
محافظة المنوفية
مديرية ا�سكان والمرافق

الجملةالفئةالكميةالوحدةبيان ا�عمالم

بالمتر المكعب حفر لزوم ا�ساسات طبقا للقطاعات المبينه ١

بالرسومات التنفيذية �ى عمق حتى الطبقة الصالحة 

للتأسيس وفى اى نوع من التربة سواء كانت اساسات 

لمبانى قديمة من خرسانه  عادية وخ/فه او جذوع اشجار 

متشعبة بھا ....الخ والفئة تشمل نزح المياه وصلب جوانب 

الحفر وازالة العوائق التى تعيق التنفيذ وسند المبانى 

المجاورة وتنفيذ الدعامات المؤقته او الدائمة ال/زمة 

للتنفيذ  و� يجوز تجزئة السعر الى فئات مرتبطة با�عماق 

والسعر يشمل دمك وتسوية منسوب التأسيس والردم 

برمال نظيفة  حسب تعليمات المھندس المشرف 

والمواصفات الفنية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية .

١٢٠م٣مما جميعه بالمتر المكعب ( مائة وعشرون )

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه عاديـــــــــة لـــــزوم ٢

ا�ساسات حسب تقرير التربة المرفق ويشمـــل السعــــر 

الشدات الخشبية وكل ما يلزم حسب الرسومات و ا�صول 

الفنية المتبعه وفى حالة عدم وجود تقرير تربة يكون عيار 

الخرسانة العادية ھو ٣٠٠ كجم اسمنت بورت/ندى عادى 

لكل ٠.٨ م٣ زلط نظيف الى ٠.٤ م٣ رمل خشن ، على أن 

يتم نھو العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية 

وتعليمات المھندس  .

٢٠م٣مما جميعه بالمترالمكعب ( عشرون   )

محافظة المنوفية

مقايسة  : إستكمال سور ميت فارس 



مديرية ا�سكان والمرافق

الجملةالفئةالكميةالوحدةبيان ا�عمالم
بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانه مسلحة ل/ساسات ٣

حتى ظھر السم/ت  طبقا للرسومات وتقرير التربة ويشمل 

السعر الدھان ث/ثة أوجه بالتبيتومين المشرف الساخن 

المؤكسد ، وفى حالة عدم وجود تقرير تربة يكون عيار 

الخرسانة المسلحة ھو ٤٠٠ كجم اسمنت بورت/ندى عادى 

+ ٠.٨ م٣ زلط نظيف + ٠.٤ م٣ رمل خشن ، على أن 

يتم نھو العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية 

وتعليمات المھندس

٢٠م٣مما جميعه بالمتر المكعب (عشرون )

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لجميع ٤
ا�عمال فوق ا�ساسات لزوم ا�عمدة والطبان وغيرھا 

طبقا للرسومات والخلطة تتكون من ٨٠.م٣ زلط + 
٤٠.م٣ رمل + ٤٠٠كجم اسمنت عادى ، على أن يتم نھو 
العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات 

المھندس
٢٠م٣مما جميعه بالمتر المكعب (  عشــر ون)

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ مبانى من الطوب الطلفى ٥
المخرم لزوم اصه الردم ويشمل السعر دھان اسطح 

المبانى المدفونه ث/ثة اوجه من البيتومين المؤكسد مع 
عمل طبقة افقية سمك ٢سم من ا�سلفت الطبيعى اعلى 
اصه المبانى وعمل طبقة لباسة فوقھا سمك ١.٥سم ، 

على أن يتم نھو العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات 
الفنية وتعليمات المھندس

٣٠م٢مما جميعه بالمتر المكعب ( ثـــــــ/ثون )
بالمتر المربع توريد وتنفيذ مبانى من الطوب الطفلى ٦

المخرم لزوم الحوائط سمك نصف طوبة  ويتم العمل حسب 

ا�صول الفنية المتبعه

١٤٠م٢مما جميعه بالمتر المربع ( مائة وأربعون )

محافظة المنوفية

مديرية ا�سكان والمرافق

مقايسة  : إستكمال سور ميت فارس 

مقايسة  : إستكمال سور ميت فارس 



الجملةالفئةالكميةالوحدةبيان ا�عمالم

بالمتر المسطح عمل بياض طرطشة وفطيسة لزوم ٧
الواجھات الخارجية  يعمل من بطانه سمك ١٥مم ومونه 
ا�سمنت والركام الصغير بنسبة ٣٥٠كجم اسمنت للمتر 

المكعب رمل المعجون بماء الجير والضھارة على طبقتين 
ا�ولى طرطشة متنظمة بالماكنية مكونه من جزئين اسمنت 
سنجابى يضاف اليه اللون ا�كسيد او اسمنت ملون باللون 
المطلوب وخمسة اجزاء ركام صغير حرش نظيفا وربع 

جزء جير مع اضافة كمية مناسبة من الركام الكبير الرفيع 
الفينو � يزيد عن ٢٠% والثانية طرطشة بنفس مونه 

الطرطشة السابقة ولكن بدون ركام كبير ( زلط ) فى نقط 
متفرقة غير منتظمة على شكل بقع بمساحات مناسبة 
حسب تعليمات  المھندس المشرف مع مس ھذه البقع 

بالمحارة مسا خفيفا وتعمل الضھارة ل/جزاء غير 
مطرطشة بمونة مكونه من جزء اسمنت ابيض مضاف 

اليه اللون ا�كسيد او ا�سمنت الملون وجزئين ركام صغير 
جباسى وجزئين من مسحوق الحجر وتعجن بماء الجير مع 
التخشين جيدا والنھو بالتمشيط والتفريد طبقا للمواصفات 
الفنية واصول الصناعة وتعليمات المھندس المشرف على 

٤٢٠م٢مما جميعه بالمتر المسطح (أربعمــــــــائة وعشرون  )

ملحوظة : -

يلزم تنفيذ اPعمال متكاملة ( سور كامل ) طبقا لOعتماد 

المتاح

محافظة المنوفية
مديرية ا�سكان والمرافق

الجملةالفئةالكميةالوحدةبيان ا�عمالم

مقايسة  : إستكمال سور الشھيد فكرى  



بالمتر المكعب حفر لزوم ا�ساسات طبقا للقطاعات المبينه ١

بالرسومات التنفيذية �ى عمق حتى الطبقة الصالحة 

للتأسيس وفى اى نوع من التربة سواء كانت اساسات 

لمبانى قديمة من خرسانه  عادية وخ/فه او جذوع اشجار 

متشعبة بھا ....الخ والفئة تشمل نزح المياه وصلب جوانب 

الحفر وازالة العوائق التى تعيق التنفيذ وسند المبانى 

المجاورة وتنفيذ الدعامات المؤقته او الدائمة ال/زمة 

للتنفيذ  و� يجوز تجزئة السعر الى فئات مرتبطة با�عماق 

والسعر يشمل دمك وتسوية منسوب التأسيس والردم 

برمال نظيفة  حسب تعليمات المھندس المشرف 

والمواصفات الفنية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية .

١٨٥م٣مما جميعه بالمتر المكعب ( مائة وخمسة وثمانون )

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه عاديـــــــــة لـــــزوم ٢

ا�ساسات حسب تقرير التربة المرفق ويشمـــل السعــــر 

الشدات الخشبية وكل ما يلزم حسب الرسومات و ا�صول 

الفنية المتبعه وفى حالة عدم وجود تقرير تربة يكون عيار 

الخرسانة العادية ھو ٣٠٠ كجم اسمنت بورت/ندى عادى 

لكل ٠.٨ م٣ زلط نظيف الى ٠.٤ م٣ رمل خشن ، على أن 

يتم نھو العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية 

وتعليمات المھندس  .

٣٠م٣مما جميعه بالمترالمكعب ( ثــــــ/ثون  )

محافظة المنوفية
مديرية ا�سكان والمرافق

الجملةالفئةالكميةالوحدةبيان ا�عمالم

مقايسة  : إستكمال سور الشھيد فكرى  



بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانه مسلحة ل/ساسات ٣

حتى ظھر السم/ت  طبقا للرسومات وتقرير التربة ويشمل 

السعر الدھان ث/ثة أوجه بالتبيتومين المشرف الساخن 

المؤكسد ، وفى حالة عدم وجود تقرير تربة يكون عيار 

الخرسانة المسلحة ھو ٤٠٠ كجم اسمنت بورت/ندى عادى 

+ ٠.٨ م٣ زلط نظيف + ٠.٤ م٣ رمل خشن ، على أن 

يتم نھو العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية 

وتعليمات المھندس المشرف ٠

٣٠م٣مما جميعه بالمتر المكعب ( ثــــــ/ثون )

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لجميع ٤

ا�عمال فوق ا�ساسات لزوم ا�عمدة والطبان وغيرھا 

طبقا للرسومات والخلطة تتكون من ٨٠.م٣ زلط + 

٤٠.م٣ رمل + ٤٠٠كجم اسمنت عادى ، على أن يتم نھو 

العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات 

المھندس المشرف ٠

٣٠م٣مما جميعه بالمتر المكعب (  ثــــــ/ثون )

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ مبانى من الطوب الطلفى ٥
المخرم لزوم اصه الردم ويشمل السعر دھان اسطح 

المبانى المدفونه ث/ثة اوجه من البيتومين المؤكسد مع 
عمل طبقة افقية سمك ٢سم من ا�سلفت الطبيعى اعلى 
اصه المبانى وعمل طبقة لباسة فوقھا سمك ١.٥سم ، 

على أن يتم نھو العمل حسب أصول الصناعة والمواصفات 
الفنية وتعليمات المھندس

٤٥م٢مما جميعه بالمتر المكعب ( خمسة وأربعون  )
بالمتر المربع توريد وتنفيذ مبانى من الطوب الطفلى ٦

المخرم لزوم الحوائط سمك نصف طوبة  ويتم العمل حسب 
ا�صول الفنية المتبعه

٢٢٠م٢مما جميعه بالمتر المربع ( مائتان وعشرون )

محافظة المنوفية
مديرية ا�سكان والمرافق

الجملةالفئةالكميةالوحدةبيان ا�عمالم

مقايسة  : إستكمال سور الشھيد فكرى  



بالمتر المسطح عمل بياض طرطشة وفطيسة لزوم ٧
الواجھات الخارجية  يعمل من بطانه سمك ١٥مم ومونه 
ا�سمنت والركام الصغير بنسبة ٣٥٠كجم اسمنت للمتر 

المكعب رمل المعجون بماء الجير والضھارة على طبقتين 
ا�ولى طرطشة متنظمة بالماكنية مكونه من جزئين اسمنت 
سنجابى يضاف اليه اللون ا�كسيد او اسمنت ملون باللون 
المطلوب وخمسة اجزاء ركام صغير حرش نظيفا وربع 

جزء جير مع اضافة كمية مناسبة من الركام الكبير الرفيع 
الفينو � يزيد عن ٢٠% والثانية طرطشة بنفس مونه 

الطرطشة السابقة ولكن بدون ركام كبير ( زلط ) فى نقط 
متفرقة غير منتظمة على شكل بقع بمساحات مناسبة 
حسب تعليمات  المھندس المشرف مع مس ھذه البقع 

بالمحارة مسا خفيفا وتعمل الضھارة ل/جزاء غير 
مطرطشة بمونة مكونه من جزء اسمنت ابيض مضاف 

اليه اللون ا�كسيد او ا�سمنت الملون وجزئين ركام صغير 
جباسى وجزئين من مسحوق الحجر وتعجن بماء الجير مع 
التخشين جيدا والنھو بالتمشيط والتفريد طبقا للمواصفات 
الفنية واصول الصناعة وتعليمات المھندس المشرف على 

٦٥٠م٢مما جميعه بالمتر المسطح ( ستمائة وخمسون  )

محافظة المنوفية

مديرية ا�سكان والمرافق

الجملةالفئةالكميةالوحدةبيان ا�عمالم

مقايسة  : إستكمال سور الشھيد فكرى  



بالكيلو جرام توريد وتركيب بوابات حديد  للسور  بالمقاس ٨

المطلوب  مكونة من عدد (٢) ضلفة متحركة  والضلف 
من اسفل قدمــــة صاج سمك ٨/١ بوصة بارتفاع ٦ر م 

من الداخل والخارج ومن اعلى حديد مشغول بالشكل 

المطلوب والسعر يشمل كالون يل مناسب ويعتمد قبل 

التركيب ومقبض كروى من النحاس ا�صفر المطلى 

بالورنيش وباقى الخردوات ال/زمة والدھان وجھين 

س/قون وث/ثة اوجه باللون المطلوب  والباب كامل مما 

جميعة حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية 

وتعليمات المھندس المشرف وعلى ا� يقل وزن المتر 

المسطح منة عن ٦٠ كجم وحسب تعليمات المھندس 

المشرف .

٦٠٠كجممما جميعة بالكيلو جرام ( ستمائة)

ملحوظة : -
يلزم تنفيذ اPعمال متكاملة ( سور كامل ) طبقا لOعتماد 

المتاح


