
 المبلغ سعر الوحدة الكميةالوحدة الوصف#
: الحفريات 1

ورية لتنفيذ العمل و ازالة   السعر يشمل التخطيط و كل االعمال والضر

ناتج الحفر خارج الموقع حسب اصول الصنعة

يىط 1.1           50م ط( سم80 سم و عمق 60بعرض  ) حفر  اساس شر

: الردميات 2

ف ابية تتم اجازتها من قبل المهندس المشر الردميات من الخرسانة التر

ابية سمك 2.1  سم مع الدمك الجيد 30 توريد وعمل ردميات من الخرسانة التر

 سم25عىل طبقات ال تزيد سمك الطبقة عن 

          280م

: اعمال الخرسانة 3

ورية  حديد , قوالب الخرسانة , السعر يشمل كل المعدات و المواد الضر

ي جيد , االسمنت ,  التسليح  رمل , (3/16)حصي بتدرج حبيب 

. ايام بعد الصب 7 نظيف و المعالجة بالماء لمدة 

ف تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشر

 سم من االسمنت 10 بسمك 1:3:6 توريد و عمل خرسانة بيضاء  3.1

البورتالند العادي و الحىص و الرمل لالرضيات مع نعومة السطح

          280م

 سم من االسمنت 5سم بسمك (40*100)1:3:6 توريد و عمل خرسانة  3.2

)البورتالند العادي و الحىص و الرمل لجلس الشبابيك 

       14.0عدد

من  ( سم20*35)لبيم العتب 1:2:4 توريد و عمل خرسانة مسلحة 3.5

 6االسمنت البورتالند العادي و الحىص و الرمل للقريد بيم  بتسليح 

 سم حسب الرسم20 ملم بمسافات 6 مل و كانات 12سيخات 

          50م ط

يا4
ر
: عمال المبان

 سم درجة 5*20*10السعر يشمل كل المواد الحجر الطوب االحمر 

كل , اوىل والمونة االسمنتية من الرمل و االسمنت البورتالند العادي 

ورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات لالبواب و  المعدات و االدوات الضر

ف الشبابيك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشر

 حسب  اصول 1:6 توريد و عمل لبشه بالحجر  تخوض بالمونة االسمنتية 4.1

سم للفصل ( 80*60 )الصنعة الساس 

          50م ط

 سم و متوسط 40 توريد و عمل قصة بالحجر و المونة االسمنتية عرض 4.2

 سم40ارتفاع 

          50م ط

 35سمك الحائط , 1:6 توريد و عمل مبانى من الحجر  و المونه ااالسمنتية 4.3

سم مع بناء الزوايا و اطراف الرباط و معابر االبواب و الشبابيك بالطوب 

االحمر  مربط الحوائط مع حائط الفصل المجاور

        2150م

 طوبة بالطوب 1 سم من المبانى 40 توريد و عمل بربيت بمتوسط ارتفاع 4.4

1:6االحمر و المونة االسمنتية 

          44م ط

ي و مزلقان من المبانى و البياض و الخرسانة 4.5  توريد و عمل درج خارج 

 الرضية المزلقان حسب الرسم1:3:6البيضاء 

            2عدد

 20 سم امام السبورة بارتفاع 100*300 توريد مواد و عمل مصطبة من 4.6

1:3:6البياض و االرضية بالخرسانة البيضاء , الردميات , سم من المبانى 

1 عدد

:ملحوظة

م بتوفتر الحجر و  الماء لتستر العمل  كمساهمة مجتمعية ز
المجتمع ملت 

بسم هللا الرحمن الرحيم

منظمة رعاية الطفولة 
والية وسط دارفور- محلية قولو - مدرسة بورو 

ز و مرحاض   عيون4 جدول كميات بناء فصلير



: اعمال البياض 5

 السعر شامل المواد االسمنت البورتالند العادي و الرمل النظيفة و كل 

ورية و معابر االبواب و الشبابيك و السوكات  المعدات و االدوات الضر

وال تخصم فتحات االبواب و الشبابيك من القياس مع المعالجة بالماء 

 يوم3لمدة 

  شامل المعابر و 1:6 توريد و عمل بياض داخىلي بالمونة االسمنتية 5.1

1:6السوكات مع طرطشة حوائط الحجر بالمونة االسمنتية 

        2167م

  شامل المعابر و 1:6 توريد و عمل بياض خارج  بالمونة االسمنتية 5.2

1:6السوكات مع طرطشة حوائط الحجر بالمونة االسمنتية 

        2165م

يت1:6 توريد و عمل بياض بالمونة االسمنتية 5.3           43م ط للت 

 سم من بالمونة االسمنتية مع 250* سم 120 توريد و عمل سبورة حائط 5.4

التلبينة و الدهان االسود حسب اصول الصنعة

            2عدد

: اعمال السقوفات 6

تنفذ االعمال حسب الرسومات و المواصفات المرفقة السعر شامل 

ورية و المعدات و االدوات  ر و التصنيع و كل الملحقات الضر التجهت 

الالزمة الكمال العمل حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس 

ف المشر

 سم 6*3 ملم للمقصات و 1 سم 8*4توريد وعمل سقف بالمواستر مربعة 6.1

ملم يثبت جيدا  . 35 ملم للمدادات و الزنك العادي سمك 1سمك 

 ملم  حسب اصول الصنعة8بمسامتر الغانج  و العازل الحرارى سمك 

        2102م

: اعمال الدهانات 7

ورية لتنفيذ العمل و عمل عينات  السعريشمل كل المواد و المعدات الضر

ف للدهانات تجاز من قبل المهندس المشر

 طبقات بوماستيك باللون الكريمي 3 توريد و عمل دهانات داخلية من  7.1

 سم من البوهية الزيتية باللون االحمر حسب 20شامل عمل سفىل بارتفاع 

الرسم و  اصول الصنعة

        2167م

 طبقات بوماستيك بالون الكريمي و 3 توريد و عمل دهانات خارجية من 7.2

القصة باللون االحمر  حسب الرسم و اصول الصنعة

        2165م

: االبواب و الشبابيك 8

ملم السع . 8 ملم و الصاج 1.2يتم التصنيع بالمواست  المربعة سمك 

يشمل القطع و اللحام و و االقفال و المفصالت و كل المواد و المعدات 

ر باللون الكبدي و ورية لتنفيذ العمل مع الدهان وجهي  الضر

ى من المواستر المربعة  ( 200*120) توريد و تركيب باب 8.1  8*4سم  ضلفتير

 سم للضلف و الصاج و تركيب الواح الفايت  قالس و 6*3سم للحلق و 

ي شكل حلية للمنور حسب الرسومات و 8وقريل من السيخ 
ى
 ملم ف

ف المواصفات بعد اجازتها من المهندس المشر

            2عدد

ى من المواستر  ( 120*100) توريد و تركيب شباك 8.2  سم 6*3سم ضلفتير

 سم للضلف و الصاج وتركيب الواح فايت  قالس للمناور و 5*2.5للحلق و 

 ملم حسب الرسومات و المواصفات و بعد 8عمل قريل   من السيخ 

ف اجازتها من المهندس المشر

          14عدد

 ملم مع 1.2 بوصة سمك 2 توريد و تركيب درابزين من الماسورة المدورة 8.3

الدهان الزيتر باللون االحمر حسب الرسم

            1عدد

 الجملة

 المبلغ سعر الوحدة الكمية الوحدة الوصف#

1

: الحفريات 

ورية لتنفيذ العمل و ازالة   السعر يشمل التخطيط و كل االعمال والضر

ناتج الحفر خارج الموقع حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس 

ف المشر

 عيون4جدول كميات بناء مرحاض 



354م متر3 متر و عمق 3 متر و عرض 6حفر مرحاض بطول 1.1

يىطي بعرض 1.2 يىطي اساس شر 8م ط سم للدروة50 سم و عمق 40حفر اساس شر

2

: الردميات 

ف ابية تتم اجازتها من قبل المهندس المشر الردميات من الخرسانة التر

2.1
ي  بتوسط ارتفاع 

 متر 1 سم و عرض 20توريد عمل ردميات حول المبتى

1:4بميول 

32.2م

32.7م سم40توريد عمل ردميات للدروة بارتفاع 2.2

3

: اعمال الخرسانة 

ورية  حديد , قوالب الخرسانة , السعر يشمل كل المعدات و المواد الضر

ي جيد , االسمنت ,  التسليح  رمل , (3/16)حصي بتدرج حبيب 

. ايام بعد الصب 7 نظيف و المعالجة بالماء لمدة 

ف تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشر

3.1
 سم اسفل الحفره و 10 بسمك 1:3:6توريد و صب خرسانة بيضاء بسمك 

ارضية الدروة

224م

3.2

 12بسمك  (1:2:4)عمل بالطة خرسانية مسلحة من الخرسانة المسلحة 

 سم شبكة و عمل فتحات 15 ملم بمسافات 12سم مسلحة بالسيخ 

التهوية و الشفط و المقاعد

218م

3.3
 سم 8 سم و سمك 20توريد و عمل عتب من الخرسانة المسلحة بعرض 

 ملم لالبواب و المناور12 سيخات 34مسلحة ب 

3.5م ط

4

ي ا
ر
:عمال المبان

 سم درجة 6*2*10الطوب االحمر , السعر يشمل كل المواد الحجر 

كل , المونة االسمنتية من الرمل و االسمنت البورتالند العادي , اوىل 

ورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات لالبواب و  المعدات و االدوات الضر

ف الشبابيك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشر

4.1
ي من الحجر و المونة االسمنتية 

 35 سمك الحائط 1:6توريد و عمل مبانى

سم

248م

4.2
سم و تخوض بالمونة االسمنتية ( 50*40 )توريد و عمل لبشة من الحجر 

1:6

8م ط

4.3
ي 
 لحوائط 1:6 طوبة بالطوب االحمر و المونة االسمنتية 1توريد وعمل مبانى

المراحيض

250م

4.4
ي 
 1:6 طوبة بالطوب االحمر  و المونة االسمنتية 1/2توريد و عمل مبانى

ى المراحيض للفواصل بير

213م

4.5
ي 
 سم بالطوب االحمر و 30 طوبة بمتوسط ارتفاع 1توريد وعمل مبانى

بيت1:6المونة االسمنتية   للت 

16م ط

ي من المبانى و البياض حسب الرسم4.6 1عدد توريد و عمل درج خارج 

4.7
 توريد و عمل مزلقان من المبانى و البياض و الخرسانة البيضاء لألرضية 

حسب الرسم

1عدد

5

: اعمال البياض 

 السعر شامل المواد االسمنت البورتالند العادي و الرمل النظيفة و كل 

ورية و معابر االبواب و الشبابيك و السوكات  المعدات و االدوات الضر

وال تخصم فتحات االبواب و الشبابيك من القياس مع المعالجة بالماء 

 يوم3لمدة 

5.1
يرا مع طرطشة مبانى 1:6ترويد و عمل بياض بالمونة االسمنتية  ى  للختى

الحجر

250م



5.2
  شامل المعابر و 1:6 توريد و عمل بياض داخىلي وخارج  بالمونة االسمنتية 

السوكات لحوائط المرحاض

2135م

6

: اعمال السقوفات 

تنفذ االعمال حسب الرسومات و المواصفات المرفقة السعر شامل 

ورية و المعدات و االدوات  ر و التصنيع و كل الملحقات الضر التجهت 

الالزمة الكمال العمل حسب اصول الصنعة

6.1
 ملم و المواستر المربعة 0.35توريد و عمل سقف من الزنك العادي سمك 

 ملم و الدهان للمواستر1 سم  سمك6*3

212م

7

:  اعمال البالط و السباكة 

ورية  توريد بالط درجة اوىلي و السعر يشمل كل المواد و المعدات الضر

لتنفيذ العمل مع التخويض باالسمنت االبيض بعد اجازة المواد من قبل 

ف المهندس المشر

7.1
 1:6 سم فرز اول بالمونة االسمنتية 30*30توريد و عمل بالط ارضيات 

مع التخويض باالسمنت االبيض حسب اصول الصنعة

215م

4عددتوريد و تركيب مقعد بلدي7.2

7.3
 متر مع كل 2.5 بطول pvc بوصة 4توريد و تركيب هواية من المواستر 

(نمىل و غطاء هوايا)الملحقات 

2عدد

2عدد سم8 سم سمك 50*50توريد و تركيب غطاء منهول خرسانى 7.4

8

: اعمال الدهانات 

ورية لتنفيذ العمل و عمل عينات  السعريشمل كل المواد و المعدات الضر

ف للدهانات تجاز من قبل المهندس المشر

8.1

 طبقات من البوماستيك باللون 3 توريد و عمل دهانات داخلية و خارجة  

 سم من الخارج 50 من الداخل و 20الكريمي مع عمل سفىل ارتفاع 

بالبوهية الزيتية اللون االحمر حسب الرسم و  اصول الصنعة

2135م

يرا  و االرضية8.2 ى ى لحوائط الختى  طبقتير
256م(روفكوود) توريد و عمل عازل مانى

9

: االبواب و الشبابيك 

ملم السع . 8 ملم و الصاج 1.2يتم التصنيع بالمواست  المربعة سمك 

يشمل القطع و اللحام و و االقفال و المفصالت و كل المواد و المعدات 

ر باللون الكبدي و ورية لتنفيذ العمل مع الدهان وجهي  الضر

9.1
 سم للحلق 6*3 سم من المواستر المربعة  200*70توريد و تركيب باب 

والضلفة الصاج المحتر   مع الدهان بالون الكبدي

3عدد

9.2
 سم للحلق 6*3 سم من المواستر المربعة  200*90توريد و تركيب باب 

والضلفة الصاج المحتر   مع الدهان بالون الكبدي

1عدد

 سم و الخوص 6*3 سم من المواستر المربعة 30*30توريد و تركيب منور 9.3

و النمىل و االكسبندة مع الدهان باللون الكبدي

4عدد

9.4
 ملم مع 1.2 بوصة سمك 2 توريد و تركيب درابزين من الماسورة المدورة 

الدهان الزيتر باللون االحمر حسب الرسم

            1عدد

 الجملة

 المبلغ الوصف#

1

2

: االجماىلي كتابتا 

ر  بناء فصلي 

ة التنفيذ :                                                                     العنوان  :فتر

:ملخص 

 عيون4 بناء مرحاض

 االجماىلي

:التلفون:                                                                    اسم المقاول 



 المبلغ سعر الوحدة الكمية الوحدة الوصف#

1
ن  الداخلية  من الداخل    توريد مواد و عمل مرمات عامة للحوائط للفصلي 

حسب الرسم

1 عملية

ن2 2195 م ازالة البياض الخارجى للفصلي 

2195 م  شامل المعابر و السوكات1:6 توريد و عمل بياض خارجى بالمونة االسمنتية 3

يت من الداخل1:6 توريد و عمل بياض بالمونة االسمنتية 4 54 م ط للبى

5
ن من الروفكوود و اللياف   توريد مواد و عمل عازل مائى للسقف طبقتيي 

ف الجيوتيكس حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس المشر

295 م

6

 توريد مواد و  معالجة سقف الفصل الشماىل السعر شامل معالجة هيكل 

 3السقف مقصات و مدادات لحام و  بوهية زيتية باللون االحمر مع اضافات 

 بوصة و الربط بالمسمار الغانجى حسب توجيهات 2مدادات من الزاوية 

ف المهندس المشر

1 عملية

7

ن من  ( 195*100)ازالة الباب القديم و توريد و تركيب باب  سم  ضلفتي 

 ملم 1 سم سمك 6*3 ملم للحلق و 1 سم سمك 8*4المواسب  المربعة 

للضلف و الصاج المحب   و الدهان الزيتى باللون االحمر شامل المفصالت و 

ابيس و االقفال حسب الرسومات و المواصفات بعد اجازتها من المهندس  البى

ف المشر

2 عدد

8

ن من  ( 100*100)ازالة الشباك القديم و توريد و تركيب شباك  سم ضلفتي 

 ملم للضلف و 1 سم سمك 5*2.5 ملم للحلق و 1 سم سمك 6*3المواسب  

ابيس و  الصاج المحب  و الدهان الزيتى باللون االحمر شامل المفصالت و البى

ف االقفال حسب الرسومات و المواصفات بعد اجازتها من المهندس المشر

11 عدد

9
ابيس و  ) سم 100*100توريد مواد و صيانة شباك  مراجعة المفصالت و البى

الدهان الزيتت  باللون االحمر

3 عدد

10

 طبقات باللون 3 توريد و عمل نقاشة من الداخل و الخارج بالبوماستيك 

 سم من الداخل و القصة من البوهية 20الكريىم شامل عمل سفىل بارتفاع 

الزيتية باللون االحمر و حسب الرسم و  اصول الصنعة

2190 م

2 عدد(ترميم و دهان ) توريد مواد و صيانة السبورة 11

12
ي و مزلقان من المبائن و البياض و الخرسانة البيضاء   توريد و عمل درج خارجى

 الرضية المزلقان حسب الرسم1:3:6

2 عدد

13
 ملم مع 1.2 بوصة سمك 2 توريد و تركيب درابزين من الماسورة المدورة 

الدهان الزيتى باللون االحمر حسب الرسم

                    1عدد

 الجملة

 المبلغ سعر الوحدة الكمية الوحدة الوصف#

1

: الحفريات 

ورية لتنفيذ العمل و ازالة ناتج   السعر يشمل التخطيط و كل االعمال والضر

ف الحفر خارج الموقع حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس المشر

354م مبى3 مبى و عمق 3 مبى و عرض 6حفر مرحاض بطول 1.1

يطي بعرض 1.2 يطي اساس شر 8م ط سم للدروة50 سم و عمق 40حفر اساس شر

2
: الردميات 

ف ابية تتم اجازتها من قبل المهندس المشر الردميات من الخرسانة التر

2.1
ي  بتوسط ارتفاع 

 مبى بميول 1 سم و عرض 20توريد عمل ردميات حول المبتن

1:4

32.2م

32.7م سم40توريد عمل ردميات للدروة بارتفاع 2.2

ر صيانة فصلي 

بسم هللا الرحمن الرحيم

منظمة رعاية الطفولة 
محلية قولو والية وسط دارفور- مدرسة دورسة

ر و بناء مرحاض   عيون4 جدول كميات ومواصفات صيانة فصلي 

 عيون4جدول كميات بناء مرحاض 



3

: اعمال الخرسانة 

ورية  حديد , قوالب الخرسانة , السعر يشمل كل المعدات و المواد الضر

ي جيد , االسمنت ,  التسليح  رمل , (3/16)حصي بتدرج حبيب 

. ايام بعد الصب 7 نظيف و المعالجة بالماء لمدة 

ف تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشر

3.1
 سم اسفل الحفره و 10 بسمك 1:3:6توريد و صب خرسانة بيضاء بسمك 

ارضية الدروة

224م

3.2

 سم 12بسمك  (1:2:4)عمل بالطة خرسانية مسلحة من الخرسانة المسلحة 

 سم شبكة و عمل فتحات التهوية و 15 ملم بمسافات 12مسلحة بالسيخ 

الشفط و المقاعد

218م

3.3
 سم 8 سم و سمك 20توريد و عمل عتب من الخرسانة المسلحة بعرض 

 ملم لالبواب و المناور12 سيخات 34مسلحة ب 

3.5م ط

4

ي ا
ر
:عمال المبان

,  سم درجة اوىل 6*2*10الطوب االحمر , السعر يشمل كل المواد الحجر 

كل المعدات و , المونة االسمنتية من الرمل و االسمنت البورتالند العادي 

ورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات لالبواب و الشبابيك تتم  االدوات الضر

ف اجازة المواد من قبل المهندس المشر

ي من الحجر و المونة االسمنتية 4.1
248م سم35 سمك الحائط 1:6توريد و عمل مبائن

4.2
8م ط1:6سم و تخوض بالمونة االسمنتية ( 50*40 )توريد و عمل لبشة من الحجر 

4.3
ي 
 لحوائط 1:6 طوبة بالطوب االحمر و المونة االسمنتية 1توريد وعمل مبائن

المراحيض

250م

4.4
ي 
 1:6 طوبة بالطوب االحمر  و المونة االسمنتية 1/2توريد و عمل مبائن

ن المراحيض للفواصل بي 

213م

4.5
ي 
 سم بالطوب االحمر و المونة 30 طوبة بمتوسط ارتفاع 1توريد وعمل مبائن

بيت1:6االسمنتية   للبى

16م ط

ي من المبائن و البياض حسب الرسم4.6 1عدد توريد و عمل درج خارجى

4.7
 توريد و عمل مزلقان من المبائن و البياض و الخرسانة البيضاء لألرضية حسب 

الرسم

1عدد

5

: اعمال البياض 

 السعر شامل المواد االسمنت البورتالند العادي و الرمل النظيفة و كل 

ورية و معابر االبواب و الشبابيك و السوكات وال  المعدات و االدوات الضر

 3تخصم فتحات االبواب و الشبابيك من القياس مع المعالجة بالماء لمدة 

يوم

يرا مع طرطشة مبائن الحجر1:6ترويد و عمل بياض بالمونة االسمنتية 5.1 ن 250م للخبن

5.2
  شامل المعابر و 1:6 توريد و عمل بياض داخىلي وخارجى بالمونة االسمنتية 

السوكات لحوائط المرحاض

2135م

6

: اعمال السقوفات 

ر  تنفذ االعمال حسب الرسومات و المواصفات المرفقة السعر شامل التجهت 

ورية و المعدات و االدوات الالزمة الكمال  و التصنيع و كل الملحقات الضر

العمل حسب اصول الصنعة

6.1
 ملم و المواسب  المربعة 0.35توريد و عمل سقف من الزنك العادي سمك 

 ملم و الدهان للمواسب 1 سم  سمك6*3

212م

7

:  اعمال البالط و السباكة 

ورية لتنفيذ  توريد بالط درجة اوىلي و السعر يشمل كل المواد و المعدات الضر

العمل مع التخويض باالسمنت االبيض بعد اجازة المواد من قبل المهندس 

ف المشر

7.1
 مع 1:6 سم فرز اول بالمونة االسمنتية 30*30توريد و عمل بالط ارضيات 

التخويض باالسمنت االبيض حسب اصول الصنعة

215م

4عددتوريد و تركيب مقعد بلدي7.2

7.3
 مبى مع كل 2.5 بطول pvc بوصة 4توريد و تركيب هواية من المواسب  

(نمىل و غطاء هوايا)الملحقات 

2عدد

2عدد سم8 سم سمك 50*50توريد و تركيب غطاء منهول خرسائن 7.4



8

: اعمال الدهانات 

ورية لتنفيذ العمل و عمل عينات  السعريشمل كل المواد و المعدات الضر

ف للدهانات تجاز من قبل المهندس المشر

8.1

 طبقات من البوماستيك باللون 3 توريد و عمل دهانات داخلية و خارجة  

 سم من الخارج بالبوهية 50 من الداخل و 20الكريىمي مع عمل سفىل ارتفاع 

الزيتية اللون االحمر حسب الرسم و  اصول الصنعة

2135م

يرا  و االرضية8.2 ن ن لحوائط الخبن  طبقتي 
256م(روفكوود) توريد و عمل عازل مائى

9

: االبواب و الشبابيك 

ملم السع يشمل . 8 ملم و الصاج 1.2يتم التصنيع بالمواست  المربعة سمك 

ورية  القطع و اللحام و و االقفال و المفصالت و كل المواد و المعدات الضر

ر باللون الكبدي و لتنفيذ العمل مع الدهان وجهي 

9.1
 سم للحلق 6*3 سم من المواسب  المربعة  200*70توريد و تركيب باب 

والضلفة الصاج المحب    مع الدهان بالون الكبدي

3عدد

9.2
 سم للحلق 6*3 سم من المواسب  المربعة  200*90توريد و تركيب باب 

والضلفة الصاج المحب    مع الدهان بالون الكبدي

1عدد

9.3
 سم و الخوص و 6*3 سم من المواسب  المربعة 30*30توريد و تركيب منور 

النمىل و االكسبندة مع الدهان باللون الكبدي

4عدد

9.4
 ملم مع 1.2 بوصة سمك 2 توريد و تركيب درابزين من الماسورة المدورة 

الدهان الزيتى باللون االحمر حسب الرسم

                    1عدد

 الجملة

 المبلغ الوصف#

1

2

ة التنفيذ :                                                                     العنوان  :فتر

: االجماىلي كتابتا 

:التلفون:                                                                    اسم المقاول 

ر  صيانة فصلي 

 عيون4 بناء مرحاض 

:ملخص 

 االجماىلي



 المبلغ سعر الوحدة الكميةالوحدة الوصف#
: الردميات 2

ف ابية تتم اجازتها من قبل المهندس المشر الردميات من الخرسانة التر

ابية سمك 2.1           240مسم مع الدمك الجيد20 توريد وعمل ردميات من الخرسانة التر

: اعمال الخرسانة 3

ورية  حديد , قوالب الخرسانة , السعر يشمل كل المعدات و المواد الضر

ي جيد , االسمنت ,  التسليح  رمل , (3/16)حصي بتدرج حبيب 

. ايام بعد الصب 7 نظيف و المعالجة بالماء لمدة 

ف تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشر
 سم من االسمنت 10 بسمك 1:3:6 توريد و عمل خرسانة بيضاء  3.1

البورتالند العادي و الحىص و الرمل لالرضيات مع نعومة السطح

          240م

 سم من االسمنت 5سم بسمك (40*100)1:3:6 توريد و عمل خرسانة  3.2

)البورتالند العادي و الحىص و الرمل لجلس الشبابيك 

         7.0عدد

من  ( سم20*35)لبيم العتب 1:2:4 توريد و عمل خرسانة مسلحة 3.5

 6االسمنت البورتالند العادي و الحىص و الرمل للقريد بيم  بتسليح 

 سم حسب الرسم20 ملم بمسافات 6 مل و كانات 12سيخات 

          22م ط

يا4
ر
: عمال المبان

 سم درجة 5*20*10السعر يشمل كل المواد الحجر الطوب االحمر 

كل , اوىل والمونة االسمنتية من الرمل و االسمنت البورتالند العادي 

ورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات لالبواب و  المعدات و االدوات الضر

ف الشبابيك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشر

 طوبة و المونة 1.5 توريد مواد و تكملة مبانى جلس الشبابيك بالمبانى 4.1

ابية التر

            7شباك

            1عملية ربط الحوائط الموجودة مع حوائط الفصل المجاور4.2

 طوبه بالطوب االحمر  درجة اوىل   و المونة 1.5 توريد و عمل مبانى 4.3

ابية و تكملة المبانى تحت و فوق العتب التر

          231م

 طوبة بالطوب 1 سم من المبانى 40 توريد و عمل بربيت بمتوسط ارتفاع 4.4

1:6االحمر و المونة االسمنتية 

          22م ط

ي و مزلقان من المبانى و البياض و الخرسانة 4.5  توريد و عمل درج خارج 

 الرضية المزلقان حسب الرسم1:3:6البيضاء 

            1عدد

 20 سم امام السبورة بارتفاع 100*300 توريد مواد و عمل مصطبة من 4.6

1:3:6البياض و االرضية بالخرسانة البيضاء , الردميات , سم من المبانى 

1 عدد

: اعمال البياض 5

 السعر شامل المواد االسمنت البورتالند العادي و الرمل النظيفة و كل 

ورية و معابر االبواب و الشبابيك و السوكات  المعدات و االدوات الضر

وال تخصم فتحات االبواب و الشبابيك من القياس مع المعالجة بالماء 

 يوم3لمدة 
  شامل المعابر و 1:6 توريد و عمل بياض داخلي بالمونة االسمنتية 5.1

السوكات

          274م

  شامل المعابر و 1:6 توريد و عمل بياض خارج  بالمونة االسمنتية 5.2

السوكات

        2100م

يت1:6 توريد و عمل بياض بالمونة االسمنتية 5.3           21م ط للت 

بسم هللا الرحمن الرحيم

منظمة رعاية الطفولة 
والية وسط دارفور- محلية قولو - مدرسة الصداقة 

 جدول كميات تكملة بناء فصل



 سم من بالمونة االسمنتية مع 250* سم 120 توريد و عمل سبورة حائط 5.4

التلبينة و الدهان االسود حسب اصول الصنعة

            1عدد

: اعمال السقوفات 6

تنفذ االعمال حسب الرسومات و المواصفات المرفقة السعر شامل 

ورية و المعدات و االدوات  ر و التصنيع و كل الملحقات الضر التجهت 

الالزمة الكمال العمل حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس 

ف المشر
 6*3 ملم للمقصات و 1 سم 8*4توريد وعمل سقف بالمواستر مربعة 6.1

ملم يثبت جيدا  . 35 ملم للمدادات و الزنك العادي سمك 1سم سمك 

 ) ملم  حسب اصول الصنعة 8بمسامتر الغانج  و العازل الحرارى سمك 

 حائط الفصل المجاور  مع الحفر و ترميم 
ى
يثبت الزنك و المدادت ف

(الحائط بعد التثبيت

          250م

: اعمال الدهانات 7

ورية لتنفيذ العمل و عمل عينات  السعريشمل كل المواد و المعدات الضر

ف للدهانات تجاز من قبل المهندس المشر

 طبقات بوماستيك باللون الكريمي 3 توريد و عمل دهانات داخلية من  7.1

 سم من البوهية الزيتية باللون االحمر حسب 20شامل عمل سفل بارتفاع 

الرسم و  اصول الصنعة

          274م

 طبقات بوماستيك بالون الكريمي و 3 توريد و عمل دهانات خارجية من 7.2

القصة باللون االحمر  حسب الرسم و اصول الصنعة

        2100م

: االبواب و الشبابيك 8

ملم السع . 8 ملم و الصاج 1.2يتم التصنيع بالمواست  المربعة سمك 

يشمل القطع و اللحام و و االقفال و المفصالت و كل المواد و المعدات 

ر باللون الكبدي و ورية لتنفيذ العمل مع الدهان وجهي  الضر

ى من المواستر المربعة  ( 200*100) توريد و تركيب باب 8.1 سم  ضلفتير

 سم للضلف و الصاج و تركيب الواح الفايت  قالس 6*3 سم للحلق و 8*4

ي شكل حلية للمنور حسب الرسومات و 8و وقريل من السيخ 
ى
 ملم ف

ف المواصفات بعد اجازتها من المهندس المشر

            1عدد

ى من المواستر  ( 100*100) توريد و تركيب شباك 8.2  سم 6*3سم ضلفتير

 سم للضلف و الصاج وتركيب الواح فايت  قالس للمناور و 5*2.5للحلق و 

 ملم حسب الرسومات و المواصفات و بعد 8عمل قريل   من السيخ 

ف اجازتها من المهندس المشر

            7عدد

 ملم مع 1.2 بوصة سمك 2 توريد و تركيب درابزين من الماسورة المدورة 8.3

الدهان الزيتر باللون االحمر حسب الرسم

            1عدد

: االجماىلي كتابتا 

:التلفون:                                                                    اسم المقاول 

ة التنفيذ :                                                                     العنوان  :فتر

 االجماىلي



 المبلغ سعر الوحدة الكمية الوحدة الوصف#

1

: الحفريات 

ورية لتنفيذ العمل و ازالة ناتج   السعر يشمل التخطيط و كل االعمال والضر

ف الحفر خارج الموقع حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس المشر

354م متر3 متر و عمق 3 متر و عرض 6حفر مرحاض بطول 1.1

يطي بعرض 1.2 يطي اساس شر 8م ط سم للدروة50 سم و عمق 40حفر اساس شر

2
: الردميات 

ف ابية تتم اجازتها من قبل المهندس المشر الردميات من الخرسانة التر

2.1
ي  بتوسط ارتفاع 

 متر بميول 1 سم و عرض 20توريد عمل ردميات حول المبن 

1:4

32.2م

32.7م سم40توريد عمل ردميات للدروة بارتفاع 2.2

3

: اعمال الخرسانة 

ورية  حديد , قوالب الخرسانة , السعر يشمل كل المعدات و المواد الضر

ي جيد , االسمنت ,  التسليح  رمل , (3/16)حصي بتدرج حبيب 

. ايام بعد الصب 7 نظيف و المعالجة بالماء لمدة 

ف تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشر

3.1
 سم اسفل الحفره و 10 بسمك 1:3:6توريد و صب خرسانة بيضاء بسمك 

ارضية الدروة

224م

3.2

 سم 12بسمك  (1:2:4)عمل بالطة خرسانية مسلحة من الخرسانة المسلحة 

 سم شبكة و عمل فتحات التهوية و 15 ملم بمسافات 12مسلحة بالسيخ 

الشفط و المقاعد

218م

3.3
 سم 8 سم و سمك 20توريد و عمل عتب من الخرسانة المسلحة بعرض 

 ملم لالبواب و المناور12 سيخات 34مسلحة ب 

3.5م ط

4

ي ا
ر
:عمال المبان

,  سم درجة اوىل 6*2*10الطوب االحمر , السعر يشمل كل المواد الحجر 

كل المعدات و , المونة االسمنتية من الرمل و االسمنت البورتالند العادي 

ورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات لالبواب و الشبابيك تتم  االدوات الضر

ف اجازة المواد من قبل المهندس المشر

ي من الحجر و المونة االسمنتية 4.1
248م سم35 سمك الحائط 1:6توريد و عمل مبان 

4.2
8م ط1:6سم و تخوض بالمونة االسمنتية ( 50*40 )توريد و عمل لبشة من الحجر 

4.3
ي 
 لحوائط 1:6 طوبة بالطوب االحمر و المونة االسمنتية 1توريد وعمل مبان 

المراحيض

250م

4.4
ي 
 1:6 طوبة بالطوب االحمر  و المونة االسمنتية 1/2توريد و عمل مبان 

للفواصل بي   المراحيض

213م

4.5
ي 
 سم بالطوب االحمر و المونة 30 طوبة بمتوسط ارتفاع 1توريد وعمل مبان 

بيت1:6االسمنتية   للتر

16م ط

ي من المبان  و البياض حسب الرسم4.6 1عدد توريد و عمل درج خارجر

4.7
 توريد و عمل مزلقان من المبان  و البياض و الخرسانة البيضاء لألرضية حسب 

الرسم

1عدد

5

: اعمال البياض 

 السعر شامل المواد االسمنت البورتالند العادي و الرمل النظيفة و كل 

ورية و معابر االبواب و الشبابيك و السوكات وال  المعدات و االدوات الضر

 3تخصم فتحات االبواب و الشبابيك من القياس مع المعالجة بالماء لمدة 

يوم

يرا مع طرطشة مبان  الحجر1:6ترويد و عمل بياض بالمونة االسمنتية 5.1 250م للخت  

5.2
  شامل المعابر و 1:6 توريد و عمل بياض داخلي وخارجر بالمونة االسمنتية 

السوكات لحوائط المرحاض

2135م

بسم هللا الرحمن الرحيم

منظمة رعاية الطفولة 
محلية قولو والية وسط دارفور- مدرسة قولو جبل مرة 

 عيون4 جدول كميات ومواصفات بناء مرحاض



6

: اعمال السقوفات 

ر  تنفذ االعمال حسب الرسومات و المواصفات المرفقة السعر شامل التجهت 

ورية و المعدات و االدوات الالزمة الكمال  و التصنيع و كل الملحقات الضر

العمل حسب اصول الصنعة

6.1
 ملم و المواست  المربعة 0.35توريد و عمل سقف من الزنك العادي سمك 

 ملم و الدهان للمواست 1 سم  سمك6*3

212م

7

:  اعمال البالط و السباكة 

ورية لتنفيذ  توريد بالط درجة اوىلي و السعر يشمل كل المواد و المعدات الضر

العمل مع التخويض باالسمنت االبيض بعد اجازة المواد من قبل المهندس 

ف المشر

7.1
 مع 1:6 سم فرز اول بالمونة االسمنتية 30*30توريد و عمل بالط ارضيات 

التخويض باالسمنت االبيض حسب اصول الصنعة

215م

4عددتوريد و تركيب مقعد بلدي7.2

7.3
 متر مع كل 2.5 بطول pvc بوصة 4توريد و تركيب هواية من المواست  

(نمل و غطاء هوايا)الملحقات 

2عدد

2عدد سم8 سم سمك 50*50توريد و تركيب غطاء منهول خرسان  7.4

8

: اعمال الدهانات 

ورية لتنفيذ العمل و عمل عينات  السعريشمل كل المواد و المعدات الضر

ف للدهانات تجاز من قبل المهندس المشر

8.1

 طبقات من البوماستيك باللون 3 توريد و عمل دهانات داخلية و خارجة  

 سم من الخارج بالبوهية 50 من الداخل و 20الكريمي مع عمل سفل ارتفاع 

الزيتية اللون االحمر حسب الرسم و  اصول الصنعة

2135م

يرا  و االرضية8.2  طبقتي   لحوائط الخت  
256م(روفكوود) توريد و عمل عازل مانى

9

: االبواب و الشبابيك 

ملم السع يشمل . 8 ملم و الصاج 1.2يتم التصنيع بالمواست  المربعة سمك 

ورية  القطع و اللحام و و االقفال و المفصالت و كل المواد و المعدات الضر

ر باللون الكبدي و لتنفيذ العمل مع الدهان وجهي 

9.1
 سم للحلق 6*3 سم من المواست  المربعة  200*70توريد و تركيب باب 

والضلفة الصاج المحت    مع الدهان بالون الكبدي

3عدد

9.2
 سم للحلق 6*3 سم من المواست  المربعة  200*90توريد و تركيب باب 

والضلفة الصاج المحت    مع الدهان بالون الكبدي

1عدد

9.3
 سم و الخوص و 6*3 سم من المواست  المربعة 30*30توريد و تركيب منور 

النمل و االكسبندة مع الدهان باللون الكبدي

4عدد

9.4
 ملم مع 1.2 بوصة سمك 2 توريد و تركيب درابزين من الماسورة المدورة 

الدهان الزينر باللون االحمر حسب الرسم

                    1عدد

: االجماىلي كتابتا 

:التلفون:                                                                    اسم المقاول 

 االجماىلي



 المبلغ سعر الوحدة الكمية الوحدة الوصف#

1

: الحفريات 

ورية لتنفيذ العمل و ازالة ناتج   السعر يشمل التخطيط و كل االعمال والضر

ف الحفر خارج الموقع حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس المشر

354م متر3 متر و عمق 3 متر و عرض 6حفر مرحاض بطول 1.1

يطي بعرض 1.2 يطي اساس شر 8م ط سم للدروة50 سم و عمق 40حفر اساس شر

2
: الردميات 

ف ابية تتم اجازتها من قبل المهندس المشر الردميات من الخرسانة التر

2.1
ي  بتوسط ارتفاع 

 متر بميول 1 سم و عرض 20توريد عمل ردميات حول المبن 

1:4

32.2م

32.7م سم40توريد عمل ردميات للدروة بارتفاع 2.2

3

: اعمال الخرسانة 

ورية  حديد , قوالب الخرسانة , السعر يشمل كل المعدات و المواد الضر

ي جيد , االسمنت ,  التسليح  رمل , (3/16)حصي بتدرج حبيب 

. ايام بعد الصب 7 نظيف و المعالجة بالماء لمدة 

ف تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشر

3.1
 سم اسفل الحفره و 10 بسمك 1:3:6توريد و صب خرسانة بيضاء بسمك 

ارضية الدروة

224م

3.2

 سم 12بسمك  (1:2:4)عمل بالطة خرسانية مسلحة من الخرسانة المسلحة 

 سم شبكة و عمل فتحات التهوية و 15 ملم بمسافات 12مسلحة بالسيخ 

الشفط و المقاعد

218م

3.3
 سم 8 سم و سمك 20توريد و عمل عتب من الخرسانة المسلحة بعرض 

 ملم لالبواب و المناور12 سيخات 34مسلحة ب 

3.5م ط

4

ي ا
ر
:عمال المبان

,  سم درجة اوىل 6*2*10الطوب االحمر , السعر يشمل كل المواد الحجر 

كل المعدات و , المونة االسمنتية من الرمل و االسمنت البورتالند العادي 

ورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات لالبواب و الشبابيك تتم  االدوات الضر

ف اجازة المواد من قبل المهندس المشر

ي من الحجر و المونة االسمنتية 4.1
248م سم35 سمك الحائط 1:6توريد و عمل مبان 

4.2
8م ط1:6سم و تخوض بالمونة االسمنتية ( 50*40 )توريد و عمل لبشة من الحجر 

4.3
ي 
 لحوائط 1:6 طوبة بالطوب االحمر و المونة االسمنتية 1توريد وعمل مبان 

المراحيض

250م

4.4
ي 
 1:6 طوبة بالطوب االحمر  و المونة االسمنتية 1/2توريد و عمل مبان 

للفواصل بي   المراحيض

213م

4.5
ي 
 سم بالطوب االحمر و المونة 30 طوبة بمتوسط ارتفاع 1توريد وعمل مبان 

بيت1:6االسمنتية   للتر

16م ط

ي من المبان  و البياض حسب الرسم4.6 1عدد توريد و عمل درج خارجر

4.7
 توريد و عمل مزلقان من المبان  و البياض و الخرسانة البيضاء لألرضية حسب 

الرسم

1عدد

5

: اعمال البياض 

 السعر شامل المواد االسمنت البورتالند العادي و الرمل النظيفة و كل 

ورية و معابر االبواب و الشبابيك و السوكات وال  المعدات و االدوات الضر

 3تخصم فتحات االبواب و الشبابيك من القياس مع المعالجة بالماء لمدة 

يوم

يرا مع طرطشة مبان  الحجر1:6ترويد و عمل بياض بالمونة االسمنتية 5.1 250م للخت  

5.2
  شامل المعابر و 1:6 توريد و عمل بياض داخلي وخارجر بالمونة االسمنتية 

السوكات لحوائط المرحاض

2135م

بسم هللا الرحمن الرحيم

منظمة رعاية الطفولة 
محلية قولو والية وسط دارفور- مدرسة كلينج 

 عيون4 جدول كميات ومواصفات بناء مرحاض



6

: اعمال السقوفات 

ر  تنفذ االعمال حسب الرسومات و المواصفات المرفقة السعر شامل التجهت 

ورية و المعدات و االدوات الالزمة الكمال  و التصنيع و كل الملحقات الضر

العمل حسب اصول الصنعة

6.1
 ملم و المواست  المربعة 0.35توريد و عمل سقف من الزنك العادي سمك 

 ملم و الدهان للمواست 1 سم  سمك6*3

212م

7

:  اعمال البالط و السباكة 

ورية لتنفيذ  توريد بالط درجة اوىلي و السعر يشمل كل المواد و المعدات الضر

العمل مع التخويض باالسمنت االبيض بعد اجازة المواد من قبل المهندس 

ف المشر

7.1
 مع 1:6 سم فرز اول بالمونة االسمنتية 30*30توريد و عمل بالط ارضيات 

التخويض باالسمنت االبيض حسب اصول الصنعة

215م

4عددتوريد و تركيب مقعد بلدي7.2

7.3
 متر مع كل 2.5 بطول pvc بوصة 4توريد و تركيب هواية من المواست  

(نمل و غطاء هوايا)الملحقات 

2عدد

2عدد سم8 سم سمك 50*50توريد و تركيب غطاء منهول خرسان  7.4

8

: اعمال الدهانات 

ورية لتنفيذ العمل و عمل عينات  السعريشمل كل المواد و المعدات الضر

ف للدهانات تجاز من قبل المهندس المشر

8.1

 طبقات من البوماستيك باللون 3 توريد و عمل دهانات داخلية و خارجة  

 سم من الخارج بالبوهية 50 من الداخل و 20الكريمي مع عمل سفل ارتفاع 

الزيتية اللون االحمر حسب الرسم و  اصول الصنعة

2135م

يرا  و االرضية8.2  طبقتي   لحوائط الخت  
256م(روفكوود) توريد و عمل عازل مانى

9

: االبواب و الشبابيك 

ملم السع يشمل . 8 ملم و الصاج 1.2يتم التصنيع بالمواست  المربعة سمك 

ورية  القطع و اللحام و و االقفال و المفصالت و كل المواد و المعدات الضر

ر باللون الكبدي و لتنفيذ العمل مع الدهان وجهي 

9.1
 سم للحلق 6*3 سم من المواست  المربعة  200*70توريد و تركيب باب 

والضلفة الصاج المحت    مع الدهان بالون الكبدي

3عدد

9.2
 سم للحلق 6*3 سم من المواست  المربعة  200*90توريد و تركيب باب 

والضلفة الصاج المحت    مع الدهان بالون الكبدي

1عدد

9.3
 سم و الخوص و 6*3 سم من المواست  المربعة 30*30توريد و تركيب منور 

النمل و االكسبندة مع الدهان باللون الكبدي

4عدد

9.4
 ملم مع 1.2 بوصة سمك 2 توريد و تركيب درابزين من الماسورة المدورة 

الدهان الزينر باللون االحمر حسب الرسم

                    1عدد

ة التنفيذ :                                                                     العنوان  :فتر

: االجماىلي كتابتا 

:التلفون:                                                                    اسم المقاول 

 االجماىلي



 المبلغ سعر الوحدة الكميةالوحدة الوصف#
: الحفريات 1

ورية لتنفيذ العمل و ازالة   السعر يشمل التخطيط و كل االعمال والضر

ناتج الحفر خارج الموقع حسب اصول الصنعة

يىط 1.1           50م ط( سم80 سم و عمق 60بعرض  ) حفر  اساس شر

: الردميات 2

ف ابية تتم اجازتها من قبل المهندس المشر الردميات من الخرسانة التر

ابية سمك 2.1  سم مع الدمك الجيد 30 توريد وعمل ردميات من الخرسانة التر

 سم25عىل طبقات ال تزيد سمك الطبقة عن 

          280م

: اعمال الخرسانة 3

ورية  حديد , قوالب الخرسانة , السعر يشمل كل المعدات و المواد الضر

ي جيد , االسمنت ,  التسليح  رمل , (3/16)حصي بتدرج حبيب 

. ايام بعد الصب 7 نظيف و المعالجة بالماء لمدة 

ف تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشر

 سم من االسمنت 10 بسمك 1:3:6 توريد و عمل خرسانة بيضاء  3.1

البورتالند العادي و الحىص و الرمل لالرضيات مع نعومة السطح

          280م

 سم من االسمنت 5سم بسمك (40*100)1:3:6 توريد و عمل خرسانة  3.2

)البورتالند العادي و الحىص و الرمل لجلس الشبابيك 

       14.0عدد

من  ( سم20*35)لبيم العتب 1:2:4 توريد و عمل خرسانة مسلحة 3.5

 6االسمنت البورتالند العادي و الحىص و الرمل للقريد بيم  بتسليح 

 سم حسب الرسم20 ملم بمسافات 6 مل و كانات 12سيخات 

          50م ط

يا4
ر
: عمال المبان

 سم درجة 5*20*10السعر يشمل كل المواد الحجر الطوب االحمر 

كل , اوىل والمونة االسمنتية من الرمل و االسمنت البورتالند العادي 

ورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات لالبواب و  المعدات و االدوات الضر

ف الشبابيك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشر

 حسب  اصول 1:6 توريد و عمل لبشه بالحجر  تخوض بالمونة االسمنتية 4.1

سم للفصل ( 80*60 )الصنعة الساس 

          50م ط

 سم و متوسط 40 توريد و عمل قصة بالحجر و المونة االسمنتية عرض 4.2

 سم40ارتفاع 

          50م ط

سمك الحائط , 1:6 توريد و عمل مبانى من الحجر  و المونه ااالسمنتية 4.3

 سم مع بناء الزوايا و اطراف الرباط و معابر االبواب و الشبابيك 35

بالطوب االحمر  مربط الحوائط مع حائط الفصل المجاور

        2150م

 طوبة بالطوب 1 سم من المبانى 40 توريد و عمل بربيت بمتوسط ارتفاع 4.4

1:6االحمر و المونة االسمنتية 

          44م ط

ي و مزلقان من المبانى و البياض و الخرسانة 4.5  توريد و عمل درج خارج 

 الرضية المزلقان حسب الرسم1:3:6البيضاء 

            2عدد

 20 سم امام السبورة بارتفاع 100*300 توريد مواد و عمل مصطبة من 4.6

1:3:6البياض و االرضية بالخرسانة البيضاء , الردميات , سم من المبانى 

1 عدد

:ملحوظة

ز كمساهمة مجتمعية م بتوفتر الحجر لبناء الفصلير ز
المجتمع ملت 

بسم هللا الرحمن الرحيم

منظمة رعاية الطفولة 
ناي  والية وسط دارفور- محلية قولو - مدرسة كتر

ز و مرحاض   عيون4 جدول كميات بناء فصلير



: اعمال البياض 5

 السعر شامل المواد االسمنت البورتالند العادي و الرمل النظيفة و كل 

ورية و معابر االبواب و الشبابيك و السوكات  المعدات و االدوات الضر

وال تخصم فتحات االبواب و الشبابيك من القياس مع المعالجة بالماء 

 يوم3لمدة 

  شامل المعابر و 1:6 توريد و عمل بياض داخىلي بالمونة االسمنتية 5.1

1:6السوكات مع طرطشة حوائط الحجر بالمونة االسمنتية 

        2167م

  شامل المعابر و 1:6 توريد و عمل بياض خارج  بالمونة االسمنتية 5.2

1:6السوكات مع طرطشة حوائط الحجر بالمونة االسمنتية 

        2165م

يت1:6 توريد و عمل بياض بالمونة االسمنتية 5.3           43م ط للت 

 سم من بالمونة االسمنتية مع 250* سم 120 توريد و عمل سبورة حائط 5.4

التلبينة و الدهان االسود حسب اصول الصنعة

            2عدد

: اعمال السقوفات 6

تنفذ االعمال حسب الرسومات و المواصفات المرفقة السعر شامل 

ورية و المعدات و االدوات  ر و التصنيع و كل الملحقات الضر التجهتر

الالزمة الكمال العمل حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس 

ف المشر

 6*3 ملم للمقصات و 1 سم 8*4توريد وعمل سقف بالمواستر مربعة 6.1

ملم يثبت جيدا  . 35 ملم للمدادات و الزنك العادي سمك 1سم سمك 

 ملم  حسب اصول الصنعة8بمسامتر الغانج  و العازل الحرارى سمك 

        2102م

: اعمال الدهانات 7

ورية لتنفيذ العمل و عمل عينات  السعريشمل كل المواد و المعدات الضر

ف للدهانات تجاز من قبل المهندس المشر

 طبقات بوماستيك باللون الكريمي 3 توريد و عمل دهانات داخلية من  7.1

 سم من البوهية الزيتية باللون االحمر حسب 20شامل عمل سفىل بارتفاع 

الرسم و  اصول الصنعة

        2167م

 طبقات بوماستيك بالون الكريمي و 3 توريد و عمل دهانات خارجية من 7.2

القصة باللون االحمر  حسب الرسم و اصول الصنعة

        2165م

: االبواب و الشبابيك 8

ملم السع . 8 ملم و الصاج 1.2يتم التصنيع بالمواستر المربعة سمك 

يشمل القطع و اللحام و و االقفال و المفصالت و كل المواد و المعدات 

ر باللون الكبدي و ورية لتنفيذ العمل مع الدهان وجهير الضر

ى من المواستر المربعة  ( 200*120) توريد و تركيب باب 8.1 سم  ضلفتير

 سم للضلف و الصاج و تركيب الواح الفايت  قالس 6*3 سم للحلق و 8*4

ي شكل حلية للمنور حسب الرسومات و 8و وقريل من السيخ 
ى
 ملم ف

ف المواصفات بعد اجازتها من المهندس المشر

            2عدد

ى من المواستر  ( 120*100) توريد و تركيب شباك 8.2  سم 6*3سم ضلفتير

 سم للضلف و الصاج وتركيب الواح فايت  قالس للمناور و 5*2.5للحلق و 

 ملم حسب الرسومات و المواصفات و بعد 8عمل قريل   من السيخ 

ف اجازتها من المهندس المشر

          14عدد

 ملم مع 1.2 بوصة سمك 2 توريد و تركيب درابزين من الماسورة المدورة 8.3

الدهان الزيتر باللون االحمر حسب الرسم

            1عدد

 الجملة

 المبلغ سعر الوحدة الكمية الوحدة الوصف#

1

: الحفريات 

ورية لتنفيذ العمل و ازالة   السعر يشمل التخطيط و كل االعمال والضر

ناتج الحفر خارج الموقع حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس 

ف المشر

354م متر3 متر و عمق 3 متر و عرض 6حفر مرحاض بطول 1.1

 عيون4جدول كميات بناء مرحاض 



يىطي بعرض 1.2 يىطي اساس شر 8م ط سم للدروة50 سم و عمق 40حفر اساس شر

2

: الردميات 

ف ابية تتم اجازتها من قبل المهندس المشر الردميات من الخرسانة التر

2.1
ي  بتوسط ارتفاع 

 متر 1 سم و عرض 20توريد عمل ردميات حول المبتى

1:4بميول 

32.2م

32.7م سم40توريد عمل ردميات للدروة بارتفاع 2.2

3

: اعمال الخرسانة 

ورية  حديد , قوالب الخرسانة , السعر يشمل كل المعدات و المواد الضر

ي جيد , االسمنت ,  التسليح  رمل , (3/16)حصي بتدرج حبيب 

. ايام بعد الصب 7 نظيف و المعالجة بالماء لمدة 

ف تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشر

3.1
 سم اسفل الحفره 10 بسمك 1:3:6توريد و صب خرسانة بيضاء بسمك 

و ارضية الدروة

224م

3.2

 12بسمك  (1:2:4)عمل بالطة خرسانية مسلحة من الخرسانة المسلحة 

 سم شبكة و عمل فتحات 15 ملم بمسافات 12سم مسلحة بالسيخ 

التهوية و الشفط و المقاعد

218م

3.3
 سم 8 سم و سمك 20توريد و عمل عتب من الخرسانة المسلحة بعرض 

 ملم لالبواب و المناور12 سيخات 34مسلحة ب 

3.5م ط

4

ي ا
ر
:عمال المبان

 سم درجة 6*2*10الطوب االحمر , السعر يشمل كل المواد الحجر 

كل , المونة االسمنتية من الرمل و االسمنت البورتالند العادي , اوىل 

ورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات لالبواب و  المعدات و االدوات الضر

ف الشبابيك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشر

4.1
ي من الحجر و المونة االسمنتية 

 35 سمك الحائط 1:6توريد و عمل مبانى

سم

248م

4.2
سم و تخوض بالمونة االسمنتية ( 50*40 )توريد و عمل لبشة من الحجر 

1:6

8م ط

4.3
ي 
 1:6 طوبة بالطوب االحمر و المونة االسمنتية 1توريد وعمل مبانى

لحوائط المراحيض

250م

4.4
ي 
 1:6 طوبة بالطوب االحمر  و المونة االسمنتية 1/2توريد و عمل مبانى

ى المراحيض للفواصل بير

213م

4.5
ي 
 سم بالطوب االحمر و 30 طوبة بمتوسط ارتفاع 1توريد وعمل مبانى

بيت1:6المونة االسمنتية   للت 

16م ط

ي من المبانى و البياض حسب الرسم4.6 1عدد توريد و عمل درج خارج 

4.7
 توريد و عمل مزلقان من المبانى و البياض و الخرسانة البيضاء لألرضية 

حسب الرسم

1عدد

5

: اعمال البياض 

 السعر شامل المواد االسمنت البورتالند العادي و الرمل النظيفة و كل 

ورية و معابر االبواب و الشبابيك و السوكات  المعدات و االدوات الضر

وال تخصم فتحات االبواب و الشبابيك من القياس مع المعالجة بالماء 

 يوم3لمدة 

5.1
يرا مع طرطشة مبانى 1:6ترويد و عمل بياض بالمونة االسمنتية  ى  للختى

الحجر

250م

5.2
  شامل المعابر 1:6 توريد و عمل بياض داخىلي وخارج  بالمونة االسمنتية 

و السوكات لحوائط المرحاض

2135م

6

: اعمال السقوفات 

تنفذ االعمال حسب الرسومات و المواصفات المرفقة السعر شامل 

ورية و المعدات و االدوات  ر و التصنيع و كل الملحقات الضر التجهتر

الالزمة الكمال العمل حسب اصول الصنعة



6.1
 ملم و المواستر المربعة 0.35توريد و عمل سقف من الزنك العادي سمك 

 ملم و الدهان للمواستر1 سم  سمك6*3

212م

7

:  اعمال البالط و السباكة 

ورية  توريد بالط درجة اوىلي و السعر يشمل كل المواد و المعدات الضر

لتنفيذ العمل مع التخويض باالسمنت االبيض بعد اجازة المواد من قبل 

ف المهندس المشر

7.1
 1:6 سم فرز اول بالمونة االسمنتية 30*30توريد و عمل بالط ارضيات 

مع التخويض باالسمنت االبيض حسب اصول الصنعة

215م

4عددتوريد و تركيب مقعد بلدي7.2

7.3
 متر مع كل 2.5 بطول pvc بوصة 4توريد و تركيب هواية من المواستر 

(نمىل و غطاء هوايا)الملحقات 

2عدد

2عدد سم8 سم سمك 50*50توريد و تركيب غطاء منهول خرسانى 7.4

8

: اعمال الدهانات 

ورية لتنفيذ العمل و عمل عينات  السعريشمل كل المواد و المعدات الضر

ف للدهانات تجاز من قبل المهندس المشر

8.1

 طبقات من البوماستيك باللون 3 توريد و عمل دهانات داخلية و خارجة  

 سم من الخارج 50 من الداخل و 20الكريمي مع عمل سفىل ارتفاع 

بالبوهية الزيتية اللون االحمر حسب الرسم و  اصول الصنعة

2135م

يرا  و االرضية8.2 ى ى لحوائط الختى  طبقتير
256م(روفكوود) توريد و عمل عازل مانى

9

: االبواب و الشبابيك 

ملم السع . 8 ملم و الصاج 1.2يتم التصنيع بالمواستر المربعة سمك 

يشمل القطع و اللحام و و االقفال و المفصالت و كل المواد و المعدات 

ر باللون الكبدي و ورية لتنفيذ العمل مع الدهان وجهير الضر

9.1
 سم للحلق 6*3 سم من المواستر المربعة  200*70توريد و تركيب باب 

والضلفة الصاج المحتر   مع الدهان بالون الكبدي

3عدد

9.2
 سم للحلق 6*3 سم من المواستر المربعة  200*90توريد و تركيب باب 

والضلفة الصاج المحتر   مع الدهان بالون الكبدي

1عدد

9.3
 سم و الخوص 6*3 سم من المواستر المربعة 30*30توريد و تركيب منور 

و النمىل و االكسبندة مع الدهان باللون الكبدي

4عدد

9.4
 ملم مع 1.2 بوصة سمك 2 توريد و تركيب درابزين من الماسورة المدورة 

الدهان الزيتر باللون االحمر حسب الرسم

            1عدد

 الجملة

 المبلغ الوصف#

1

2

: االجماىلي كتابتا 

:التلفون:                                                                    اسم المقاول 

ة التنفيذ :                                                                     العنوان  :فتر

:ملخص 

ر  بناء فصلير

 عيون4 بناء مرحاض

 االجماىلي



 المبلغ سعر الوحدة الكمية الوحدة الوصف#

1
ن مع تقفيل الشقوق مع   توريد مواد و عمل مرمات عامة للحوائط  للفصلي 

الربط من الداخل و الخارج  حسب الرسم

1 عملية

يت1:6 توريد و عمل بياض بالمونة االسمنتية 2 43 م ط للبر

3
ن من الروفكوود و اللياف   توريد مواد و عمل عازل مائى للسقف طبقتيي 

ف الجيوتيكس حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس المشر

287 م

232 ممع ازالة االنقاض خارج الموقع(ضفرة) ازالة االرضية القديمة 4

5
 سم من االسمنت البورتالند 10 بسمك 1:3:6 توريد و عمل خرسانة بيضاء  

العادي و الحىص و الرمل لالرضيات مع نعومة السطح

232 م

6
 سم 20 سم امام السبورة بارتفاع 100*300 توريد مواد و عمل مصطبة من 

1:3:6البياض و االرضية بالخرسانة البيضاء , الردميات , من المبائن 

2 عدد

7

ن من  ( 195*100)ازالة الباب القديم و توريد و تركيب باب  سم  ضلفتي 

 ملم 1 سم سمك 6*3 ملم للحلق و 1 سم سمك 8*4المواسب  المربعة 

للضلف و الصاج المحب   و الدهان الزيتى باللون االحمر شامل المفصالت و 

ابيس و االقفال حسب الرسومات و المواصفات بعد اجازتها من المهندس  البى

ف المشر

2 عدد

8

ن من  ( 100*100)ازالة الشباك القديم و توريد و تركيب شباك  سم ضلفتي 

 ملم للضلف و 1 سم سمك 5*2.5 ملم للحلق و 1 سم سمك 6*3المواسب  

ابيس و  الصاج المحب  و الدهان الزيتى باللون االحمر شامل المفصالت و البى

ف االقفال حسب الرسومات و المواصفات بعد اجازتها من المهندس المشر

14 عدد

9

 طبقات باللون 3 توريد و عمل نقاشة من الداخل و الخارج بالبوماستيك 

 سم من الداخل و القصة من البوهية 20الكريىم شامل عمل سفىل بارتفاع 

الزيتية باللون االحمر و حسب الرسم و  اصول الصنعة

2360 م

2 عدد(ترميم و دهان ) توريد مواد و صيانة السبورة 10

11
ي و مزلقان من المبائن و البياض و الخرسانة البيضاء   توريد و عمل درج خارجر

 الرضية المزلقان حسب الرسم1:3:6

2 عدد

12
 ملم مع 1.2 بوصة سمك 2 توريد و تركيب درابزين من الماسورة المدورة 

الدهان الزيتى باللون االحمر حسب الرسم

                    1عدد

 الجملة

 المبلغ سعر الوحدة الكمية الوحدة الوصف#

1

: الحفريات 

ورية لتنفيذ العمل و ازالة ناتج   السعر يشمل التخطيط و كل االعمال والضر

ف الحفر خارج الموقع حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس المشر

354م مبى3 مبى و عمق 3 مبى و عرض 6حفر مرحاض بطول 1.1

يطي بعرض 1.2 يطي اساس شر 8م ط سم للدروة50 سم و عمق 40حفر اساس شر

2
: الردميات 

ف ابية تتم اجازتها من قبل المهندس المشر الردميات من الخرسانة التر

2.1
ي  بتوسط ارتفاع 

 مبى بميول 1 سم و عرض 20توريد عمل ردميات حول المبتن

1:4

32.2م

32.7م سم40توريد عمل ردميات للدروة بارتفاع 2.2

3

: اعمال الخرسانة 

ورية  حديد , قوالب الخرسانة , السعر يشمل كل المعدات و المواد الضر

ي جيد , االسمنت ,  التسليح  رمل , (3/16)حصي بتدرج حبيب 

. ايام بعد الصب 7 نظيف و المعالجة بالماء لمدة 

ف تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشر

ر صيانة فصلي 

 عيون4جدول كميات بناء مرحاض 

بسم هللا الرحمن الرحيم

منظمة رعاية الطفولة 
و  محلية قولو والية وسط دارفور- مدرسة كت 

ر و بناء مرحاض   عيون4 جدول كميات ومواصفات صيانة فصلي 



3.1
 سم اسفل الحفره و 10 بسمك 1:3:6توريد و صب خرسانة بيضاء بسمك 

ارضية الدروة

224م

3.2

 سم 12بسمك  (1:2:4)عمل بالطة خرسانية مسلحة من الخرسانة المسلحة 

 سم شبكة و عمل فتحات التهوية و 15 ملم بمسافات 12مسلحة بالسيخ 

الشفط و المقاعد

218م

3.3
 سم 8 سم و سمك 20توريد و عمل عتب من الخرسانة المسلحة بعرض 

 ملم لالبواب و المناور12 سيخات 34مسلحة ب 

3.5م ط

4

ي ا
ر
:عمال المبان

,  سم درجة اوىل 6*2*10الطوب االحمر , السعر يشمل كل المواد الحجر 

كل المعدات و , المونة االسمنتية من الرمل و االسمنت البورتالند العادي 

ورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات لالبواب و الشبابيك تتم  االدوات الضر

ف اجازة المواد من قبل المهندس المشر

ي من الحجر و المونة االسمنتية 4.1
248م سم35 سمك الحائط 1:6توريد و عمل مبائن

4.2
8م ط1:6سم و تخوض بالمونة االسمنتية ( 50*40 )توريد و عمل لبشة من الحجر 

4.3
ي 
 لحوائط 1:6 طوبة بالطوب االحمر و المونة االسمنتية 1توريد وعمل مبائن

المراحيض

250م

4.4
ي 
 1:6 طوبة بالطوب االحمر  و المونة االسمنتية 1/2توريد و عمل مبائن

ن المراحيض للفواصل بي 

213م

4.5
ي 
 سم بالطوب االحمر و المونة 30 طوبة بمتوسط ارتفاع 1توريد وعمل مبائن

بيت1:6االسمنتية   للبر

16م ط

ي من المبائن و البياض حسب الرسم4.6 1عدد توريد و عمل درج خارجر

4.7
 توريد و عمل مزلقان من المبائن و البياض و الخرسانة البيضاء لألرضية حسب 

الرسم

1عدد

5

: اعمال البياض 

 السعر شامل المواد االسمنت البورتالند العادي و الرمل النظيفة و كل 

ورية و معابر االبواب و الشبابيك و السوكات وال  المعدات و االدوات الضر

 3تخصم فتحات االبواب و الشبابيك من القياس مع المعالجة بالماء لمدة 

يوم

يرا مع طرطشة مبائن الحجر1:6ترويد و عمل بياض بالمونة االسمنتية 5.1 ن 250م للخبن

5.2
  شامل المعابر و 1:6 توريد و عمل بياض داخىلي وخارجر بالمونة االسمنتية 

السوكات لحوائط المرحاض

2135م

6

: اعمال السقوفات 

ر  تنفذ االعمال حسب الرسومات و المواصفات المرفقة السعر شامل التجهت 

ورية و المعدات و االدوات الالزمة الكمال  و التصنيع و كل الملحقات الضر

العمل حسب اصول الصنعة

6.1
 ملم و المواسب  المربعة 0.35توريد و عمل سقف من الزنك العادي سمك 

 ملم و الدهان للمواسب 1 سم  سمك6*3

212م

7

:  اعمال البالط و السباكة 

ورية لتنفيذ  توريد بالط درجة اوىلي و السعر يشمل كل المواد و المعدات الضر

العمل مع التخويض باالسمنت االبيض بعد اجازة المواد من قبل المهندس 

ف المشر

7.1
 مع 1:6 سم فرز اول بالمونة االسمنتية 30*30توريد و عمل بالط ارضيات 

التخويض باالسمنت االبيض حسب اصول الصنعة

215م

4عددتوريد و تركيب مقعد بلدي7.2

7.3
 مبى مع كل 2.5 بطول pvc بوصة 4توريد و تركيب هواية من المواسب  

(نمىل و غطاء هوايا)الملحقات 

2عدد

2عدد سم8 سم سمك 50*50توريد و تركيب غطاء منهول خرسائن 7.4

8

: اعمال الدهانات 

ورية لتنفيذ العمل و عمل عينات  السعريشمل كل المواد و المعدات الضر

ف للدهانات تجاز من قبل المهندس المشر

8.1

 طبقات من البوماستيك باللون 3 توريد و عمل دهانات داخلية و خارجة  

 سم من الخارج بالبوهية 50 من الداخل و 20الكريىمي مع عمل سفىل ارتفاع 

الزيتية اللون االحمر حسب الرسم و  اصول الصنعة

2135م



يرا  و االرضية8.2 ن ن لحوائط الخبن  طبقتي 
256م(روفكوود) توريد و عمل عازل مائى

9

: االبواب و الشبابيك 

ملم السع يشمل . 8 ملم و الصاج 1.2يتم التصنيع بالمواست  المربعة سمك 

ورية  القطع و اللحام و و االقفال و المفصالت و كل المواد و المعدات الضر

ر باللون الكبدي و لتنفيذ العمل مع الدهان وجهي 

9.1
 سم للحلق 6*3 سم من المواسب  المربعة  200*70توريد و تركيب باب 

والضلفة الصاج المحب    مع الدهان بالون الكبدي

3عدد

9.2
 سم للحلق 6*3 سم من المواسب  المربعة  200*90توريد و تركيب باب 

والضلفة الصاج المحب    مع الدهان بالون الكبدي

1عدد

9.3
 سم و الخوص و 6*3 سم من المواسب  المربعة 30*30توريد و تركيب منور 

النمىل و االكسبندة مع الدهان باللون الكبدي

4عدد

9.4
 ملم مع 1.2 بوصة سمك 2 توريد و تركيب درابزين من الماسورة المدورة 

الدهان الزيتى باللون االحمر حسب الرسم

                    1عدد

 الجملة

 المبلغ الوصف#

1

2

ة التنفيذ :                                                                     العنوان  :فتر

:ملخص 

ر  صيانة فصلي 

 عيون4 بناء مرحاض 

 االجماىلي

: االجماىلي كتابتا 

:التلفون:                                                                    اسم المقاول 



 المبلغ سعر الوحدة الكميةالوحدة الوصف#
: الحفريات 1

ورية لتنفيذ العمل و ازالة   السعر يشمل التخطيط و كل االعمال والضر

ناتج الحفر خارج الموقع حسب اصول الصنعة

يىط 1.1 22م ط( سم80 سم و عمق 60بعرض  ) حفر  اساس شر

: الردميات 2

ف ابية تتم اجازتها من قبل المهندس المشر الردميات من الخرسانة التر

ابية سمك 2.1 312م سم مع الدمك الجيد30 توريد وعمل ردميات من الخرسانة التر

: اعمال الخرسانة 3

ورية  حديد , قوالب الخرسانة , السعر يشمل كل المعدات و المواد الضر

ي جيد , االسمنت ,  التسليح  رمل , (3/16)حصي بتدرج حبيب 

. ايام بعد الصب 7 نظيف و المعالجة بالماء لمدة 

ف تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشر

 سم من االسمنت 10 بسمك 1:3:6 توريد و عمل خرسانة بيضاء  3.1

البورتالند العادي و الحىص و الرمل لالرضيات مع نعومة السطح

240م

 سم من االسمنت 5سم بسمك (40*100)1:3:6 توريد و عمل خرسانة  3.2

)البورتالند العادي و الحىص و الرمل لجلس الشبابيك 

7عدد

من  ( سم20*35)لبيم العتب 1:2:4 توريد و عمل خرسانة مسلحة 3.5

 6االسمنت البورتالند العادي و الحىص و الرمل للقريد بيم  بتسليح 

 سم حسب الرسم20 ملم بمسافات 6 مل و كانات 12سيخات 

22م ط

يا4
ر
: عمال المبان

 سم درجة 5*20*10السعر يشمل كل المواد الحجر الطوب االحمر 

كل , اوىل والمونة االسمنتية من الرمل و االسمنت البورتالند العادي 

ورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات لالبواب و  المعدات و االدوات الضر

ف الشبابيك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشر

 حسب  اصول 1:6 توريد و عمل لبشه بالحجر  تخوض بالمونة االسمنتية 4.1

سم للفصل ( 80*60 )الصنعة الساس 

22م ط

 سم و متوسط 40 توريد و عمل قصة بالحجر و المونة االسمنتية عرض 4.2

 سم30ارتفاع 

22م ط

 توريد و عمل مبانى طوبة و نص من الطوب االحمر درجة اوىل و المونه 4.3

  مع ربط الحوائط مع حائط الفصل المجاور1:6ااالسمنتية 

272.6م

 طوبة بالطوب 1 سم من المبانى 40 توريد و عمل بربيت بمتوسط ارتفاع 4.4

1:6االحمر و المونة االسمنتية 

22م ط

ي و مزلقان من المبانى و البياض و الخرسانة 4.5  توريد و عمل درج خارج 

 الرضية المزلقان حسب الرسم1:3:6البيضاء 

1عدد

 20 سم امام السبورة بارتفاع 100*300 توريد مواد و عمل مصطبة من 4.6

1:3:6البياض و االرضية بالخرسانة البيضاء , الردميات , سم من المبانى 

1 عدد

بسم هللا الرحمن الرحيم

منظمة رعاية الطفولة 
والية وسط دارفور- محلية قولو - مدرسة مانبو 

 جدول كميات بناء فصل 



: اعمال البياض 5

 السعر شامل المواد االسمنت البورتالند العادي و الرمل النظيفة و كل 

ورية و معابر االبواب و الشبابيك و السوكات  المعدات و االدوات الضر

وال تخصم فتحات االبواب و الشبابيك من القياس مع المعالجة بالماء 

 يوم3لمدة 

  شامل المعابر و 1:6 توريد و عمل بياض داخلي بالمونة االسمنتية 5.1

1:6السوكات مع طرطشة حوائط الحجر بالمونة االسمنتية 

          274م

  شامل المعابر و 1:6 توريد و عمل بياض خارج  بالمونة االسمنتية 5.2

1:7السوكات مع طرطشة حوائط الحجر بالمونة االسمنتية 

        2100م

يت1:6 توريد و عمل بياض بالمونة االسمنتية 5.3           21م ط للت 

 سم من بالمونة االسمنتية مع 250* سم 120 توريد و عمل سبورة حائط 5.4

حسب اصول الصنعة (سبورة)التلبينة و الدهان االسود 

            1عدد

: اعمال السقوفات 6

تنفذ االعمال حسب الرسومات و المواصفات المرفقة السعر شامل 

ورية و المعدات و االدوات  ر و التصنيع و كل الملحقات الضر التجهت 

الالزمة الكمال العمل حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس 

ف المشر

 سم 6*3 ملم للمقصات و 1 سم 8*4توريد وعمل سقف بالمواستر مربعة 6.1

ملم يثبت جيدا  . 35 ملم للمدادات و الزنك العادي سمك 1سمك 

 ) ملم  حسب اصول الصنعة 8بمسامتر الغانج  و العازل الحرارى سمك 

 حائط الفصل المجاور  مع الحفر و ترميم 
ى
يثبت الزنك و المدادت ف

(الحائط بعد التثبيت

          250م

: اعمال الدهانات 7

ورية لتنفيذ العمل و عمل عينات  السعريشمل كل المواد و المعدات الضر

ف للدهانات تجاز من قبل المهندس المشر

 طبقات بوماستيك باللون الكريمي 3 توريد و عمل دهانات داخلية من  7.1

 سم من البوهية الزيتية باللون االحمر حسب 20شامل عمل سفل بارتفاع 

الرسم و  اصول الصنعة

          274م

 طبقات بوماستيك بالون الكريمي و 3 توريد و عمل دهانات خارجية من 7.2

القصة باللون االحمر  حسب الرسم و اصول الصنعة

        2100م

: االبواب و الشبابيك 8

ملم السع . 8 ملم و الصاج 1.2يتم التصنيع بالمواست  المربعة سمك 

يشمل القطع و اللحام و و االقفال و المفصالت و كل المواد و المعدات 

ر باللون الكبدي و ورية لتنفيذ العمل مع الدهان وجهي  الضر

ى من المواستر المربعة  ( 200*120) توريد و تركيب باب 8.1  8*4سم  ضلفتير

 سم للضلف و الصاج و تركيب الواح الفايت  قالس و 6*3سم للحلق و 

ي شكل حلية للمنور حسب الرسومات و 8وقريل من السيخ 
ى
 ملم ف

ف المواصفات بعد اجازتها من المهندس المشر

            1عدد

ى من المواستر  ( 120*100) توريد و تركيب شباك 8.2  سم 6*3سم ضلفتير

 سم للضلف و الصاج وتركيب الواح فايت  قالس للمناور و 5*2.5للحلق و 

 ملم حسب الرسومات و المواصفات و بعد 8عمل قريل   من السيخ 

ف اجازتها من المهندس المشر

            7عدد

 ملم مع 1.2 بوصة سمك 2 توريد و تركيب درابزين من الماسورة المدورة 8.3

الدهان الزيتر باللون االحمر حسب الرسم

            1عدد

: االجماىلي كتابتا 

:التلفون:                                                                    اسم المقاول 

ة التنفيذ :                                                                     العنوان  :فتر

 االجماىلي
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