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 وثائق عـطاء  

 إنشاء طابق إضافي وأعمال صيانة في مبنى البحث الجنائي /  

 مكافحة الجرائم اإللكترونية

 

 

 
 

  

 

 -التصميم : )  أ  ( 

 /من كودات البناء الوطني األردني.23التمديدات الكهربائية وتركيباتها/المجلد  يتم تصميم األعمال الكهربائية طبقا لكودة  

 

 -التنفيذ : ) ب (

 .1996يتم تنفيذ التمديدات الكهربائية وتركيباتها طبقا للمواصفات الفنية العامة للمباني/المجلد الثالث/الخدمات الكهربائية للمباني/ 

 

 -المـــــــــــواد : )جـ (  

يع المواد الكهربائية المـستعملة من نوعيات جيدة ومطابقة للمواـصفات القياـةية األردنية إن وجدت أو مطابقة للمواـصفات تكون جم 

 .(VDE)أو  (DIN)وإذا كانت ألمانية المنشأ فتكون المواد الكهربائية مطابقة للمواصفات القياةية األلمانية   (BS)البريطانية  

 

 -المواصفات الخاصة : )د(

 

    0 ( ملم20الحد األدنى لمقاس المواةير المستعملة في التمديدات الكهربائية واألنظمة األخرى ذات العالقة بها ال يقل عن مقاس ) -1

ــير الكهرـبائـية فو   -2 ــير الـخدـمات األخرى فيـجا أن تكون المواةــ ــير الكهرـبائـية مع تـمدـيدات مواةــ إذا تـقاطـعت تـمدـيدات المواةــ

 ومعزولة عنها بركاب من الخرةانة .المواةير األخرى 

 

للفا ات واةــود للحيادو واخ ـر   (R,Y,B)تكون ألوان عزل األةــالا المســتعملة في التمديدات الكهربائية )اامرراصــفررا ر (   -3

 لألرضي .

ينس( وال  ال يجو  اةـتعمال الشـريا الالصـق في وصـل األةـالا الكهربائية إذ يجا اةـتعمال وصـالت بالةـتيكية خاصـة )كليم -5

يجو  توصـيل األةـالا داخل المواةـير. إذ يجا أن تكون متصـلة من علبة إلى علبة أو إلى لواة التو يع. ويجا أن تمر متصـلة من علا 

       السحا .

ــوطي   -6 ــلف الفا  إال في علب  (Loop-in-System)يجا إتباع النظام االنشــ ة في تمديدات دارات اإلنارة الكهربائية وال يجو  قطع ةــ

 المفتاح أو اإلبريز وال يجو  قطع الحيادو إال في علبة نقطة اإلنارة أو في علبة اإلبريز أو عند توصيل الجها  وعند اللزوم.

 الكهربائيــــــــة  المواصفـــــــات الخاصـــــــة باألعمـــــــــــال
 



2 

 

ال يجو  الجمع بين أةـالا دارتين )قاطعين( في ماةـورة واادة كما ال يجو  جمع دارات االباريز مع دارات اإلنارة في ماةـورة   -7

 دارات اإلنارة مستقلة عن مواةير دارات االباريز وعن مواةير األنظمة األخرى.واادة. وتكون مواةير 

 إال إذا ورد نص صريح يخالف ذلف. 2( ملم2.5ومقاس أةالا دارات االباريز ) 2( ملم1.5يكون مقاس أةالا دارات اإلنارة ) -8

المـيا  أو في األـماكن الرطـبة او القريـبة من الـنار او   ال يجو  تركـيا األـباريز أو المـفاتيح أو خزائن لوـاات التو يع قرب مـخار  -9

 المواد السريعة االشتعال أو قرب الرديترات او مواةير التدفئة.

(ةم من الجدار الخارجي للمبنى في مكان يسهل الوصول إليه وذو تربة 60يتم إقامة افرة التفتيش لألرضي على بعد ال يقل عن ) -10

 مناةبة.

( اوم وذلف بدون اةــتعمال مواد 1تزيد مقاومة األرضــي للتمديدات الكهربائية بعد اةــتكماله وفي وضــعه الطبيعي عن )يجا أال  -11

 كيماوية لتخفي ها كالملح والفحم والماء وغيرها.

 

ء القصـارة وتلف  تركا أغطية المفاتيح و االباريز ووادات اإلنارة بعد اةـتكمال أعمال الطراشـة والدهان ويجا تيطية العلا أثنا -12

 األعمال للمحافظة على نظافتها ونظافة االةالا.

ارة عن ) -13 اتيح اإلـن ار المقرر لمـف ل التـي ة المقررة عن )10ال يـق ل الفولتـي ( هيرتز إال إذا ورد 50( فوـلت بتردد )240( أمبير وال تـق

 نص صريح خالل ذلف.

ــالا الدارات يـجا ربا الحـيادو -14 ـــيل األباريز مع أةــ مع نقطة الحيادو على االبريز وربا الفا  مع نقطة الفا  وكذلف    عـند توصــ

 األرضي مع نقطة األرضي .

ا  الواـادة عن ) -15 ار المقرر لالـباريز ذات الـف ة المقررة )13ال يـقل التـي ( هيرتز إال إذا ورد 50( فوـلت بتردد )240( امبير والفولتـي

 نص صريح يخالف ذلف.

 م فو  منسوب البالط.1.8الفرعية  ارتفاع قاعدة لواة التو يع -16

على المقاال ا اتلاماب وعية اام الميام المةليااام  المعياااااااااااااايط عل، اال تم  لاال ف العةاال  ي  ت داأ الع   تم اعاماالم     يام       -17

اليكال  الميزع،ن  ل ذه  علملم إت تم حللم عدب تيت  الميام المعييط عل، ل تم العةل  ي  ذلك عن ط يف تقديأ إلبلتلت  ة م وذلك  ن  

 . الميام

 pvc  كلتم الامدددات الام تكين  خف م تم األساااقا  الاد ان  األ تااا لت تاأ السااااعملا  ياسااا،   ن الىالساااا ك المقي  ت م     -18

conduits , heavy gauge Class-B    الألقةل   المعلساااااااابم  حصااااااااط الميا اااااااا م الى يةل  مBs4607 ,part1  لقلت  األكملب  كذلك العلط  الح

  الم ااط المعلسبم ل ذه المياس،  تكين  ن   س الملمة . 

 الألقةل   Bs31, class Bكلتم الامدددات ال له ة  الخل ج م تكين عى   ياساااااااا،  تيتذيم  ال عم حصااااااااط الميا اااااااا لت الى يةل  م  -19

 المعلسبم . 

 -: (    DB)لواة التو يع الفرعية  -20

ــة الف * ــ ــد باللوا رعية الخزانة التي تحتوو على القواطع الصيرانية التي تيذو الدارات الكهربائية مباشرة وتتيذى من اللواة  يقصــ

ما لم يرد نص صـريح خال  ذلف.  معدنية غاطسةة ااجددر الرئيسـية أو لواة ذات مقررات أعلى من مقرراتها وتكون هذ  الخزانة  

ويكون  ونة بطبقة أةاس مانع للصدأ ومدهونة بطبقة دهان ارارو أو الكتروةتاتيكي  ملم مده1.2وهي مكونة من الصا  ةماكة ال تقل عن  

 IP41ااب رجلوحة مزودر اقفل ومفتاح وغير نافذة جلماء ورجغبا  ذرت د جة حماية 
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تحتوو الخزانة على الباةـبارات للفا ات وباةـبار للحيادو وباةـبار لألرضـي بحيث ال تزيد كثافة التيار على مقطع الباةـبار عن   *

وتركا القواطع الفرعية في الخزانة على باةــبار الفا  دون الحاجة لفصــل التيار عن اللواة أو عن أو قاطع فرعي عخر عند   2امبير/مم 2

 و تركيبه.فف القاطع الفرعي أ

اقي   * ابي القواطع وتيطي ـب ا مـق ث تبر  منـه ة بحـي اء فتـحات مرتـب ة براغي ويكون في اليـط ـــط ة بواةــ اء على الخزاـن يثـبت اليـط

 التوصيالت داخل اللواة ويكتا إلى جانا كل قاطع الدارة التي ييذيها اسا المخططات.

 

خطا الدارات التي تيذيها اللواة ويكون اليطاء إما معدنيا أو يثبت الباب بواةـطة فصـاالت أو براغي ويلصـق عليه من الداخل م  *

 خاصة باليرض   (PVC)شفافا وإذا  ادت ةعة اللواة عن القواطع تيطى الفجوات يقطــــع 

   MCCBيكون القاطع الرئيسي في اللواة من نوع   *

 . KA (25)تكون ةعة القطع للقاطع الرئيسي ال تقل عن   *

 (  . M.C.Bرعية في لواات نوع )تكون القواطع الف  *

 . KA (6)( التقل عن M.C.Bتكون ةعة القطع للقواطع الفرعية )  *

 

 - شبه ال   ص م : (M D B)ليحلت الايزيع ال   ص م  -21 

الكهربائية وتتكون  يقصــد بها اللواة الكهربائية التي تحتوو على القواطع الرئيســية التي تيذو اللواات الفرعية أو لواات التحكم  * 

محمية من الصــدأ والتلكل  ( ملم2اللواة الرئيســية من خزانة ذات هيكل من مقاطع الصــلا وأوجه من الصــا  الحديد ةــماكته ال تقل عن )

ــماكته عن ) ــبق 120ومدهونة بدهان ال تقل ة ــافة لما ة ــتاتيكي إذا كانت داخلية أما إذا كانت خارجية باإلض   ( ميكرون ارارو أو الكتروة

ــي   أما إذا كانت    (IP55)وتكون أغلفة اللواات مزودة بأقفال ومفاتيح وغير نافذة للماء واليبار ذات درجة    (Epoxy)يكون دهانها نوع ابوكسـ

  (IP65)خارجية فباإلضافة للسابق تكون درجة اماية 

 0(ةم وترتفع عن أرضية اليرفة 15تثبت اللواة على قاعدة خرةا نية ال يقل ارتفاعها عن )   *

يتم عمل الفتحات الال مة لدخول او خرو  الكوابل في أرضــية أو ةــقف اللواة باةــتعمال أدوات خاصــة وبشــكل انيق   *

 اللواة. وال تقبل أية إدخاالت للواة من جوانبه  .لتثبيت أطرا  مواةير اماية الكوابل مع  (Male pushes)وتستعمل رؤوس توصيل 

تكون اللواات الرئيســية وشــبه الرئيســية مزودة بأجهزة فولتميتر وأميتر لقياس الجهد والتيار المســحوب للفا ات الثالثة   *

 مع كافة ما يلزم من محوالت تيار وجهد إذا لزم وفيو ات .

 -:تتكون اللواة من أربعة اجيرات وكما يلي  *  

 

 -الحجيرة األولى :

تكون في يمين اللواة أو يسـارها اسـبما يرد خا التيذية الرئيسـي ويركا فيها عداد الكهرباء والقاطع الرئيسـي الميذو للواة. تتصـل هذ   

 من الخدش . الحجيرة بفتحة مع الحجيرة الثانية بحيث تستوعا كيبل التيذية الرئيسي وتكون اوا  الفتحة محاطة بكسكيت لحماية الكيبل

 

   -الحجيرة الثانية:

تكون في أعلى اللواة إن كان التو يع من أةفل اللواة أو تكون على جانا الحجيرة األولى إن كان التو يع من أعلى وتحتوو هذ  الحجيرة 

ــف ــبارات وهي للفا ات الثالو بالتوالي )اامرر ا ر ر اصـ ــور معدنية تركا عليها عوا ل تثبت عليها الباةـ ــبار  على جسـ ر( ثم يليها باةـ

ــبار عن   ــبار عن  1.5الحيادور ال يقل التيار المقرر للباة ــي وال تزيد كثافة التيار على مقطع الباة  1.5مرة من التيار المقرر للقاطع الرئيس

 ر ويثبت على جسم اللواة باةبار االرضي .  2امبير/ملم
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خطا بصــفيحة متينة من مادة عا لة ويكتا عليها تحذير بعدم  تيطي مجموعة الباةــبارات بعد تركيا القواطع الال مة اســا الم *

 رفع هذا اليطاء إال بعد فصل التيار عن القاطع الرئيسي للواة

 يكون بسبار االرضي في الجزء السفلي من اللواة . *

 تكون المسافة بين البسبارات مسافة كافية تسمح بسهولة العمل . *

 

 

 -الحجيرة الثالثة:

واســا مواقعها ومقرراتها على المخطا بواةــطة برغيين    (MCCB)تركا في هذ  الحجيرة جســور معدنية تثبت عليها القواطع من نوع   

ــالا والكـبال المـيذـية لـها والـخارـجة منـها بحـيث يمكن   دون الـحاـجة الى اـية قطع مـعدنـية أخرىر وتحتوو الحجيرة على مجرى ـجانبي لألةــ

 وح وبحيث ال تكون عرضة للعبث أو معيقة للصيانة.التعر  عليها بسهولة ووض

تيطى هذ  الحجيرة بصــفيحة من الصــا  المحمي من الصــدأ او التلكل والمدهون كاللواة بالكامل تظهر من فتحات فيها مقابي   *

فصــــالين ومعالجة مثل  القواطع ويكتا على جانا كل قاطع اللواة التي ييذيها اســــا المخططات.  ويكون بابها من درفتين كل درفة لها 

 باقي اللواة ويثبت في وجه اللواة وفي اعل أجهزة القياس ولمبات اإلشارة التي تت منها اللواة واسا المخططات .

ــة  * ــي نحــاةــ أو  ــة  واقي ــادة  بم محــاطــة  الفتحــات  وتكون  ــل  والكواب ــالا  األةــ خــاصــــــة لمرور  فتحــات  اللواــة على   تحتوو 

(CABLE GLANDS    )0 

( وبـسعة قطع للقواطع الرئيـسية التقل  M.C.C.B  ( , )ACBمن نوع ) وشةب  رجرييسةية  الرئيـسية حاتاللو  تكون القواطع داخل *

 وتحتوى على اماية للتيار من النوع المعايرر وتمتا بصفة قطع ميناطيس .   KA (35)والقواطع األخرى ال تقل عن  KA (70)عن 

 

  -الحجيرة الرابعة: 

التوصـيالت الال مة ورفع الكوابل واألـةالا عن الماء والرطوبة وتيطى بصـفيحة من الصـا  محمي من تكون في أـةفل اللواة لياية عمل  

 الصدأ والتلكل ومدهونة مثل باقي أوجه اللواة . 

 

 يتم تركيا القاطع الرئيسي بشكل يمكن التحكم به من الخار  ودون أن تكون هناا ضرورة لفتحة. *

 

ــد تقديم  -19 ـــــ (  3الكتالوجات والعينات للمواد الكهربائية المنوو اـةتعمالها ألخذ الموافقة الخطية عليها بحيث يتم تقديم )على المتعهـــ

 عينات قبل بدء التركيا بما ال يقل عن أةبوعين وإذا رف ت العينات ال يعد ذلف مبررا للتأخير.

ــامال جميع األعمال والمواد الال مة للبند الوارد في جداول -20 ــعر شــ ــييل في الموقع   يكون الســ الكميات اتى انتهاء الفحص والتشــ

 وبشكل كامل.

ألخذ الموافقة الخطية عليها من المهندس المشــر  قبل البدء بالتنفيذ بوقت    (Workshop drawings)يقدم المتعهد مخططات تنفيذية   -21

 كا  وال يحق للمتعهد التييير في التمديدات دون الموافقة الخطية للمهندس المشر .

  دعمم اكلتم  ل دلمب  ن  علي لت تع م .  As Built لى المقل ا ععد ات ا ل   ن العمل تقديأ  خةةلت حصط الاع ،ذ  ياط ع -22

ـــفات  -23 ـــهادة فحص لعيـنات المواد الكهرـبائـية المـقدـمة ويتم اعتـماد تـلف المواد إذا اقـقت المواصــ ــر  طـلا شــ يحق للمهـندس المشــ

  المطلوبة واسا قناعة المهندس المشر .

 أو ترنكات بالةتيكية وال يسمح بأية أعمال افر إال بموافقة المهندس.  P.V.Cجميع التمديدات ظاهرة باةتعمال مواةير    تكون -24

 يسمح باةتعمال المواةير المخفية القائمة وذلف للتخفيف من التمديدات الظاهرة على شرط موافقـة المهندس . -25

 اوال.ال يسمح باةتعمال األةالا الحالية وبأو اال من األ -26

 على المقاول إ الة األعمال الكهربائية القائمة وتسليم المواد الصالحة للجهات المعنية. -27
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 يحق للمالف اةتعمال بعي المواد الكهربائية القائمة في األعمال الجديدة وال يتحمل المقاول كفالة هذ  المواد. -28

ة واللوـاات ال -29 ائـي دوائر الكهرـب ة اـل داـي ــتـخدـمة بين ـب ــالا المســ ة  تكون األةــ ة المرـن ائـي ال الكهرـب ة من الحـب ة القريـب ائـي  3X2.5كهرـب

CU/PVC   3أوx1.5mm CV/DVCC    وتمدد على اامالت الكوابلCable Trys   ــالا ــتعمال األةـ ــيل بين النقاط باةـ في اين تكون التوصـ

 ملم واسا ما هو موضح على المخططات. 2.5او 1.5الكهربائية قياس 

 

 

 

م وتوـضع عالمات توـضيحية  1.5على المقاول تعليم الحبال الكهربائية الممدة على اامالت الكوابل بفواـصل مـسافات ال تزيد من  -30

 تبين رقم الدائرة ولوااتها.

ــتيكية   -31 ــير البالة ــتعمال المواة ــتعمل ترنف ثالثي الحجيرات   P.V.Cيتم اة ــتعار ويس ــقف المس  3في كل المناطق فو  منطقة الس

Compartment PVC Trunk    في كل المناطق أةــفل الســقف المســتعار وتســتعمل الحجرة األولى ألةــالا الكهرباء والحجرة الثانية ألةــالا

 الهاتف والحجرة الثالثة ألةالا الحاةوب .

 تثبت جميع وادات اإلنارة في مناطق السقف المستعار بشكل منفصل عن السقف المستعار وبردات منفصلة. -32

 100: 1المقاول التنسيق بين جميع الخدمات وتقديم مخططات تنفيذية وبمقياس  على  -33

ــتوى البالط   UPSتركيا أباريز  ال   -34 ــطة ركا من الحديد المجلفن وتوضــع األباريز داخل علا من 10مرتفعة عن مس ــم بواة ة

 الحديد المجلفنة ويتم التوصيل بواقع ابريز لكل دائرة.

 المياس،   العلط  تيااع ل . -35

 Pvc conduits.    ن الىالسا ك المقي  ت م     BS4607اس،  والسا ك م  علعم  حل م حصط الميا  م الى يةل  م  ي  .1

heavy guage – class B : على  ن ت تقل الصملكلت عن  ل دلم - 
 السماكة/ ملم  قطر املاسورة /ملم

20 1.8 
25 1.91 
32 2.5 
38 2.5 
50 3.2 

 
  BS31 class B ياس،  تيتذيم  ال عم حصط الميا  م الى يةل  م .  2

 

 األسالك -36

 . BS 6004نحاةية مجدولة اسا المواصفة البريطانية   volt 600/1000صناعة محلية ذات جهد 

 الكياول -37

 . v 600/1000نحاسية مجدولة وباألقيسة المبينة في المخططات وجداول الكميات ذات جهد أو ما يعادلها صناعة محلية 

 . BS6004حسب املواصفات الربيطانية   PVC/PVCكوابل غري مسلحة   (1
 حسب املواصفة الربيطانية   PVC/SWA/PVCكوابل مسلحة  (2

BS6121  ,  BS5467      BS6004  ,  
 . BS 6360حسب املواصفة الربيطانية XLPE/SWA/PVCكوابل مسلحة  (3

 

   تيلت .60 ثل  سالك ال لتا ياط  ت تقل تيلا م الاحمل ل ل عن   (ELSV) سالك ال يلا م المعخ ضم اآل عم  -38



6 

 

 Cable Shows  ليلت الكياول  -39

 . BS 6121حصط الميا  لت الى يةل  م  ل علعم إ ال،ميم     ل يعلمل 
 
 

 0علعم سعيميم     ل يعلمل ل  حل الت الكياول   -40

   ا   ليعلمل لHp led حدات اإل اااال ة  علعم    يك م    يلال  م        ا م غ ا م  تكين  ن  يع   -41

 الم لت ح  -42

 . او مايعادلها  MKصناعة أمريكية أو يابانية أو أوروبية غربية نظام  

 اتال يم   -43

 ا   ليعلمل ل .MKجم ع المخل ج الك  ال  م  علعم    يك م    يلال  م        ا م غ ا م   لب  

    علعم    يك م    يلال  م        ا م غ ا م ا   ليعلمل ل ISOLATOR  لت ح ات لن   -44

 -   علعم  حل م على  ن ت تقل الصملكلت عن  ل دلم :UPVCالمياس،  الخل ج م تكين   -45
 

 سملكم الملسي ة /  لأ  الملسي ة قة   ت
 2.4   ش  2  .1
 2.2   ش  3  .2
 3.2   ش  4  .3
 4   ش  6  .4
 5.9   ش  8  .5

 
 

 تحاي  على اصبل ين للاأ يض .   MDBINالليحم ال   ص م الا  -46

البلطين المصاالح    اعم الشااكل  ن تكين جم ع المعلهل  الك  ال  , اإلتياالتت  ساايا  كل ت  حملم على الىعيم    ل ل وعد  لط   -47
 ن الدا ل  الغةل   ن حددد الصاااكط الثق،ل   ه الصاااع  يشااامل الح  يلت  القيااال   ساااأ 20تي ااا م الم عدل المد م  اصاااملكم جدا  ت تقل عن    حصاااط
  تم األ  ا م  تحاي  على تاحلت لد يا المياسا،  إلى المعلهل  الصاع  يشامل  يضالأ  اط   تا م المع ل اح،  ت MDيا ع  تم الشا     HDود غم  

  ساأ  يحاي  على عدسا م لايا يل الم له  الصاع  يشامل  يضالأ كل 60  ساأ   ن داأ  تاع تلا  تم  عاياا المع ل اقة   10تقل ساملكم اليابم عن  
  ب تلكث   يكين  قل ق لل لل لتاااااااام  ن  ع ل اإلتياااااااالتت    ع ل الك  ال  حصاااااااط  1.5تم المعلهل الام يكين عمق ل     ل دلمب لا ك،ط ساااااااالأ  عد م

الخد لت   الق لساالت اليا مة تم الميا اا لت  تم حلا الحلجم إلى زيلمة  عملم المعلهل تاأ الميلمة احصااط طى عم األ ن  ا حعل ات الكياول  حصااط كيمة
  تعل ملت الم عدل المش ف . ت العل مالميا  لالك  ال  م   

تكين  صااااااااااااالحم ي  تدتن على عمف ت يقل عن     الشااااااااااااايا ع  األ  ااااااااااااا م    الكياول الام تمدم تم األ ن الةى ع م -1
سأ   ن لأ إعلمة الةمأ 10سأ عن  جه الصةح الع ل م ي اح،  د اعم تمددد الكياول على   ت م  ن ال  ل العلعأ ت تقل سملكا ل عن  70

صاال  الكياول ي   ن لأ سااأ  ع  تااع والطلت   ساال  م  شاا يةم تحذد   على طيا  25تيم الكياول  ن ال  ل العلعأ اصااملكم ت تقل عن  
 إج ا  الةمأ اللميام الةى ع م .

  ا  ي ععد تغ،  اتاله الك،ىل .50تيتع عال لت   سل  م ال زة لايت ح   لكن الكياول تم األ ن كل  -2

ععد      الكياول المدتي م تم األ ن  ن  الا شاااااايا ع     اااااا م ياط تم ي هل  ن  الا  ياساااااا،  والسااااااا ك م  -3
upvc  سأ  ن  جه الصةح الا ل م .70ذات قة   علسط  دتي م تم هذه الاقلطعلت  على عمف ت يقل عن 
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 - يا  لت   لب الم اقبم ان  جد تم وعيم جد ا الكم لت للعةل   : -48

اركة في المنطقة   ثابتة وملونة تتصل هذ  الكاميرات بأجهزة تسجيل تسجل عند ادوو أية  IPيتكون نظام المراقبة بالكاميرات من كاميرات  

بدون  المراقبة . يكون عدد الكاميرات مناةبا لتيذية جميع  وايا المنطقة المراقبة وبدون تحريف أو تقريا ايث أن النظام يعمل أوتوماتيكيا و

ما تطلا األمر  مشـيل وتعد مواقع الكاميرات على المخططات مواقع مقتراة ويمكن إضـافة كاميرات إضـافية أو اذفها أو تييير أماكنها إذا  

 ويتم ااتساب أةعار الكاميرات اإلضافية بنفس ةعر الوادة والمسعر في العطاء .

انش. ويتم ااتواء كل أجهزة النظام في كابينة مناـةبة ومخـصـصة  LCD 17يـشتمل النظام على أجهزة التـسجيل ودما الـصور وـشاـشة مراقبة 

حد أدنى ويـشمل النظام مـصدر الطاقة الكهربائي المناـةا من قاطع ودائرة منفـصلة لذلفر يكون النظام من منـشأ أوروبي أو امتيا  أوروبي ك

ــوارات الال مة لعمل النظام على أكمل  ــسـ ــمل النظام كل التمديدات واإلكسـ من اللواة الكهربائية الفرعية التي يحددها المهندس. وكذلف يشـ

 وجه .

 

 -لت للعةل   :  لب الاحكأ اللد يا  الخ  ج ان  جد تم وعيم جد ا الكم  -49

يركا هذا النظام لحماية المنطقة المراقبة والمحدد دخول األشخاص إليها ويعملر بنظام خارطة اليد ويعمل على كال الجهتين "للدخول 

والخرو " ايث أنه ال يسمح بدخول غير المخولين أو بخروجهم. يركا النظام على األبواب ويعمل على تحفيز إقفال األبواب أو فتحها 

ون النظام ذو منشأ أوروبي أو امتيا  أوروبي كحد ادني ويشمل النظام مصدر مناةا للطاقة الكهربائية من قاطع ودائرة منفصلة من يك

اللواة الكهربائية الفرعية التي يحددها المهندس المشر . ويشمل النظام جميع التمديدات واألةالا الال مة لعمل النظام على أكمل وجه 

 يكون متوافقا ومتناةبا مع األبواب. كذلف ال بد أن 

 

 - عمااااادة اإل ل ة : -50

ــة من الحديد المجلفن  -1   ــ ــ ــ ــارة الخارجي ــ ــ ــدة اإلن ــ ــ ــ ــ ــ متر من دون رحتساب ر تفاع  7اطول تكون أعم

 ويكون رجقطر ورجسماكة حسب مورصفة وزر ة رالشغال  رجذ رع 

 و / تركيا أو ما يعادلها من الصناعة المحلية  . تكون أعمدة الخارجية من الحديد المجلفن ةعود  -2  

 (ةم عن ةطح االرض داخل العامود 60تحتوو األعمدة الخارجية على لواة تحكم داخلية على ارتفاع )  -3

 ( أمبير .10تحتوو لواة التحكم على قاطع وااد فا  )  -4 

 (  .  GLANDSلدخول الكيبل واربعة للخرو  مزودة ب )( ملم اربعة منها  16تحتوو قاعدة العامود على ثمانية مخار  ) -5

 تركا جميع االعمدة على اةتقامة واادة . -6

 يكون ارتفاع العامود اسا المخططات الخاصة  -7   

 

  -  لب الاأ يض: -51

 يجا تأريي كل جسم معدني بما في ذلف وادات اإلنارة . -1  

 ة وشبة رئيسية وذلف اسا المخططات اال إذا ورد نص بيير ذلف.عمل نظام تأريي خاص بكل لواة تو يع فرعية رئيسي -2

 تأريي جميع األباريز ومخار  القوو. -3

ــم والى الحد الذو ينمن النظام  120ال يقل عن ملم وطول   20بقطر    COPPER_CLADE STEELق ــبان التأريي من   -4 ة

 أوم. 1األرضي المطلوب بحيث تكون مقاومة األرضي الكلية ال تزيد عن 
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LIGHTNING PROTECTION 
 

PART 1 - GENERAL 
1.01 SECTION INCLUDE 

A. Lightning Protection System including, but not limited to the following: 
1. Air Terminals. 

2. Copper Tape. 

3. Grounding Rods. 

4. Grounding Pits. 

1.02REFERENCES.  
A. BS EN 62305- Parts 1-4: 2006. 

B. British Standard Code of Practice C.P. 326-1965. 

1.03  Warranty & Maintenance 
 

LIGHTNING PROTECTION. basic extended warranty for the Two yearA  
 

 1.04 SYSTEM DISCRIPTION. 
A. The purpose of the lightning protection system is to minimize the effects of a lightning strike to the 

building, from above or from the side, and to safely conduct the discharge to earth without side flashing 

and without danger to personnel. 

B. Description: A Complete lightning protection system including air terminals, down conductors, roof 

conductors, interconnecting conductors, grounding pits and bonding to protect the building from lightning 

strikes based on "Faraday's Cage Principle". Test joints shall be provided as required to make routine tests 

of the system. 

C. The entire lightning protection system, apart from natural building elements used as part of the 

system, shall be the product of one manufacturer. Subject to the requirements of this Specification & 

architectural considerations, all items shall be installed in accordance with the manufacturer's 

recommendations, including fixing to the fabric of the building. 

D. Natural conductive elements of the building such as metal roofs, columns and framing, 

reinforcement, foundations ...etc shall be used as part of the lightning protection system. 

E. Where building elements are to be used as part of the lightning protection system they shall be tested 

during construction to ensure that the resistance is low enough for the purpose. A formal record shall be 

kept of the resistance readings taken. If readings are higher than acceptable, suitable measures shall be 

taken to the approval of the engineer, to reduce the resistance to an acceptable value. 

F. Waterproofing of the building shall not be impaired in any way by fixings or by any part of the 

lightning protection system, 
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G. The lightning protection system will encompass Air Terminal, copper tapes, down conductors, 

earth pits...Etc. The system shall comprise the following element: 

• Air Terminals 

• Copper Tapes 

• Joints and Clamps 

• Down conductors 

• Earth Pits 

• Bi metallic test clamps 

• Electronic surge suppression Devices for power and telecommunication system. 

1.05 SUBMITTALS. 
A. Submit manufacturer's data, illustrated leaflets, dimensions, fixing details and description of the 

proposed products. 

B. Shop Drawings: Indicate layout of air terminals, grounding electrodes, and bonding connections to 

structure and other metal objects. Include terminal, electrode, and conductor sizes, and connection and 

termination details. 

C. Test Reports: Indicate procedures and results for specified factory and field testing and inspection. 

D. The Contractor shall submit samples of materials to the Engineer for his approval before placing an 

order of material. 

1.06 QUALITY ASSURANCE. 
A. Manufacturer: Firm regularly engaged in the manufacture of Lightning Protection Systems, whose 

products have been in satisfactory use in similar service for not less than 10 years. 

B. Installer: Authorized installer of manufacturer with minimum three years experience. 

C. Lightning protection system shall comply with the requirements and recommendations of Bs EN 

62305:2006 and with the relevant sections of the earthing code BS7430. Where this Specification calls for 

higher standards the Specification shall prevail. 

D. Maintain two copies of each document on site. 

1.07 DELVERY, STORAGE AND HANDLING 
A. All products shall be carefully packed to avoid damage during transportation. 

 
PART 2 – MATERIALS 
A. Acceptable materials are 

1. Copper at 98% conductivity when annealed. 

2. Copper alloys provided they are equal to copper in resistance to corrosion. 
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B. Grade and quality of materials and the dimensions of components shall be as detailed in BS EN 

52305:2006. 

C. All fittings, fixings, supports etc, shall be purpose made for lightning protection. 

D. Joints in conductors shall be kept to a minimum and shall be both electrically and mechanically 

sound and constructed to prevent the ingress of moisture. 

E. All contact between dissimilar metals or between a metal and a material with which it might react 

shall be avoided, except as permitted in BS EN 62305:2006 and provided all the precautionary measures 

recommended are employed. If necessary o prevent long-term corrosion, additional precautions shall be 

taken such as separation or the insertion of an intermediate material with which neither of the dissimilar 

metals/ materials reacts, or by changing the metal or material. 

F. Air Terminals: 

1. Material: High conductivity Copper. 

2. Length: 1 meter with saddle base. 

3. Thread diameter: 16mm. 

4. Rod diameter: 15mm. 

G. Copper Tape: 

1. Material: High conductivity Copper. 

2. Size: 25x3mm 

3. Finishing: Bear for roof and below grade installations. 

4. Fastening: Copper clamps at every 1 meter. 

5. Accessories: Test clamp, Cross clamp, tape to metal clamp, exothermic metal welding to re-

enforcing bars.... Etc all as recommended by vender. 

6. Network of  Copper Tape above the roof (9x18)m. 

H. Grounding Rods: 

1. Material: High conductivity 

2. Copper Size: 2500 mm threaded for coupling other rods. 

3. Diameter: 25mm 

I. Grounding Pits: 

1. Material: Concrete. 

2. Size: 300 mm x 300 mm with cover. 

J. Down Conductor: 

1. Every down conductor shall have test link above ground for testing earth termination network 

and is to be protected against corrosion for 30cm. above and below ground level, is to terminate in an 
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earth electrode and is to be insulated with 5mm. Thick UPVC or polyethylene from test link to electrode 

connection point. 

2. To use reinforcing bars as down conductors if achieving requirements of BSEN 62305-3 

regarding continuity of reinforced concrete steel bars (0.2 Ohm) measured from the top of the 

reinforcement bars down to their bottom ends. 

3. Conductors connecting between a test clamp on the outside of a building and an earth electrode, 

& conductors interconnecting pipe electrodes, shall be sheathed; but conductors interconnecting copper 

electrodes may by left bare. Conductors in other locations shall be sheathed. Sheaths shall be of PVC; 

extruded, shrunk on or similarly applied, the color shall be approved by ENGINEER. 

4. Where the profile of the building consists of an overhang or re-entrant loop to be formed in a 

down conductor, ENGINEER shall be informed. 

5. Metal work including pipe work, duct work, A/C units, pumps, ...etc and armored cables, 

adjacent to down conductors shall be bonded. 

6. Where reinforcement of a concrete structure forms the down conductors, welding of the 

reinforcement bars will be carried out by CONTRCTOR. The electrical continuity of the welded 

reinforcing bars shall be tested prior and after each pour of concrete is completed. 

K. Joints: 

1. Joints in conductors shall be kept to a minimum. 

2. All contact surfaces shall be thoroughly cleaned and coated with an anti-corrosive electrical 

jointing compound suitable for the conductor material. For bi-metallic joints a separate abrasive shall be 

used to clean metal. 

3. Joints between conductors of the same metal, other than at test points, shall be made by thermal 

welding process or by riveting and sweating. Overlap of conductors shall be not less than 100mm. 

4. Except in the case of natural down-conductors combined with foundation earth electrodes. A test 

clamp shall be provided in each down conductors; it shall be located lm above ground level unless 

otherwise indicated. Test clamps shall be of cast gunmetal. 

5. Bonding connections to other metal parts of the building shall be electrolytically compatible with 

those metal parts. 

6. Screws and rivets shall be of the following material: 

o For copper conductors, phosphor bronze, naval brass or high tensile manganese brass. 

7. Joint connections shall be protected by a coating which will form a seal and exclude moisture in 

all weather conditions. At connections to earth electrodes the coating shall cover all exposed conductors 

and, in the case of earth pipes, the top surface of the flanges. Protective coatings shall be of waterproof, 

inert, tenacious material and of one of the following form: 

o Solvent cutback thixotrodic corrosion preventative forming a film of resilient matt 

petroleum wax. 

o A fast drying durable rubberized sprayed coating. 
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o A heat-shrink clear sheathing 

o  

L. Conductors: 

1. Earthing conductors, main earthing rods and main bonding conductors shall be of the type, size and 

conductor materials as detailed or approved by ENGINEER. 

2. Tapes shall comply with BS 1432 where used to interconnect copper electrodes. The tape may be 

bare for interconnecting pipe electrodes and for all other purpose the tape shall have an extruded PVC 

sheath. 

3. Main earthing bars shall comply with BS 1433 and shall be bare. 

4. Cables shall comply with BS 6004, Table 1, without sheath, unless specified otherwise. 

M. Earth Electrode: 

1. The type and number of each electrode shall be as indicated. 

2. Unless otherwise indicated, earth rods shall be 25mm normal diameter extensible copper rods 

connected together. Driving heads shall be of high-tensile steel. Rods shall be connected by screwed 

joints by one of the following methods. 

3. Threads shall be roll-formed with a minimum thickness of 0.05 mm copper in the roots of the 

thread; couplers shall be of high strength silicon-aluminum bronze alloy and threads shall be counter 

bored at the ends so that the couplers completely enclose the threads on the rods. 

4. The ends of the rods shall be internally threaded; couplers shall comprise a copper ferrule with the 

phosphor - bronze coupler screw, a corrosion inhibiting paste shall be applied to the threads on rods and 

couplers. 

5. Where the earth electrodes are formed with tape shall be to BS 1432, of the size, length depth 

below ground level and layout as indicated. 

 

N. Fixing 

1. ENGINEER'S approval of the tape clips, saddles and holdfasts used shall be obtained before work 

is commenced. The maximum spacing of fixings shall not exceed 600mm. No fixing shall be made into 

joints in masonry. 

2. For copper conductors or gunmetal, aluminum-silicon bronze or naval brass. 

3. Clips shall be either of metal as above or of outdoor grade polycarbonate or polypropylene with 

snap-on lids which cannot be inadvertently removed. Clips and saddles shall have rounded edges and 

countersunk screws. Brass components shall not be used. 

4. For general areas inside the building screws and nuts shall be of cadmium electroplated steel or 

stainless steel; outside building, in plant rooms or other locations they shall be of stainless steel. 
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5. No shot firing shall be used and no drilling or welding of structural steel work shall be carried out 

without the approval of ENGINEER. Drilling and cutting of the outside fabric of the building shall be 

carried out only after approval has been given by ENGINEER. 

O. Inspection Pits: 

 

1. Unless otherwise indicated, connection between an earth conductor and its associated earth 

electrode system shall be in an enclosure. 

2. Every connection of an earthing lead to an earth shall be made in an inspection pit measuring 

300mm x 300mm and the connection shall be either welded or clamped. The pit shall be filled with sand 

and a removable cover placed on each pit. 

3. The enclosure shall have a removable too cover which shall be flush with finished ground level. 

The enclosure shall be purpose made concrete inspection pit, a galvanized steel inspection pit embedded 

in concrete, an earth electrode connection shall be just below the lid of the inspection pit with adequate 

access for testing purpose. 

4. Backfill immediately surrounding electrodes shall be of low specific resistivity and good water 

retention properties and it shall be well compacted and watered. 

5. Where earth electrodes are to be installed through the base slab of a building, electrode seals shall 

be provided. As indicated, either the rods shall be driven or the seals fitted before the concrete is poured 

or the seals handed to the CONTRCTOR for him to incorporate them in the slab and the rods driven at a 

later date. Harmful ingress of water shall be avoided when driving the rods. 

6. Electrodes shall be installed vertically in an excavated hole, with a minimum depth of 2000 mm 

below finished ground level. 

PART 3 – EXECUTION: 

3.01 INSPECTION: 

A. The Contractor shall examine the areas and conditions under which lightning protection systems 

are to be installed and correct any manufacturing conditions detrimental to the timely and proper 

completion of work. He shall not proceed with the work until conditions are satisfactory and in a manner 

acceptable to the Owner. 

 

3.02 INSTALLATION: 

A. Conductor links to the earth electrodes shall be 25 mm. x 3 mm. copper tape run in non-metallic 

pipes from the earth pit to the down conductor. The copper tape shall extend 600 mm. above 

ground/finished floor level where copper joint shall be made. 

B. All metal equipment and works on the roof (AHU, fans, etc.) shall be bonded to the roof copper 

tape networks. 

C. Provision shall be made for expansion and contraction of conductors and special care shall be 

taken in the fixing of supports to allow for movement. 

D. Joints in down conductors shall not be permitted. 
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E. Where joints are permitted in other than down conductors, they shall be riveted and bound in 

"Denso" tape. Joints below ground level shall not be tinned but shall be protected by two coats of 

bituminous paint and wrapped with two layers of "Denso" tape. 

F. Connections between conductors and earth electrode clamps shall be similarly protected. 

Wrapping shall extend each side of the joint. 

G. Except in the case of natural down-conductors combined with foundation earth electrodes. Copper 

test clamps shall be installed for all vertical down conductors at amounting height of 1000 mm above 

finished ground level. 

H. Main earth electrodes shall be of the copper rod type, (L = 2.5m. diameter = 25mm.) driven 

vertically into the ground within earth pit. The terminal end shall finish 300mm. below finished ground 

level covered by a concrete inspection pit. 

I. Overall, the earth resistance shall not exceed 10 ohms. 

J. The Contractor shall include for tests for resistance to earth of each termination, continuity of 

conductors and efficiency of bonds and joints. 

K. The Contractor shall supply all labor and instruments to conduct these tests.  

All tests shall be carried out in accordance with paragraphs 303 and 304 of the British Standard Code of 

Practice No. C.P. 326-1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materials 

Specifications of 55 Inch LED: 
1. Brand Name: LG, Samsung. 

 المواصفات الخاصة بأعمال االتصاالت
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2. Full HD LED screen. 
3. Input: 3HDMI.  
4. 110-220 VAC 60/50 Hz. 
5. Wall mounted Bracket. 

Specifications of Digital Receiver: 
1. 12/24 VDC ON/OFF Button. 
2. Stainless Steel Button. 
3. Built-in LED Status. 
4. Durable & Rugged Design. 
5. Ability to select one or all TV. 

Cables 

Coaxial Cable:Specification of  
1. 75 Ohm Coaxial Cable. 
2. Series RG6. 
3. Inner Conductor: 18 AWG Copper Clad Steel. 
4. Outer Conductor: Al/P-Foil (bonded) + 0.10mm x 60 Al wire braiding. 
5. Insulation: 4.57mm foam PE. 
6. PVC jacket. 
7. 300 meter Drum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 وصف العمل*

الطابق   مشروع  في  التالية  اإللكترونية  الحماية  ألنظمة  العائدة  األجهزة  وتشييل  وتركيا  /توريد  الجرائم   اإلضافي  وادة 

 واسا المواصفات الفنية الواردة أعال  والشروط المبينة وتعليمات المهندس المشر : االلكترونية

 :نظام البث التلفزيوني

 بالمخططات المرفقة واسا المواصفات الفنية المبينة.  المواقع المبينةشاشات تلفزيونية وذلف في تركيا وتشييل  -

 . ( Nile \Arab Sat)تركيا وتشييـل جها  ريسيفـر للبـث الف ائي بحيث يلتقـا  قنـوات  -

 ل.تنفيذ وتركيا جميـع متطلبــات النظـام ومتعلقاتـه وفحصـه وتشييلـه بما ي من عمله  بشكل فعا -
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 الشروط الخاصة:  •

مخططات   .1 و  (Work Shop Drawings)تقديم  األخرى  واألعمال  الكهربائية  )لألعمال  التي  (  Riser Diagramمخططات 

 . توضح كيفية ربا مكونات كل نظام

مطابقة لما يتم تنفيذ  في الموقع وتقدم نسخة من هذ  المخططات    (As Built Drawings)االلتزام بتقديم مخططات كاملة للمشروع   .2

 .CDعلى قرص مدما  

 ةاعة من االبالغ عن عنها خطيا او شفويا.  48إصالح االعطال الطارئة والطبيعية خالل مدة  .3

 التعليمات الال مة لذلف.االلتزام بتدريا كادر من األمن العام على تشييل األنظمة أعال  في الموقع وتقديم النشرات التوضيحية و .4

التحكم ) .5 المقاول بتمديد كوابل اإلشارة وكوابل  التيذية Low Currentيلتزم  ( بمواةير منفصلة عن المواةير الخاصة بخطوط 

 الكهربائية. 

بتقديم   .6 )   الكتالوجاتااللتزام  تكون  Installation , Operation , Maintenanceالفنية  بأن  االلتزام  أعـال   لألنظمـة  جميع  ( 

 الكوابل المستخدمة اسا توصيات الشركات الصانعة لألنظمة أعال ر وإذا لم تذكر يتم األخذ بمواصفات الكود األردني.

ر السو  األوروبيـة (USA)يجا أن يكون من الشركات ذات الخبرة والتاريخ ويف ل أن يكـون أمريكي    أعال منشأ جميع االنظمة   .7

 .  االعتبارومواصفات المواد األعلى تنخذ بعين  او أةتراليأالمشتركـة أو اليابان أو كنـدا 

  االتصاالت جميع المواد المراد تركيبها يجا أن تقدم عروضها ومواصفاتها الفنية ليتم دراةتها من قبل المهندس المشر / إدارة   .8

للتركيا قبل توريدها والبدء بتركيبها ومن خالل ثالثة عروض   اعتمادهاوتحديد مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة ومن ثم  

 فنية مختلفة و مطابقة.

( في اال تم الطلا منه  Presentationللتركيا أو تقديم أو عرض أو توضيح ) اعتمادهاأن يح ر المتعهد عينة ألو مادة يراد  .9

 ذلف.

 .  باألنظمةربائية الخاصة يلتزم المقاول ترقيم كافة الكوابل ومواد األنظمة والقواطع الكه .10

على المقاول توريد وتركيا وتشييل او جها  إضافي يلزم ولم يرد ذكر  في او من المخططات وجدول الكميات والمواصفات   .11

 الخاصة بحسا مقت يات تشييل األنظمة على الوجه األف ل. 

 قبل عملية التركيا. لالعتمادأو مادة يلزم تركيبها ولم يتم تحديد مواصفاتها الفنية يتم تقديمها  .12

 

 

 

 

 

 

 

و الميا  الساخنة من الحديد المجلفن نوع جالس بي مع عزل جميع الخطوط GB مواةير اةود مواةير التدفئة  -1

والموجـــودة داخل الموجــــودة في األرضيات اسا المواصفات ر  فته , فيبر جالس,خيش, نايلون ةميف 

 0الجدران دهان بالزفته الباردة بعد ال يا داخل ةليف من غرفة البويلر و لياية الخزائن 

 0للمباني و تكون مصنوعه من البرونزنوعية اوروبيه للخطوط التدفئة المزود    Strainersتركيا  -2

 المواصفات الخاصة باألعمال الصحية والميكانيكية 
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 0( ملم  1,5خزانات الميا  من الصا  المجلفن وبسماكة )  -3

 طن( في غرفة السيطر   لكل مبنى من مباني االمن العام  2من النوعيات المعتمد  قدرة ) A/Cتركيا مكيف  -4

  0( ملم  3خزانات السوالر من الصا  األةود وبسماكة )  -5

   0"  ( قطعتين 4السيفونات األرضية والمستعملة للمراايي تكون من بالةتيف )   -6

 :الفلورتراب ) )المصار  األرضية -7

غطاء  (  (20cm*20 قياس ستانلس ةتيل إنش وذات غطاء من ال4 قياس  UPVC ةتكون المصار  األرضي

 0مستدير مشبف ثابت مع غطاء إضافي مستدير ميلق إلغال  المصر  عند ال رورة

  0المجلى من الستانلس ةتيل صناعة أوروبية ما لم يحدد بلد المنشأ في البنـد  -8

   0يحدد بلد المنشأ في البند البطاريات والحنفيات من الصناعة األوروبية ما لم  -9

ربا البويلر مع نظام الخزان الشــــمســــي على ان يحتوو على ةــــلندر مزود  بنظام هيتر في اال وجود نظام   -10

 0ةخانات شمسيه

 

( عينات    3***  على المقاول ان يأخذ الموافقة المسبقة من المهندس المختص ألو مادة قبل تركيبها ر بحيث يتم تقديم ) 

ــرورة تـقديم الكـتالوـجات  ــمن بنود العـطاء مع ضــ ألو طـلا موافـقه على أو ـمادة ـما لم يتم تـحدـيد النوعـية المطلوـبة ضــ

 .الال مة وشهادة المنشأ

 

 

 

 

 

 

 

 نيك مواد الميكا

 * على املقاول تقدمي ثالث نوعيات على األقل . 

 الرقم 
 اسم

 المــــــــــادة
 النوعيــــــــــــة 

 بلد 

 المنشــــأ 
 مالحــــظات

تعليق أن ال تقل عن                   -المياةل : -1

 (57  ×45  ) 

 نصف عامود -

 عمود  -

 

خــــز  بورةـــــــالن أبيـــي  -

 Casa Viaنخا أول 

RAK 

VINOX 

Aquasan 

 ةعودو  -

 إماراتي -

 تركــــي -

 كويتي  -
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 البطاريات     – -2

Classic 

 و ة   

 بطاريات االدشاش مع اليونيكا  -

 الحنفيات  -

)مع نظام توفير الميا  للبطاريات و 

 الحنفيات( 

 محلي  - أمان 

 

 

 

 المرااض :  -3

 (ةم57*45دعسة عربي  قياس ان ال تقل )

اجم  (TOILET SEAT)مقعد افرنجي 

 وةا

خــــــز  بورةــــــالن   -

 أبيـــــــــي نخا اول 

Aquasan 

Casa Via 

RAK 
 

 

 

 كويتي  -

 ةعودو  -

 إماراتي -

 

 

 

 

 

 U. P. V . C ) مواةير بالةتيف )  -4

القطــــع  " ( مع 8" ر 7" ر 4" , 2) 

 الال مــــــة . 

خطوط التهوية و الصر  الصحي و 

 تصريف ميا  االمطار  

 

 

 

 

 

Aladasani 

BP 

Trane 

Marly 

 

 كويتي  -

 بحريني    -

 انجليزو -
 

تحقــــق المواصفـــــات  

 األوروبيــــة

 والعالمية

DIN 8072 

BS 5255(2" and Below)

  SOLVENT 

CEMENT(BS4514(3" 

BS 4770(4",7" ) 

BS 5481 (8" rubber type) 

EN/BS 1329/1401) تفحص()

 مخبرياً(

 
 
 

 الرقم 
 اسم

 المــــــــــادة
 النوعيــــــــــــة 

 بلد 

 المنشــــأ 
 مالحــــظات

5-  

 ضيا عالي  (UPVC)مواةير بالةتيف  

 ( بار  16)

 

ADASANI 

Nepro  

Sapco 

 VDL 

 كويتي  -

 الماني -

العلمية الملكية   فحص الجمعية 

 تحقق مواصفة 

DIN 8072 

DIN 8073 

6-  

 PPpoly probline  (Silent)مواةير

 

Wavin As-astolan 

 

Ostendorf 

 

 

 ألماني

Pipe and Fittings 

 1.9g/cm3Density: 

Detectable One Layer 

Flow Noise :13db 



19 

 

DIN 4019,DIN4102-B2 

 شهادة منشأ 

مجلى اوضين ةتانلس ةتيل اليقل القياس  -7

 (  70×  120عن ) 

 (0.8mm)ةماكة 

Teca 

Blanco 

Schor 

Franco 

 اةباني -

 برتيالي  -

 ألماني -

 

 Ariston كيزر مختلف السعات   -8

Baxi 

 

 ايطالي  -

 ايطالي -

 

 

 شبكــــات الميــا  البـاردة والساخنـة -9

(17mm) 

Poly Ethylen Pipes Pex  تدكيف 

وتحـقق المواصفـات العالميـة وفحـص 

الجمعية العلميـــة  الملكية وتتحمل ضيا       

 ( بار  10) 

Henco 

LK 

  Uppnor 

EMMETI 

Oven trop  

بلجيكي   -

 ةويدو

 الماني -

 ايطالي - 

 

إا ار شهادة فحص تبين 

صالاية اةتخدام هذ  األنابيا  

 ليايات ميا  الشرب

معتمـــدة مـن ايث الجــــودة   -البويلرات : -10

 والقدرة وشهادة الكفاءة 

 

 

 

   Dedietrichةكا )   -

Ferroli 

Chappee  ) 

 صا  صناعة محلية  -

 

 يوناني  -

 فرنسي -

 محلي  -

 

تقديم فحص كفاءة ال يزيد عمر   

 عن ةنة واادة وخاضع للفحص 

ان ال يقل ال يا التشييلي عن  

(7bar) 

 بنتون  -الحارقــة : -11

 

 

- Bentone 

Riello 

- Dedietrich 

 ةويدية  -

 فرنسي -

 إا ار شهادة منشــــأ 

 
 
 

 

 الرقم 
 اسم

 المــــــــــادة
 النوعيــــــــــــة 

 بلد 

 المنشــــأ 
 مالحــــظات

 مختلف األقطار   -المحابس : -12

 

 

 

 

VIR 

Tiamme 

OVEN Trop 

Bugatti 

EMMETI 

 ايطالي  -

 الماني -

 

 محليــــة  - (   G.B)  - (   G.Bالبي اء + السوداء  )  -المواةير : -13

 اوكراني -

 ً  تفحص مخبريا

  انجليزو (   EEفالف أوكرين أو )  - القطع للمواةير الحديدية   -14
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Schell 

Oventrop 

 بولندو

 الماني

 رديترات / ةكا  -15

 

-  Ideal Clima 

-DEMIRDUKOM   

Viadrus - 

-Ecorad 

 ايطالي-

 تشيكي -

 تركي  -

 

إا ار شهادة منشــــأ ةيتم إجراء 

فحص مخبرو للعينات الموردة  

 للمشروع لمطابقة المواصفات بحيث 

( أو   DINتحقــــق المواصفــات   ) 

( EN 442األوروبية                ) 

و ال  NFيكون مختوم بختم  و أن

 (3)عن   Sectionيزيد عمر 

ةنوات و يبين علية بلد المنشأ و 

 تاريخ االنتا  

واا ار فحص الجمعيـــــة  

 العلميــــــة الملكيــــــــــة  

فقا للميا    CPVCمواةـــــير بالةتيكية  -16

 البادر  الخطوط الرئيسية  
 

Adasani 

BP 

GF 

  

 كويتي   -

 بحريني  -

 ايطالي -

 

يشترط توريد جميع القطع الواردة في 

هذا البند من مصنع وااد شهادة 

فحص + تفحص مخبرياً و تحقق 

 مواصفات 

PN 17, PN 25 

 

 
 
 
 
 

 الرقم 
 اسم

 المــــــــــادة
 النوعيــــــــــــة 

 بلد 

 المنشــــأ 
 مالحــــظات

  Polypropylener-pprمواةير  -17

 

 

 

 

WAVIN 

Adasani 

Cosmoplast  

Belinger 

Coes 

 ألماني

 ايطالي

 كويتي 

 PN 20تحقق مواصفة 

 ,8078DIN 8077 

 

 تفحص مخبريا  

 القطع النحاةية والكولكترات  -18

 والمحابس الفرعية
 

Oventrop 

Wavin  

Rehau 

Ivar 

 ألماني

 تركي 

بولندو   
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ظـرفتين باب ةويتش   -خزائن التدفئـة : -19

( ةم ر صا   15عمق ال يقل عن ) 

 (  1,5مدهون ارارياً ةماكة ) 

  

 صناعة محلية  -

 

 

 (  Split Unitأجهزة التكييف ) -20

 

 

 

 

- Daikin 

- Mitsubishi 

- O General 

Petra 
 

 ياياني 

 امريكي 

  محلي
 

كفالـــة مالية على األجهـــزة لمــدة   -

 ةنتين مع شهادة منشأ 

من او مصنع من مصانع الشركة في  

 العالم 

 اجهزة التكييف  -21

(Terminals Units+Package 

Heat Pump+VRF ) 

 

 

- Daikin 

Mitsubishi Elictric- 

- O General 

Petra - 

 ياياني 

 امريكي 

 محلي

 كورو

 

كفالـــة مالية على األجهـــزة لمــدة   -

 ةنتين مع شهادة منشأ 

من او مصنع من مصانع الشركة في  

 العالم 

م خـــات الميـــا  للخزانات  -22

 األرضيــــــة 

 تكون الم خات ةتانلس ةتيل ) بكا ( 

 من أجود االنواع

- Wilo 

Lowara- 

Ebara- 

Armstrong- 

GRUNDFOS  

 أوروبي  -

 أمريكي  -

 ياباني  -

 

إا ار شهادة منشأ من او مصنع من 

 مصانع الشركة في العالم 

 

 
 

 الرقم 
 اسم

 المــــــــــادة
 النوعيــــــــــــة 

 بلد 

 المنشــــأ 
 مالحــــظات

 ةيفيكو  - كبائن الحرائــــق مع البربيش والقــاذ   -23

 نيفكو  -

 ةعودو  -

 ايطالي  -

 معتمدة من الدفاع المدني

 محلي - ةميلس فوالذيه اةود  مواةير إطفاء الحريق  -24

 اوكراني -
 إا ار فحص مخبرو 

 Danfoss أطقم الركال  للتدفئة  -25

Oventrop 

Tiamme 

Bugatti 

  أوروبي  -

 أ ( ةيفونات المياةـــــــل  -26

 ب( ةيفونات المجلى 

- PVC  الزوني 

 قطعتين  -

Viega 

 ألماني -

  انجليزو -

 م خــــات التدفئــــــة  -27

 

- Biral 

- GrUndfoss 

 ةويسرو  -

 دنماركي  -
 إا ار شهادة منشأ
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 Wilo- -  ألماني 

المصار  االرضيه + فتحات التنظيف   -28

C.O 

 مع شبف مخرم ةتانلس ةتيل

304 

 ايطالية 

 المانية

 كويتية
 

 Grohe الشطافات اليدوية معدنية ةتانلس ةتيل  -29

Nil 

KLUDI  

 ألمانية

 

 Wall Standكولر ميا    -30

 

 

Elkay 

Acroa 

White Hall 

 أمريكي 

 اوروبي

 

 

 Vortex شفاطات الهواء العاديه + الصناعية -31

KDK 

Blauberg 

Mitsubishi 

 ايطالي

 ياياني 

 الماني
 

 

 
 
 
 
 

 الرقم 
 اسم

 المــــــــــادة
 النوعيــــــــــــة 

 بلد 

 المنشــــأ 
 مالحــــظات

 UPVCمناهل -32

Inspection Champers And 

Covers 

(450mm-315mm) 

For Sewage, Drainage 

WAVIN 

Osma 

 

NL 

GB 

 BS 7158:2001 

BS 7158:1989 

 اغطية المناهل مع االطار  -33

 

 

 

 

 

 

اديد ةكا أو اديد  هر  

 معالا اراريا 

 محلي

مع الفريم يحقق و ن  HDغطاء  - ةعودو

120KG 

 مع الفريم يحقق و ن  MDغطاء  -

80KG 

 مع الفريم يحقق و ن LDغطاء -

40KG 

و يحقق المواصفات من قوة الكسر و 

 قوة ال يا

34- 

 

 عوامات الخزانات

 

Bugler 

Crane 

 انجليزية 
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 Oventrop الخزانات الشمسية  -35

Dedietrich 

Ariston 

 

 الماني

 يوناني 

 ايطالي

نظام المرايا و محقق المواصقات 

 الفنية لجميع الملحقات 

 Grohe عدة النياجرا  -36

Vitra 

Nicoll 

 الماني

 تركي 

 فرنسي

 

 Nicoll ترنشات لتصريف مياة االمطار   -37

SAB 

 فرنسي

 إيطالي
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 جدول المواصفات والكميات

 

                

 

 

 

  -مالحظة :    •

 اةتفسارات ة  قع لالجابة على ايلمقاولين عمل  يارة لموقع المشروع لالطالع على الوال يحق  -

 ( لكل مادة يراد تركيبها ما لم يتم تحديـــد البنـــد   3على المقاول تقديم عينات عدد )   -

 بمواصفة مقيدة وتكون العينة الموافــــق عليها من اق صااا العمـــل      
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 السعـــــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادو  الكميـــه نـــــــــــــوع رقـــم 

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــل  البند 

      األعمال التمهيدية :  -

       

      -مالحظة : *

      لمقاول زيارة الموقع واالطالع على األعمال قبل التسعير ل يحق 

      -مالحظة : *

ثالثا  ع ااول ليم ا الملام المخاااااق امما      على المقاول  ققام     
 االعمو  إلعقمومهو من قب  امارة االبا ة لقب  القرك ب .

     

       

       

      بالمقطوع :  -1

ة    داخلـي ة القواطع اـل مع عمـل    المخططـاتالمحـددة على  هـدم وإ اـل

ــفل القواطع ــالاات الال مة للبالط أةـ ــمل فف   اإلصـ ــعر يشـ والسـ

وإ الة    وأعمال االتصــاالت  والقطع الكهربائية والميكانيكية  األبواب

ــتحدثة   ــليمها لالمن العامجميع العوائق لألعمال المســ مع نقل  وتســ

والـسعر يـشمل   فائي األنقاض خار  الموقع وإلى المكبات الرـةمية

ــمن الجدران الداخلية   ــائية لألبواب ضــ ــتحداو الفتحات اإلنشــ اةــ

ــالاـات الال مـة من   والمحـددة على المخططـات مع عمـل اإلصــ

ــالاات وتركيا عتبات األبواب وبنفس نوعية  ــارة ودهان للسـ قصـ

ن إصـالاات في الموقع مع انجا   الرخام القائم وعمل كل ما يلزم م

  واسـا المواصـفات الفنية لمثل هذ  األعمالالعمل على أكمل وجه 

 والمخخطات وتعليمات المهندس .

     مقطوع 

       

       

      بالمقطوع :  -2

ــحيـة المحـددة على    هـدم وإ الـة القواطع الـداخليـة للواـدات الصــ

ألرضــيات الوادات  البورةــالن المخططات والســعر يشــمل إ الة  

ــحـية مع خلع جميع   لكهرـبائـية  ة واوالقطع الميـكانيكيـ التـمدـيدات  الصــ

وتســـليم الصـــالح منها لألمن العام ونقل فائي الطمم خار  الموقع  

واســــا العمل على أكمل وجه  وإلى المكبات الرةــــمية مع انجا 

 وتعليمات المهندس . المواصفات الفنية لمثل هذ  األعمال

     

     مقطوع   

       

       

       

   المجمــــــــــــوع  ينقــــــــــل      

 

 

 األعمال المعمارية واإلنشائية 

 صيانة  الأعمال 
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 السعـــــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      - بالمتر  المربع  : - 1

ــ تق  ــ ــ ــ ــ دم وتركيا طوب خرةــ ــ ــ ــ اني مفــ ــ ــ ــ مصانع    رغــ

ــر )  ــــ ــــ للجدران   2( نيوتن / ملم  3.5اوتوماتيف بقوة كســ

ـــ والقواط ـــ ع وايثمـــا يلزم والســـــــــــــــ  مل عملـــ عر يشــــــــــــ

توى تمرة على مـس ناجات المـس مع    لكافة الجدران القموط  الـش

لجميع فتحات األبواب والشبابيف  ة ـــ ات خرةانيـــ عمل ةالا

  ( 30)  نع ال يقل عرضـــها والفتحات المعمارية المســـتحدثة

 6:  1بة )  ـه بنســـــــتخدام المونـــــواة وبسماكة الجدار   ةم

ــ ( م ــ ــ ــ ــ ع االضافــ ــ ات الال مــ ــ ــ ــ ــ ــ ة أن وجــ ــ ــ ــ ــ د ذلف ــ

ــــ ضروري ــ ــ ــ ــ ــ ا" واسا المخططات وكذلف الرش بالمــ اء ــ

ــ والمعالج مع اةتخدام المرابا المعدنية اسا   ه بعــد البناءــ

ا يلزم إلنجا  العمل على ــة مــــ وعمــل كاف المواصفات الفنية

والســعر يشــمل معالجة البالط وتركيا بانيل من  أكمل وجه

ائم   ل الـق انـي اةـــــات  نفس نوع ولون البالط والـب اســـــا القـي

 -:التاليـة

     

ــا  ــ ــ ــ ــوب قياس )  أ (( بن ــرغ    ( ةم 10×  20×  40ء ط ــ مف

ــتـحدـثةللقواطع اـلداخلـية   وألـماكن إغال  الفتـحات    المســ

  اإلنشائية واسا ما هو موضح على المخططات .

     

  50     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

     

       

       

       

       

       

       

   ينقــــــــــلالمجمــــــــــــوع    
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 السعـــــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      -:  أعمال القصـــــارة 

       -دمــه :مق 

ــاع    ــ ــ ــ ــ ــرائح والزوايا المعدنية المستعملة في بند ارتف ــ ــ الش

القصارة تكون بكامل ارتفـــــــــاع الطابق أو بكامل العرض 

ــــــوب بالسقف والجســــور   ــــدران الطــ ــ ــــاء جــ في االة التقــ

ــرائح المعدنية ما بين  ــتعمال الش ــانية وفي االة اة والخرة

ــون بكامل طول  ـــ ـــ القموط الخرةانية وجدران الطوب تكـ

 ا القم

     

       

       

       

      -:  بالمتر المربــــــع - 2

ــل بنسبة    ــ ــ ــ ــارة من مونة االةمنت والرم  تقديم وعمل قص

(   4:  1( للوجــــــــــــــــــه األول وبنســــــــبة )   2:  1) 

ــدر   ــاً إليها مادة مميعة من مص ــ ــ ــوجهين األخرين م اف لل

معتمد من قبل المختبر وبالنســبة التي يوافق عليها المختبر 

مع عمل ودع للجدران واالةـــقف ويشـــمل الســـعر أي ـــاً 

ــة )  ــــــ ا ( للزواي Augle Beadالســقايل والزوايا المعدنيــــ

( للزوايــــا    Corner Meshالخارجية والزوايا المعدنيــــة )  

 Strips الداخليـــــــــــــة والشرائــــــــــــح الشبكيـــــــــــة المعدنية ) 

Mesh فو  أنظمــــــــة الخدمات المختلفــــة غير الظاهرة )

( ةم وكذلف لجميـــــــــــــــع الفواصـــــــــل بين  20بعرض ) 

ــدران الطوب  ــة وجــ ــــ ــــ ــــ وبين القموط أعمدة الخرةانــ

والواجهــــــــات اسا المخططات والمواصفــــات والكيل 

 -هندةي وبدون عالوات :

     

قـصارة داخلية ثالو وجو  للجدران المـستحدثة وأـةفل   –أ  

ــيني للجـدران   ة التي تم البالط الصــ ــائـي وللفتحـات اإلنشـــ

 إغالقها وأماكن الجدران التي تم إ التها وايثما يلزم .

     

  380     

       

       

                                                                                    

 المجمــــــــــــوع  ينقــــــــــل
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 السعـــــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      أعمال البالط  واألرضيات : * 

تشــــــــــــمل جميــــــــــــع أنـــــــــــــــواع التبليا واالرضيات على  

التوريــــــــــد والتركيا أو التوريــــــد والصا والتجهيــــــز  

اةمنت  ( كيم   300ويشمل الســعر مونة اللصق وتتكون من ) 

في المتر المكعا من الرمــــــــــــل ما لم يذكـــــــــر غير ذلف مع 

ــول الال مة اسا المخططات وترويا الحلول   ــ ــ ــل المي ــ عمــ

ــدس ر الجلي   ــ ــ ــ ــدد  المهن ــ ــ ــ ــ ــ بروبة خاصة وباللون الذو يح

والصقــــــــــــل والتلميـــــــــــــــع بالموقع تنفيذ األعمال طبقاً 

 للمواصفات ر

     

       

       

       

      بالمتــــــر المربــــــــع : - 3

ــتقديم وتركيا ب   ـــ ــة أو   صناعة ملونالط ةيراميف ـ ـــ ـــ  اةبانيـ

ــون    )نخا اول(إماراتيه   ـــــ أو ما يعادله اـسا القياس واللـــ

ة  ــدس والسعر يشـــمل المـــون ـــالمهن  ا يوافق عليه والعينة التي

بالروبة الخاصــــــــــــة الجاهــــــزة ومن نفس مصدر    والترويا

في    المستحدثة  الصحية  اتجدران الواــد  لكامــل  وذلفالبالط 

 وعلى ان يتم اعـــــل االرتفــــــــــلكامالحمام الخاص باإلناو 

عر ـويشمل السنخا أول(  التركيا بواةطة الالصق الخاص )

والوجه العلـــــــــوو للقواطع    لشبابيفا  ات وقمـــوطـــةـــالا

م بيش بالةـــتيف من نفس لون البالط لزوايا الجدران  واةتخدا

ـــبابـيف وايثـما يلزم  ــا  مـــــــــوإنـجا  العوالشــ ل ـكامال" اســ

 .ططات وتعليمات المهندس ـــه والمخـات الفني ــــالمواصف

     

  40     

       

       

   المجمــــــــــــوع  ينقــــــــــل    
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 السعـــــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      -بالمتـــــر  المربـــــــع  : - 4

إماراتية تقديم وتركيا بالط بورةــالن ملون صــناعه اةــبانية أو  

(Non Slipاس ه  اســـــا القـي ادـل ا يـع ا أول أو ـم واللون   ( نـخ

الحمام المراد   رضـياتأل والعينة التي يوافق عليها المهندس وذلف

والسـعر يشـــــــمل المونــــــه والترويا بالروبة   تحويله إلى شـور

الخاصـة الجاهـزة وإنجـا  العمـل كامال اسا المواصفات الفنيـة 

 .وتعليمات المهندسوالمخـططات 

     

  25     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   المجمــــــــــــوع  ينقــــــــــل    
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 السعـــــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      -بالمتـــــر  المربـــــــع  : - 5

ــام    رخ ــا  وتــركــي ــديــم  ــة  تــركــيتــق ــاك ــم ةـــ أول  ــا     نــخ

ــم  (3) ا المهـندس  ةــ ة التي يوافق عليـه لعتـبات   اســــا العيـن

ــتـحدـثة  اـلداخلـية األبواب  الحـمام المراد تحويـله  وـمداـخل والمســ

المونه   والســــعر يشــــمل الخاص باإلناووالحمام  إلى شــــور  

ر  وجلي  ــــوالترويا والجلي والتلميع وجميــــع ما يلزم من ف

ــون الرخام قطعه وااد  أو قطعتين متسـاويتين  وعلى أن يكــــ

ــ ــه الوارد  في  اســ ا قـناـعة وطـلا المهـندس وطبـقا" لألقيســ

 .المخططات 

     

  1.50     
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 السعـــــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      بالمتــــــــــر المربــــــــــع : ــ - 6

ــان مائي مسـتحلا )  (   Emulsionتقديم وعمل دهــــ

ــة وجو  عدا وجه التأةيس مطابق   ــ ــ ــ فانيل ةلف ثالث

ـــفات األردنـيللموا ــعر 31ة رقم )صــ ـــمل الســ ( ويشــ

معجونــــــــــــة طلس بالكامل وجهان ويشمل الحــــــف 

ــه دهان وأخر وعلى  ـــ والتفقيد بالمعجون بين كل وجـ

ــادر العتمادها من قبل إدارة  3المقاول تقديم )   ( مص

وأماكن  المستحدثةيـــة  األبنيــــــة وذلف للجدران الداخل

وايث ما يلزم اســـا المواصـــفات الفنيه    اإلغالقات

 . وتعليمات المهندس
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 السعـــــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      - بالمتر المربـــع  : - 7

ماكة    ويد ـة تقديم وتركيا أبواب منجور داخلية الدرفة كبس ـة

ــة   ملم مكبوس (  5)ةم مع معاكس  ان ةماكة  (  4ر5)صافيـــ

ــز ةويد  ـــــ ــن  (  10×4ر50)من الجهتين على براويـــ ةم مـــ

ــفل ضمن (  15×4ر50)األعلى والجوانا و  ــ ــ ــ ةم  من األة

ــوات من الخشــــا األبيي   ــم (    3ر50×    3ر50)  اشــ ةــ

ومثقبــــــة عاموديــــــاً  للتهويــــــــة بحيث تكون مسااــــــــــة الفراغ 

لم م( 2)  تسـاوو مسـااة الحشـوات والحلق من صـا  ةـماكة  

ــون الحلق   ــ ــ ــاص على ان يكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان الخــ ــ ــون بالدهــ ــ المدهــ

ــوا من  ـصنع مـصانع متخـصـصة وتحتوو على ـشبر كاوتـشـــ

ــــــــق  تثبت على الحائــــــا اسا التفصيلة على  ـــ ضمن الحلـ

المخططات وبعــــــــــرض الحائا المثبت عليه الحلق أو يثبت 

القطع المعدنية والســــعر يشمــــــــــل أي اً (   built in)الحلــــق  

والخردوات من أجود األنواع مع الزرافيــــــل والمفصالت مع 

ــعر ــ ــ ــمل الســ ــ ــ ــ ــ ــش وةتوبات ويش ــ (  3)  الدهان الزياتي    بي

ـــــــوع   أو ما يعادله (  UNION)وجو  واليال والفصاالت  نـــ

واسا  (      Heavy Duty)  بالجودة واأليادو من أجود األنواع

 . ليمــات المهندسفي المخططات واسا تع التفصيلة

     

  10     

       

      بالمتــــــــــر المربــــــــــع : ــ - 8

ــراــات وذلــف البواب UPVCتقــديم وتركيــا أبواب )  ( شــ

واســا    UPVCالحمامات ويكون الحلق من نفس مادة الـــــــ 

تعليمات الـشركة الصـانعة كما يـشمل الـسعر جميع المفصـالت 

ــا   ــارة اس ــة بهذ  األبواب والزرافيل إش والخردوات الخاص

النوعية المعتمدة من قبل الشركة الصانعة والمهندس واأليادو 

ــرائح  مـعدنـية ـمدهوـنة دـهان ارارو على أن يكون اتـجا  الشــ

ا هو وارد في المخطـطات الف ــي وكـم ذ  ـباتـجا  عرضــ ة لـه علـي

ديم ) اول تـق ال وعلى المـق ا  3األعـم ادـه ات لالبواب العتـم ( عيـن

 من قبل ادارة االبنية .

     

  4     
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 السعـــــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      :مالحظات  * 

      عمل صيانة لوادات اإلنارة في الطابق الثاني . 

تعديل مواقع مفاتيح اإلنارة وإضافة أباريز وكل ما يلزم التمام  

 .العمل 

     

يتم الربا على اللواة الرئيسية الموجودة في الطابق األرضي  

. 
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 السعــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      األعمال التمهيدية   

      مالحظة   * 

ــل  ل  يحق  وقب ــه  واالطالع علي الموقع  ــارة  ــاول  ي لمق

 التسعير .

     

       

      - : بالمتر المربع - 1

إ اـلة ـمدة الميالن وطبـقة العزل وـهدم عـقدات وـجدران   

بيوت اـلدر  والتي تتـعارض مع األعـمال وـكذـلف ـهدم 

ــف على ـادـيد بيوت اـلدر  للـجدران واألعـمدة   والكشــ

وكذلف الســعر يشــمل الكشــف  والبســطات والشــوااا  

 بعد هدمها على اديد األعمدة القائمة خالل التصــاوين

الوةــطية بعد هدم وكذلف الكشــف على اديد األعمدة 

ــانية ــة لربا    الركا الخرةـ ــتخدام المواد الخاصـ واةـ

ــليح الـخاص ـباألعـمدة إذا لزم األمر وـهدم  ـادـيد التســ

المدخنة تمهيداً لتعليتها وكذلف الـسعر يـشمل نقل ـةارية  

جميع فف العلم إلى الـسطح الجديد وكذلف الـسعر يـشمل  

د والكشافات ونقلها إلى السطح الجدي الكهرباء  تمديدات 

ل جميع  و دات  ـفف ونـق دـي ات  تـم اـن ـــخ ا  وجميع الســ المـي

ـــية والخزاـنات وـكذـلف نـقل وـادات التكييف   ــمســ الشــ

الخارجية إلى السـطح الجديد وكذلف السـعر يشـمل فف 

ــبـكات   ــاالت وشــ ونـقل جميع تـمدـيدات أعـمال االتصــ

ـــتاالـيت والـكاميرات   مع ـما يلزم من قطع  ـكل  مع  الســ

ل لجميع األعـم ة العـم ال التي يتم  المحـافظـة على إداـم

ــاالت وـكذـلف   نقلـها من مـيا  وكهرـباء وميـكانـيف واتصــ

الســعر يشــمل إ الة أغطية فواصــل التمدد ومعالجتها 

ـــياً  وـفف ونـقل وإ اـلة ـكل ـما يتـعارض واألعـمال  هـندةــ

ــتـحدثة ونـقل فائي األنقاض خار  الموقع وإلى  المســ

ــمـية ــليم جميع القطع الميـكانيكـية  المكـبات الرةــ وتســ

كل ما يلزم   عمل  معائ ــة لألمن العام والكهربائية الف

إلنجا  العمل كامالً اســا المواصــفات والمخططات  

 وتعليمات المهندس . 

400       
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 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      بالمتــــــــــر المكعــــــــــب : ــ - 2

ــديم    ـــ ـــ ـــ (    25خرةانة مسلحة درجة )  وصا  تقـ

ــا على )   ــ ــوو المتر المكعا منه ــ ( كيم  275يحت

  (  28إـةمنت وبقوة كـسر صـيرى للمكعبات بعد )  

ــــــل عن )   ــــــى  2( نيوتن / ملم 25يــوم ال تقــ وعلــ

ان ال يزيد الحــــــــــــــد األقصــى لنســبة الماء الى 

ــمل جميع  65اإلةمنت عن )   ـــ ـــ % ( والسعر يشـ

ــال م من جهة واادة او جهتين  اعمال الطوبار الــ

ــة الخرةانة بعد  ــ ــ ــاع ومعالج ــ والماء الال م لإلين

لمصنعيات  الصا وعمل وتقـــديم كافــــــة المواد وا

الال مة إلنجا  العمــل كامالً ويشمل السعر فحص  

ــانة على مكعبات ) ــا  15*15الخرةـ ــم اسـ ( ةـ

دس  ــفـات وتعليمـات المهـن المخططـات والمواصــ

ة الواردة في   ــائـي ــر االنشـــ اصــ ة العـن ف لكـاـف وذـل

 - المخططات  ولـ  :

     

     5 لألعمــــــدة .  -  أ 

     21 للجـدران المسلحة .  –و  

     90 للعقــــدات .  –   

     10 لـــألدرا  .   –ح  

     1   ليطاء المدخنة  - ط 
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 السعـــــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      -بالطــــــــــــــن  : - 3

ــد    الشـــ ــليح  عــالي  ــديــد تســ  تقــديم وتركيــا اــــــــ

ــطار2كيــــم /ةــــــــم  4200) ــ   ( مــــــن كافة األقــــــ

المطلوبــه اسا تفصيلة المخططات   والمقاةــــــــــات

والسعر يشمل ةـــلف التربيــــــــــــا وكراةي الرفـــــــــع  

ـــفات   ــا المواصــ وإنـجا  العـمل كامال" متـكامال" اســ

والمخططــات وتعليمات المهندس مــع إةتعمال الحديد 

ــات والكمية الواردة في هذا البند  ــ ــ ــد للكان ــ ــ عادو الش

ائية تـشمل المدات األرضـية وذ لف لجميع األعمال اإلنـش

 في المبنى .

     

  20     

      -: بالمتــــــــر المربــــــــع - 4

ــديم وعمل ع  ــتقــــ الصــحية    أرضــيات الواداتزل  ــــ

والكنتين ــمــاكــة )  والمطبخ  ــه ةــ ( ملم 4بروالت  فت

ـــيات   ـــقل االرضــ ــتر وذـلف بـعد صــ المقوـية ـبالبوليســ

( ةـم واسـا  15بارتفاع )الخرةـانيه وعزل الجدران 

ة والمخطـطات وتعليـمات المهـندس   ات الفنـي ـــف المواصــ

  "(0.5مع تركيا مهرب للميا  من مواةير بالةتيف )
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 السعـــــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      -بالمتــــــــر  المربــــــــع  : - 5

اء ـجدران اجرـيه من  ديم وتركـيا وبـن ائم    تـق نفس نوع الحجر الـق

وخالي مـن " لون أبيي ناجح مخبريا(  أ )  بعد الــد  نخا أول  

ــرو    ــ ــ ــ ــوات والجيوب الرمليه والصد  والتسوس والع ــ ــ الفج

ةـــم مفجر متجانس اللون واســـا المواصـــفات  ( 25)   إرتفاع 

ــــــــة   الفنيه الواردة بمواصفات ـــ و ارة االشـــيال العـــامة للدرجـ

ــر يشــمل (   20)الخرةــانه خلف الحجر درجه   األولى والســعــــ

الخرةــــــانه على ان  الــوارد  في أعمــــــال  اسا المواصفات

ــون خرةانة بدون دبش بسماكه كليه للحجر مع التصفيحة   ـــ ـــ تكـ

ــططات والسعر يشمل اجراء  الخرةانيه ــ ــ ــا تفصيلة المخ ــ   اس

اعمال الطوبار للخرةــانه خــلف الحجر  ومونــــــة البنــاء  من 

ــبة   ــ ــ ــ ــت والرمل بنس مع التكحيل الال م باإلةمنت (  1:4)االةمن

األبيي والسعر يشــــــمل عمل كافــة العالوات التي تعطى للحجر  

ــد  مثل الزوايا ر الدةاتير ر األقواس رالتقويات  ــ ــ ــذا البنــ ــ على هــ

ــلف الحجر ر السالاات  ر القموط ر السنن   ــ الخ مع كافة ما ...  خ

المخططــات   ــه اســــــا  وج ــل  اكم ــل على  العم ــا   إلنج يلزم 

ــفات وذلف لكافة الواجهات والبرو ات المعماريه على وال مواصـ

 الواجهات في المخططات

     

       

                -:مالحظـــــــــــــــــه     * 

ــات والقطع والزوايا اسا أقيسة  ((  أ   ــ ــة السالا ــ ــ ــ ــ تكون أقيس

 0الدرجة األولى 

     

االخـــذ بعين االعتبار البنـاء أو التلبيس ايثما يلزم واسا  ((  ب   

 .ال بهـذ  االعم ة بما يتعلقمواصفات االشيال العام

     

األخــــــــــذ بعين االعتبار أن األولوية العتماد المناةيا ((  جـــــ  

اســــــــا المخططات بيي النظر عن االرتفاع الذو تصل اليه 

 .التصوينة نتيجة الحلول 

     

  500     

     110 بالمتـــــــر الطــــــولي : -6

ــابق ولكن جبه اجرية ةماكة )    ـــ ـــ ــد السـ مع  أملس  ( ةم 5كالبنـ

المونة وذلف للتصاوين وايثما ورد على المخـــــططات مع عمل 

 وتقديم عينات ألخـذ  الموافقـة  كافــة ما يلزم من تدوير وفر ات

     

   المجمــــــــــــوع  ينقــــــــــل        
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 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      -بالمتــــــــر  المربــــــــع  : - 7

مصــانع اوتوماتيف بقوة   م وتركيا طوب خرةــاني مفرغي تقد 

للجدران والقواطع وايثمـــــا يلزم  2( نيوتن / ملم   3.5كسر )  

  القموط الـشناجات المـستمرة على مـستوى   والـسعر يـشمل عمل

ــانـية  لـكاـفة الـجدران  ــالـاات خرةــ لجميع فتـحات  مع عـمل ةــ

ــبابيف والفتحات المعمارية  األبواب ــها عن والشـ  ال يقل عرضـ

( مع 6:   1واـةتخدام المونه بنـسبة )  وبـسماكة الجدار  ( ـةم30)

 ً ا المخططات    االضـافات الال مة أن وجد ذلف ضـروريا واـس

ــد البناء   مع اةتخدام المرابا وكذلف الرش بالماء والمعالجه بعـ

وعمــــل كافة ما يلزم إلنجا    المعدنية اسا المواصفات الفنية

 - العمل على على أكمل وجه  اسا القياةات التاليـة :

     

     325 ( ةم مفــرغ  10×  20×  40أ (( بنــــاء طـوب قياس )  

       

       

       
       

 
 

     

       

       

      - بالعــــــــــــــــــــــــــــدد  : -8

بقــــــوة   للعقدات  مصانع اوتوماتيف ف طوب مفرغــتقديم وص 

وب  ـــــــــالط اةتعمالمع  2( نيوتن / ملم  3,5كســــــــــــر )  

ــــالمس ــــدود الجانا في األماكن الال مــ ــ ــ ــــمل ــ ــــعر يشــ ه والســ

ــــمن اليبار واألترب    صف الطوب وتنظيفه ــ ه وإ الة األجــزاء ــ

المكسر  والرش بالماء وخاصه قبــــــل الصا مباشــــرة وعمــل  

ــات وتعليمات المهندس  ـــ ـــ ــة  ما يلزم اسا المواصفـ ـــ ـــ كافـ

 - واسا القياةات التاليه  :

     

     2400 .( ةم   24×  20×  40( قياس )  أ   

       

   المجمــــــــــــوع  ينقــــــــــل  
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 السعـــــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      - :  أعمال القصـــــارة 

        -مقدمــه : 

ــرائح والزوايا المعدنية المستعملة في بند    ـــ ـــ ــاع الشـ ـــ ـــ ـــ ـــ ارتفـ

القصارة تكون بكامل ارتفـــــــــاع الطابق أو بكامل العرض في  

ــدران الطوب بالسقف والجسور والخرةانية   ــ ــ ــ ــاء ج ــ ــ االة التق

وفي االة اةــتعمال الشــرائح المعدنية ما بين القموط الخرةــانية  

 وجدران الطوب تكـــون بكامل طول القما .

     

       

       

       

      -:  بالمتر المربــــــع - 9

(   2:   1تقديم وعمل قصـــارة من مونة االةمنت والرمل بنسبة ) 

( للـوجهين األخرين م افاً إليها   4:   1للوجــه األول وبنسـبة )  

المختبر وبالنسـبة التي مادة مميعة من مصـــــــدر معتمد من قبل  

يوافق عليها المختبر مع عمل ودع للجدران واالةــقف ويشــمل  

( للزوايا Augle Beadالسـعر أي ـاً السـقايل والزوايا المعدنية )

( للزواـيا اـلداخلـية   Corner Meshالـخارجـية والزواـيا المـعدنـية )  

ــة  Strips Mesh والشرائح الشبكية المعدنية )   ـــ ـــ ـــ ( فو  أنظمـ

( ةم وكذلف   20ت المختلفــــــــــة غير الظاهرة بعرض ) الخدما

ــــة وجــدران الطوب   ــ ــــل بين أعمدة الخرةانــ ــــع الفواصــ ــ ــ لجميــ

ــات   ــ ــات اسا المخططات والمواصف ــ ــ ــ وبين القموط والواجه

 والكيل هندةي وبدون عالوات :

     

ــقف اـلداخلـية     –أ   ــارة داخلـية ثالو وجو  للـجدران واألةــ قصــ

 وأةفل البالط الصيني للجدران .

     

        1400     

ــة ثالثة وجو     - ب  ــ ــ ــ ــارة خارجي للتصوينة من الداخل مع وقصــ

وكذلف للجدران واألةقف الخارجيــــــــــة  مواد مانعة للنش  

ــعر   للمبنى ــ ــ ــة ويشمل الس ــ ــ ــ ــ ــ المعرضة للعوامل الجوي

 0رشة الشبريز ثالثة وجو  كوو  

     

  60     
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 اإلجمالـــــي السعـــــر   السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      -بالمتــــــــــر  المربــــــــع  : - 10

ــة )   ــ ــ ــديم وتركيا بولسترين ةماك ــ ــ ــ ــ ــ ( ةم اسا   5تق

 - المواصفات التاليــــة :

     

       0  3( كيــــم/ م 30الكثافـــــة ال تقــــــل عــــن )  -  

معامــل التوصيــــــــــــل الحــــــــــــــرارو ال تزيــــــــــــــــــد عن   -  

 0( واط / م  كالفن 0.30)

     

      كيلو 250% (  10قـوة االن يــاط عن انحرا  )  -  

       0باةكال    

      امتصاص الماء باليمر   -  

 ASTM D 2842                          < 1       

      وذلف للجـدران الموضحة على المخططات واسا  

      التفصيلة على ان يتم تثبيته بشكل مناةا واسا  

      تعليمات المهندس . 

  500     
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 السعـــــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      أعمال البالط  واألرضيات : * 

تشــــــــــــمل جميــــــــــــع أنـــــــــــــــواع التبليا واالرضيات على  

التوريــــــــــد والتركيا أو التوريــــــد والصا والتجهيــــــز  

اةمنت  ( كيم   300ويشمل الســعر مونة اللصق وتتكون من ) 

في المتر المكعا من الرمــــــــــــل ما لم يذكـــــــــر غير ذلف مع 

ــول الال مة اسا المخططات وترويا الحلول   ــ ــ ــل المي ــ عمــ

ــدس ر الجلي   ــ ــ ــ ــدد  المهن ــ ــ ــ ــ ــ بروبة خاصة وباللون الذو يح

والصقــــــــــــل والتلميـــــــــــــــع بالموقع تنفيذ األعمال طبقاً 

 للمواصفات ر

     

       

       

       

      بالمتــــــر المربــــــــع : - 11

ــتقديم وتركيا ب   ـــ ــة أو   صناعة ملونالط ةيراميف ـ ـــ ـــ  اةبانيـ

ــون    )نخا اول(إماراتيه   ـــــ أو ما يعادله اـسا القياس واللـــ

ة  ــدس والسعر يشـــمل المـــون ـــالمهن  ا يوافق عليه والعينة التي

بالروبة الخاصــــــــــــة الجاهــــــزة ومن نفس مصدر    والترويا

ــل  وذلفالبالط  ــدات الصـحية  لكامــــ والمطبخ   جدران الواــــ

ــلكام  والكنتين ــــ ــل االرتفــ التركيا بواةطة    وعلى ان يتم اعــ

ات  ـــــعر ةـــــالاـــــويشمل السنخا أول(  الالصق الخاص )

ـــــوو للقواطع واةتخدام بيش   لشبابيفا  وقمـــوط ـــ والوجه العلـ

ــتيف من ـــــــ ــبابيف  بالة نفس لون البالط لزوايا الجدران والش

ــوإنجا  العوايثما يلزم  ــل كامال" اسا المواصفمـ ـــ ـــ ـــ ات  ـ

 .ططات وتعليمات المهندس ـــه والمخـالفني 

     

  130     
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      -بالمتـــــر  المربـــــــع  : - 12

إماراتية تقديم وتركيا بالط بورةــالن ملون صــناعه اةــبانية أو  

ــا القياس واللون والعينة التي يوافق   نخا أول أو ما يعادله  اسـ

باةــتثناء أرضــيات  لكامل أرضــيات الطابق عليها المهندس وذلف

والسعر يشــمل وقطعة السالح    الصحية والمطبخ الكنتين  تالوادا

ــل  ــا  العمـ ــزة وإنجـ ــة الجاهـ ــه والترويا بالروبة الخاصـ المونـ

 .الفنيـة والمخـططات وتعليمات المهندس  كامال اسا المواصفات

     

  350     

      بالمتر الطولي :  - 13

( ةــم للمواقع المذكورة 8تقديم وتركيا بانيل بورةــالن بارتفاع ) 

 السابق . البند في

     

  280     

       

      -بالمتـــــر  المربـــــــع  : - 14

ديم وتركـيا بالط    ــالن )تـق اـعه   (Non Slipبورةــ ـــن ملون صــ

واللون   اةــبانية أو إماراتية نخا أول أو ما يعادله  اســا القياس

دس وذـلف ا المهـن ة التي يوافق عليـه ات الوـادات    والعيـن ـــي ألرضــ

ــــــمل المونــــــه والترويا الصـحية والمطبخ الكنتين   عر يـش والـس

ــل كامال اـسا   ــا  العمـــ ــزة وإنجـــ ــة الجاهـــ بالروبة الخاـصـــ

 .الفنيـة والمخـططات وتعليمات المهندس المواصفات

     

  50     
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 اإلجمالـــــي السعـــــر   السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      - بالمتـــــر المربــــــع : - 15

( ـةم 3( ـةم ـةماكة )30*30تقديم وتركيا بالط مو ايكو قياس ) 

ــتـخدم 3بحص عجلوني درـجة ) ( وعلى أن يكون الكوارتز المســ

ة وجـه البالط   ه  لطبـق ة وـج اـك ـــم ل ةــ كوارتز عجلوني وأن ال تـق

ــمنت األبيي عن ) ــم يكون ناجح مخبرياً  1.2الكوارتز واالة ( ة

)امتصـــاص وكســـر ( والتجانس بالمظهر العام والســـعر يشـــمل 

(  2المونه والروبة باالةــمنت األبيي وتكون الحلول بين البالط )

ملم والســعر يشــمل إنجا  العمل كامالً اســا المواصــفات الفنية  

 قطعة السالح . ألرضية المخططات وتعليمات المهندس وذلفو

     

  40     

      -بالمتـــــر الطولــــــي : - 16

ــابق ولكن للـبانـيل ـبارتـفاع )  ــم وعلى أن يكون  10ـكالبـند الســ ( ةــ

البانيل مخفياً في الجدران والسعر يشمل المونه والترويا بالروبة 

ه والتنظيف الـخاصــــة الـجاهزة والتكحـيل فو   انـيل بـعد تركيـب الـب

ة والمخطـطات   ات الفنـي ـــف وإنـجا  العـمل ـكامالً اســــا المواصــ

 وتعليمات المهندس .
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 السعـــــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      -بالمتـــــر  المربـــــــع  : - 17

ــام    رخ ــا  وتــركــي ــديــم  ــة  تــركــيتــق ــاك ــم ةـــ أول  ــا     نــخ

ــم  (3) ا المهـندس  ةــ ة التي يوافق عليـه لعتـبات   اســــا العيـن

ــحيــهاألبواب الــداخليــة   ش  ي وبراط   ومــداخــل الواــدات الصــ

ــــــــــبابيف ــطات    الشـ تم عمل البرمات  على ان ي   االدرا وبسـ

بابيفالخاصـة لبراطيش      وعمل الفر ات الخاـصـــــةالمبنى   ـش

اء   الـم لـب ـــم ــعر يشــ ا والجلي والتلميع   والســ ه والتروـي الموـن

ر  وجلي وعلى أن يكــون الرخام قطعه  ــمن فوجميــع ما يلزم 

وااد  أو قطعتين متســــاويتين اســــا قناعة وطلا المهندس 

 .وطبقا" لألقيسه الوارد  في المخططات 

     

  20     

      -بالمتـــــر  المربـــــــع  : - 18

مع  ( ةم3ةماكة )  ولكــــــن لدعسات االدرا السابق  كالبنـــد   

ــةر ــفوال  عمل البرمات ــ ــ ــ مع تركيا ( ملم 4- 2) ات الخاصــ

ــدات مـيا  من نفس نوعـية  من جـهة اـلدربزين   ــامصــ   واســ

 . المخططات والمواصفات وتعليمات المهندسالتفاصيل و

     

  11     

      -بالمتـــــر  المربـــــــع  : - 19

      .( ةم وذلف لمرايا االدرا   2كالبند السابق ولكن ةماكة )  

  11     

      - بالمتـــــر  الطــــولي  : - 20

      ( ةم وذلف لبـانيل األدرا  .1ر5كالبند السابق ولكن ةماكة ) 

  15     
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 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      بالمتــــــــــر المربــــــــــع : ــ - 21

ــان مائي مسـتحلا )  (   Emulsionتقديم وعمل دهــــ

ــة وجو  عدا وجه التأةيس مطابق   ــ ــ ــ فانيل ةلف ثالث

ـــفات األردنـية رقم ) ــعر 31للمواصــ ـــمل الســ ( ويشــ

معجونــــــــــــة طلس بالكامل وجهان ويشمل الحــــــف 

ــه دهان وأخر وعلى  ـــ والتفقيد بالمعجون بين كل وجـ

ــادر العتمادها من  3المقاول تقديم )   قبل إدارة ( مص

األبنيــــة وذلف للجدران الداخليــة واألةــــقف للمبنى  

ــفات الفنيه وتعليمات  ــا المواصـ وايث ما يلزم اسـ

 المهندس .
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 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      - بالمتر المربـــع  : - 22

ماكة    ويد ـة تقديم وتركيا أبواب منجور داخلية الدرفة كبس ـة

ــة   ملم مكبوس (  5)ةم مع معاكس  ان ةماكة  (  4ر5)صافيـــ

ــز ةويد  ـــــ ــن  (  10×4ر50)من الجهتين على براويـــ ةم مـــ

ــفل ضمن (  15×4ر50)األعلى والجوانا و  ــ ــ ــ ةم  من األة

ــوات من الخشــــا األبيي   ــم (    3ر50×    3ر50)  اشــ ةــ

ومثقبــــــة عاموديــــــاً  للتهويــــــــة بحيث تكون مسااــــــــــة الفراغ 

لم م( 2)  تسـاوو مسـااة الحشـوات والحلق من صـا  ةـماكة  

ــون الحلق   ــ ــ ــاص على ان يكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان الخــ ــ ــون بالدهــ ــ المدهــ

ــوا من  ـصنع مـصانع متخـصـصة وتحتوو على ـشبر كاوتـشـــ

ــــــــق  تثبت على الحائــــــا اسا التفصيلة على  ـــ ضمن الحلـ

المخططات وبعــــــــــرض الحائا المثبت عليه الحلق أو يثبت 

المعدنية  والســــعر يشمــــــــــل أي اً القطع(   built in)الحلــــق  

والخردوات من أجود األنواع مع الزرافيــــــل والمفصالت مع 

ــعر ــ ــ ــمل الســ ــ ــ ــ ــ ــش وةتوبات ويش ــ (  3)  الدهان الزياتي    بي

ـــــــوع   أو ما يعادله (  UNION)وجو  واليال والفصاالت  نـــ

واسا  (      Heavy Duty)  بالجودة واأليادو من أجود األنواع

 . ات المهندسفي المخططات واسا تعليمــ التفصيلة

     

  40     
       

       

      بالمتــــــــــر المربــــــــــع : ــ - 23

ــراــات وذلــف البواب UPVCتقــديم وتركيــا أبواب )  ( شــ

واســا    UPVCالحمامات ويكون الحلق من نفس مادة الـــــــ 

تعليمات الـشركة الصـانعة كما يـشمل الـسعر جميع المفصـالت 

ــا   ــارة اس ــة بهذ  األبواب والزرافيل إش والخردوات الخاص

النوعية المعتمدة من قبل الشركة الصانعة والمهندس واأليادو 

ــرائح  مـعدنـية ـمدهوـنة دـهان ارارو على أن يكون اتـجا  الشــ

ا هو وارد في المخطـطات الف ــي وكـم ذ  ـباتـجا  عرضــ ة لـه علـي

ديم ) اول تـق ال وعلى المـق ا  3األعـم ادـه ات لالبواب العتـم ( عيـن

 من قبل ادارة االبنية .

     

  10     
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 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      -بالمتر المربــــــــع  : - 24

ــا شباا  ألمنيوم  منكسد أو مدهون أو ملون   تقديم وتركيـــ

ويحدد الاقاً  مــــــن المقاطع الخاصـــــــة مع  جا  مزدو   

ــة  ـــــ ملم اـسا  (   12)   بينهماملم والفراغ  (   5.3) ـةماكـــ

ــتخـدام  دس ويتم اةــ ه التي يوافق عليهـا المهـن اللون والعيـن

المواد الخاصــة بســحا الرطوبة ويتم  تيليف إطار الزجا   

ل و ة خـاصـــــة على ان ال يـق ــطـة معجوـن ل بواةــ دـب  ن اـل

رأـةية الق رأرـضية الق ر جنا الق ر رفيل  )  المجموعة  

ــة ر أرضية ذرفة   ر ــــ م (  6.3)طول  (  ةكينة ر رأةية ذرفــ

كيلو غرام وعلى ان ال تقل ةماكة المقاطع اعال  (    48)  عن

ار عن  (  1.6)عن   ل عرض اإلـط (  10)ملم  وعلى ان ال يـق

ةم وجميع (  3.5×  6)  ةم وقيـاس مقطع الذرفة ال يقل عن 

ــة والمنخل فيبر  ــ ــة األوروبي ــ ــ ــ ــ االكسسوارات من الصناع

نخا أول ةـــحاب او فصـــاالت او قالب او ثابت وفي اال  

ــاالت يتم اعتماد ماكينات االغال  وقبل   ــباا فصــ كان الشــ

 .التفصيل من قبل إدارة االبنية 

     

  40     
       

      -بالمتر المربـــــع : - 25

وتركيا أبواب اديد تيوبات ايراني عريي ةماكة  تقــــديم   

( ملم واـسا  1.5( ملم ذرفة أو ذرفتين وـةماكة الـصاح )2)

يشمل الــحــف والبردخة وجميع   المخططات والســــــــــعر

ــادو  من غاالت ةلندر  الخــردوات الال مة ــ   ) يونيون( واألي

  (Hevy Duty   نخا أول  والسعر يشمل الدهـــــــــــــــان )

كامــــــال"  التـــأةيس وانجا  العمـــل الزياتي ثالثة وجو  بعد

 . اســـا المواصفــــات والمخططات وتعليمات المهندس

     

  2.1     

      - بالمتـــــر المربــــع : - 26

ــابقكالبـند      قـفل وجارورمقر  مقبي اديدو وولكن مع   الســ

 . والقفل اسا العينة المعتمدة

2.1     

   المجمــــــــــــوع  ينقــــــــــل    
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      - بالمتـــــر المربــــع : - 27

شـبف وقفل وجارور واسـا التفصـيلة   بابكالبند السـابق ولكن  

 ( 3ب)

     

  2.1     

       

      - بالمتـــــر المربــــع : - 28

ــة   ــبف امايــ ــا شــ للشبابيف من الحديد المشيول  تقديم  وتركيــ

ــمل الدهان  اســا االشــكال المبينه المخططات والســعر يشــــــ

ــد الحف والبردخة والتأةـيس  3الزياتي ) ــة وجو  بعــــ ( ثالثــــ

وجميع ما يلزم النجا  العمل كامال" اســــــــا المخــــــــططات  

وتعليمات المهندس وذلف لشـبابيف الطابق باةـتثناء شـباا قطعة  

 السالح .

     

 
 

40     

       

      - بالمتـــــر المربــــع : -29

قطعة السالح مع الصا  المخرم   كالبند السابق ولكن لشباا 

 واسا التفاصيل على المخططات . 
     

  2     

 
 

     

       

      -بالمتـــــــر الطــولي : -30

المقاطع تقديم وتركيا دربزين مكون من اديد التيوبات اسـا   

ــيل   ــحة على التفاصـ ــماكات الموضـ ــات واألبعاد والسـ والقياةـ

والمخططات والســــعر يشــــمل التثبيت الجيد والحف والبردخة  

ــيس مع ـكل ـما  والجلخ واـلدـهان الزـياتي ثالـثة وجو  بـعد الـتأةــ

ــات  ـــ ـــ ـــ ــا المواصفات وتعليمـ ــالً اسـ يلزم إلنجا  العمل كامـ

 . المهندس

8     
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 السعـــــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      - بالعـدد  : - 1

ــديم وتركيا لواة تو يع فرعيه )    ــو  ( أمبير  63)( فا    3تقـ ـــ كما هـ

ــح على المخطا   ــي نوع)    (  DB.B)  موضــ اطع رئيســ (   MCBبـق

نوع   ــة  ــة  (MCB)وقواطع فرعي ــارك  ,SCHNEIDER ,ABB)  م

MERLIN GERIN, HAGER ,     )  صــــناعة أوروبية والســــعر

ا والتثبيت داخل الجدران وكل ما يلزم من كوابل ــــــــــالتركي يـشمل 

ير وربطها مع ية   وأـةالا ومواـة الموجودة   ( MDB)اللواة  الرئيـس

ــوك  في الطابق األرضي ــ ــل مــ ــا يلــ اسا   ل كامــالً ــا  العمــزم إلنجــ

ــفات وتعليمات المهندس ــفات   المخططات والمواصـ ــا المواصـ اسـ

 العامة كهرباء .

     

       

  1     

      بالعدد :   - 2

     1   (DBB.1)( أمبير 40( فا  )3لواة فرعية )كن السابق ولكالبند  

       

       

      - : لمتر الطوليبا - 3

  ( إلىDBBمن اللواة ) mm2 (16*5)تقديم وتركيا وتمديد كيبل  

 .  MDBاللواة 

25     

       

      - : لمتر الطوليبا - 4

  ( إلىDBB.1من اللواة ) mm2 (10*5)كيبل كالبند السابق ولكن  

 .  MDBاللواة 

25     

       

       

       

       

       

   المجمــــــــــــوع  ينقــــــــــل    
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 السعـــــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      -بالعـدد  : - 5

ــديم وتركيا إبريز )    ــــ صناعة  (   M.Kأمبير مفرد نظام )(   13تقــ

انجليزيـــة أو ما يعادلها من صناعة اوروبيـــة غربية والسعر  يشمل 

( مقوى صناعة محلية     P . V . Cكافــــة التمديدات مــن مواةــــير )

ــزم إلنجا  العل كامال" اسا المخططات  واألةالا   ـــ ـــ ــل ما يلـ وكـ

 .والمواصفــات وتعليمــات المهندس

38     

       

      -بالعـدد  : -6

     3  مطرو .كالبند السابق ولكن  

       

      -بالعـدد  : - 7

ــز  ــديم وتركيا إبريــ ــ صناعة   (M.Kنظام )  مزدو ( أمبير   13)    تق

انجليزية أو ما يعادلها من صناعة اوروبيــــــــــة غربية والسعر  يشمل 

ــير ) ــدات مــن مواةــ ــ ــ ــ ــة التمدي ــ ــوى صناعة P . V . Cكاف ــ ــ ــ ــ ( مق

ــال"  محلية واألةالا  ــ ــ ــ ــ ــل كام ــ ــ ــ ــا  العم ــ ــ ــ ــزم إلنج ــ ــ ــل ما يل وك

 .اسا المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس

2     

       

8- Providing and installing (20A double pole 

switch) specializes in supplying air 

conditioners, including the connection from the 

indoor unit to the outdoor unit, according to the 

locations of the AC unit, including the heater 

and its connections 

     

       

       

       

      مالحظة : * 

ــناعة انجليزية أو   MKجميع مفاتيح اإلنارة ومفاتيح األباريزنظام   ص

 ما يعادلها من صناعة اوروربية غربية مع مفتاح ولمبة إشارة .

     

   المجمــــــــــــوع  ينقــــــــــل               
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 السعـــــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      -بالعـــدد  : - 9

صناعة    LED( واط  18)  ةقف مطروتقديم وتركيا جلوب   

)   زم من مواةــير بالةتيفــوالسعر يشمل كل ما يل  اوروبية

P.V.C    وكل ما يلزم  الاــــــةــاألوصــناعة محلية  ( مقوى

ــإلنجا  العمل على اكمل وج ــات  ــ ــــ ــــ ــا المواصفــ ه اســ

 0والمخططات وتعليمات المهندس  

6     

       

       

      -ـدد  :بالع - 10

     21 . ( 9*2) مطرو اائاكالبند السابق ولكن جلوب  

       

      -بالعــدد  : - 11

ــم وتركيا وادة  ( صناعة   LED)( واط  20*1) انارة  تقديــ

صـــناعة   (  M.K)  والســـعر يشـــمل المفاتيح نظام   اوروبية

واالةــــالا   إنجليزية أو ما يعادلها صناعة أوروبيــة غربية

وكل ما والحـشوة الداخلية تكون ـصناعة أوروبية  والمواـةير  

ــيلزم إلنجا  العمل عل ــوجه واس أكملى ــ ا المواصفات  ــ

 . والمخططات وتعليمات المهندس

42     

       

      - بالعــدد  : - 12

     2 ( ولكن مطرو .20*1)كالبند السابق  

       

      - بالعـدد  : - 13

     6 ( واط . 20*2كالبند السابق ولكن ) 

       

      -بالعــــــــدد  : - 14

     2 ( واط مطرو . 20*2كالبند السابق ولكن ) 

       

   المجمــــــــــــوع  ينقــــــــــل      
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 السعـــــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــل  البند 

      - بالعـــــــــــــــدد  : -1

(  RJ 11إبريـز هــاتف نــوع )وتشييل  وتركيا  وتوريد    تقـديم 

كافة   يشمل  والســـعر  امريكية  او  غربية  اوروبية  صناعة 

وتكون    (ملم 20)( مقـوى قياس  P.V.Cالتمديدات من مواةـير )

( وكوابل  منفصلة  بماةورة  نقطة  إبريز  P 2كل  لكل   )

واةتعمال الصق ارارو معزول للترقيم ويكون متسلسل  ةوعلب 

)  الطرفينمن   الال مة  التوصيالت  ر (terminationوعمل 

إلنجـا  العمل على أكمل وجه اسا  والسعر يشمل كل ما يلزم  

 المشر .  والمخـططات وتعليمات المهنـدس  الفنية المواصفات

25     

      - بالعـــــــــــــــدد  : -2

تو يعوتشييل  وتركيا  وتوريد  تقديم    فرعي    هاتف  صنـدو  

ً TCمصنـوع من الحديد المجلفن ) ومن   بودرة  ( المدهون اراريا

االضافي  (  و  في الطابق 50بسعة ) النوع الياطس في الجدار

والسعر يشمل كافة التمديدات النجا   (  5)وةتربات هاتف عدد  

واسا   وجهر  اكمل  على  و العمل  او  المواصفات  المخططات 

 . وجيا المعلوماتادارة االتصاالت وتكنولمهندس تعليمات 

1     

      - :المتر الطوليب -3

وتقديم    )وتوريد  كيبل  وتوصيل  وتسحيا  وتركيا  (  50تمديد 

الهاتف    الى صندو   (TC) و  ووصلها من صندو  الهاتف  

القائم   المبنى  الكيبل على ةتربات  في غرفة الفريمفي  فرد  ويتم 

واسا نظام االلوان المعتمد من الطرفين من قبل المقاول الهاتف  

العمل   يشمل كل مايلزم النجا   العام والسعر  في مديرية االمن 

تعليمات  المواصفات الفنية والمخططات وعلى اكمل وجة واسا  

 المهندس المشر  وادارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

     متر 25

      - بالعـــــــــــــــدد  : -4

 Cat6-Aابريـز كمبيوتر مفرد )وتشييل تركيا وتوريد وتقديم  

RJ45 ليتم  اةتخدامها ألجهـزة الكمبيوتر وربطها مع الخزانة )

واةتعمال الصق ارارو معزول  الموجودة في الطابق االضافي  

وعمل التوصيالت الال مة    للترقيم ويكون متسلسل من الطرفين

(termination)كافــة  ر يشــمل  من  والســعر  التمديــــدات 

( )P.V.Cمواةــير  قياس  مقـوى  وكوابـــــل    ملم(  25( 

العمـل  CAT6-A)كمبيوتــــر   إلنجا   يلزم  ما  وكل  والعلا   )

وتعليمات   والمواصفات  المخططات  واسـا  وجه  اكمل  على 

 المهندس.

22     

   المجمــــــــــــوع  ينقــــــــــل    

 تصاالتأعمــال اال
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 السعـــــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــل  البند 

      - بالعــــــــــــــدد  : -5

صناعة  ( مزدو  مع لمبة اشارة  MKتقديم و تركيا اباريز ) 

ابريز  كل  بجانا  يعادله  ما  أو  يابانية  أو  غربية  أو  أوروبية 

إلنجا  العمل على اكمل    كافةالتمديداتكمبيوتر والسعر يشمل  

المخططات   واسا  ادارة  والمواصفات  وجهر  تعليمات  و 

 . تاالتصاالت وتكنولوجيا المعلوما

22     

      - بالعـــــــــــــــدد  : -6

(  U 16خزانة أجهزة قياس )  وتوريد وتركيا وتشييل  تقــــديم 

اإلضافي  1)  عدد الطابق  الـ (في  كوابل  تجميع  يتم  أن  على 

(UTP Cat 6-A)    الطابق الخزانة  في  ابريز  على  وتركيا 

أو    كهرباء أو غربية  أوروبية  اشارة صناعة  لمبة  مع  مزدو  

يعادله ما  أو  ادياباني  تعليمات  اسا  الخزانة  ارة  بجانا 

االتصاالت والسعر يشمل كل ما يلزم إلنجا  العمل على اكمـل 

إدارة   وتعليمات   والمواصفات  المخططات  اسا  وجه 

 وتكنولوجيا المعلومات.  االتصاالت

Quantity (1) 
- Brand Name 
- Four door access with lock. 
- Glass front door. 
- Equipped with: 
- 6 MK power sources 
- 2*24ports RJ45 CAT6 patch panel. 
- Cable tray. 
- Patched Cored Cable (1 – 3 meter) / Qty. 

(60). 
- Top and down access cables. 
- Fans. 

- One shelf. 

1     

      بالمتر الطولي:  -7

( عدد UTP CAT6-Aوتشييل كوابل )تركيا تقديم وتمديد و 

الطابق االضافي الى خزانة  ( في  U 16( من خزانة االجهزة )4)

( ويتم ربطهم على  المبنى  في  القائمة  الرئيسية   Patchالفريم 

Panel والسعر يشمل كل ( مع ترقيم الكوابل من الطرفين العام

والمواصفات   اسا  وجه  اكمــل  على  العمل  يلزمإلنجا   ما 

 . وتعليمات مهندس ادارة  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

L.S     

      - بالعـــــــــــــــدد  : -8

(  Cisco( نوع )Switchتقديم وتوريد وتركيا وتشييل جها  ) 

( داخل خزانة األجهزة  2( عدد )C1000-24P-4G-Lموديل )

(16 U) اكمــل على  العمل  يلزمإلنجا   ما  كل  يشمل  والسعر 

وجه اسا والمواصفات وتعليمات مهندس ادارة  االتصاالت  

 . وتكنولوجيا المعلومات

2     

   المجمــــــــــــوع  ينقــــــــــل 
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 السعـــــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــل  البند 

      - بالعـــــــــــــــدد  : -9

قياستقديم    تلفزيونية  شاشات  وتشييل   55)  وتركيا 

المخططات  55Inch TV()إنش اسا  توابعهـا  كافة  مع   )

والمواصفات الفنية ووصف العمـل والشروط المبينة وتعليمات  

 المهندس المشر . 

2     

      - بالعـــــــــــــــدد  : -10

البث    إةتقبال  أجهزة  وتشييل  وتركيا   Satellite)توريد 

Dishes& Receiver  ) المواصفات اسا  الشاشات    لجميع 

الفنية والمخططات ووصف العمل والشروط المبينة وتعليمات  

 المهندس المشر . 

L.S     

      - بالعــــــــــــــدد  : -11

مفرد   ةتااليتابريـز    وتشييل وفحصوتركيا  تقديم وتوريد   

كنقاط لنظام    ليتم اةتخدامهااو امريكية  بية غربية  وصناعة اور

( التلفزيوني  الال مة  faceplateالبث  التوصيالت  وعمل   )

(termination  )  من التمديدات  كافــة   يشــمل  والســعر 

( مقــــــــوى  P.V.Cمواةــير   )( منفصلة من    25قياس  ملم( 

السطح   ولياية  نقطة  ) كل  (  Coaxial Cable RG6وكوابل 

العلا   من  في  7*7وتتكون  تركــا  أبيــي  مع غطـــاء  ةم  

ارتفاع   على  ةطح    (140  –  120)الجدران  مستوو  من  ةم 

والسعر يشمل   البالط واةتعمال الصق ارارو معزول للترقيم

واسا    كافةالتمديدات وجهر  اكمل  على  العمل  إلنجا  

اداوالمواصفات  المخططات   االتصاالت  وتعليمات  رة 

 . توتكنولوجيا المعلوما

2     

      - بالعـــــــــــــــدد  : -12

اباريز )  بجانا  ( مزدو  مع لمبة اشارة  MKتقديم و تركيا 

كل ابريز ةتااليت صناعة أوروبية غربية أو أمريكية أو يابانية 

إلنجا  العمل على    التمديدات كافةأو ما يعادلهر والسعر يشمل  

و تعليمات ادارة والمواصفات  اكمل وجهر واسا المخططات  

 . تاالتصاالت وتكنولوجيا المعلوما

 

 

 

2     

   المجمــــــــــــوع  ينقــــــــــل    
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 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      -عـــــدد  :بال - 1

( ـةم 45*56تقديم وتركيا مرااض دعـسة بورـةالن قياس ) 

" (   2/1نخا اول لون ابيــي والسعر يشمل انفية كــروم  ) 

  صناعة أوروبيــــــة  نخا اول رقبة طويلة وةـــيفون بالةتيف 

( ـضيا عـــــالي مع ربطها على الخا الرئيـسي والهواية  "4)

ــات   ــا المخططــــ والمواصـفات وتعليمات المهندس واســـــ

 ( عينات ليتم الموافقة عليها .3ومراعاة تقديم )

     

  2     

      -بالعــــــدد  : - 2

تقديم وتركيا ميسلــــة معلقة نصف عامود  قياس ال يقل عن  

ــطة  45×   56) ــا بواةــ ( ةم على الحائا وتثبت على الحائــ

ــمل   ــعر يش ــكير  + مرع    جيربطارية   براغي والس وامالة بش

ور   بورةــــــــالن مع ربا الميســلة  بالســيفون األرضــي  

ــير ـــ ضيا عالي وكما يشمل السيفون البالةتيف    "(2)  بمواةـ

ــمــل  من   يشــ المــائيــةجمي أجود األنواع وكمــا  التمــديــدات    ع 

واـسا المخططات  وتعليمات   ةالـصحية الال م  والتوـصيالت

كتالوجات ليتم الموافقة عليها    (3م )المهندس ومراعاة تقـــــــدي 

 من قبل إدارة األبنية 

     

  4     

      -بالعـــــــدد  : - 3

تقديم وتركيا مرااض افرنجي بورةـــالن واســـا القياس  

المناـةا نخا اول اـسا اللون الذو يحدد  المهندس والـسعر 

ــوى   ــ يشمل النيجارا وكذلف عدة النيجارا وغطــاء بالةــتيف مق

مل  للمرااض وكذلف امالة ور  تواليت ضـمن الجدران ويـش

السـعر ربا المرااض بشـبكة الميا  الباردة من خالل محابس 

الزاوية وـشطافة تلفون كاملة وكذلف ربا المرااض مع ـشبكة 

ضــيا  (  "4)المجارو أو اقرب هواية  من مواةــير بالةــتيف  

امال اســـــا  "  متكـامال"  عـالي وعلى أن يتم انجـا  العمـل ـك

المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس وأخذ الموافقــــة  

 0ه ي على النوعيـة من قبل إدارة األبن 

2     

   المجمــــــــــــوع  ينقــــــــــل         

 االعمـــــــــال الصحيــــــــــــه
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      -ـولي  :بالمتــر الطـ - 4

ــف ميا  مطر بالةتيفتقديم وتركيا    ــ ــ (  " 4)  مواةير تصري

والسعر يشمل  المواصفات والمخططات  ضيا عالي اسـا  

ا  العـمل واســــا  المصــــ ة إلنـج ة القطع الال ـم اـف افي وـك

عينات ليتم الموافقة    (3تـقديم )  على أن يتم تعليـمات المهـندس

 عليها .

3     

       

      -بالعــــــدد  : - 5

لألرضيات   " ( 4ضيا عالي قطــــر )   F.Tتقديم وتركيا   

( ةم 20×20)مع اليطاء والمصفاة ةتانلس ةتيل قيــــــــــاس  

بشبكة المجارو    والسعر يشمل الرباومن اجــــــــــود االنواع  

ــير ــا المخطـطات  " 4قطر ) بمواةــ ــيا ـعالي اســ ( ضــ

 . والمواصفات وتعليمات المهندس

5     

       

      -بالعـــــدد  : - 6

ــابق ولكن فتحة تنظيف قطر )  ( C. O"( )  4كالبنــــــــد السـ

 ةتانلس ةتيل .

2     

       

      -بالعـــــدد  : -7

ــا  مجلفن وـمدهون ارارـياً    تـقديم وتركـيا اوض دش صــ

ــم نوعية نخا أول على ان يتم وضــع   (80×   80قياس ) ة

ومن  يونيكامع  خالط دوشاةـمنت أةـفل الحوض وتركيا 

(  " 2)   ( مع كوع1ر5قياس )  اجود االنواع وصــــباب دوش

ــة قطر ) "( ضـيا عالي 2بسـن مع المواةـير البالةـتيكيــــ

ــة اـلدش على   وعلى ان تثـبتـبالفلتراب  ولربطـها  بـطاريـــــــ

لمواصــفات  ( ةــم من ارضــية الحوض اســا ا70ارتفاع )

ديم ) اول تـق ات المهـندس وعلى المـق (  3والمخطـطات وتعليـم

ار   ة الختـي ا من مصـــــادر مختلـف ه واليونيـك ات للبطـارـي عيـن

 األنسا واسا المطلوب 

2     

   المجمــــــــــــوع  ينقــــــــــل    
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 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      -بالعـــدد  : - 8

ــم وتركيا ك  من    يزر كهرباء اوروبي او ما يعادلهتقديـــ

ـــعة )نـخ ـــمل 50ا اول من اجود االنواع ةــ ( لتر ويشــ

ــعر التمديدات الال مة لربا الكيزر  بشــبكة الميا  الســــــ

ابس الزاويه والباربيش والهوايات  الباردة والـساخنة ومح

ائـي دـيدات الكهرـب ــير وعـلا    ةوالردادات والتـم من مواةــ

ــاح التـشييل وانجا  العمل كامالً   متكامالً  واـةالا ومفتـــ

ــه  على النوعي وبعد اخذ م ــه ادارة االبنيــ ه واسا  وافقــ

 المواصفــات وتعليمــات المهندس .المخططات و

1     

       

      -بالعـــدد  : -9

     2 ( لتر .80كالبند السابق ولكن ) 

       

       

      -بالعــــدد  : -10

تقديم وتركيا مجلى ةـــتانلس ةـــتيل اوضـــين بعرض  

( ـةم صـناعة أوروبية نخا أول  120( ـةم وطول )60)

ــماكة ) ــماكة رخام 3ماركة عالمية ةــ ــم وبنس ةــ ( ةــ

ــــــــــــا    المجلى ومحمـل على خزائن المطبخ أو اســ

)و ة( على   التفـصيالت المعمارية والسعر يشمل بطارية

ــتيـف مجو  من أجود األنواع  ــيفون بالةــ المجلى وةــ

ــير مصدر أوروبي  ــه بالسيفون األرضي  بمواةـ وربطـ

"( ضيــا عــالي وكذلف البرابيش ومحابس  3بالةــتيف )

ف وعلى ان يتم ت  ذـل ة الال مـة ـل ذ كـامـل العمـل  الزاوـي نـف

ا    وربا المجلى مع شـبكات الميا  الباردة والسـاخنة اـس

 والمواصفات وتعليمات المهندس .المخططات 

1     

       

       

       

   المجمــــــــــــوع  ينقــــــــــل    
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      - بالمقطـــــــوع : - 11

ــدات الميا  الباردة   ـــ ـــ ــديم وتركيا شبكة تمديـ ـــ ـــ ـــ تقـ

ــة تدكيف   ــ ــير بالةتيكي ــ ــ ــ ــن مواة ــ ــة  م ــ ــ ــ  والساخن

( Poly ethylene pipes pex"ــة مخبريا ـــ  ( ناجحـ

ويتحمل ضــيا    (Pex A or Pex C)على أن تكون 

ــة المواصفات   10)   ـــ ـــ ـــ ( بار وعلى ان تكون مطابقـ

ــات  والمقاييس الفنية  ــة الةتخدامـ ـــ والعالمية واألردنيـ

ميا  الشرب ومزودة بشهادة فحــــــــص الجمعيــــــــــــة 

ــدات  ــ ــة التمدي ــ ــة والسعر يشمل كاف ــة الملكي ــ ــ ــ العلمي

والقطــــــع النحاةــــية نــــــــوعية اوروبية وكــــذلف السعر 

يشمل أنابيا التدكيــف والعزل وجميع القطع النحاةــية  

ــن الكولكترات وشــــــــدات  الال مة لعمليات الوصــــل م

الفرعيــــــة والخــزائن الحديديــة   وصــــــــــــل والمحابــس

ــة ةماكة ــ ــة محليــ ــ ( ملم وبعمق كافي 1ر25)    صناعــ

ــمح ب غال  الباب   ــكل مناةــــا ويوافق عليه يســ بشــ

ــا  ـمدهون ارارو    المهـندس على أن تكون من الصــ

ــن الكولكترات ـةتانلس ـةتيل   ــة  مـــ والقطع الـصحيـــ

ــدات البالةتيكية  اكواع الج ــي وكذلف الســ ــة إيطال اصــ

ــــة بين المواةير   المانعــــة لتســرب ــ ــــاا والتربــ األوةــ

ــير   ــليفات وكذلف مواةـ ــليفات   CPVCوالسـ من السـ

ــير  ولياية خزائن الميا    وكما يشــمل الســعر المواةــــــ

  ( الخارجية من الخزاناتBالحديدية البي ـاء )جالس  

ــمع عزل المواـةي  م فلكس / نايلون ر على الـسطح عرـــ

ــونالزوني وتا   ــ ــ ــ   )شبكة التمديدات على السطح تك

( وكذلف القطع فالف أو كرين وتنفيــــــــــــذ   Bجالس  

كافــــــــــــــــة األعمال اسا المخططات والمواصفات  

ــــديم  ــــوم المقــاول بتقــ ــ وتعليمات المهنــدس على ان يقــ

ومتخصصة    ثالثــــة عينات من شركات محلية معتمــدة

ــذ ــم أخذ الموافقة على في مثل هــــــ   األعمال ويتــــــ

 . إدارة األبنيـــه المواةير البالةتيكية من قبـــل

     بالمقطوع 

       

       

   المجمــــــــــــوع  ينقــــــــــل    
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      -بالعــدد  : - 12

ــا  المجلفن قياس    ــزان ماء من الصــ ــ ــ ــ ــديم وتركيا خ ــ ــ ــ ــ تق

ماكة )1×1×2تقريبي )   عر  1ر5( م ـة مل عمل    ( ملم والـس يـش

ة  ( ةم ةماك 4×   4)  قيــاسقاعـــــــدة للخزان من اديد الزاويـة  

  ("   1/ 2ة )( أرجل مع عوام6( ةـم على )25ارتفاع )( ملم 4)

ضيا عالي انجليزو والدهان الزياتي ثــــــــــالو وجـــــو  مع 

التأةيس لجميع اجزاء القاعدة والســــــعر يشمل كافة االضافات  

ائي وفتحـة ات من فتحـة للـف اس   للخزاـن للتنظيف وغطـاء بقـي

ــرو  للميا  وعلى    45×45تقريبي ) ( ةم وفتحات دخول وخــ

ــعر يشــمل   ان يكون ةــقف الخزان على شــكل جملون والســــــ

وصل الخزانــــــــات مع الخزان األرضي مع عمل كل ما يلزم 

ــل على اكمل وجه واســــا المخططات   ــــــــ إلنجا  العمــــــ

 والمواصفات وتعليمات المهندس

2     

       

       

       -: بالعدد -13

( اصـان مع فراش عريي 0,5تقديم وتركيا م ـخة قدرة ) 

والعمل على توـصيلها مع الخزانات المو عة على الـسطح لكل  

ــيالت الكهربائية والقواطع   ــمل التوصـ ــعر يشـ مجموعة والسـ

ــا   ــخة وكل مايلزم الندجا  العمل على اكمل وجه اسـ للم ـ

 . وتعليمات المهندسالمخططات والمواصفات 

1     
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      -بالعــدد  : -14

 SU1 ( طن2تقديم وتركيا جها  تكييف هواء منفصــل قــدرة ) 

(split unit  ارد ــل على   (full inverter)( ـاامي ـب يعمـــــــ

 ( تثبت بالسقف heat pump) العكسـيةالـدورة 

 (  GREE, ASKIMO, MEDIAنوع )

 - القدرات المبينة على المخططات يحتوو على ما يلي  :اسا 

     

      0جها  خارجي ي م ال اغطة والمكثف - أ 

       0جرل أتوماتيف داخلي للهواء  - ب 

ــ    الوادة الداخلية وتحتوو على المرواة والمبخر والمنظم   –جــــ

  RemotControlلدرجة الحرارة ومعدل السرعات يعمل بواةطة  

 مثبت على الحائا ويركا اسا المخططات .

     

       0فلتر هواء قابل لليسيل والتنظيف –د  

ــ   ةايكل   220/1/50يعمل الجها  على تيار كهربائي قدرة   –هـــ

والسـعر يشـمل كافة التمديدات الكهربائية من اةـالا وقواطع  

وغيرها باالضـافة الى خطوط التصـريف إلى أقرب مصـر   

وكافة ما يلزم إلنجا  العمل كامالً متكامالً اســا المخططات  

ـــفات وتعليـمات المهـندس وعلى ان يتم اعتـماد  من  والمواصــ

 قبل ادارة االبنيه واسا المخططات .

1     

       

      -بالعــدد  : - 15

     3 ( طن .1,5كالبند السابق ولكن ) 

       

      -بالعــدد  : - 16

     7 ( طن .1كالبند السابق ولكن ) 

       

      - بالعـــــــــــــــــدد  : - 17

مل    فاــــــتقديم وتركيا مرواة ـش  عر يـش اـسا المخططات والـس

جميع التمديدات الكهربائية والتشـــييل اســـا المواصـــفات الفنية 

 وتعليمات المهندس 

5     

   المجمــــــــــــوع  ينقــــــــــل                                
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 السعـــــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      - أعمال السطح ومنع الرشح والعزل : -

تشمل جميــــــــــــع بنود أعمال الطبقة العاللة وفواصل   

ــراري والتوريد والتر يب   ــ ــزل الحــ ــ ــ ــ ــ ــدد والع ــ ــ ــ التم

 والتثبيت والفحص طبقاً للمواصفات 

     

       

       

      ــ : بالمتـــــــــر المربــــــــع  - 1

تقــديم وعمــــل مدة ميــــالن لألةطح من خرةانة درجــة   

ــا (  18) ــ ــ ــ ــد منه ــ ــ ــ ــا الواا ــ ــ ــوو المتر المكع ــ ــ يحت

كيم أةمـــنت وبقــــــوة كســـر صيـــرى  (  260)على 

ــات بعد   ــ ــ ــ  /نيوتن(  18)  يوم ال تقل عن(   28)  للمكعب

ــى لنسبة الماء إلى 2ملم ــد األقصـ وعلى أن ال يزيد الحـ

ــطح  %  (    77) األةمنت   ــ ــ والسعر  يشمل تنظيف الس

وترويبـــــه بروبة األةمنت والماء مع إضافـــــة المـواد 

ــش والرطوبة قبل صا خرةانة مدة  ــ ــة للن ــ ــ ــ ــ ــ المانع

ــالن  ــا  وصقلها ميكانيكياً  المي ــم العمل اس ــ على أن يت

المخططــات وتعليمــات المهنــــدس  وذلف المواصفات و

 . لالةطح الواردة على مخـــطا ميالن المطر

400     
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 السعـــــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      :بالمتر المربع  - 2

  ة عا لة لألةطح من الروالتــــديم وتركيا طبقــــــــــــــــتق 

ــبالبيتومين المعالبيتومينية   ــ ــ ــ المطاطي  (  A.P.P)  ادة ــدل بمــ

 يقــــــــــــــــــــل عن ذات اصيرة بوليستر غير محبوا و ن ال

ــة الروالت  (   2م /غم (   200)   ــ ــوالس ملم(   4) ةماك ــ ــ عر ــ

عر عمل فر ة  ــــــة األةاس اإلةفلتي ويشمل الســــمل طبقــــــــيش

وانهاء  ةم فو  التثمينة  (  20)بمسافة ال تقل عن في التصاوين 

ــمع  وايا إنه داخل الفر ة  طبقة العزل ــ ــاء القصــ ــ ــ ارة عند ــ

ــالفر ة وتعتبر محملة على ة ـــ ـــ ـــ ــعر المتر المرب ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ع  ـ

ــوالس ــ ــ ــعر يشمل الماةتف ثنائي التركيا بولــ ــ ــي ةلفاي ــ ــ ــ د ــ

زم اسا  ــــــــع ما يلــــــــــــــــر ة وجمي ــــــو  الفــــــــــــف

 . صفاتططات والمواـــالمخ

     

     420 (    AIWIN) وع ــــــــــــــن (   Poly gold) روالت  –أ  

      أو ما يعادله      

       

       

       

        -بالمتـــــــر الطــــــولي : -3

ــون بالةـتيكي خاص    ــــــ تقديم وتعبئة فواصـل التمدد بمعجــــ

التركيا بولــــــي ةلفايد تعبأ لفواصـــــــــــــــل التمــــــــــــدد ثنائي 

تركيا شبر مطاطي    بواةـــطة ال ــخ بالفــرد والسعر يشمل

  (Backing Cord   ( قطر )3  )   ًامال ا يلزم ـك ــم وجميع ـم ةــ

وتعليمــــات المهنــــــــدس   اسا المخططات والمواصفــــات

 ( ةم داخلي وخارجي 2×  3وذلف قياس ) 

     

  10   
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 السعـــــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

      :بالمتر المربع  - 4

ديم    اص  تـق ــيلوتكس المقطون ـخ ة من الســ ا ألواح ليفـي وتركـي

( من مـصدر  1702/2لفواـصل التمدد واـسا المواـصفة رقم )

ــماكة   ــي  2معتمد يوافق عليه المهندس ةــ ــم والكيل هندةــ ةــ

ــا مــا هو مبين على  فعالً واســـ تنفيــذهــا  يتم  لألجزاء التي 

 . ارشادات المهندس المشر المخططات وايثما يلزم اسا 

     

  8     

        -بالمتـــــــر الطــــــولي : -5

تقديأ  ت ك،ط   ل ح ليقا تص   المل  للعقدات حصط  

/    الك،ل حصط  1702/5   الىعد   13/ 1704الىعد  

   ن الميا  لت العل م اليلم ة عن  زا ة 1706الىعد  

 .  سأ30 األشغلا العل م  اإلسكلن ع ن  

     

  10     

        -بالمتـــــــر الطــــــولي : -6

  1702/6تقديأ  ت ك،ط  غة م ل يا اااااااال الامدم  حصااااااااط وعد   
 الصااع  يشاامل الاثى،ت وياسااةم كلبصاالت كل   1704/14 اعد  
 شااااااااميل م   1706سااااااااأ  ا اغم  ال عم, الك،ل حصااااااااط وعد  30

 ن الباال  الصااااااااااااااالاع عشاااااااااااااا   ن    1707/2,1الصااااااااااااااع  وعااد  
الميا ااااااااااااا لت العل م اليااااااااااااالم ة عن  زا ة األشاااااااااااااغلا العل م 

  اإلسكلن:

     

لألسااااااااااااااقا  الاااااااد ان   2كغأ/ب  0,798 لأ  زن  57ع ن   -  
 الدا ل م  الخل ج م.

10     

     10 لأل ت لت. 2  كغأ/ب1,045  لأ   زن  69,2ع ن   - 
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 السعـــــر  اإلجمالـــــي  السعـــــر  اإلفرادي الكميـــه  نــــــــــــــــــــــوع رقـــم

 دينار  فلس  دينار  فلس   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  البند 

        -بالمتـــــــر الطــــــولي : -7

ــاني لفاصل التمدد من   ــــ ــديم وبناء غطاء خرةــ ــــ ــــ ــــ ــــ تقــ

( شاملة اديد التسليح  20)  الخرةانــــــــــــة المسلحة درجــة  

ويـشمل  االنـشائي وبنفس التفاـصيل الموـضحة على المخططات  

السعر الجدار الخرةاني على جانبي الفاصـــــــــــــــل والجسور  

ــة األعمال   المقلوبة وأعمال القصــارة ورشــة الشــبريز وكافــــ

ــــل بالسيلوتكس ةماكة  ــ ــ (  2) المدنية الال مة مع اشوة الفاصــ

ــعر يشمل ماةتف   ــي (  2×3)  ةم والس ــ ــ ــ ــ ةم واليطاء المعدن

ملم مع جميع (   1) للفاصــــــــــل من صــــــا  مجلفن ةماكــــــــــة  

ـــفات وتعليـمات   ــا المخطـطات والمواصــ ـما يلزم ـكامالً اســ

 .المهندس 

     

  10     
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 الرقم 
 القيمــــــــــة  الصفحـــه نــــــــــــــــــــــوع

 دينــــار  فلــــس المنقول  منها  العمــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

    اسا جدول الكميات المذكورة السعر اإلجمالي لكامل أعمال المشروع  -1

     

     

     

     

     

     رقما" للمشروع واسا جدول الكميات   النهائيالمجموع  -2

    (        وكتابة )                                                                      

     

     

    اســــــــم  )                         ( % -3

     

     

     

     

     

    القيمة النهائية للمشروع -4

     

     

     

     

     

   لكامل أعمال المشروع المجموع الكلي  

 

                     التاريـخ

 

 لمشــــــروع الخالصـة العامـــــة

 إنشاء طابق إضافي وأعمال صيانة في مبنى البحث الجنائي / مكافحة الجرائم االلكترونية 

 


