتين بحسب االلوان التي يختارها 

المهندس المشرف، والسعر يشمل المعالجة قبل عملية الطالء، وذلك حسب 

250م.المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

مجموع اعمال االسوار

3/4مدني 



محافظة الخليل- جداول كميات تأهيل حديقة روضة عناب الكبيرة : اسم المشروع 

ملخص جميع األعمال:الموضوع

الوصفالرقم
 المجموع 

(شيكل)

مجموع أعمال  الحفر والتسوية1

مجموع االعمال الخرسانة 2

مجموع اعمال االرضية المطاطية 3

مجموع أثات الحدائق4

مجموع اعمال االسوار5

اجمالي جميع األعمال بالشيكل

 ملخص جميع األعمال 

محافظة الخليل- جداول كميات تأهيل حديقة روضة عناب الكبيرة 

 ملخص األعمال المدنية



محافظة الخليل- تأهيل مدخل عيادة الكرمة : اسم المشروع 

جدول كميات لألعمال المدنية:الموضوع

محافظة الخليل - جداول كميات مدخل عيادة كرامة 



محافظة الخليل- أعمال مدخل عيادة الكرامة  في مدينة دورا  :اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

أعمال البالط واالدراج1

أجور وتكاليف توريد  وتركيب  بالط  حجر  بلدي  ابيض صلب نخب اول 1.1

سم   للممر 50*50سم وابعاد 3خالي من العيوب سماكه التقل عن 

-1الخارجي على ان تركب بشكل متقن  بمونة من االسمنت  والناعمة بنسبة 

 سم   والسعر يشمل الطمم اسقل البالط و والكحلة  1 مع فتح حل 3

 3باالسمنت األبيض وكذلك يشمل رفع اغطية المناهل القائمة وعددها 

لتناسب مستوى البالط، وذلك حسب المواصفات  والمخططات  وتعليمات 

.المهندس المشرف
225م

 2 سم للدعسة و3أجور وتكاليف توريد  وتركيب حجر بلدي مطبه بسماكة 1.2

سم للمرايا وذلك للدراج الواصل ما بين الطريق والممر الخارجي  والسعر 

في  (groves)يشمل  الطمم، وتدوير الحواف  و عمل  خطوط حفر 

الدعسات  وجميع االعمال  الالزمة النهاءالعمل حسب المخططات وتعليمات 

الكيل بالمتر الطولى لعرض الدرجة شاملة الدعسة . المهندس المشرف

225م.والمرايا 

مجموع أعمال  البالط واالدراج

اعمال المعدنية2

أجور وتكاليف تصنيع وتوريد وتركيب دربزين حديد للدرج الواصل بين 2.1

. الشارع والممر الخارجي على الجانبين بحسب  حسب التفصيالت المرفقه 

والسعر يشمل جميع الخردوات للتثبيت من براغي خاصة للتركيب في 

الخرسانة وكذلك يشمل دهان الدربزين وجهين  اساس ضد الصدأ وعلى 

وذلك حسب . االقل وجهين سوبر الك من اللون الذي يوافق عليه المهندس

.المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف

12ط.م

مجموع االعمال المدنية

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

2/3مدني 



محافظة الخليل- تأهيل مدخل عيادة الكرمة :اسم المشروع 

ملخص األعمال المدنية:الموضوع

الوصفالرقم
 المجموع 

(شيكل)

مجموع  ألبالط واالدراج1

مجموع االعمال المعدنية 2

اجمالي جميع األعمال بالشيكل

 ملخص جميع األعمال 

محافظة الخليل- اعمال تأهيل مدخل عيادة الكرمة  

 ملخص األعمال المدنية



محافظة الخليل- جداول كميات تأهيل ساحة روضة مدرسة دير رازح : اسم المشروع 

جدول كميات لألعمال المدنية:الموضوع

محافظة الخليل  - جداول كميات تأهيل ساحة روضة مدرسة دير رازح 



محافظة الخليل- جداول كميات تأهيل ساحة روضة مدرسة دير رازح :اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

أعمال الحفر والتسوية1

أجور وتكاليف تهيئة وتنظيف الموقع، وتشمل ازالة الشبك القائم، نقل وأعادة 1.1

زراعة االشجار الصغيرة المتعارضة مع االعمال في المكان الذي يحدده 

المهندس المشرف ضمن حدود الروضة، ازالة  المخلفات والعوائق 

ألخ والتخلص منها الى المكبات المعتمدة من ....كاالحجار والبالط والطوب 

1مقطوع البلدية، وذلك بحسب تعليمات المهندس المشرف

 سم و 15 بسماكة  Aاجور وتكاليف توريد وفرد طبقة بيس كورس صنف 1.2

CBR >80 السعر يشمل الخلط والرش بالماء والفر د .  بعد الدحل

% 100والتسوية والدمك الميكانيكي للوصول الى الكثافة المطلوبة 

(AASHTO T-180) . وذلك طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس

.المشرف
2110م

مجموع أعمال  الحفر والتسوية

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

2/7مدني 



محافظة الخليل- جداول كميات تأهيل ساحة روضة مدرسة دير رازح :اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

اعمال الخرسانة2

سم  شاملة 10 سماكة B200اجور وتكاليف توريد وعمل مدة  خرسانية 2.1

وجسر خرساني قياس .سم 20 قطر  ملم باالتجاهين كل 8حديد تسليح  شبكة 

 ملم 8 ملم واساور قطر 12 قضبان قطر 4 سم مع حديد تسليح 40 *20

السعر يشمل .  سم على الجوانب الثالث الخارجيه للمده االرضيه 20كل 

 ميكرون اسفل المدة وكذلك  الصقل 500وضع روالت نايلون سماكة 

اليدوي للمده بواسطه المالج والقده  وذلك طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات 

2120م.المهندس المشرف

مجموع االعمال الخرسانة 

3/7مدني 



محافظة الخليل- جداول كميات تأهيل ساحة روضة مدرسة دير رازح :اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

اعمال االرضية المطاطية3

 سم 4اجور وتكاليف توريد تثبيت بالط مطاطي مقوى نخب اول سماكة 3.1

 سم  مقاوم لعوامل الطقس وغير زلق يحقق معيار الصالدة 50*50وقياس 

40Shore A ويحقق معيار امتصاص الصدمات   ASTM F1292-

09 Standards بحسب االلوان الموضحة في المخطط، السعر يشمل 

المادة الالصقة من البولي يوثلين وزواية الحديد وجميع ما يلزم النهاء العمل 

، وذلك طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المنتجة وتعليمات المهندس 

.المشرف
265م

 سم  4اجور وتكاليف توريد وتثبيت بالط مطاطي مقوى نخب اول سماكة 3.2

   40Shore Aمقاوم لعوامل الطقس وغير زلق يحقق معيار الصالدة 

 ASTM F1292-09 Standardsويحقق معيار امتصاص الصدمات 

بحسب االلوان الموضحة في المخطط وذلك للدرج والبسطات، السعر يشمل 

القص بالطريقة المناسبة والمادة الالصقة من البولي يوثلين والزوايا المجلفنة 

 ملم تثبت على حافة كل درجة لدعم حافة البالط المطاطي 4*35*35

وجميع ما يلزم النهاء العمل ، وذلك طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات 

.الشركة المنتجة وتعليمات المهندس المشرف
210م

اجور وتكاليف توريد وتثبيت نجيل صناعي اخضر صناعة اوروبية تحقق 3.3

 مقاوم ألشعة الشمس فوق ISO 9001 &  ISO 14001معاير 

البنفسجية، الباد مكون من طبقتين باالضافة الى الشعيرات التي تكون مثبتة 

، طول الشعيرات ال polyurethanبالباد بواسطة الغراء البولى يوريثان 

 غرزة في المتر المربع، و 12000 سم، وعدد الغرز ال يقل عن 4يقل عن 

السعر يشمل جميع ما يلزم .  كغم للمتر المربع2وزن النجيل ال يقل عن 

النهاء العمل ، وذلك طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المنتجة 

.وتعليمات المهندس المشرف

222م

مجموع اعمال االرضية المطاطية 

4/7مدني 



محافظة الخليل- جداول كميات تأهيل ساحة روضة مدرسة دير رازح :اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

اعمال أثات الحدائق وااللعاب4

اجور وتكاليف توريد وتثبيث مرجوحة أطفال نخب اول مزدوجة ذات هيكل 4.1

حديدي متين مطلي بطالء مقاوم لعوامل الطقس بحسب التفصيلة 

"A"  والصورة المرفقة مخطط رقمA-402 ،يوافق عليها المهندس المشرف 

السعر يشمل جميع الخردوات واالعمال الالزمة التمام العمل كتثبيت 

المرجوحة في المدة الخرسانية وغيرها بحسب المواصفات وتعليمات 

1عدد.المهندس المشرف

نخب اول  (سحسيلة)اجور وتكاليف توريد وتثبيث  لعبة االنزالق  ألطفال 4.2

ذات هيكل حديدي متين مطلي بطالء مقاوم لعوامل الطقس بحسب التفصيلة 

"B"  والصورة المرفقة مخطط رقمA-402 ،يوافق عليها المهندس المشرف 

السعر يشمل جميع الخردوات واالعمال الالزمة التمام العمل كتثبيت 

السحسيلة في المدة الخرسانية وغيرها بحسب المواصفات وتعليمات المهندس 

1عدد.المشرف

والصورة "C"أجور وتكاليف توريد وتثبيث مقعد خشبي بحسب التفصيلة 4.3

  يوافق عليها  المهندس المشرف، ويتكون من A-402المرفقة مخطط رقم  

مقعد و ظهرة من خشب السرو المعالج ضد عوامل الطقس باالضافة الى 

هيكل معدني متين بحيث يكون مطلي طالء فرن يثبت في الخرسانة 

1عدد.االرضية  بواسطة البراغي الخاصة

والصورة "E"أجور وتكاليف توريد وتثبيث سلة مهمالت  بحسب التفصيلة 4.4

  يوافق عليها المهندس المشرف، وتتكون A-402/2المرفقة مخطط رقم  

من شرائح خشبية من  السرو المعالج ضد أالحوال الجوية  تحيط بسلة 

معدنية داخلية مخلفنة   قابلة لالزالة بواسطة يدين ولها قاعدة  تثبت في 

الخرسانة االرضية  بواسطة البراغي الخاصة بحيث تكون مع العمود الحامل 

1عدد.مطلية طالء فرن

مجموع أثات الحدائق وااللعاب

5/7مدني 



محافظة الخليل- جداول كميات تأهيل ساحة روضة مدرسة دير رازح :اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

االعمال  متفرقة5

أجور وتكاليف وتوريد وتركيب مصرف مياه امطار ارضي شامل االطار 5.1

والمصافي النحاسية المسننة والمطلية بالكروم، والسعر يشمل  وصالت 

 مع االكواع لتفريغ مياه االمطار بشكل حر 4''  قطر  UPVCالمواسير 

وجميع ما يلزم من مواد وقطع ووصالت لمنع تسرب المياة وتثبيت وتغليف 

وفحص، بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

2عدد

مجموع االعمال المتفرقة 

6/7مدني 



محافظة الخليل- دورا -اعمال حديقة روضة دير رازح : اسم المشروع 

ملخص جميع األعمال:الموضوع

الوصفالرقم
 المجموع 

(شيكل)

مجموع أعمال  الحفر والتسوية1

مجموع االعمال الخرسانة 2

مجموع اعمال االرضية المطاطية 3

مجموع أثات الحدائق4

مجموع االعمال المتفرقة5

اجمالي جميع األعمال بالشيكل

 ملخص جميع األعمال 

محافظة الخليل- اعمال تأهيل ساحة روضة مدرسة دير رازح 

 ملخص األعمال المدنية



محافظة الخليل  - جداول كميات أعمال صيانة لعيادة البرج :اسم المشروع 

جدول كميات لألعمال المدنية:الموضوع

محافظة الخليل  - جداول كميات أعمال صيانة لعيادة البرج 



محافظة الخليل  - أعمال صيانة لعيادة البرج : اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

جميع االعمال 1

أجور وتكاليف خلع وازالة مرحاض عربي بحذر شديد والتخلص من الناتج 1.1

1مقطوعالى مكبات معتمدة من قبل البدية

1.2
مقاس  (مزجج ابيض)توريد وتركيب وفحص وتشغيل مرحاض افرنجي 

50x40cm ويشمل غطاء مرحاض من النوع الثقيل و براغي تثبيت 

السعر يشمل صندوق طرد بالستيك خارجي من نفس نوع  , المرحاض 

 لتر وغطاء مع كبستين وماسورة 9/6المرحاض يثبت على الحائط سعة  

PVC لون ابيض الواصلة من صندوق الطرد الى المرحاض و الجلود  

مطلي "  1/2 على 1/2"كذلك يشمل السعر محبس زاويا  , الخاصة بها 

 Pex Pipe XLPEبرابيج بالستيك, بالكروم  يثبت على مخارج الماء 

16/25 mm  ممددة داخل برابيج PVC للحماية من مجمع الماء البارد و  

الساخن الى المرحاض و الشطافة اليدوية  والسعر يشمل كوع نحاس داخل 

و براغي تثبيت الكوع بالعلبة ،و   (نجاصة) ملم 16علبة بالستيك بقطر  

تثبيت وتطين  البرابيج و السعر ,حفر, مرابط تثبيت ,جميع ما يلزم من قطع 

يشمل األعمال الميكانيكية و جميع ما يلزم إلتمام العمل حسب المخططات 

.والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
1عدد

1.3
أجور وتكاليف توريد وأعادة تركيب بطارية مغسلة ثابتة في الجدار نوعية 

اوروبية مع جميع ما يلزم من قطع  وبرابيج وأعمال بحسب المواصفات 

.وتعليمات المهندس المشرف
1عدد

أجور وتكاليف توريد وتركيب بالط سرميك مزجج مشابه للقائم يوافق عليه 1.4

المهندس في االماكن المتضررة مع جميع ما يلزم بحسب المواصفات 

1مقطوعوتعليمات المهندس المشرف

 4/4/4أجور وتكاليف توريد وأعادة تركيب زجاج شباك المدخل مزدوج 1.5

، والسعر يشمل جميع ما يلزم من حزام 1.4*1.2ملم بمساحة اجمالية 

مطاطي حول الزجاج وغيرها بحسب المواصفات وتعليمات المهندس 

1مقطوع.المشرف

1.6
 متر مكعب ابيض ثالثة طبقات 1.5تركيب خزان بالستيكي سعة ,توريد 

نوعية رويال او ما يكافئها ، السعر يشمل  قاعدة خزان  قياس 

(1x1.25x1.25)   ملم   مدهونة بدهان 3مكونة من  زوايا  حديد سماكة

مراين خشب مقطع ,  وجه  على األقل ثم بدهان اسود  نهائي2اساسي 

10x5 محبس قطع .م الالزمة لتحميل الخزان عليها1.3 سم  و طول

(Shut off valve ) , نوع "  1/2عوامة نحاس بقطرPiglar او ما  

و السعر يشمل كذلك االعمال الميكانكية الالزمة لشبك الخزان مع ,يكافئها

شبكة خطوط المياه  الداخلية و الخارجية على السطح  و جميع القطع من 

تثبيت وتطين , شد وصل و مرابط تثبيت , نقاصات ,  تيات , مفف , اكواع 

المواسير و جميع ما يلزم التمام العمل  وذلك حسب المخططات 

.والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
1مقطوع

أجور وتكاليف شبك المغاسل القائمة مع المنهل الخارجي، السعر يشمل 1.7

المواسير الالزمة والقطع واالكواع ومفف والمرابط والحفر والطمم وتطين 

المواسير والشبك مع المنهل و جميع ما يلزم التمام العمل بحسب المواصفات 

1مقطوع.وتعليمات المهندس المشرف

مجموع جميع  االعمال            -

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

2/2مدني 



محافظة الخليل- انشاء وتشطيب غرف صفية لمدرسة معين : اسم المشروع 

جدول كميات لألعمال المدنية:الموضوع

محافظة الخليل - جداول كميات اعمال عيادة دير العسل الفوقا 



محافظة الخليل- اعمال عيادة دير العسل الفوقا :اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

أجور وتكاليف صيانة بطارية الحمام في العيادة والسعر يشمل توريد 1

وتركيب بطارية جديدة  نوعية اوروبية  كما يشمل فحصها وتشغيلها  و 

جميع ما يلزم إلتمام العمل حسب المخططات والمواصفات وتعليمات 

1عدد.المهندس المشرف

توريد وتركيب وفحص وتشغيل سيفون مغسلة نوعية عالية الجودة  داخل 2

مرابط تثبيت  إلتمام العمل حسب ,حمام العيادة  ،و جميع ما يلزم من قطع 

1عدد.المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

 لتر نوعية 6/9اجور وتكاليف توريد واعادة تركيب نياجرا  مرحاض سعتة 3

اوروبية شامل ماسورة والجلد والتثبيت وجميع ما يلزم  بحسب المواصفات 

2عدد.تعليمات المهندس المشرف

أجور وتكاليف توريد وأعادة تركيب غطاء مرحاض فرنجي نوعية عالية 4

1مقطوع .الجودة يوافق عليها المهندس المشرف

مجموع كامل االعمال

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

2/2مدني 



محافظة الخليل- اعمال صيانة في عيادة البيرة  في مدينة دورا  : اسم المشروع 

جدول كميات لألعمال المدنية:الموضوع

محافظة الخليل- جداول كميات أعمال صيانة في عيادة البيرة  في مدينة دورا  



محافظة الخليل- اعمال صيانة في عيادة البيرة  في مدينة دورا  :اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

أعمال الجبص و الطراشة1

سم  من الجبس 10اجور وتكاليف توريد وتركيب قواطع  جبصية سماكه 1.1

 ملم 12.5والسعر يشمل  الواح الجبص سماكه .االخضر المقاوم للرطوبه

من جانبي القاطع  والبروفيالت المعدنية المجلفنة والزوايا المجلفنه  والعازل 

من الصوف الصخري  والزوايا الورقية والشبك والبراغي والزايا الخاصة 

بالتقاء القاطع مع االرضية  والمعجنه وكل ما يلزم التمام العمل  حسب 

.A-401المواصفات  والمخططات والتفصيلة 
215م

أجور وتكاليف توريد وعمل دهان سوبر كريل  صناعة وطنية لجدران 1.2

الجبص والسعر يشمل تهيئة األسطح  وطبقة اساس ذات قوة عالية في 

االلتصاق،و  التفقد بالمعجونة مع الحف ثم ثالث طبقات من المادة النهائية  

.دهان سوبر كريل من النوع واللون الذي يوافق عليه المهندس المشرف
230م

مجموع أعمال  ألجبص  والطراشة

اعمال المنجور الخشبي2

األسعار بها تشمل أعمال الحف وحرق العقد  (الخشب)كافة أعمال المنجور 

وتقديم عينات للمهندس . وتأسيس زيت حار والمعجونة وأندر كوت

.لالعتماد

أجور وتكاليف  توريد وتركيب أبواب خشبية كبس سويد صنف أول بدون 2.1

مع أطار من خشب  (سم4.5) سم سماكة صافية 215*100عقد مقاس  

 ملم 1.5 ملم مع الحلق الرئيسي من الصاج  سماكة 25الزان  سماكة 

والسعر .   سم  من كل جهة عن جدران الجبص 1.0وبحيث يكون بارز

يشمل دهان الحلق  اما بالنسبة للباب فيركب عليه من الجهتين الواح بالستكية 

 2.5mm  hygenic PVCوباللون والنوع الذي يوافق عليه المهندس ) 

 Wallyوكذلك القطع المعدنية والزرافيل  وااليادي من النوع االصلي  

سلندر   وثالث مفصالت فوالذية مقاومة للصدأ واستوبات كاوتشوك  وجميع 

  والمواصفات وتعليمات A-402ما يلزم التمام العمل   بحسب المخططات 

.المهندس المشرف

1عدد

مجموع اعمال المنجور الخشبي

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

2/4مدني 



محافظة الخليل- اعمال صيانة في عيادة البيرة  في مدينة دورا  :اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

االعمال  الصحية3

3.1
فحص وتشغيل مغسلة تثبت على الحائط  و السعر يشمل  ,تركيب ,توريد 

 سم مع نصف رجل من 50x40مغسلة بورسالن مزجج ابيض مقياس 

البورسالن المزجج باالبيض و تشمل براغي الثبيت للمغسلة  والرنديالت 

خالط ماء  بارد و ساخن مطلي بالكروم  يثبت على المغسلة من , والدبل

, نفس نوع المغسلة ويشمل البرابيج  الواصلة بين محبس الزاوية و الخالط 

, مطلي  بالكروم يثبت على مخارج الماء" 3/8 على 1/2"محبس زاويا  

سيفون مغسلة بالستيك من النوع عالي الجودة بحيث يشبك تصريف المياه 

 Pex Pipe XLPEعلى حوض الورود الخارجي، برابيج بالستيك

16/25 mm  ممددة داخل برابيج    PVC للحماية من مجمع الماء البارد  

و الساخن الى المغسلة والسعر يشمل كوع نحاس داخل علبة بالستيك بقطر  

و براغي تثبيت الكوع بالعلبة ،و جميع ما يلزم من قطع   (نجاصة) ملم 16

تثبيت وتطين  البرابيج  و السعر يشمل األعمال ,حفر, مرابط تثبيت ,

الميكانيكية و جميع ما يلزم إلتمام العمل حسب المخططات والمواصفات 

.وتعليمات المهندس المشرف
1عدد

3.2
مقاس  (مزجج ابيض)توريد وتركيب وفحص وتشغيل مرحاض افرنجي 

50x40cm ويشمل غطاء مرحاض من النوع الثقيل و براغي تثبيت 

السعر يشمل صندوق طرد بالستيك خارجي من نفس نوع  , المرحاض 

 لتر وغطاء مع كبستين وماسورة 9/6المرحاض يثبت على الحائط سعة  

PVC لون ابيض الواصلة من صندوق الطرد الى المرحاض و الجلود  

مطلي "  1/2 على 1/2"كذلك يشمل السعر محبس زاويا  , الخاصة بها 

 Pex Pipe XLPEبرابيج بالستيك, بالكروم  يثبت على مخارج الماء 

16/25 mm  ممددة داخل برابيج PVC للحماية من مجمع الماء البارد و  

الساخن الى المرحاض و الشطافة اليدوية  والسعر يشمل كوع نحاس داخل 

و براغي تثبيت الكوع بالعلبة ،و   (نجاصة) ملم 16علبة بالستيك بقطر  

تثبيت وتطين  البرابيج و السعر ,حفر, مرابط تثبيت ,جميع ما يلزم من قطع 

يشمل األعمال الميكانيكية و جميع ما يلزم إلتمام العمل حسب المخططات 

.والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
1عدد

 100شطافة مرحاض بيضاء اللون عالي الجودة و تشمل  البربيج  بطول 3.3

سم و العالقة و براغي الثبيت والسعر يشمل كوع نحاس داخل علبة بالستيك 

1عدد.و براغي تثبيت الكوع بالعلبة  (نجاصة) ملم 16بقطر  

مجموع االعمال الصحية            -

3/4مدني 



محافظة الخليل- اعمال صيانة في عيادة البيرة  في مدينة دورا  : اسم المشروع 

ملخص األعمال المدنية:الموضوع

الوصفالرقم
 المجموع 

(شيكل)

مجموع  أعمال الجبص و الطراشة 1

مجموع اعمال المنجور الخشبي2

مجموع االعمال  الصحية3

اجمالي جميع األعمال بالشيكل

 ملخص جميع األعمال 

محافظة الخليل- اعمال صيانة في عيادة البيرة  في مدينة دورا  

 ملخص األعمال المدنية



محافظة الخليل - اسم المشروع أعمال بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أم لصفة 

جدول كميات لألعمال المدنية:الموضوع

محافظة الخليل- جداول كميات أعمال بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أم لصفة 



محافظة الخليل- بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أأعمال بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أم لصفة :  اسم المشروع 

األعمال المدنية- جدول التكلفة التقديرية : الوصف

(شيكل) المجموع (شيكل) السعر الكميةالوحدةبيان العملرقم البند

أعمال الحفريات والردميات وتسوية الموقع1

:اسعار الحفريات تشمل 

.تنظيف الموقع من جميع الشوائب  واألشجار وغيرها*

.الحفر في أي نوع  من انواع التربة  بما فيها الصخر بانواعه*

.الحفر ألي عمق مطلوب  في المخططات*

.المحافظة على نظافة الحفريات والتسهيل والتنظيف لألرضيات*

.أعمال الحفر اليدوي*

:اسعار المواد المستحضرة تشمل

.التنظيف والتسهيل والطمم*

. سم للطبقة الواحدة20 التنظيف والدك على طبقات ال تزيد عن*

%.98ان ال تقل كثافة الطمم الناتج من الدك عن *

.تحضير الوجه العلوي الستقبال المدات األرضية *

أجور وتكاليف حفريات من كل نوع ترابي أو صخري أو حوري من 1.1

منسوب األرض الطبيعية إلى المناسيب المطلوبة بحسب المخططات 

وذلك اسفل األساسات والقواعد وحيثما يلزم والسعر يشمل تشوين ناتج 

الحفريات الجيد الصالح لطمم داخل الموقع واعادة طمه حول وفوق 

االساسات والجدران وتحت المدة االرضية والساحات الخلفية على 

سم شاملة التسهيل والرش والخلط 20طبقات ال تزيد كل طبقة عن 

بالمياه والدمك الميكانيكي حسب المواصفات حتى كثافة ال تقل عن 

وإزالة كميات الحفريات والشوائب الزائدة إلى خارج الموقع    , 98%

الى المكبات المعتمدة من قبل البلدية وذلك حسب المواصفات 

الكيل هندسي للقواعد )والمخططات وتعليمات المهندس المشرف 

1مقطوع(واالساسات من منسوب االرض الطبيعية الى منسوب الحفر

1.2
 15أجور وتكاليف توريد وفرش ودحل طبقات من البيسكورس بسماكة 

  اسفل المدة االرضية والدرج  A  ( CBR >80 )سم   صنف   

والساحه الخارجية وحيثما يلزم والسعر يشمل الرش والتخليط الجيد 

بالماء والدحل الميكانيكي الجيد والفحوصات المخبريه الالزمه بحيث ال 

والسعر يشمل دحل االرضية تحت منسوب % 100تقل الكثافة عن 

طبقات البيسكورس بعد تخليطها ورشها بالماء وذلك حسب المواصفات 

.والمخططات وتعليمات المهندس المشرف
245م

م، السعر 10أجور وتكاليف هدم وترحيل الجدار الخرساني القائم بطول 1.3

يشمل يشمل تكسير وازالة القاعدة الخرسانية، وذلك بحذر وبدون التسبب 

باية اضرار للمدرسة  او الممر بجانب الجدار  و خارج اوقات دوام 

المدرسة على السيطرة على الغبار الناتج، كما يشمل السعر التخلص من 

وذلك حسب المواصفات .   ناتج الهدم الى المكبات المعتمدة من البلدية

1مقطوع .والمخططات وتعليمات المهندس المشرف

 مجموع اعمال الحفريات والردميات وتسوية الموقع

االعمال المدنية 2/22



محافظة الخليل- بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أأعمال بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أم لصفة :  اسم المشروع 

األعمال المدنية- جدول التكلفة التقديرية : الوصف

(شيكل) المجموع (شيكل) السعر الكميةالوحدةبيان العملرقم البند

اعمال الخرسانة2

:-أسعار اعمال الخرسانة وتشمل:- أوال

تعتبر االسعارالفردية المنصوص عليها في جدول الكميات العمال  - *

الخرسانة المصبوبة في الموقع شاملة لجميع ما يلزم من مواد كاالسمنت 

والركام والماء والمضافات و طوب العقدات و القوالب ان لزم ومن 

اعمال التخزين والمصنعية و توفير األدوات و المعدات و العمالة 

الالزمة للتنفيذ و توفير كل ما يلزم للقيام بجميع الفحوصات المخبرية 

الالزمة لضمان المواصفات المطلوبة و تسليم األعمال للمهندس المشرف 

بالشكل المطلوب ، كما و تشمل اعمال الطوبار و كل ما يلزم النجاز 

االعمال على اكمل وجه حسب االصول، كما و تشمل هذه المواصفات 

واالسعار اعمال التسليح بجميع انواعها شاملة لكل ما يلزم من مواد و 

مصنعية و اختبار و تخزين و تنظيف و قص و ثني تركيب حديد ذو 

 من جميع االقطار و االطوال و تربيط بالسلك 2م/كغم4200اجهاد 

لجميع القضبان باإلضافة الى المباعدات و الكراسي و المساند و 

التشريك حسب المواصفات العامة لمثل هذا النوع من األعمال ،و انجاز 

السطوح وانهائها بالطريقة المنصوص عليها في المواصفات  او انتاج 

باستعمال  (Fair Faceوجه وسيم )سطوح خرسانية ذات  وجه ناعم 

الطوبار المناسب و البيش الالزمة وكل ما يلزم، حيثما يرد ذكر ذلك في 

.      .المخططات أو جداول الكميات

 سعر الخرسانة يشمل التوريد والتخزين والمعدات المستعملة والخلط *

اليدوي والصب وتحضير العينات والفحص ويشمل كذلك الصب 

.المناسب وباستخدام الرجاج  والردم والدك حول الخرسانة األرضية

 السعر يشمل عمل الفواصل وفواصل التمدد كما هو في المخططات*

 السعر يشمل كل ما يلزم لصب الخرسانة من أعمال دعم وطوبار *

.وتشكيل النماذج

 السعر يشمل أعمال عزل لجميع العناصر اإلنشائية التحت المدة األرضية*

 السعر يشمل أعمال عزل ألحواض الزراعة*

 يتم كيل اعمال الخرسانة المصبوبة في الموقع بجميع انواعها كيال *

هندسيا بالمتر المكعب حيثما ورد ذلك، لالعمال التي تم تنفيذها فعال بعد 

 حسب 2م (0.05 )خصم جميع الفراغات التي تزيد مساحتها  عن

:القواعد التالية

ال تكال اعمال الخرسانة الزائدة عن ما هو وارد في المخططات *

.والمواصفات 

تكال االعمدة و الجدران ابتداء من ظهراالساسات وحتى نقطة التقائها  .*

مع الجسور أوالعقدات

  تكال خرسانة االدراج وبسطاتها  بحيث تشمل خرسانة االدراج *

كما  (ان وجدت)والبسطات ضمن الجدران أو األعمدة المرتكزة عليها 

تكال خرسانة البسطات او الجسور الحاملة لألدراج و التي تشكل جزءاً 

على أن تكال هذه األجزاء مرة اخرى ضمن خرسانة  )من العقدات 

.الجدران أو السقوف أو العقدات

تكال العقدات والمدات كيالً هندسياً للمسقط الشاقولي االفقي وتؤخذ *

األبعاد من منتصف الجدران الخارجية بدون احتساب سماكة تصفيح 

.الحجر مع خصم الفتحات إن وجدت

تكال خرسانة العناصر االنشائية المنفصلة ابتداء من نقطة التقائهما *

.بالجدران او االعمدة او االساسات 

 )السعر يشمل عزل جميع جوانب االسطح الخرسانية المالمسة للتربة *

 High Buildبطبقتين على األقل بمادة  (السفلية و العلوية و الجانبية 

Reinforced  Rubberized  Bitumen Emulsion ثم عمل 

على جميع االسطح باستثناء   ( Dimbled sheet)حماية للعزل بـ 

.االسطح السفلية المالمسة لمدة النظافة يتم عزلها فقط دون حماية

2.1
سم من نوع 10أجور وتكاليف توريد وصب خرسانة عادية  سماكة 

(B200)   لعمل طبقة نظافة بدون دبش اسفل القواعد واألساسات  حيثما

يلزم والسعر يشمل جميع ما يلزم إلنجاز العمل والكيل هندسي حسب 

34م.المواصفات والمخططات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف
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محافظة الخليل- بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أأعمال بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أم لصفة :  اسم المشروع 

األعمال المدنية- جدول التكلفة التقديرية : الوصف

(شيكل) المجموع (شيكل) السعر الكميةالوحدةبيان العملرقم البند

2.2
وذلك   (B300)أجور وتكاليف توريد وصب خرسانة مسلحة من نوع 

للقواعد واألساسات األرضية وحيثما يلزم والسعر يشمل حديد التسليح 

والطوبار  كما يشمل عزل جميع جوانب االسطح الخرسانية المالمسة 

 Highبطبقتين على األقل بمادة  (السفلية و العلوية و الجانبية  )للتربة 

Build Reinforced  Rubberized  Bitumen Emulsion ثم 

على جميع االسطح   ( Dimbled sheet)عمل حماية للعزل بـ 

باستثناء االسطح السفلية المالمسة لمدة النظافة يتم عزلها فقط دون 

وجميع ما يلزم إلنجاز العمل وذلك حسب المواصفات .  حماية

.والمخططات وتعليمات المهندس المشرف
312م

كما في البند السابق و لكن لرقاب االعمدة و الجدران المسلحة  2.3

االستنادية والحاملة للجدران  من جهه المدرسه والوحده الصحيه  

والسعر يشمل األعمدة الموجودة داخل الجدار والعزل  للجدران تحت 

315م.مستوى الطمم كما ذكر في البند السابق

2.4
 (B300)أجور وتكاليف توريد  وصب خرسانة مسلحة  من نوع 

السعر يشمل حديد التسليح  . لالعمدة فوق مستوى الجدران المسلحة

والطوبار والصب و جميع ما يلزم إلنجاز العمل  حسب المواصفات 

34م.الكيل هندسي.والمخططات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف

2.5
 سم  من نوع 10اجور وتكاليف توريد وصب خرسانة مسلحة سماكة 

(B300)   السعر . للمدات األرضية الداخلية والخارجية شامال الدرجات

سم ولفائف النيلون 20 ملم باإلتجاهين كل 10يشمل حديد التسليح قطر 

ميكرون وذلك حسب المواصفات  (500)البوليئثيلين سماكة 

.الكيل للمسقط االفقي فقط. والمخططات وتعليمات المهندس المشرف
260م

 (B300)أجور وتكاليف توريد  وصب خرسانة مسلحة  من نوع 2.6

السعر يشمل  حديد التسليح ، طوب اسمنتي  .  سم 21للعقدات سماكة 

سم ،والطوبار والصب والجسور المسلحة والجسور المسلحة 14سماكة 

الساقطة  وجميع ما يلزم إلنجاز العمل على اكمل وجه حسب 

255م.المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف 

مجموع أعمال الخرسانة
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محافظة الخليل- بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أأعمال بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أم لصفة :  اسم المشروع 

األعمال المدنية- جدول التكلفة التقديرية : الوصف

(شيكل) المجموع (شيكل) السعر الكميةالوحدةبيان العملرقم البند

أعمال الحجر3

*
نوعيه الحجر والحجم يجب ان تكون مطابقه للمواصفات والمخططات 

.وتعليمات وموافقه المهندس المشرف

 سم والطول 25 سم واالرتفاع  عن 5يجب ان ال تقل سماكه الحجر عن *

. مرات االرتفاع3 -1.5يتراوح بين 

. الحجر يجب ان يكون متجانس في اللون والنوعيه والدقاقه*

 قص الحجر يجب ان يكون بواسطه المنجل*

:مواصفات الحجر

**Density 2600 kg/m3 -1

** Dry Compesion Strength 7mpa -2 

** Water absorbtion <= 3% -3

*
 تكال االعمال الحجريه بالمساقط االفقيه للواجهات بعد خصم كافه 

الفتحات بغض النظر عن قياسها ووال تعطى عالوة على القطع الحجرية 

.الخ... الخاصة كالقمط  وسالحات الشبابيك واألبواب والزوايا 

. القموط الخرسانيه للشبابيك واالبواب تحمل على االعمال الحجريه*

:أسعار االعمال الحجريه تشمل ايضا*

. التوريد  والتخزين وترحيل الحر المرفوض من الموقع*

. القص والدقاقه والتركيب*

.المونه االسمنتيه والخرسانه خلف الحجر والطوب الخرساني*

. كافه القطع الالزمه للتثبيت من دسر،سلك مجلفن، والشبك*

. توريد وتركيب السقايل*

 تنظيف وتكحيل الواجهات الحجريه بكحلة من االسمنت االبيض والرمل *

.كل ما يلزم من فتح الحلول والتنظيف النجاز العمل

. القموط الخرسانيه المسلحه مع حديد التسليح الالزم*

 الطوبار خلف الحجر وصب الباطون ثم فك الطوبار وتركيب العازل *

.والطوب

  وسماكة حسب ما هو محدد B250خرسانة التصفيح من نوع *

بالمخططات والمونة من االسمنت والرمل

وحديد   ( B250)سالحات الشبابيك  واالبواب من خرسانة مسلحة *

تسليح مثل القموط الخرسانية

 سم لتصوينة السطح  5اجور وتكاليف توريد و بناء جبة حجرية سماكة 3.1

نخب أول مجلي وحسب الدقة الموصوفه في المخططات المعمارية 

والسعر يشمل الدسر من الحديد المجلفن والمونة . للوجه الخارجي

الجاهزة صناعة اوروبية مقاومة لتقلص وعمل  كحلة   من االسمنت 

السعر يشمل كل ما يلزم من فتح الحلول والتنظيف . االبيض والرمل

-Aوالتكحيل  وذلك حسب المخططات والمواصفات وحسب التفاصيل 

27م403

مجموع اعمال الحجر
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محافظة الخليل- بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أأعمال بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أم لصفة :  اسم المشروع 

األعمال المدنية- جدول التكلفة التقديرية : الوصف

(شيكل) المجموع (شيكل) السعر الكميةالوحدةبيان العملرقم البند

أعمال الطوب االسمنتي4

:االسعار تشمل 

2م/ كغم35توريد  طوب  اسمنتي  ال تقل مقاومتة للكسر عن *

.الفواصل االفقيه والعموديه*

.االسمنت والمونه *

القموط الخرسانيه المسلحه فوق فتحات األبواب و الشبابيك بعمق يتراوح *

 سم حسب عرض الفتحة على طول الجدار وسماكه مطابقه 30-15بين 

  وحديد التسليح الالزم حسب مخطط B200لسماكه الجدار من خرسانه 

S001/2.

أعمدة / و جسور ,  لسالحات االبواب والشبابيكB200خرسانه مسلحه *

 سم و بنفس سماكة الجدار و التسليح الالزم 20الربط بعمق ال يقل عن 

.S001/2حسب مخطط 

 ملم للتشريك بين جدران الطوب وجدران الخرسانه 8حديد تسليح قطر *

 سم  و الخرسانة 40كل  ( 12 قطر 2 )واالعمده، و باإلضافة للدسر 

B200 حسب مخطط S001/2

 تُحسب أعمال الطوب بالمتر المسطح وتُخصم الفتحات التي تزيد عن *

.2 م0.5

 األسعار تشمل توريد المواد المطلوبة وعمل العينات والفحص ورعاية *

.األعمال والدعم والبناء حسب المخططات

األسعار تشمل جميع ما يلزم من قطع وقص وعمل فتحات وزوايا *

.ولحامات مع الجدران المسلحة

األسعار تشمل جميع ما يلزم وبموافقة المهندس المشرف على نسبة خلط *

.االسمنت بالرمل ألعمال البناء

 High Build Reinforced Rubberizedتغطيس الطوب بمادة  *

Bitumen Emulsion سم10 وبارتفاع 

4.1
أجور وتكاليف توريد وبناء جدران طوب اسمنتي ال تقل مقاومته للكسر 

وجميع ما . سم لتلبيس الواجهات الخارجية7 سماكة 2سم/كغم35عن 

يلزم إلنجاز العمل على أكمل وجه حسب المواصفات والمخططات 

أعمدة )والسعر يشمل المونة والقموط على طول الجدار والسالحات 

األبعاد والتسليح بموجب المخططات . الخرسانية المسلحة (التقوية

وبالقياسات المطلوبة، والكيل الهندسي بعد خصم الفتحات وذلك حسب 

.المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس
270م

4.2
 سم للجدران 20كما في البند السابق و لكن جدران طوب اسمنتي سماكه 

.الخارجيه
2100م

مجموع اعمال الطوب األسمنتي
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محافظة الخليل- بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أأعمال بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أم لصفة :  اسم المشروع 

األعمال المدنية- جدول التكلفة التقديرية : الوصف

(شيكل) المجموع (شيكل) السعر الكميةالوحدةبيان العملرقم البند

اعمال القصارة5

:األسعار تشمل *

توريد وتخزين االسمنت والركام الناعم والماء والشيد والشبك المعدني *

.والزوايا وكل ما يلزم

.األعمال من جميع أنواعها ومواقعها -  *

توريد وتركيب الزوايا المعدنية  على الزوايا  واالعمدة  والشبابيك  -  *

.والشبك البالستيكي   بين جدران  الطوب والباطون  وعلى التمديدات 

.التغليف على التمديدات الكهربائية والصحية - *

اضافة السوائل المانعة للرطوبة أو الملدنات وذلك حسب مواصفات - *

مصنع االنتاج

.تنظيف الواجهات المراد تغطيتها -  *

*
.(ظهارة+ بطانة +رشه مسمار)عمل القصارة ثالثة وجوه او طبقات:  

، (1:1)من اإلسمنت والرمل بنسبة  (رشة مسمار) الطبقة األولى *

وهي من االسمنت والركام  (البطانة )والطبقة الثانية القصارة الخشنة 

على التوالي، والطبقة الثالثة  (0.5:4:1)الناعم والجير المطفأ بنسبة 

وهي من اإلسمنت والرمل والجير المطفأ  (الظهارة)القصارة الناعمة 

(1:2:0.5).

من نفس المونة المستخدمة في  (ودعات)عمل أوتار عمودية للجدران *

سم وال تزيد المسافة بينها عن (7)القصارة الخشنة وبعرض ال يقل عن 

.م (1.5)

+ رشه مسمار )أجور وتكاليف توريد وعمل قصارة داخلية ثالثة وجوه 5.1

للجدران والحوائط الداخلية واألسقف و حيثما يلزم  (ظهارة+ بطانه 

والسعر يشمل توريد وتركيب الشبك البالستيكي بين جدران الطوب .

والباطون وعلى التمديدات الكهربائية والميكانيكية  والزوايا المجلفنة 

2175م.وذلك حسب المواصفات والمخططات  وتعليمات المهندس المشرف

رشه +جلنس)أجور وتكاليف تقديم وعمل قصارة خارجية اربعه  وجوه 5.2

لتصوينة السطح والجدران الخارجيه   (ظهارة + بطانه + مسمار 

وحيثما يلزم مع إضافة مواد مانعة  للرطوبة وذلك حسب المواصفات 

2100م.والمخططات وتعليمات المهندس المشرف

مجموع اعمال القصارة
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محافظة الخليل- بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أأعمال بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أم لصفة :  اسم المشروع 

األعمال المدنية- جدول التكلفة التقديرية : الوصف

(شيكل) المجموع (شيكل) السعر الكميةالوحدةبيان العملرقم البند

أعمال البالط والرخام6

:- شمولية أسعار اعمال البالط و الكيل**

تكال ارضيات بالط الموزاييك والبالط الخرساني   كيال هندسيا ***

بالمتر المربع لواقع المساحات التي تم تبليطها  فعال من وجه القصارة او 

مترا (0.5)البالط للجدران المتقابلة  حيث تخصم المساحات التي عن 

مربعا ويكون السعر شامال لكل ما يلزم من مواد ومصنعية كتوريد 

الرمل لطبقة الفرشة وفرده ،والمالط االسمنتي وتوريد البالط وتركيبه 

وتنعيمه وصقله في الموقع وكذلك قص البالط باستعمال المنشار 

الغراض الغلق، والترويب   ، وغير ذلك مما يلزم  النجاز العمل على 

اكمل وجه حسبما ورد في هذه المواصفات  وبدون دفع اية عالوة 

.اضافية للقص ولعمل الفواصل

:االدراج*

*
، بحيث يؤخذ (الدعسة)تكال االدراج بالمتر الطولي باتجاه طول الموطئ 

البعد من وجه القصارة او النعالت الى طرف الموطئ ويكون السعر 

معا ،   ويكون السعر شامال لكل ما  (المرايا)شامال للموطئ والمراقي 

يلزم من مواد ومصنعية كتوريد االدراج  بالمقاسات المطلوبة وتركيبها 

وترويبها وصقلها وغير ذلك مما يلزم النجاز العمل على اكمل وجهه 

.وحسبما ورد في هذه المواصفات ، وبدون عالوة اضافية للقص

:البراطيش*

*
كيال هندسيا بالمتر المربع لواقع   (الجبة)تكال البراطيش و الجباه 

المساحات التي تم تنفيذها  فعال  ويكون السعر شامال لكل ما يلزم من 

مواد ومصنعية كتوريد البراطيش والجباه بالمقاسات المطلوبة وتركيبها 

وترويبها  ، وغير ذلك مما يلزم  النجاز العمل على اكمل وجه حسبما 

.وبدون اية عالوة على القص.ورد في هذه المواصفات 

سم3بسماكة  (3: 1) المونة     

 Drymixاو رمل واالسمنت مع  (سمسمية )  فرشة الطمم من الحصمة *

. حسب المخططات

 الترويب  بالروبة الجاهزة صناعة اوروبية مقاومة للعفن والبكتيريا *

والجلي والتنعيم في الموقع

.الفحوصات المخبرية*

.زوايا األلمنيوم في األماكن التي تتطلب ذلك*

 %0.3نسبة امتصاص البالط **

:مواصفات الحجر

**Density 2.6/m3 -1

** Dry Compesion Strength 7mpa -2 

** Water absorbtion <= 3% -3

هندسياً  لألبعاد الظاهرة مع خصم - الكيل هندسي حسب المخططات *

.2م(0.25)الفتحات التي تزيد مساحتها عن 

 سم من 3×30×30أجور وتكاليف توريد  وتركيب بالط تيرازو قياس  6.1

تقدم  )  6اجود األنواع صناعة محلية مع كسر رخام إيطالي نمره 

بسماكة ( 3: 1)والسعر يشمل المونة  (عينات للموافقة عليها قبل التوريد

سم ويشمل 9سماكة  (سمسمية )سم وكذلك فرشة الطمم من الحصمة 3

السعر والترويب بالروبة الجاهزة صناعة اوروبية مقاومة للعفن 

في الموقع  كذلك يشمل  (جلي البالط )والبكتيريا و التنظيف الميكانيكي 

 سم   من نفس 1.5السعر اجور وتكاليف تقديم وتركيب بانيل سماكة 

 سم وبحيث يتطابق حلول البانيل مع حلول 10نوع البالط بارتفاع 

البالط األرضي والسعر يشمل البالط الملون حسب اللون الذي يختاره 

المهندس المشرف ويجب أن يكون البالط مربع وخالي من العيوب 

واألخطاء، والكيل هندسي صافي من وجه البانيل حسب التفاصيل   

FA1 في مخطط   A-407250م

أجور وتكاليف توريد  وتركيب حجر بلدي شيوج نخب اول مسمسم  6.2

سم للمرايا 2سم للدعسات و5للدرج الخارجي وحيثما يلزم بسماكة 

 والكيل بالمتر الطولي 3-1والمونة من الرمل الناعم واإلسمنت نسبة 

يشمل المرايا والدعسة معا والسعر يشمل تدوير انف الدعسات واو 

الكحلة من االسمنت االبيض والرمل  والسعر يشمل بانيل رخام بلدي 

سم حسب التفاصيل بحيث 2للدرج وبسماكة  (من نفس النوع )مجلي 

تكون حافته العليا موازية لشاحط الدرج ومن نفس نوعية الدرج وجميع 

ما يلزم حسب الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف حسب 

5ط.م.A-404المخططات 
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محافظة الخليل- بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أأعمال بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أم لصفة :  اسم المشروع 

األعمال المدنية- جدول التكلفة التقديرية : الوصف

(شيكل) المجموع (شيكل) السعر الكميةالوحدةبيان العملرقم البند

6.3
أجور وتكاليف توريد  وتركيب اعتاب لالبواب والفتحات وحيثما يلزم 

 30 سم بعرض ال يقل عن  5من رخام بلدي مجلي سور معين بسماكة 

سم لغاية على ان تركب بشكل متقن بمونة من االسمنت والرمل والناعمة 

 والسعر يشمل والترويب بالروبة الجاهزة صناعة اوروبية 3-1بنسبة 

مقاومة للعفن والبكتيريا حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف 

.A-405   مخطط 3وحسب التفاصيل  و حسب التفصيلة رقم 
22م

أجور وتكاليف توريد وتركيب الواح مغناطيس أخضر مسبقة التصنيع 6.4

ملم مغلف 4 سماكة MDFو تتكون من خشب  (360*120قياس )

 ثقوب لتثبيت اللوح على 4 تحتوي على PVCبالبولستير مع برواز من 

الجدار ويشمل اللوح أيضا حمالة للطباشير من االلمنيوم مع حرف 

PVCوالسعر يشمل .  للحماية تركب على الجزء السفلي من اللوح

سم مع 15X20طوبار وتسليح وصب جسرين من الخرسانة قياس

4Ø12واساور Ø8@20وحسب . حول اللوح لتثبيت اللوح عليها

1عدد.(MAEEN A-505)التفصيلة 

مجموع اعمال البالط
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محافظة الخليل- بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أأعمال بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أم لصفة :  اسم المشروع 

األعمال المدنية- جدول التكلفة التقديرية : الوصف

(شيكل) المجموع (شيكل) السعر الكميةالوحدةبيان العملرقم البند

أعمال الدهان والطراشة7

تعتبر االسعار الفردية المنصوص عليها في جدول الكميات العمال 

الدهان   شاملة لكل ما يلزم من توريد وتخزين المواد والمصنعية و 

السقاالت والساللم والعدة وااليدي العاملة وكذلك تنظيف ومعجنة وتنعيم 

ومعالجة السطوح ودهانها بعدد الوجوه المنصوص عليها ، باالضافة الى 

المحافظة على النظافة وتنظيف الموقع بعد االنتهاء من االعمال  وغيرها 

مما يلزم النجاز العمل على اكمل وجه حسب االصول الفنية ،وما ورد 

.في  المواصفات 

بجب توريد مواد الطراشة و الدهان بواسطة براميل مغلقة يتم فتحها 

باشراف المهندس

اسعار المقاول تشمل المواد و المصانعة و عمل العينات و تحضير 

الواجهات حماية االعمال و تنفيذ الطراشة و الدهان الي مكان و اي 

ارتفاع و ذلك حسب المواصفات

األسعار تشمل معالجة أسطح الخرسانة الظاهرية بمعادلة األسطح القلوية 

بكلوريد الزنك وإزالة % 2بدهانها بمحلول حامضي مخلوط بنسبة 

.المخلفات الدقيقة والتجفيف

األسعار لدهان جميع األسطح المسامية وغير المسامية المعدنية تشمل 

.التنظيف التام وإزالة الصدأ والغبار ودهان طبقتين أساس ضد الصدأ

تكال اعمال الدهان للسطوح  بالمتر المربع كيال هندسيا لواقع السطوح 

التي جرى دهانها بالموقع وتحسم الفراغات مثل النوافذ واالبواب 

متر مربع ، على ان  (0.50)والفتحات التي تزيد مساحة اي منها عن

تكال جوانب البروزات والفصمات والسالحات والقموط وخالفها،وتكال 

السطوح غير المستوية والمموجة كيال هندسيا لمساحة السطح الفعلية 

.وليس مسقطها الشاقولي او االفقي

أجور وتكاليف توريد وعمل دهان املشن اكريليكي عالي الجودة صناعة 7.1

,  عن البالط1.5وطنية للجدران ذات القصارة األسمنتية فوق اتفاع 

: والسعر يشمل

تهيئة الجدران من خالل حفها ومعالجتها وتنظيفها من أي أوساخ أو - 1

نتوئات وتعبئة التشققات والفجوات والتفقد باستخدام مسحوق المعجونة 

.االصطناعي

طبقة اساس عالي الجودة ذو قوة عالية في االلتصاق على األسطح - 2

.وذات خاصية ممتازة للملء

طبقتين معجونة طلس والحف بعد كل طبقة إلعطاء سطح مستوي - 3

.أملس

طبقة اندركوت عالي الجودة- 4

طبقتين او اكثر من المادة النهائية تحتوي مضافات ضد - 5

الفطريات والبكتيريا للحصول على درجة التغطية الالزمة ,العفن

والسماكة الالزمة وذلك بالمعدل الذي تنص عليه تعليمات الشركة 

والكيل هندسي وتخصم . الصانعة وبحسب تعليمات المهندس المشرف

.2م0.50الفتحات التي تزيد عن

250م

اجور وتكاليف توريد وعمل دهان زياتي بدون لمعة عالي الجودة 7.2

,  م فقط1.5صناعة وطنية لجدران ذات القصارة االسمنتية بارتفاع 

:والسعر يشمل

الحف وتهيئة األسطح- 1

طبقة اساس ذات قوة عالية في االلتصاق - 2

طبقتين معجونة طلس والحف بعد كل طبقة العطاء سطح مستوي - 3

املس

طبقة اندركوت عالي الجودة- 4

طبقتين او اكثر من اعادة النهائية تحتوي مضافات ضد -  5

الفطريات والبكتيريا للحصول على درجة التغطية الالزمة ,العفن

والسماكة الالزمة وذلك بالمعدل الذي تنص عليه تعليمات الشركة 

والكيل هندسي وتخصم . الصانعة وبحسب تعليمات المهندس المشرف

250م.2م0.50الفتحات التي تزيد عن
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محافظة الخليل- بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أأعمال بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أم لصفة :  اسم المشروع 

األعمال المدنية- جدول التكلفة التقديرية : الوصف

(شيكل) المجموع (شيكل) السعر الكميةالوحدةبيان العملرقم البند

أجور وتكاليف توريد وعمل دهان من الجير االصطناعي ذو أساس مائي 7.3

:-صناعة وطنية لألسقف ويشمل السعر, عالي الجودة

تهيئة األسقف من خالل حفها ومعالجتها وتنظيفها من أي أوساخ أو - 1

نتوئات وتعبئة التشققات والفجوات والتفقد باستخدام مسحوق المعجونة 

.االصطناعي

طبقة أساس عالي الجودة ذات أساس مائي وخاصية ممتازة للحل - 2

وااللتصاق 

, طبقتين أو أكثر من المادة النهائية تحتوي مضافات ضد العفن- 3

الفطريات والبكتيريا للحصول على درجة التغطية الالزمة والسماكة 

أالزمة وذلك بالمعدل الذي تنص عليه تعليمات الشركة الصانعة وبحسب 

.تعليمات المهندس المشرف

255م.2م0.50والكيل هندسي وتخصم الفتحات التي تزيد عن

مجموع اعمال الدهان والطراشة
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محافظة الخليل- بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أأعمال بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أم لصفة :  اسم المشروع 

األعمال المدنية- جدول التكلفة التقديرية : الوصف

(شيكل) المجموع (شيكل) السعر الكميةالوحدةبيان العملرقم البند

اعمال المنجور الخشبي8

األسعار بها تشمل أعمال الحف لكل  (الخشب)كافة أعمال المنجور *

الخشب الطبيعي والقشرة واالسعار تشمل تلوين خشب بالوان حسب 

المهندس المشرف مع الحف الجيد بين كل وجهه ووجه ودهان وجهين  

وتقديم عينات للمهندس . سيالر ووجه انهاء من اللكر صناعة اوروبية

.لالعتماد

 ملم0.8سمك الفورومايكا ال يقل عن *

 صناعة Brushad stainless steelتكون جميع الخردوات *

اوروبية فقط

:الكيــــــل*

8.1
 Tiger)اجور توريد وتركيب خزائن المطبخ السفلية مع وجه جرانيت 

Eye)  سم على ان تكون من الخشب الساندويش سماكة 2.00سماكة 

 ملم نخب اول مغطاة بالفورمايكا البيضاء من الداخل و باللون الذي 17

يقرره المهندس من الخارج وعلى ان تكون الدرفات واوجه الجوارير من 

 ملم مبروم 30×18 ملم مع حلق زان 17 سماكة MDFخشب 

 ملم  من الداخل والخارج 0.8ومدهون الكر ومغطاة بالفورمايكا سمك 

ولكل االسطح الظاهرة والسعر يشمل توريد وتركيب الخزائن مع كل ما 

يلزم من خردوات وااليدي صنع ايطالي للخزائن وبانيل من نفس نوع 

جرانيت  المجلى   و فتحة حوض المجلى ومرد الماء وكل ما يلزم 

حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و حسب 

A-408المخططات  
1.1ط.م

8.2
اجور توريد وتركيب عالقات مالبس عبارة عن سكة خشبية زان قياس 

 ملم مبرومة الحواف ومدهون الكر تثبت على الحائط بواسطة 200*25

 سم، والسعر يشمل العالقات المعدنية 25برغيين علوي وسفلى كل 

 كل A-401 مخطط D-Dالمطلية بالكروم كما هو موضح في المقطع   

 سم مثبتة بواسطة براغي خاصة  وكل ما يلزم التمام العمل حسب 25

.المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
3ط.م

اجور توريد وتركيب زنار حماية للحائط عبار عن  سكة خشبية من 8.3

 ملم مبرومة الحواف ومدهون الكر تثبت 200*20خشب صلب  قياس 

 سم، والسعر يشمل كل 50على الحائط بواسطة برغي في المنتصف كل 

ما يلزم التمام العمل حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس 

5ط.م.المشرف

8.4
 وارتفاع 220اجور توريد وتركيب لوح ميالمين ابيض بعرض 

 ملم  ممعجن ومطلى 18سم  يتكون من خشب السندويش سماكة 130

بدهان خاص غامق، والسعر يشمل االطار من االعلى والحوانب من 

 ملم مبرومة الحواف ومدهون الكر كما هو 80*40خشب صلب  قياس 

 باالضافة الى حمالة A-401 مخطط A-Aموضح في المقطع   

Markes والممحاه من اسفل اللوح عبارة عن خشب صلب  قياس 

 ملم مدورة الحواف ومدهون الكر تثبت على الحائط بواسطة 90*90

 مخطط B-B ملم كما هو موضح في المقطع   4*50*5زوية معدنية 

A-401 والسعر يشمل كل ما يلزم التمام العمل حسب المخططات ، 

.والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
1مقطوع

مجموع اعمال المنجور الخشبي
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محافظة الخليل- بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أأعمال بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أم لصفة :  اسم المشروع 

األعمال المدنية- جدول التكلفة التقديرية : الوصف

(شيكل) المجموع (شيكل) السعر الكميةالوحدةبيان العملرقم البند

االعمال المعدنية وااللمنيوم9

أعمال الحديد والفاصون تشمل الحف والبردخة والتنظيف ووجهين    **

تأسيس دهان مقاوم للصدأ وتفقيد معجونة قبل إنهاء الدهان الزياتي حسب 

المواصفات

 Powder coated )األلمنيوم المستخدم وباأللوان المطلوبة  دهان     **

يجب أن يكون خالياً من جميع العيوب ومطابقة للمواصفات ومن إنتاج  (

الشركات المحلية وحسب موافقة المهندس

الحديد المستخدم يجب أن يكون خالياً من جميع الشوائب مثل الصدأ     **

الخ…والنتوئات

على المقاول التأكد من األبعاد قبل البدء باألعمال المعدنية       **

زجاج سيكوريت للوجه الداخلي وزجاج مجلفن للوجه الخارجي او    **

حسب الوصف

الوجه الخارجي لزجاج لون رمادي**

االبواب الخارجية متعددة االغالق باربع طرق اما االبواب الداخلية **

تكون من سلندر واحد فقط

األسعار المقدمة ألعمال الحديد واأللمنيوم، تشمل ما يلي  :       **

. تقديم مخططات تصنيعية1-

تقديم عينات لكافة الخامات المستخدمة قبل التوريد والتركيب        2-

مرفقة بكاتالوجات  وشهادات منشأ

حلق الباب     3-

-4
تقديم كافة المواد المستخدمة من الزجاج والمنخل الالزم وسيالة المطر   

والبيش والزرافيل والمفصالت والغاالت والسكاكر واأليدي صناعة 

الخ من أجود األنواع، وجميع الخردوات  األخرى وكل ما …اوروبية 

.يلزم الستكمال األعمال حسب المواصفات وتعليمات المهندس

أعمال الدهان بموجب المواصفات وتعليمات المهندس ألي مساحة أو    5-

اتساع وفي أي موقع بما في ذلك عمل ألوان متعددة

-6
جمبع لوازم التركيب والتثبيت واللحام والبرشام والتشغيل وإنهاء األعمال 

بصورة مأمونة بوضع سيلكون خاص من الخارج وماستك من الداخل 

.حول جميع االعمال

ألخذ القياسات بالتحديد الرجوع الى المخططات

9.1
   قياس W01أجور وتكاليف توريد  وتركيب شبابيك المنيوم سحاب 

 واللون حسب ما يختاره المهندس 7700 سم بروفيل 127*160

  Temperd Glassالسعر يشمل الزجاج مقسى مزدوج .  المشرف

 ملم والمنخل الالزم قابل للفك باستخدام مقطع خاص للمنخل 6/6/4

وسيالة المطر واالطار الخارجي وجميع القطع الالزمة من زرافيل 

الخ حسب كاتالوج الشركة المصنعة ويشمل السعر ... وسكاكر وبيش 

ايضا المعجنة حول الحلوق بمعجون ماستك من الداخل و معجون ماستك 

 UV )نوع خاص من الخارج ذو خواص مقاومة ألشعة الشمس 

protection)  وذلك بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

A-602وحسب المخططات 
4عدد

أجور وتكاليف توريد  وتركيب حديد  حماية للشبابيك والسعر يشمل 9.2

الدهان وجهين اساس وثالثة وجوه دهان زياتي باللون والنوع الذي 

يوافق عليه المهندس وجميع ما يلزم حسب والمواصفات وتعليمات 

4عددA-410المهندس المشرف حسب التفصيلة 

 سم 2016*100 قياس D01أجور وتكاليف توريد وتركيب باب حديد 9.3

 Powder coated )ملم  دهان 1.25مسبقة الصنع من صاج سماكة 

 ملم 2للدرفات مع الكاوتشوك و حلق من الصاج المجلفن سماكة  (

نوع  ( Closer )والمفصالت واأليدي والبيش والغال و رداد للباب 

حسب العينة التي يوافق عليها المهندس  (سلندر)اوروبي أو ما يعادله 

المشرف وسيالة المطر وستوبرات لالبواب والسعر يشمل الدهان للحلق 

وجهين  اساس و ثالثة وجوه زياتي باللون والنوع الذي يوافق عليه 

المهندس وكل ما يلزم حسب المخططات والمواصفات وتعليمات 

 والكيل هندسي A-602/4-8المهندس المشرف وحسب المخططات  

1عدد.من جهة واحدة

 سم عن 95أجور وتكاليف توريد  وتركيب درابزين من الحديد بإرتفاع 9.4

مستوى البالط الخارجي و دعسة الدرج للدرج الخارجي والسعر يشمل 

ملم، براغي التثبيت، وجميع 2.25جميع البروفيالت مجلفنة سماكة 

الخرداوات والقطع  وايضا الدهان وجهين اساس و ثالثة وجوه زياتي 

4ط.مباللون والنوع الذي يوافق عليه المهندس والتفقد الدهان بعد التركيب وكل 

                      ₪-مجموع االعمال المعدنية وااللمنيوم
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(شيكل)المجموع  الوصفالرقم

                    ₪- مجموع اعمال الحفريات والردميات وتسوية الموقع1

                    ₪-مجموع أعمال الخرسانة2

                    ₪-مجموع اعمال الحجر3

                    ₪-مجموع اعمال الطوب األسمنتي4

                    ₪-مجموع اعمال القصارة5

                    ₪-مجموع اعمال البالط6

                    ₪-مجموع اعمال الدهان والطراشة7

                    ₪-مجموع اعمال المنجور الخشبي8

                    ₪-مجموع االعمال المعدنية وااللمنيوم9

اجمالي األعمال المدنية بالشيكل                    ₪-

محافظة الخليل- أعمال بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أم لصفة : اسم المشروع 

ملخص االعمال المدنية
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محافظة الخليل - أعمال بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أم لصفة :اسم المشروع 

األعمال الميكانيكية- جدول التكلفة التقديرية : الوصف

Ideal standard, roca, creavit, vitra, ECE (model upon 

supervision acceptance) or equivalent

Grohe, ECE, creavit( model upon supervision 

acceptance) or equivalent

Redi, KG, martoni or equivalent

Royal- Redi- KG- martoni

All Fittings are 10 bar pressure: redi martoni, KG 

osten Dorf.or equivalent

PN16- with Palestinian standard institute certificate or 

equivalent

Vidoflex, armo flex. Or equivalent

Crane, Flake, Modgal or equivalent

Local made with Palestinian standard institute 

certificate

Heavy duty/ polyetheiren- European/ American origin

(شيكل) المجموع(شيكل) السعرالكميةالوحدةالعمل بيانالبند رقم

المطر ومياه الصحي الصرف نظام1

 المواصفات على حائزة UPVCمواسير  وتشغيل فحص, تركيب, توريد1.1

 يشمل والسعر  المطرالداخلية مياه شبكة و الصحي الصرف لشبكة الفلسطينية

 المدة تحت حفرالداخلي من يلزم ما جميع الى باالضافة ادناه المذكورة البنود

 األ لجميع و القطع جميع يشمل والسعر,الماسورة حول تطيين,تثبيت, االرضية

   شبك, جلد,  سدات, نقاصات, وآيات,   تيات,  درجة 45,90 اكواع من  قطار

Venting Caps والعمل تثبيت مرابط و السطح على المواسير رؤوس لتغطية 

 المواصفات حسب وذلك  الجديدة المجاري  شبكة مع الشبك  يشمل

 من تكون ان يجب القطع جميع).  المشرف المهندس وتعليمات المخططات,

( اللون حمراء المواسير نوع نفس

1.1.1SN 8- UPVC - 4" قطر بالستيك مواسير 30ط.م 

 المواصفات على حائزة P.P مواسير وتشغيل فحص, تركيب, توريد1.2

 والسعر القريب المصرف الى المجلة من الصحي الصرف لشبكة الفلسطينية

,  تثبيت,  حفر من يلزم ما جميع الى باالضافة ادناه المذكورة البنود يشمل

,  وآيات,  تيات,  درجة  45,90 اكواع من  القطع جميع, عزل, تطيين

 وذلك العمل التمام  يلزم ما جميع و وجلد تثبيت مرابط, سدات, نقاصات

 القطع جميع). المشرف المهندس وتعليمات والمواصفات المخططات حسب

( المواسير نوع نفس من تكون ان يجب
2ط.م2" قطر  P.P. بالستيك مواسير1.2.1

* القائمة الشبكة مع الشبك  تشمل االسعار    

*الوحدة سعر في تغيير دون الحاجة حسب نقصانها أو الكميات زيادة ويمكن تقديرية المطلوبة الكميات 

* التنفيذ أثناء تعارض أي وجود حال في  التنفيذ وأثناء قبل  والمعمارية واإلنشائية الكهربائية األعمال على القائمين مع التنسيق المقاول على يجب   

المشرف المهندس الى الرجوع

Rain water floor Drain

Manhole and Manholes cover

Fittings

Floor and roof drain

Mixers

Sanitary fixtures

Cold and hot water insulation

Pex pipes for hot and cold water

UPVC fittings

UPVC pipes

* في  الموصوفة توافرالمواد, المواصفات، ،  العطاء بنود من بند أي  في فهم سوء أي عن التسعير قبل أو أثناء المهندس  إبالغ المقاول على يجب  

السعر في تغيير أي دون من البنود هذه وتركيب بتوريد ملزم المقاول فان االسعار تقديم بعد و,  مالحظات أي أو  السوق  في العطاء .

List of Approved Manufacturers

* بالعمل البدء قبل المهندس من الموافقة اخذ و لالعمال سعر تحليل تقديم المقاول  على يجب العطاء في مذكورة غير اضافية اعمال اية ظهور عند .

* في الواردة المتطلبات تحقيق عن الناتجة والتكاليف المصاريف جميع االعتبار بعين أسعاره في يأخذ أن المقاول على االعمال هذه بنود تسعير عند  

كميات وجداول مخططات فنية، ومواصفات وعامة خاصة شروط من العطاء وثائق  بنود كافة .

الموقع زيارة  العطاء تسعير قبل المقاول على يجب .   *

AS BUILT مخططات  تقديم يجب العمل من االنتهاء وعند,بالعمل البدء قبل المهندس من الموافقة وأخذ التنفيذية المخططات تقديم المقاول على يجب *

. العمل انهاء بعد الفحص و التشغيل, العزل,  التطين,  التثبيت, الحفر,التركيب,التوريد تشمل االسعار  *

* ماكنة بواسطة فتحات عمل تشمل االسعار  core  وتركيب Sleeve واألسقف الجدران في  .
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محافظة الخليل - أعمال بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أم لصفة :اسم المشروع 

األعمال الميكانيكية- جدول التكلفة التقديرية : الوصف

(شيكل) المجموع(شيكل) السعرالكميةالوحدةالعمل بيانالبند رقم

 والسعر  Floor Drain 4''داخلي مياه مصرف وتشغيل فحص, تركيب, توريد1.3

 علبة,  الفلسطينية المواصفات على حائز  الثقيل النوع من Siphon 4'' يشمل

    , 2" جانبيه مداخل 4 مع  األسفل من مفتوحة  UPVC بالستيك   4" تجميع

 الى باالضافة االرضي المصرف لفتحة  سم 15*15 ستيل ستانلس صفاية

  يلزم ما وجميع  المواسير مع شبك, تطين,  تثبيت,  حفر من يلزم ما جميع

.المشرف المهندس وتعليمات والمواصفات المخططات حسب العمل التمام
1عدد

 للمزاريب" 4 قطر  UPVC مطر مصارف وتشغيل وفحص وتركيب توريد1.4

 قياس المصفاة وتشمل حولها المدة تنعيم عمل مع السطح على

(20cmX20cm) بها، الخاصة العلبة فوق تركب والتي المقوى البالستيك من 

 وصالت و"  4 قطر UPVC مواسير من يلزم ما جميع يشمل والسعر

 تصريف خط اقرب وحتى المصرف من وذلك المطاطية والحلقات واالكواع

 المهندس تعليمات وفق والمخططات المواصفات في كما افقي او عمودي

1عدد.المشرف

الساخن و البارد الماء نظام2

 مخرج لكل محبس مع  نحاسي ماء مجمع وتشغيل فحص ، تركيب توريد،2.1

 هوايات من القطع جميع و الميكانكية االعمال يشمل والسعر ملم 16 قطر

 شد,نقاصات,،تيات  الجودة عالية- ريكورد قطع محابس,  أتوماتيكية

 األقطارو لجميع و المجمعات تثبيت ومرابط ،أكواع،سدة خط وصل،نهاية

 المخططات حسب ذلك التزويد، مكان تبين مخرج كل على  label وضع

.المشرف المهندس وتعليمات والمواصفات
0

2عددانش 3/4 عيون2.1.1

 ممددة Pex Pipe XLPE 16/25 mmبالستيك برابيج وتركيب توريد اجور2.2

 والسعر   الماء مجمع الى  الماء منمصدر  للحماية  PVC  برابيج داخل

 تثبيت,حفر,  تثبيت مرابط,  بالخزان للشبك قطع من يلزم ما جميع  يشمل

 إلتمام يلزم ما جميع و الميكانيكية األعمال يشمل السعر و البرابيج  وتطين

.المشرف المهندس وتعليمات والمواصفات المخططات حسب العمل
20ط.م

 من الالزمة القطع جميع مع حديقة حنفية وتشغيل فحص تركيب، توريد،2.3

 و المجلفن الحديد من وجميعها وصل شد,نقاصات,تيات،نبل,مفف,اكواع

 العمل التمام وذلك الحنفية لتثبيت مرابط من يلزم ما جميع و األقطار، لجميع

.المشرف المهندس وتعليمات والمواصفات المخططات حسب
1عدد

العام المجموع الى ينقل  المطر ومياه الصحي الصرف أعمال مجموع

العام المجموع الى ينقل الساخن و البارد الماء نظام أعمال مجموع
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محافظة الخليل - أعمال بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أم لصفة :اسم المشروع 

األعمال الميكانيكية- جدول التكلفة التقديرية : الوصف

(شيكل) المجموع(شيكل) السعرالكميةالوحدةالعمل بيانالبند رقم

 أعمال القطع الصحية3

 على تثبت ابيض مزجج بورسالن مغسلة وتشغيل فحص, تركيب, توريد3.1

, (under  counter Porcelain wash basin ) سم 47x37 مقياس  الطاولة

 من (Gear ) المغسلة على يثبت  بالكروم مطلي ساخن و بارد  ماء خالط

,  الخالط و الزاوية محبس بين الواصلة  البرابيج ويشمل المغسلة نوع نفس

" 3/8 على 1/2"  زاويا محبس, الجودة عالي النوع من بالستيك مغسلة سيفون

 Pex Pipe XLPEبالستيك برابيج,   الماء مخارج على يثبت بالكروم  مطلي

16/25 mm برابيج داخل ممددة  PVC  و البارد الماء مجمع من  للحماية 

  بقطر بالستيك علبة داخل نحاس كوع يشمل والسعر  المغسلة الى الساخن

 قطع من يلزم ما جميع ،و بالعلبة الكوع تثبيت براغي و  (نجاصة) ملم 16

 األعمال يشمل السعر و البرابيج  وتطين تثبيت,حفر,  تثبيت مرابط,

 والمواصفات المخططات حسب العمل إلتمام يلزم ما جميع و الميكانيكية

.المشرف المهندس وتعليمات
1عدد

العام المجموع الى ينقل الصحية القطع نظام أعمال مجموع                 ₪-
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الوصفالرقم
  المجموع    

(شيكل)

                   -المطر ومياه الصحي الصرف أعمال 1

                   -الساخن و البارد الماء نظام أعمال  2

                   -الصحية القطع أعمال  3

-                   

محافظة - أعمال بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أم لصفة :  اسم المشروع 

الخليل

ملخص األعمال  الميكانيكية

الكلي المجموع

ملخص األعمال الميكانيكية



محافظة الخليل  - أعمال بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أم لصفة : اسم المشروع 

األعمال الكهربائية- جدول التكلفة التقديرية :  الوصف

:المقّدم السعر ضمن من يلي ما عمل المقاول على يتوجب 

 األعمال وخاصة األخرى األعمال جميع مع األعمال هذه وتنسيق مراجعتها بعد الكهربائية األعمال لجميع تفصيلية تنفيذية مخططات تقديم.1

.واالنشائية الميكانيكية

. االشراف مهندس قبل من اعتمادعا أجل من المشروع في استخدامها المراد المواد تقديم.2

.(AS BUILT)  المنفذة لألشغال مخططات  تقديم المقاول على المشروع في العمل انتهاء بعد. 4

 خطأ أي مسؤولية وحده المقاول ويتحمل موقعها، وصحة سالمتها من التأكد أجل من بأول أوال المنفذة األعمال بفحص يقوم أن المقاول على. 5

.التنفيذ في

 المنفذة األنظمة جميع تنفيذ سالمة من التأكد ويتم الشامل الفحص بعد بالتشغيل المقاول يقوم األعمال جميع انتهاء بعد. 6

 أو حفريات إلى تحتاج التي األعمال تلك وخاصة الكهربائية األعمال من أي تنفيذ بعد عليه كان ما إلى الوضع إعادة مسؤولية المقاول يتحمل. 7

.ونفايات ردم عنها ينجمم التي تلك

 والتمديدات المواد سعر ضمن متضمنة تكون أن ويجب بالفحص المختصين من أو المقاول من عملها الواجب الفحوصات. 8

  والتعليم التربية وزارة بمواصفات تلتزم أن يجب التمديدات جميع. 9

ً يتضمن أن يجب المنخفضة والفولتية الكهربائية التمديدات صحة من التأكد ان. 3 .الكهربائي التيار ايصال بعد وكذلك العمل انهاء بعد الفحص أيضا
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محافظة الخليل  - أعمال بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أم لصفة : اسم المشروع 

األعمال الكهربائية- جدول التكلفة التقديرية :  الوصف

 رقم

البند
العمل بيان

الكميةالوحدة

  الوحدة سعر

(شيكل) المجموع(شيكل)

:- والحفريات التغذية خط اعمال1

 يشمل والسعر سم، 50 عن يقل ال عرض و سم 60 عن يقل ال بعمق  خندق حفر1.1

 النجاز مواد أي و معدات الصخرية، منها تربة نوع اي في حفر من يلزم ما جميع

 الحفر أعمال. المشرف المهندس وتعليمات والمواصفات المخططات حسب العمل

ً تشمل  طمم البلدية، قبل من معتمدة مكبات الى الموقع خارج الطمم جميع ازالة أيضا

 على%98 لـ والدمك الطمم التحذير، شريط مصمت، طوب سم 4 الطبيعي، الرمل من

 ما حسب االخيرة الطبقة واعادة مختارة مواد باستخدام سم15 عن تزيد ال طبقات

 الخاصة المواسير ادراج تم حيث المواسير يشمل ال السعر. الحفر قبل عليه كانت

20ط.م.الحق بند في والهاتف الكهرباء بأعمال

 الحفر سعر). والمتين السميك الجدار ذات النوع من انش 1.25 برابيج وتمديد توريد1.2

20ط.م(1.1 بند في مشمول

0.00

:- الكهربائية اللوحات2

الفرعية  الكهربائية التوزيع لوحة وفحص وترقيم وتشغيل وتوصيل وتركيب  توريد

المنخفض، الضغظ لوحة معها و يعادله ما او Hager هاجر نوع DBG المقترحة

وعمل تثبيت جسور وعلى واالرضي والنيوترول للفاز النحاسي الشريط على وتحتوي

المواصفات بحسب يلزم ما وكل  لها المناسب والترقيم الالزمة التوصيالت جميع

1عدد.المطلوبة والمخططات

0.00

:-الكهربائية النقاط3

 عليها محمالً الخارجية أو الداخلية النارةا  نقاط وتشغيل وفحص وتركيب توريد3.1

 ملم  (3x1.5) والكوابل االيطالي، جيفز نوع والعلب الحريق ضد"  3/4  البرابيج

 كذلك و النقطة، تلك حتى الكهرباء لوحة من الرئيسي الخط يشمل والسعر   مربع،

 المهندس تعليمات و والمواصفات المخططات حسب يلزم ما وكل االنارة مفاتيح

10عدد.المشرف

 انش، (3/4) البرابيج  عليها محمالً ، مفرد إبريز وتشغيل فحص و وتركيب توريد3.2

 الرئيسي الخط يشمل والسعر ، مربع  ملم ( 3*2.5 ) األسالك او والكوابل ، والعلب

2عدد. يلزم ما وكل النقطة تلك حتى الكهرباء لوحة من

1عددمطري بريزا ولكن السابق كالبند3.3

 ، والعلب انش، (3/4) البرابيج  عليها محمالً ، مجوز إبريز نقطة فحص و تركيب3.4

 لوحة من الرئيسي الخط يشمل والسعر ، مربع  ملم ( 3*2.5 ) األسالك او والكوابل

1عدد. يلزم ما وكل النقطة تلك حتى الكهرباء

 والكوابل ، والعلب انش، (3/4) البرابيج  عليها محمالً ، انترنت نقطة فحص و تركيب3.5

CAT6a علبة و RG45 الضغظ لوحة من الرئيسي الخط يشمل والسعر الحائط، في 

1عدد. يلزم ما وكل النقطة تلك حتى المنخفض

 والكوابل ، والعلب انش، (3/4) البرابيج  عليها محمالً ، تلفون نقطة فحص و تركيب3.6

CAT6a الضغظ لوحة من الرئيسي الخط يشمل والسعر ، الحائط في التلفون علبة و 

1عدد. يلزم ما وكل النقطة تلك حتى المنخفض

0.00

:-االنارة وحدات4

 ،(اوروبية نوعية) تكون بحيث التالية  االنارة وحدات وتشغيل وفحص وتركيب توريد

 المهندس وتعليمات والمخططات المواصفات حسب  يلزم ما وجميع يشمل والسعر

.المشرف

4.1
 مع لومن، 4000 واط، 40 بقدرة و LED النوع من  سم 120*30  قياس انارة وحدة 

8عدد. العمل التمام يلزم ما وجميع U حرف شكل على عواكس

2عددواط 24 بقدرة و IP65 المطري النوع من LED خارجية انارة وحدة4.2
0.00

:- الرئيسة واالسالك الكوابل5

ما وجميع التالية،  الرئيسة والكوابل االسالك وفحص وتجميع وتثبيت وتركيب توريد5.1

.المشرف المهندس وتعليمات والمخططات المواصفات حسب يلزم

20ط.م    N2XY Cable   مربع ملم 6*3  كابل
0.00 الخالصة الى ينقل الرئيسة واالسالك الكوابل اعمال مجموع

الخالصة الى ينقل والحفريات التغذية خط اعمال مجموع

الخالصة الى ينقل الكهربائية اللوحات اعمال مجموع

الخالصة الى تنقل الكهربائية النقاط أعمال مجموع

الخالصة الى ينقل االنارة وحدات اعمال مجموع
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المجموع  (شيكل) الوصفالرقم  

                       ₪-مجموع اعمال خط التغذية والحفريات1

                       ₪-مجموع أعمال اللوحات الكهربائية2

                       ₪-مجموع اعمال النقاط الكهربائية3

                       ₪-مجموع أعمال وحدات االنارة4

                       ₪-مجموع أعمال  الكوابل واالسالك الرئيسة5

اجمالي األعمال الكهربائية بالشيكل                       ₪-

محافظة الخليل- أعمال بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أم لصفة : اسم المشروع 

ملخص االعمال الكهربائية

ملخص االعمال الكهربائية



(شيكل)المجموع الوصفالرقم

                        ₪-المدنية األعمال1

                        ₪-الميكانيكية األعمال2

                        ₪-الكهربائية األعمال3

-₪                        

الخليل- يطا - بناء وتشطيب صف دراسي لمدرسة أم لصفة : اسم المشروع 

ملخص كلي لالعمال

بالشيكل لألعمال الكلي االجمالي

ملخص كلي لالعمال



محافظة الخليل- اعمال صيانة في عيادة بيت الروشن التحتا : أسم المشروع 

جدول كميات لألعمال المدنية:الموضوع

محافظة الخليل  - جداول كميات اعمال صيانة في عيادة بيت الروشن التحتا 



محافظة الخليل- اسم المشروع  اعمال صيانة في عيادة بيت الروشن التحتا 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

جميع االعمال 1

أجور وتكاليف خلع وازالة مرحاض عربي بحذر شديد والتخلص من الناتج 1.1

1مقطوعالى مكبات معتمدة من قبل البدية

1.2
مقاس  (مزجج ابيض)توريد وتركيب وفحص وتشغيل مرحاض افرنجي 

50x40cm ويشمل غطاء مرحاض من النوع الثقيل و براغي تثبيت 

السعر يشمل صندوق طرد بالستيك خارجي من نفس نوع  , المرحاض 

 لتر وغطاء مع كبستين وماسورة 9/6المرحاض يثبت على الحائط سعة  

PVC لون ابيض الواصلة من صندوق الطرد الى المرحاض و الجلود  

مطلي "  1/2 على 1/2"كذلك يشمل السعر محبس زاويا  , الخاصة بها 

 Pex Pipe XLPEبرابيج بالستيك, بالكروم  يثبت على مخارج الماء 

16/25 mm  ممددة داخل برابيج PVC للحماية من مجمع الماء البارد و  

الساخن الى المرحاض و الشطافة اليدوية  والسعر يشمل كوع نحاس داخل 

و براغي تثبيت الكوع بالعلبة ،و   (نجاصة) ملم 16علبة بالستيك بقطر  

تثبيت وتطين  البرابيج و السعر ,حفر, مرابط تثبيت ,جميع ما يلزم من قطع 

يشمل األعمال الميكانيكية و جميع ما يلزم إلتمام العمل حسب المخططات 

.والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
1عدد

أجور وتكاليف توريد وتركيب شطافة مرحاض بيضاء اللون عالي الجودة و 1.3

 سم و العالقة و براغي الثبيت والسعر يشمل 100تشمل  البربيج  بطول 

و براغي تثبيت   (نجاصة) ملم 16كوع نحاس داخل علبة بالستيك بقطر  

1عدد.الكوع بالعلبة

أجور وتكاليف توريد وتركيب بالط سرميك مزجج مشابه للقائم يوافق عليه 1.4

المهندس في االماكن المتضررة مع جميع ما يلزم بحسب المواصفات 

1مقطوعوتعليمات المهندس المشرف

مجموع جميع  االعمال            -

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

2/2مدني 



محافظة الخليل - أعمال صيانة في عيادة بيت مرسم : اسم المشروع 

جدول كميات لألعمال المدنية:الموضوع

محافظة الخليل - جداول كميات اعمال صيانة في عيادة بيت مرسم 



محافظة الخليل - أعمال صيانة في عيادة بيت مرسم : اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

أجور وتكاليف صيانة بطارية الحمام في العيادة والسعر يشمل توريد 1

وتركيب بطارية جديدة  نوعية اوروبية  كما يشمل فحصها وتشغيلها  و 

جميع ما يلزم إلتمام العمل حسب المخططات والمواصفات وتعليمات 

1عدد.المهندس المشرف

توريد وتركيب وفحص وتشغيل شرشور مرحاض نوعية عالية الجودة  2

تثبيت ,حفر, مرابط تثبيت ,داخل حمام العيادة  ،و جميع ما يلزم من قطع 

1عدد.وتطين إلتمام العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

اجور وتكاليف تطويل مزراب المطر على الواجهة الجنوبية، السعر يشمل 3

  بحسب المواصفات SN4 uPVC" 4توريد وتركيب مواسبر قطر 

1عدد.تعليمات المهندس المشرف

 في الواجهة الجنوبية بحسب ACأجور وتكاليف اغالق فتحات الكندشن 4

1مقطوع المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

أجور وتكاليف عمل تثمينة خرسانية من الحصمة والرمل واالسمنت اسفل 5

م  الواجهة الجنوبية بحسب المواصفات 10واجهة الحجر على بطول تقريبي 

1مقطوع وتعليمات المهندس المشرف

مجموع كامل االعمال

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

2/2مدني 



محافظة الخليل- أعمال ترميم روضه خله الحداد : اسم المشروع 

جدول كميات لألعمال المدنية:الموضوع

محافظة الخليل- جداول كميات أعمال ترميم روضه خله الحداد 



محافظة الخليل- أعمال ترميم روضه خله الحداد : اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

أعمال الدهان والطراشة1

كافة مواد أعمال الدهان من الصناعة الوطنية المحلية واألسعار بها تشمل 

.الحف وإغالق الفجوات وتنظيف األوجه والمساحات المراد طالئها

 1.80أجور وتكاليف توريد  وعمل دهان زياتي صناعة وطنية فقط بارتفاع 1.1

م  وحيثما يلزم والسعر يشمل  الحف عمل وجه تأسيس ووجهين معجونة 

طلس  ووجه تأسيس أندركوت ووجهان دهان زياتي من النوع واللون الذي 

يوافق عليه المهندس المشرف  وجميع ما يلزم كامال حسب المواصفات 

.2 م0.5والمخططات والكيل هندسي وتخصم الفتحات التي تزيد عن

2100م

أجور وتكاليف توريد وعمل دهان أملشن صناعة وطنية للجدران الداخلية 1.2

والسعر يشمل  الحف ووجة تاسيس بوند رول وعمل وجهين  معجونه  

وثالثة وجوه دهان أملشن من النوع واللون الذي يوافق عليه المهندس 

المشرف والسعر يشمل الحف والتفقد بالمعجونة وجميع ما يلزم كامال حسب 

 0.5المواصفات والمخططات والكيل هندسي وتخصم الفتحات التي تزيد عن

270م.2م

أجور وتكاليف توريد  وعمل دهان بوليسيد  لألسقف و الجسور السافطة 1.3

من النوع واللون الذي يوافق  (وجه تأسيس ووجهان بوليسيد)صناعة وطنية 

عليه المهندس المشرف والسعر يشمل الحف والتفقد بالمعجونة وجميع ما 

.يلزم كامال حسب المواصفات والمخططات والكيل هندسي بعد خصم الفتحات

270م

 للجدران واالعمدة  2000اجور وتكاليف توريد  وعمل دهان سوبر غريل 1.4

والسعر يشمل وجه تأسيس بوند رول ووجهان .والكاسرات   صناعة وطنية 

سوبر غريل من النوع واللون الذي يوافق عليه المهندس المشرف وجميع ما 

يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف والكيل 

.2م0.50الهندسي وتخصم الفتحات التي تزيد عن 

250م

أجور وتكاليف توريد  وعمل دهان زياتي صناعة وطنية لالبواب القائمة 1.5

وحيثما يلزم والسعر يشمل  حف االبواب والملتنة والحف وعمل وجه أساس  

ووجهان دهان زياتي من النوع واللون الذي يوافق عليه المهندس المشرف 

- وجميع ما يلزم كامال حسب المواصفات والمخططات الكيل لكل باب

الوجهين
6عدد

أجور وتكاليف توريد  وعمل دهان زياتي صناعة وطنية فقط لحمايات 1.6

الشبابيك الحديدية والسعر يشمل حف الحمايات القائمة  وعمل وجه أساس 

ووجهان دهان زياتي من النوع واللون الذي يوافق عليه المهندس المشرف  

وجميع ما يلزم كامال حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف والكيل 

الوجهين- لكل شباك 
4عدد

           ₪-مجموع أعمال الدهان  والطراشة

أعمال البالط2

سم 10أجور وتكاليف توريد وتركيب بانيل مماثل للبالط القائم ارتفاع 2.1

والسعر  (دبق)وباختيار المهندس المشرف وذلك بواسطة الصق اسمنتي 

يشمل نجف القصارة  من أجل زيادة التماسك وترويب الحلول بواسطة روبة 

جاهزة اوروبية الصنع  وذلك بحسب المواصفات  وتعليمات المهندس 

.المشرف
13ط .م

أجور وتكاليف تفقد واصالح روبة البالط القائم، السعر يشمل تنظيف الحلول 2.2

.المتضررة والترويب بواسطة روبة جاهزة صناعة اوروبية

1مقطوع 

مجموع اعمال البالط           ₪-

 المجموع الكلي  

(شيكل)

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

2/5مدني 



محافظة الخليل- أعمال ترميم روضه خله الحداد : اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

 المجموع الكلي  

(شيكل)

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

اعمال الطبقات المانعة للرطوبة3

: األسعار تشمل 

 تنظيف وتهيئة السطح*

.  العمل على أي مساحة أو عرض*

Primer طالء السطح النظيف بطبقة تأسيس *

 توريد وتخزين جميع مواد العزل*

*
 توريد وتركيب وتثبيت المحاقن لمصارف مياه األمطار حسب المخططات

الكيل هندسي حسب المخططات للمسقط الشاقولي االفقي بدون احتساب *

.عالوات للنهايات والزوايا والتشريك 

3.1
لمدة ميالن السطح  (B150)اجور وتكاليف توريد وصب باطون من نوع 

% 1 سم عند المزاريب والميالن ال يقل عن 5بحيث ال تقل سماكتها عن 

سم عند التقاء المدة مع التصوينة وحيثما يلزم والسعر 10*10شامال تثمينه 

وذلك حسب المواصفات والمخططات ,  يشمل الصقل الجيد لوجه الباطون

وتعليمات المهندس المشرف
2170م

3.2

 granule-surfacedأجور وتكاليف توريد و تركيب طبقة عازلة من 

modified bitumen membrane         (SBS) على السطح 

 ملم5سماكة - 1

  2م/  كغم 4بكثافة ال تقل عن - 2

3 -Flexibility at low <= -20

4 -Flow Resistance >=90 

 مقوى بالبوليستر على ان تكون الطبقة النهائية مع حبيبات كسر الحجر 

ومقاوم الشعة الشمس لمنع تسرب المياه بعد تنظيف وطالء هذه األسقف 

التركيب .  حسب مواصفات الشركة المنتجة لللبادPrimerبمادة تأسيس 

يكون على سطح نظيف لمدة الميالن باستعمال اللحام البوري وعلى ارتفاع  

ملم الدخال العزل و كذلك 30 سم من التصوينة شاملة القص بعمق 30

سم والكيل 10  وبقاسم مشترك ال تقل عن Flashingشامل التغليف 

هندسي وال تعطى عالوة لعمل الوصالت أو النهايات وذلك حسب 

المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس
2170م

           ₪-مجموع اعمال الطبقات المانعة للرطوبة

3/5مدني 



محافظة الخليل- أعمال ترميم روضه خله الحداد : اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

 المجموع الكلي  

(شيكل)

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

اعمال المنجور الخشبي4

األسعار بها تشمل أعمال الحف وحرق العقد  (الخشب)كافة أعمال المنجور 

وتقديم عينات للمهندس . وتأسيس زيت حار والمعجونة وأندر كوت

.لالعتماد

قياس )أجور وتكاليف توريد وتركيب لوح كتابة أبيض مسبقة التصنيع 4.1

للكتابة عليه بواسطة اقالم الفلوماستر و يتكون من خشب  (240*120

MDF ملم مغلف بالفيبر مع برواز من 4 سماكةPVC 4 تحتوي على 

ثقوب لتثبيت اللوح على الجدار ويشمل اللوح أيضا حمالة لالقالم من 

. للحماية تركب على الجزء السفلي من اللوحPVCااللمنيوم مع حرف 

1عدد

أجور وتكاليف توريد  وتركيب احزمة عالقات مالبس من خشب السويد  4.2

سم والسعر يشمل تركيب عالقات 2.5×15نخب اول خالي من العقد قياس 

 سم 50سم،  كما يشمل التثبيت بالبراغي كل 25من الكروم أو ما يعادله كل 

وجه أساس )مع روندالت  وتخويشة للروندلة وراس البراغي  والدهان 

  (والتفقيد بالمعجون  ووجهين لكر باللون والنوع الذي يوافق عليه المهندس

وجميع ما يلزم المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

4ط.م

           ₪-مجموع اعمال المنجور الخشبي

:-أعمال وحدات االنارة5

5.1

 سم،  120*30توريد وتركيب وفحص وتشغيل وحدات االنارة  لّد  قياس

 شامل المحول نوعية U لومن مع عواكس على شكل 4000 واط،  40

Niskoاو ما يعادله حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف  .

8عدد

2عددكما سبق ولكن لوحدات طوارىء5.2

مجموع اعمال وحدات االنارة           ₪-

4/5مدني 



محافظة الخليل- أعمال ترميم روضه خله الحداد : اسم المشروع 

ملخص األعمال المدنية:الموضوع

الوصفالرقم
 المجموع 

(شيكل)

مجموع أعمال الدهان  والطراشة1
-₪                                  

مجموع اعمال البالط2
-₪                                  

مجموع اعمال الطبقات المانعة للرطوبة3
-₪                                  

مجموع اعمال المنجور الخشبي4
-₪                                  

مجموع اعمال وحدات االنارة 5
-₪                                  

اجمالي جميع األعمال بالشيكل
-₪                                  

 ملخص جميع األعمال 

محافظة الخليل- أعمال ترميم روضه خله الحداد 

 ملخص األعمال المدنية



محافظة الخليل- أعمال صيانة في حمام عيادة زيف العروسة : اسم المشروع

جدول كميات لألعمال المدنية: الموضوع

محافظة الخليل- جداول كميات أعمال صيانة في حمام عيادة زيف العروسة 



محافظة الخليل- اعمال صيانة في حمام عيادة زيف العروسة : اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

جميع االعمال1

 50l/s @ 0.15 inأجور وتكاليف توريد  وتركيب شفاط للحمام بقدرة  1.1

static presusre صناعة اوروبية، السعر يشمل الثقب في الجدار بشكل 

 كما يشمل الشبك مع مصدر الكهرباء وعازل االهتزاز Hiltiميكانيكي 

والحاضنة المعدنية المخلفنةورداد المطر الخارجي والشبك الخاص 

بالحشرات وجميع ما يلزم التمام العمل  حسب المواصفات وتعليمات 

1مقطوع المهندس المشرف

مجموع جميع االعمال 

 المجموع الكلي  

(شيكل)

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

2/2مدني 



محافظة الخليل- اعمال طراشة للصف التمهيدي لمدرسة بنات الروشن الثانوية : اسم المشروع 

جدول كميات لألعمال المدنية:الموضوع

- جداول كميات اعمال طراشة للصف التمهيدي لمدرسة بنات الروشن الثانوية 

محافظة الخليل



محافظة الخليل- اعمال طراشة للصف التمهيدي لمدرسة بنات الروشن الثانوية : اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال : الموضوع

أعمال الدهان والطراشة  لصف التمهيدي1

كافة مواد أعمال الدهان من الصناعة الوطنية المحلية واألسعار بها تشمل 

.الحف وإغالق الفجوات وتنظيف األوجه والمساحات المراد طالئها

 1.80أجور وتكاليف توريد  وعمل دهان زياتي صناعة وطنية فقط بارتفاع 1.1

م  وحيثما يلزم والسعر يشمل  الحف عمل وجه تأسيس ووجهين معجونة 

طلس  ووجه تأسيس أندركوت ووجهان دهان زياتي من النوع واللون الذي 

يوافق عليه المهندس المشرف  وجميع ما يلزم كامال حسب المواصفات 

.2 م0.5والمخططات والكيل هندسي وتخصم الفتحات التي تزيد عن

245م

أجور وتكاليف توريد وعمل دهان سوبر كريل  صناعة وطنية للجدران 1.2

الداخلية والسعر يشمل  الحف ووجة تاسيس بوند رول وعمل وجهين  

معجونه  وثالثة وجوه دهان أملشن من النوع واللون الذي يوافق عليه 

المهندس المشرف والسعر يشمل الحف والتفقد بالمعجونة وجميع ما يلزم 

كامال حسب المواصفات والمخططات والكيل هندسي وتخصم الفتحات التي 

250م.2 م0.5تزيد عن

أجور وتكاليف توريد  وعمل دهان بوليسيد  لألسقف و الجسور السافطة 1.3

من النوع واللون الذي يوافق  (وجه تأسيس ووجهان بوليسيد)صناعة وطنية 

عليه المهندس المشرف والسعر يشمل الحف والتفقد بالمعجونة وجميع ما 

.يلزم كامال حسب المواصفات والمخططات والكيل هندسي بعد خصم الفتحات

250م

مجموع أعمال الدهان  والطراشة  لصف التمهيدي 

 المجموع الكلي  

(شيكل)

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

2/2مدني 



محافظة الخليل - (مراح البقار)أعمال طراشة لصف التمهيدي لمدرسة لقمان الحكيم : اسم المشروع 

جدول كميات لألعمال المدنية:الموضوع

 - (مراح البقار)جداول كميات أعمال طراشة لصف التمهيدي لمدرسة لقمان الحكيم 

محافظة الخليل



محافظة الخليل - (مراح البقار)أعمال طراشة لصف التمهيدي لمدرسة لقمان الحكيم : اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

أعمال الدهان والطراشة  لصف التمهيدي1

كافة مواد أعمال الدهان من الصناعة الوطنية المحلية واألسعار بها تشمل 

.الحف وإغالق الفجوات وتنظيف األوجه والمساحات المراد طالئها

 1.80أجور وتكاليف توريد  وعمل دهان زياتي صناعة وطنية فقط بارتفاع 1.1

م  وحيثما يلزم والسعر يشمل  الحف عمل وجه تأسيس ووجهين معجونة 

طلس  ووجه تأسيس أندركوت ووجهان دهان زياتي من النوع واللون الذي 

يوافق عليه المهندس المشرف  وجميع ما يلزم كامال حسب المواصفات 

.2 م0.5والمخططات والكيل هندسي وتخصم الفتحات التي تزيد عن

248م

أجور وتكاليف توريد وعمل دهان سوبر كريل  صناعة وطنية للجدران 1.2

الداخلية والسعر يشمل  الحف ووجة تاسيس بوند رول وعمل وجهين  

معجونه  وثالثة وجوه دهان أملشن من النوع واللون الذي يوافق عليه 

المهندس المشرف والسعر يشمل الحف والتفقد بالمعجونة وجميع ما يلزم 

كامال حسب المواصفات والمخططات والكيل هندسي وتخصم الفتحات التي 

255م.2 م0.5تزيد عن

أجور وتكاليف توريد  وعمل دهان بوليسيد  لألسقف و الجسور السافطة 1.3

من النوع واللون الذي يوافق  (وجه تأسيس ووجهان بوليسيد)صناعة وطنية 

عليه المهندس المشرف والسعر يشمل الحف والتفقد بالمعجونة وجميع ما 

.يلزم كامال حسب المواصفات والمخططات والكيل هندسي بعد خصم الفتحات

260م

مجموع أعمال الدهان  والطراشة  لصف التمهيدي 

 المجموع الكلي  

(شيكل)

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

2/2مدني 



محافظة الخليل  - (دالل المغربي)أعمال طراشة لمدرسة بيت عوا االساسية : اسم المشروع 

جدول كميات لألعمال المدنية:الموضوع

محافظة  - (دالل المغربي)جداول كميات أعمال طراشة لمدرسة بيت عوا االساسية 

الخليل



محافظة الخليل - (دالل المغربي)أعمال طراشة لمدرسة بيت عوا االساسية : اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

أعمال الدهان والطراشة  لصف التمهيدي1

كافة مواد أعمال الدهان من الصناعة الوطنية المحلية واألسعار بها تشمل 

.الحف وإغالق الفجوات وتنظيف األوجه والمساحات المراد طالئها

 1.80أجور وتكاليف توريد  وعمل دهان زياتي صناعة وطنية فقط بارتفاع 1.1

م  وحيثما يلزم والسعر يشمل  الحف عمل وجه تأسيس ووجهين معجونة 

طلس  ووجه تأسيس أندركوت ووجهان دهان زياتي من النوع واللون الذي 

يوافق عليه المهندس المشرف  وجميع ما يلزم كامال حسب المواصفات 

.2 م0.5والمخططات والكيل هندسي وتخصم الفتحات التي تزيد عن

248م

أجور وتكاليف توريد وعمل دهان سوبر كريل  صناعة وطنية للجدران 1.2

الداخلية والسعر يشمل  الحف ووجة تاسيس بوند رول وعمل وجهين  

معجونه  وثالثة وجوه دهان أملشن من النوع واللون الذي يوافق عليه 

المهندس المشرف والسعر يشمل الحف والتفقد بالمعجونة وجميع ما يلزم 

كامال حسب المواصفات والمخططات والكيل هندسي وتخصم الفتحات التي 

255م.2 م0.5تزيد عن

أجور وتكاليف توريد  وعمل دهان بوليسيد  لألسقف و الجسور السافطة 1.3

من النوع واللون الذي يوافق  (وجه تأسيس ووجهان بوليسيد)صناعة وطنية 

عليه المهندس المشرف والسعر يشمل الحف والتفقد بالمعجونة وجميع ما 

.يلزم كامال حسب المواصفات والمخططات والكيل هندسي بعد خصم الفتحات

260م

مجموع أعمال الدهان  والطراشة  لصف التمهيدي 

 المجموع الكلي  

(شيكل)

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

2/2مدني 



محافظة الخليل- أعمال طراشة لصف التمهيدي لمدرسة زيد بن حارثة : اسم المشروع 

جدول كميات لألعمال المدنية:الموضوع

محافظة الخليل- جداول كميات أعمال طراشة لصف التمهيدي لمدرسة زيد بن حارثة 



محافظة الخليل- أعمال طراشة لصف التمهيدي لمدرسة زيد بن حارثة :اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

أعمال الدهان والطراشة لصف التمهيدي1

كافة مواد أعمال الدهان من الصناعة الوطنية المحلية واألسعار بها تشمل 

.الحف وإغالق الفجوات وتنظيف األوجه والمساحات المراد طالئها

 1.80أجور وتكاليف توريد  وعمل دهان زياتي صناعة وطنية فقط بارتفاع 1.1

م  وحيثما يلزم والسعر يشمل  الحف عمل وجه تأسيس ووجهين معجونة 

طلس  ووجه تأسيس أندركوت ووجهان دهان زياتي من النوع واللون الذي 

يوافق عليه المهندس المشرف  وجميع ما يلزم كامال حسب المواصفات 

.2 م0.5والمخططات والكيل هندسي وتخصم الفتحات التي تزيد عن

248م

أجور وتكاليف توريد وعمل دهان سوبر كريل  صناعة وطنية للجدران 1.2

الداخلية والسعر يشمل  الحف ووجة تاسيس بوند رول وعمل وجهين  

معجونه  وثالثة وجوه دهان أملشن من النوع واللون الذي يوافق عليه 

المهندس المشرف والسعر يشمل الحف والتفقد بالمعجونة وجميع ما يلزم 

كامال حسب المواصفات والمخططات والكيل هندسي وتخصم الفتحات التي 

255م.2 م0.5تزيد عن

أجور وتكاليف توريد  وعمل دهان بوليسيد  لألسقف و الجسور السافطة 1.3

من النوع واللون الذي يوافق  (وجه تأسيس ووجهان بوليسيد)صناعة وطنية 

عليه المهندس المشرف والسعر يشمل الحف والتفقد بالمعجونة وجميع ما 

.يلزم كامال حسب المواصفات والمخططات والكيل هندسي بعد خصم الفتحات

260م

مجموع أعمال الدهان  والطراشة لصف التمهيدي 

 المجموع الكلي  

(شيكل)

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

2/2مدني 



محافظة الخليل  - يطا - حديقة روضة الكرمل  : اسم المشروع 

جدول كميات لألعمال المدنية:الموضوع

بند اختياري

محافظة الخليل- يطا - جداول كميات حديقة روضة الكرمل  



محافظة الخليل- يطا - اعمال حديقة روضة الكرمل  :اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

أعمال الحفر والتسوية1

1.1
أجور وتكاليف تهيئة وتنظيف الموقع، وفك وازالة بالط الخرساني االنترلوك 

والجبه الخرسانية يدويا وتسلينها الدارة الروضة بصورة سليمة، نقل وأعادة 

زراعة االشجار الصغيرة المتعارضة مع االعمال في المكان الذي يحدده 

المهندس المشرف ضمن حدود الروضة، ازالة  المخلفات والعوائق 

ألخ والتخلص منها الى ....كاالحجار والبالط والطوب اطارات الكوتشوك 

المكبات المعتمدة من البلدية، وذلك بحسب تعليمات المهندس المشرف
1مقطوع 

أجور وتكاليف حفريات انشائية من كل نوع ترابي أو صخري أو حوري من 1.2

منسوب التسويه الى المنسوب المطلوب الساسات الجداران الخرسانية 

والسعر يشمل الدحل الجيد لالرضية بعد الحفر وكذلك يشمل .وحيثما يلزم 

اجور وتكاليف اعادة الطمم وفرشه حول االساسات والقواعد مع الدك على 

سم وازالة كميات الحفريات والشوائب الزائدة الى 25طبقات ال تزيد عن 

خارج الموقع وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس 

38م.المشرف

1.3

م  وذلك بحسب ما هو 2اجور وتكاليف فتح باب مكان الشباك  القائم بعرض 

 ، و السعر يشمل القص بشكل منتظم لمداميك A403مبين في المخططات 

 سم 15 اي بزيادة A-403 في المخطط 1الحجر القائم بحسب التفصيلة رقم 

 سم بالتوالي عن حافة الشباك القائم، ثم الهدم بشكل حذر مع اخذ كل 25و 

االحتياطات الالزمة للحيلولة دون التسبب باضرار بالغرف الصفية القائمة 

والتخلص من الناتج  الى مكبات معتمدة من قبل البلدية، كما يشمل السعر 

 سم مع 15توريد وبناء احجار زواية من نفس نوعية الحجر القائم بدمغ 

تصفيحه بالخرسانة وجميع ما يلزم التمام العمل من تكحيل وقصارة داخلية، 

 سم شاملة المونة 5باالضافة الى توريد وتركيب عتبة ارضية سماكة 

 ،  وذلك  A-401 لمخطط  2والعزل اسفلها كما هو مبين في تفصيلة رقم 

.حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف

1مقطوع 

اجور وتكاليف اعمال الحفر الي نوع من انواع التربة الرضية الملعب 1.4

 سم من مستوى ارضية بالط االنترلوك المزالة 15الجديد لمنسوب 

والسعر .والتخلص من ناتج الحفر الى المكبات المعتمدة من قبل البلدية، 

يشمل تسويه االرضية بشكل مستوي بعد الحفر والرش والتخليط بالماء 

والدمك  قبل البدء بفرد طبقه البيس كورس وبحيث ال تقل نسبه الدمك عن 

.  وذلك  حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف95%

1مقطوع 

 سم و 15 بسماكة  Aاجور وتكاليف توريد وفرد طبقة بيس كورس صنف 1.5

CBR >80 السعر يشمل الخلط والرش بالماء والفرد والتسوية .  بعد الدحل

-AASHTO T)% 100والدمك الميكانيكي للوصول الى الكثافة المطلوبة 

السعر يشمل ايضاً تكاليف الفحوصات المخبرية وذلك طبقاً . (180

.للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف
265م

مجموع أعمال  الحفر والتسوية

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

2/7مدني 



محافظة الخليل- يطا - اعمال حديقة روضة الكرمل  :اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

اعمال الخرسانة2

لعمل طبقة   (B150)أجور وتكاليف تقديم وصب خرسانة عادية من نوع 2.1

نظافة بدون دبش اسفل القواعد واألساسات و الجسور االرضية وحيثما يلزم 

والسعر يشمل جميع ما يلزم إلنجاز العمل والكيل هندسي حسب . 

31م.المواصفات والمخططات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف

2.2
 لبناء جدران حدودية B300اجور وتكاليف توريد وصب باطون مسلح 

 20 سم وسماكة الجدار 30سماكة القاعدة )   (القاعدة و الجدار)

 وعمل وجه A-401والسعر يشمل  حديد التسليح كما هو بالتفصيلة .(سم

الخرسانة وسيمة لالماكن الظاهرة مع استعمال البيش البالستيكية على 

 سم  وبأي 25االطراف، والردميات خلف الجدران على طبقات ال تزيد عن

عمق كانت افقيا او عموديا بالنسبة للجدار  وذلك للوصول لمنسوب المطلوبه 

والكيلة .والدهان بالبيتومين للسطح المالصق للردميات  وفواصل التمدد 

تكون بالمتر المكعب لالساس والجدار  والسعر يشمل جميع الفحوصات 

.الالزمة كل ذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس
34م

سم شاملة 10 سماكة B200اجور وتكاليف توريد وعمل مدة  خرسانية 2.3

السعر يشمل وضع . سم 20 قطر  ملم باالتجاهين كل 8حديد تسليح  شبكة 

.  ميكرون اسفل المدة وكذلك االنهاء الجيد للسطح500روالت نايلون سماكة 

السعر يشمل ايضاً تكاليف الفحوصات المخبرية وذلك طبقاً للمواصفات الفنية 

266م.وتعليمات المهندس المشرف

مجموع االعمال الخرسانة 

3/7مدني 



محافظة الخليل- يطا - اعمال حديقة روضة الكرمل  :اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

اعمال االرضية المطاطية3

 سم 4اجور وتكاليف توريد تثبيت بالط مطاطي مقوى نخب اول سماكة 3.1

 سم  مقاوم لعوامل الطقس وغير زلق يحقق معيار الصالدة 50*50وقياس 

40Shore A ويحقق معيار امتصاص الصدمات   ASTM F1292-

09 Standards بحسب االلوان الموضحة في المخطط، السعر يشمل 

المادة الالصقة من البولي يوثلين وزواية الحديد وجميع ما يلزم النهاء العمل 

، وذلك طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المنتجة وتعليمات المهندس 

.المشرف
244م

اجور وتكاليف توريد وتثبيت نجيل صناعي اخضر صناعة اوروبية تحقق 3.2

 مقاوم ألشعة الشمس فوق ISO 9001 &  ISO 14001معاير 

البنفسجية، الباد مكون من طبقتين باالضافة الى الشعيرات التي تكون مثبتة 

، طول الشعيرات ال polyurethanبالباد بواسطة الغراء البولى يوريثان 

 غرزة في المتر المربع، و 12000 سم، وعدد الغرز ال يقل عن 4يقل عن 

السعر يشمل جميع ما يلزم .  كغم للمتر المربع2وزن النجيل ال يقل عن 

النهاء العمل ، وذلك طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المنتجة 

.وتعليمات المهندس المشرف

222م

مجموع اعمال االرضية المطاطية 

4/7مدني 



محافظة الخليل- يطا - اعمال حديقة روضة الكرمل  :اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

اعمال أثات الحدائق وااللعاب4

نخب اول  (سحسيلة)اجور وتكاليف توريد وتثبيث  لعبة االنزالق  ألطفال 4.1

ذات هيكل حديدي متين مطلي بطالء مقاوم لعوامل الطقس بحسب التفصيلة 

"A"  والصورة المرفقة مخطط رقمA-402/1 يوافق عليها المهندس 

المشرف، السعر يشمل جميع الخردوات واالعمال الالزمة التمام العمل 

كتثبيت السحسيلة في المدة الخرسانية وغيرها بحسب المواصفات وتعليمات 

1عدد.المهندس المشرف

4.2
والصورة "C"أجور وتكاليف توريد وتثبيث مقعد خشبي بحسب التفصيلة 

  يوافق عليها  المهندس المشرف، ويتكون A-402/1المرفقة مخطط رقم  

من مقعد و ظهرة من خشب السرو المعالج ضد عوامل الطقس باالضافة الى 

هيكل معدني متين بحيث يكون مطلي طالء فرن يثبت في الخرسانة 

.االرضية  بواسطة البراغي الخاصة
2عدد

اجور وتكاليف توريد وتثبيث مرجوحة أطفال نخب اول مزدوجة ذات هيكل 4.3

حديدي متين مطلي بطالء مقاوم لعوامل الطقس بحسب التفصيلة 

"D"  والصورة المرفقة مخطط رقمA-402/2 يوافق عليها المهندس 

المشرف، السعر يشمل جميع الخردوات واالعمال الالزمة التمام العمل 

كتثبيت المرجوحة في المدة الخرسانية وغيرها بحسب المواصفات وتعليمات 

1عدد.المهندس المشرف

4.4
والصورة "E"أجور وتكاليف توريد وتثبيث سلة مهمالت  بحسب التفصيلة 

  يوافق عليها المهندس المشرف، وتتكون A-402/2المرفقة مخطط رقم  

من شرائح خشبية من  السرو المعالج ضد أالحوال الجوية  تحيط بسلة 

معدنية داخلية مخلفنة   قابلة لالزالة بواسطة يدين ولها قاعدة  تثبت في 

الخرسانة االرضية  بواسطة البراغي الخاصة بحيث تكون مع العمود الحامل 

.مطلية طالء فرن
1عدد

مجموع أثات الحدائق وااللعاب

5/7مدني 



محافظة الخليل- يطا - اعمال حديقة روضة الكرمل  :اسم المشروع 

جدول كميات جميع األعمال :الموضوع

 المجموع الكلي 

(شيكل) 

سعر الوحدة 

(شيكل )
الكمية الوحدة

رقم البند
بيان العمل

االعمال  متفرقة5

5.1
أجور وتكاليف تقديم وتركيب باب حديد فاصون من درفتين كل درفة 

،   A-403 م  بالشكل الموضع في المخطط   2.2 م وارتفاع 1بعرض 

  التقوية وصاج كبس على الوجهين سماكة Uوالسعر يشمل البروفيالت و

 ملم لكل وجه وقضبان الحماية  والمادة العازلة وحلق الصاج مخلفن 1.25

  أو ما يعادله Wally ملم والمفصالت واأليدي والبيش والغال نوع 2سماكة 

حسب العينة التي يوافق عليها المهندس المشرف والزجاج   (سلندر)

ملم الخارجي يكون 6 بحيث زجاج Tempered Glass 4/6/6المقسى

مزدوج الطبقات مع طبقة من الجالتين في المنتصف،  وسيالة المطر  

والجريالت وستوبرات،  والسعر يشمل دهان الفرن لكامل الباب ، دهان 

وجهين  اساس   ووجه أندر كوت ووجهين دهان زياتي لحلق الصاج 

المخلفن باللون والنوع الذي يوافق عليه المهندس وكل ما يلزم حسب 

.المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
1مقطوع 

أجور وتكاليف تصنيع وتوريد وتركيب سياج حديدي بحسب التفصيله 5.2

 بحيث تكون جميع البروفيالت وصفائح الصاج المخرم A-401/2المرفقه 

والسعر يشمل تهذيب وبردخة اماكن اللحام ودهان السياج وجهين  . مجلفنة

اساس ضد الصدء من النوع الخاص بالجلفنة وعلى االقل وجهين دهان 

من اللون الذي يوافق عليه المهندس  ، ويشمل  (hummerite)همرايت 

كذلك جميع الخردوات االزمة للتثبيت على الجدران وكذلك في الجدارن 

وذلك حسب المواصفات والمخططات . الجانبية مثل براغي الجامبو وغيرها

.وتعليمات المهندس المشرف
11ط.م

أجور وتكاليف وتوريد وتركيب مصرف مياه امطار ارضي شامل االطار 5.3

والمصافي النحاسية المسننة والمطلية بالكروم، والسعر يشمل  وصالت 

 مع االكواع لتفريغ مياه االمطار بشكل حر 4''  قطر  UPVCالمواسير 

وجميع ما يلزم من مواد وقطع ووصالت لمنع تسرب المياة وتثبيت وتغليف 

وفحص، بحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف
2عدد

مجموع االعمال المتفرقة 

6/7مدني 



محافظة الخليل- يطا - اعمال حديقة روضة الكرمل  : اسم المشروع 

ملخص جميع األعمال:الموضوع

الوصفالرقم
 المجموع 

(شيكل)

مجموع أعمال  الحفر والتسوية1

مجموع االعمال الخرسانة 2

مجموع اعمال االرضية المطاطية 3

مجموع أثات الحدائق4

مجموع االعمال المتفرقة5

اجمالي جميع األعمال بالشيكل

 ملخص جميع األعمال 

محافظة الخليل  - يطا - اعمال حديقة روضة الكرمل  

 ملخص األعمال المدنية



(شيكل)المجموع  اسم المنشأهالرقم

أعادة تأهيل حمامات عيادة واد الشاجنة1

تأهيل حديقة روضة عناب الكبيرة2

تأهيل مدخل عيادة الكرمة3

تأهيل ساحة روضة مدرسة دير رازح4

أعمال صيانة لعيادة البرج5

أعمال صيانة في عيادة دير العسل الفوقا6

أعمال صيانة في عيادة البيرة7

انشاء غرفة روضة لمدرسة أم لصفة8

أعمال صيانة في عيادة بيت الروشن التحتا9

أعمال صيانة في عيادة بيت مرسم10

ترميم روضه خله الحداد11

أعمال صيانة في حمام عيادة زيف العروسة12

أعمال طراشة لصف التمهيدي لمدرسة بنات الروشن الثانوية13

(مراح البقار)أعمال طراشة لصف التمهيدي لمدرسة لقمان الحكيم 14

15
دالل )أعمال طراشة لصف التمهيدي لمدرسة بيت عوا االساسية 

(المغربي

أعمال طراشة لصف التمهيدي لمدرسة زيد بن حارثة16

محافظة الخليل- يطا - اعمال حديقة روضة الكرمل  : بند اختياري 17

اجمالي األعمال المدنية بالشيكل

أعمال انشائية متفرقة في المدارس والعيادات التابعة لبرنامج تطوير قرى ريف منطقة 

بيت لحم و يطا و دورا

ملخص كلي لالعمال

ملخص جميع المشاريع
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