
 الوصف البند

 الوحدة

 الكمية
QUANTITY 

 السعر اإلفرادى
السعر 
 اإلجمالى

  
 باألرقام بالحروف باألرقام بالحروف باألرقام

  

       األعمال الترابية 1.1

  

3م الحفر 1.1.1  212 
مئتان 

 وإثناعشر
50  10600 

  

3م الردم وإعادة الردم 1.1.2  216 

مئتان 
وستة 
 عشر

30  6480 

 
 

مم  051 بسمكطبقة ردم إنشائى  1.1.3 3م   65 
خمسة 
 وستون

30  1950 

 
 

 0      أعمال الخرسانة 1.2

 
 

خرسانة عادية-أعمال الحرسانة للمنشآت تحت األرض 1.2.1 3م   3600  300 اثنا عشر 12 

  

عمدة والميداتألخرسانة مسلحة لألساسات ورقاب ا 1.2.2 3م   56 
ستة 

 وخمسون
1000  56000 

  

3م خرسانة للبالطة األرضية مع شبك حديد تسليح 1.2.3  52 
اثنان 

 وخمسون
800  41600 

  

3م خرسانة مسلحة لألعمدة 1.2.4  9000  1000 تسعة 9 

  

ةورخرسانة كمرات السقف والبالطة المصمتة والد 1.2.5 3م   101 
مائة 
 وواحد

1000  101000 

  

1.3.1 
حت مم ت 1.2 سمكثيلين ا عازل رطوبة من البولي

 الخرسانة العادية والميدات والبالطة االرضية
2م  582 

خمسمائة 
واثنان 
 وثمانون

10  5820 

  

1.3.2 
البيتومين لقواعد األساسات والميدات ورقاب األعمدة 

 وجميع األسطح الرأسية المالمسة للتربة 
2م  381 

ثالثمائة 
وواحد 
 وثمانون

8  3048 

  

 0      أعمـــال البنــــاء 1.4

  

مم )معزول(للحوائط الخارجية 211حائط بناء سمك  1.4.1 2م   247 

مائتان 
وسبعة 
 وأربعون

50  12350 

  



مم للحوائط الداخلية 211حائط من البلك سمك  1.4.2 2م   335 

مائتان 
ووخمسة 
 وثالثون

50  16750 

  

للحوائط الداخلية مم 051حائط سمك  1.4.3 2م   24 
أربعة 

 وعشرون
50  1200 

  

للحوائط الداخلية مم 011حائط سمك  1.4.4 2م   35 
خمسة 
 وثالثون

40  1400 

  

 0      أعمـــال الليـــاسة 1.5

  

2م لياسة أسطح الحوائط الخرجية 1.5.1  463 

أربعمائة 
وثالثة 
 وستون

30  13890 

  

م 3.2,  3..3لياسة أسطح الحوائط الداخلية بإرتفاع 1.5.2 2م   766 

سيعمائة 
وستة 
 وستون

30  22980 

  

 0      تشطــيبات الحوائــط 1.6

  

2م دهان معتمد ألسطح الحوائط الخارجية 1.6.1  463 

أربعمائة 
وثالثة 
 وستون

30  13890 

  

2م دهان معتمد ألسطح الحوائط الداخلية 1.6.2  766 

سيعمائة 
وستة 
 وستون

30  22980 

  

2م  مم بالط سيراميك مزجج X6 مم X 200 ملم 200 1.7.1  21 
واحد 

 وعشرون
90  1890 

  

1.7.2 
 051بالط سيراميك مزجج ألسطح الحوائط الداخلية 

*150 
2م  161 

مائة 
وواحد 
 وستون

90  14490 

  

 0      تشطيبـــات السقف 1.8

  

2م دهان مختار ومعتمد ألسفل السقف 1.8.1  405 
أربعمائة 
 وخمسة

30  12150 

  

لقة تحت السطحبالطات أكوستك معتمدة مع 1.8.2 2م   35 
خمسة 
 وثالثون

50  1750 

  



 0      تشطيبــات االرضيات 1.9

  

1.9.1 400* 011*. مم ير مزججغبالط رخام   2م   386 

ثالثمائة 
وستة 
 وثمانون

90  34740 

  

311*311 *6* مم ير مزججغبالط سيراميك  1.9.2 2م   26 
ستة 

 وعشرون
90  2340 

  

211*211*6مم  ير مزججغميك بالط سيرا 1.9.3 2م   180  90 اثنان 2 

  

051*051*6 مم ير مزججغبالط سيراميك  1.9.4 2م   1800  90 عشرون 20 

  

اعم مع دهان االبيوكسىنتشطيب  2.1.1 2م   270  90 ثالثة 3 

  

2.2.1 
 31توريد وتركيب لوح رخام تحت البال )نعلة(سمك 

لألماكن الرطبة مم  
 100  100 واحد  1 عدد

  

 0      نـــائم وقائــم 

  

2.2.2 
( 31*311رج سمك )م الدلوح أو بالطة رخام لنائ

(21*051وسمك )  لقائم الدرج  
 400  200 اثنان 2 عدد

  

 0      وزرة الحوائـــط 2.3

  

مم 011* 011وزرة رخام إرتفاع  2.3.1  215 م.ط 

مائتان 
وخمسة 

 عشر

300  64500 

  

مم 311*011ك مزجج بإرتفاع وزرة سيرامي 2.3.2  3000  150 عشرون 20 م.ط 

  

مم    2.4.1 100  200  40 خمسة  5 م.ط  االيبوكسىدهان عالى  

  

 0      نظــام عزل الســقف 2.5

  

2م عزل أفقى من لفائف البتومين 2.5.1  462 

أربعمائة 
واثنان 
 وستون

40  18480 

  



2.5.2 
ائية من فوق الطبقة النه مم011قضيب خرسانى 

مم 011السقف ومع فالش المونيوم عرض   
 88 م.ط

ثمانية 
 وثمانون

30  2640 

  

 0      األبــــواب 2.6

  

2.6.1 
D1  من ضلفتين مم 0311*2211باب معدنى نوع   

  
 4500  1500 ثالثة 3 عدد

  

2.6.2 
نوع باب خشب  D2 مم 2211*0111*00 مقاس 

  واحدة ضلفة
 9100  1300 سبعة 7 عدد

  

2.6.3 
 مم 2211*311* 00مقاس D3 باب مفصلى نوع 

ضلفة واحدةمن الخشب الصلب   
 3600  1200 ثالثة 3 عدد

  

2.6.4 
 مم 2211*0111*00مقاس D4 باب مفصلى نوع 

ضلفة واحدة من الخشب الصلب  
 7500  1500 خمسة 5 عدد

  

 0      الشبابيـــــك 2.7

  

2.7.1 
من شباك  – W1  نوع مم 2111*611مقاس 

 االلمونيوم
 33 عدد

ثالثة 
 وثالثون

1000  33000 

  

2.7.2 
W2 - منشباك   مم نوع 2111*511مقاس 

 االلمونيوم
 2000  1000 اثنان 2 عدد

  

 0      اطقم واكسسوارات 2.8

  

 12000  3000 أربعة 4 عدد اطقم مقعد حمام غربى من الصينى 2.8.1

  

طقم حمام شرقى من الصينىأ 2.8.2  2500  2500 واحد 1  

  

 7500  1500 خمسة 5 عدد حوض غسيل ايدى من الصينى مفرد 2.8.3

  

 1200  300 اربعة 4 عدد حامل صابون 2.8.4

  



 1500  300 خمسة 5 عدد حامل ورق حمام 2.8.5

  

 600  300 اثنان 2 عدد وعاء ورق التخلص 2.8.6

  

شفةحامل من 2.8.7  300  300 واحد 1 عدد 

  

 0      منوعــات 2.9

  

2.9.1 
توريد وتركيب سلم بخارى معدنى من الحديد المجلفن 

متر 6بطول   
 1800  1800 واحد 1 عدد

  

 0      عالمات الغرف 

  

 3000  3000 واحد 1 عدد توريد وتركيب وتسمية الغرف بالعربية واإلنجليزية 2.10.1

  

المفاتيحنظام  2.11       0 

  

 3000  3000 واحد 1 عدد توريد نظام مفاتيح الماستر  

  

 0      األعمال الصحية  

  

مم 01مواسير قطر    80  40  2 م.ط 

  

مم 32مواسير قطر    360  40  9 م.ط 

  

مم 25مواسير قطر    360  40  9 م.ط 

  

مم 21مواسير قطر    810  30  27 م.ط 

  

مم 03مواسير قطر    90  30  3 م.ط 

  

 0      تغذية مياة ساخنة 

  

مم 25مواسير قطر    150  50  3 م.ط 

  

مم 21مواسير قطر    520  40  13 م.ط 

  

مم 03مواسير قطر    100  25  4 م.ط 

  

 0      سخانات 

  



لتر 51سعة    1000  1000  1 عدد 

  

لتر 011سعة    2000  2000  1 عدد 

  

 0      الصرف الصحى 

  

مم 001مواسير قطر    3200  100  32 م.ط 

  

مم 55مواسير قطر    1750  70  25 م.ط 

  

مم 51مواسير قطر    920  40  23 م.ط 

  

 0      مواسير التهوية 

  

مم 55مواسير قطر    840  70  12 م.ط 

  

مم 51مواسير قطر    1120  40  28 م.ط 

  

 0      أغطية مواسير التهوية 

  

مم 55مواسير قطر    200  100  2 عدد 

  

مم 51مواسير قطر    180  180  1 عدد 

  

 0      صفايات األرضية  

  

مم 55مواسير قطر    500  100  5 عدد 

  

مم 51مواسير قطر    200  200  1 عدد 

  

 0      طبة التسليك 

  

مم 001مواسير قطر    120  120  1 عدد 

  

 0      تصريف السطح 

  

مم من بي في سى  55مواسير قطر    1440  80  18 م.ط 

  

مم من الحديد الزهر كامال  55مواسير قطر    800  200  4 عدد 

  

 0      إطفاء الحريق 

  

مم من الحديد األسود 55مواسير قطر    158  79  2 م.ط 

  

مم من بي في سى  55مواسير قطر    560  80  7 م.ط 

  



 0      صندوق حريق 

  

 4000  4000  1 عدد صندوق حريق كامل مع ملحقاته 

  

كجم 6طفاية حريق يدوى بالبودرة    2000  1000  2 عدد 

  

كجم 31طفاية حريق محمولة على عجالت بالبودرة    2000  2000  1 عدد 

  

 0      اعمال التكييف 

  

 10000  5000  2 عدد وحدات تكييف من النوع الحائطى  

  

 

وحدة  03111وحدات تكييف من النوع المخفى سعة 
 حرارية بريطانية 

 5000  5000  1 عدد

  

 

وحدة  20111وحدات تكييف من النوع المخفى سعة 
 حرارية بريطانية 

 8000  8000  1 عدد

  

 

وحدة  36111وحدات تكييف من النوع العلوى سعة 
 حرارية بريطانية 

 40000  10000  4 عدد

  



 

وحدة  03111وحدات تكييف من النوع المخفى سعة 
 حرارية بريطانية 

 10000  10000  1 عدد

  

 0      مــــراوح الشفط 

  

قدم 351مراوح حائط   1000  1000  1 عدد 

  

قدم 51مراوح سطح    1000  1000  1 عدد 

  

قدم 231مراوح سطح    2000  2000  1 عدد 

  

 0      مجارى الهواء 

  

مم 511ا رى هواء قطاعمج   31500  300  105 م.ط 

  

مم 311* 551مجا رى هواء قطاع   1500  300  5 م.ط 

  

مم 311* 551مجا رى هواء قطاع   2400  400  6 م.ط 

  

 0      مجارى الهواءالمعزولة المرنة 

  

مم 251قطر    6600  300  22 م.ط 

  

مم 251قطر    600  300  2 م.ط 

  

واء السطحية المثقوبةالناشر اله        0 

  

مم 311*311مقاس    9600  400  24 عدد 

  

مم 551*551مقاس    2400  300  8 عدد 

  

 0      مجارى الهواء الطرد الغير معزولة  

  

مم 051*051مقاس    1200  300  4 م.ط 

  

مم 211*211مقاس    5600  350  16 م.ط 

  



مم 251*251مقاس    1400  350  4 م.ط 

  

 0      جريالت مجارى الهواء 

  

251* 251 * 231 ( قدم مكعب   900  450  2 عدد ( 

  

051* 051 *51 ( قدم مكعب   500  500  1 عدد ( 

  

 0      مخارج الهواء المغذى  

  

211* 211 * 021 ( قدم مكعب   3000  500  6 عدد ( 

  

 0      لوفرات الباب 

  

311*  551توريد واختبار    1000  500  2 عدد 

  

 0      مقياس الحرارة  

  

 12000  2000  6 عدد توريد وتشغيل مقياس حرارة  

  

 0      وحدات اإلنارة 

  

025وات جهد  01*0إنارة فلورنسية    7200  300  24 عدد 

  

ساعات 3بطارية لمدة  ئنفسه لكن وحدة إنارة طوار   4800  400  12 عدد 

  

 

 025وات جهد  01*0فية ظاهرة وحدة إنارة سق
 إشتعال سريع

 300  300  1 عدد

  

025وات جهد  21*0وحدة إنارة سقفية ظاهرة    2400  300  8 عدد 

  

 

 025وات جهد  01*0وحدة إنارة سقفية ظاهرة 
 إشتعال عادى

 300  300  1 عدد

  



 

مع  025وات جهد  21*0وحدة إنارة سقفية ظاهرة 
ساعات 3دة وحدة طوارئ ببطارية لم  

 600  300  2 عدد

  

 

 025وات جهد  51*0وحدة إنارة سقفية غاطسة درة 
 f 5للسقف نوعية 

 400  400  1 عدد

  

 

 025وات جهد  51*0وحدة إنارة سقفية غاطسة درة 
 f4 لإلنارة الداخلية نوعية

 1200  300  4 عدد

  

ف  221وات جهد  051*0وحدة إنارة جدارية قدرة       400  0 

  

 0      المفاتيح 

  

025مفرد إتجاه واحد قدرة  021مفتاح قدرة    1750  250  7 عدد 

  

025أمبيرمزدوج إتجاه واحد قدرة  021مفتاح قدرة    3250  250  13 عدد 

  



025أمبير مفرد إتجاه واحد قدرة  021مفتاح قدرة    250  250  1 عدد 

  

 

طس بالجدار أمبيرمفرد إتجاه واحدغا 021مفتاح قدرة 
025للمراوح قدرة   

 750  250  3 عدد

  

 0      نظام القوى الكهربائية 

  

 

مع  025أمبير ف جهد  021بريزة مفردة قدرة 
 األرضى غاطسة

 6250  250  25 عدد

  

 

مع  221أمبير ف جهد  021بريزة مفردة قدرة 
 األرضى غاطسة

 6250  250  25 عدد

  

 

فازمع لمبة بيان  2/ 221أمبير جهد  031مفتاح قدرة 
 غاطسة بالجدار للسخان

 250  250  1 عدد

  

امبير للسخان 61مفتاح قدرة    250  250  1 عدد 

  

 

غاطسة  025امبير جهد  21مخرج بريزة مفردة قدرة 
 للثالجة

 250  250  1 عدد

  



 

سلك  3فاز لمبة  2/ 221أمبيرجهد  31بريزة قدرة 
ار للموقدمفردة مع االرضى غاطسة بالجد  

 250  250  1 عدد

  

 

أمبير جهد  31بريزة مع لمبة بيان قدرة  220  3فاز  2ف 
 سلك مفردة مع األرضى غاطسة بالجدار للمكيفات

 500  250  2 عدد

  

فاز داخلى2فولت  221امبير  31مفتاح فصل    500  250  2 عدد 

  

فاز خارجى2فولت  221امبير  31مفتاح فصل    1000  250  4 عدد 

  

فاز داخلى3فولت  221امبير  31مفتاح فصل    1000  250  4 عدد 

  

فاز خارجى3فولت  221امبير  31مفتاح فصل    1000  250  4 عدد 

  

فاز داخلى3فولت  221امبير  01مفتاح فصل    500  250  2 عدد 

  

فاز خارجى3فولت  221امبير  01مفتاح فصل    500  250  2 عدد 

  



الكمبيوتر - أنظمة الهاتف   0      التليفزيون - 

  

 0      نظام الهاتف 

  

 2400  300  8 عدد  مم 011 مخرج هاتف غاطس بالجدار على إرتفاع 

  

 

صندوق تجميع الهاتف من النوع الخارجى لإلرتفاع 
مزدوج 25م واالرضية  013  

 3000  3000  1 عدد

  

 6000  6000  1 عدد سنترال اوتوماتيكى 

  

الكمبيوتر نظام        0 

  

 2400  300  8 عدد مخرج كمبيوتر غاطس بالجدار 

  

 1500  1500  1 عدد صندوق تجميع للكمبيوتر 

  

 0      نظام التليفزيون 

  

 400  400  1 عدد ارسال تليفزيون 

  

 3000  3000  1 عدد تجميعة تليفزيون مع مكبر 

  



خط 0تجميعة تليفزيون    3000  3000  1 عدد 

  

 800  200  4 عدد مخرج تليفزيون 

  

 0      نظام انزار الحريق 

  

منطقة 2لوحة تحكم في انزار الحريق سعة    3000  3000  1 عدد 

  

 7200  600  12 عدد مكتشف دحان 

  

 1200  600  2 عدد مكتشف حرارة 

  

 600  600  1 عدد كاسر الزجاج 

  

بوصة 01جرس حريق قطر    800  800  1 عدد 

  

 500  500  1 عدد نهاية مقاومة خط 

  

 400  400  1 عدد مخرج مقاوم للعوامل الجوية 

  

 

   اللوحات الكهربائية
 

  0 

  

 

سلك 0داخلية  025/ 221لوحة توزيع رئيسية جهد   1 عدد 

 

5000  5000 

  

 

خط6داخلية  023/ 221جهد  فرعية لوحة توزيع lp 1 عدد 

 

4000  4000 

  

 

 1 عدد pb لوحة توزيع

 

3000  3000 

  

 

   الحماية من الصواعق

 

5000  0 

  

 

 4 عدد مانع صواعق

 

2000  8000 

  

 

 110 م.ط شريط نحاس

 

200  22000 

  



 

مم  51سلك نحاس قطر   32 م.ط 

 

100  3200 

  

 

   االثاث
 

  0 

  

 

   الفصول الدراسية

 

  0 

  

 

 192 عدد مقعد للطلبة

 
  0 

  

 

دة للطلبةمنض  192 عدد 

 
  0 

  

 

مم 0211*0111سبورة ثابتة   4 عدد 

 

2200  8800 

  

 

 4 عدد بروجكتور

 

5000  20000 

  

 

 4 عدد كرسى للمدرس

 

800  3200 

  

 

 4 عدد مكتب للمدرس

 

2000  8000 

  

 

   مكتب الضابط
 

  0 

  

 

mdf  2 عدد    سم من خشب 31*031مكتب مقاس 

 

2500  5000 

  

 

البالستك منجد بالقماش كرسي من  2 عدد 

 

450  900 

  

 

 6 عدد حزانة مستندات

 

1000  6000 

  

 

 2 عدد كنبة بثالث مقاعد

 

2000  4000 

  

 

 8 عدد كرس ثابت

 

500  4000 

  

 

 2 عدد منضدة مستطيلة

 

800  1600 

  

 

 1 عدد منضدة دائرية

 

800  800 

  

 

 2 عدد منضدة قهوة

 

500  1000 

  

 

سينغرفة مدر    
 

  0 

  

 

 6 عدد كنبة بمقعدين

 

600  3600 

  

 

 2 عدد منضدة مستطيلة

 

700  1400 

  

 

 4 عدد منضدة قهوة

 

700  2800 

  

 

   المكتبة
 

  0 

  

 

 6 عدد منضدة مكتبة 

 

2000  12000 

  

 

 36 عدد كرسي مكتبة

 

500  18000 

  



 

   أعمال تنظيف الموقع
 

  0 

  

 

يةمقطوع التسوية والردم   1 

 

30000  30000 

  

 

 300 م.ط بردورات

 

35  10500 

  

 

2م بالطات سمنت  190 

 

60  11400 

  

 

2م اسفلت  617 

 

70  43190 

  

 

 1 عدد بالمقطوعية عالمات وتخطيط

 

10000  10000 

  

 

   األعمال الميكانيكية
 

  0 

  

 

 UPVC   مم 01مواسير قطر  55 م.ط  

 

60  3300 

  

 

 1 عدد غرف محابس

 

2000  2000 

  

 

مم 001مواسير صرف صحى قطر   90 م.ط 

 

110  9900 

  

 

 3 عدد غرف تفتيش

 

1000  3000 

  

 

   الكهرباء
 

  0 

  

 

   نظام األرضى العام
 

  0 

  

 

2مم 35سلك نحاس قطر   111 م.ط 

 

100  11100 

  

 

 4 عدد غرف تفتيش

 

1000  4000 

  

 

 6 عدد قضيب أرضى

 

1000  6000 

  

 

متر 3ة إنارة الشوارع أرتفاع أعمد  5 عدد 

 

16000  80000 

  

 

   كابالت القوى
 

  0 

  

 

مم  01* 0مم +  06*  3كابل   30 م.ط 

 

60  1800 

  

 

مم  01* 0مم +  01*  0كابل   12 م.ط 

 

50  600 

  

 

مم  25* 0مم +  0*  5كابل   20 م.ط 

 

50  1000 

  

 

أمبير 51قاطع كهرباء   1 عدد 

 

800  800 

  

 

   كابل الهاتف
 

  0 

  

 

2مم 1.62زوج قطر  21كابل تليفون   250 م.ط 

 

100  25000 

  

  
  

 
  0 

  

          

       

1257016 

  



 

 عدد الوحدة بيان االعمال البند
 جزئية المقاسات

 مالحظات إجمالي
 تنزيل إضافة ارتفاع عرض طول

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 عقد اتفاق خاص

 بتقديم خدمات هندسية استشارية واشراف هندسي لتنفيذ مشروع

.... 

تحرر هذا العقد بين كل  2012/  ../ ..الموافق  ....انه في يوم 
 :من 

يوليو بالقاهرة ويمثلها قانونا في  26شارع  .. – ....شركة  -1
 هذا العقد 

 طرف اول . مدير عام الشركة ....

 للتصميمات المعمارية واالستشارات الهندسية  .... -2

ويمثلها قانونا في هذا  -كورنيش النيل بالمعادي  ....ومقرها 
 العقد

 طرف ثاني  ....هندس معماري الدكتور م

 -:وقد تم االتفاق بين الطرفين علي ما يلي 

 تمهيـــد

سنوات قام الطرف الثاني باعداد التصميم  7 - 6منذ اكثر من 
وتم عرضه في حينه علي السيد االستاذ الدكتور .... المعماري ل

علي روعة التصميم المعماري المقدم  الذي وافق وقتها ....
ووجه باستكمال الدراسات الفنية االخري المصاحبة للمشروع 

 .تمهيدا لطرحه للتنفيذ

 . اال ان تنفيذ ذلك المشروع قد توقف حتي تاريخه



مؤخرا في انجاز اعمال المرحلة الثانية  ....وايماء الي رغبة 
بعد تحديث  ....والتي تتضمن انشاء مبني  ....واالخيرة لمشروع 

وتطوير  ....التصميم وتطويره واستكمال وتجديد وتطوير حديقة 
المشروع بصورة متكاملة وتحديث مختلف التجهيزات الفنية 

وذلك وفقا الحدث  ....او  ....سواء بمبني  ....وتقنيات العرض 
 .من تطور وتقنيات وتجهيزات ....ماوصلت اليه تكنولوجيا 

والذي يفيد  ....والموجه الي  ....عام ....وايماء الي كتاب 
والي رد . بالموافقة علي تنفيذ المشروع من خالل التعاقد المباشر

و  ....بالموافقة علي التعاقد المباشر بين  ..../  ../  ..في .... 
بدراسة االحتياجات الالزمة  ....لتنفيذ المشروع مع تكليف  ....

 .لتنفيذ المشروع

ايام الخميس  ....وايماء الي االجتماعات التي عقدت بمكتب 
بحضور  ....يوينو  ..واالربعاء الموافق  ....ابريل  ..الموافق 

والسيد المهندس  ....والسيد اللواء  ....السيد االستاذ الدكتور 
والسيد الدكتور ( الطرف االول بهذا العقد) ....والسيد اللواء .. ..

 (.الطرف الثاني بهذا العقد) ....

علي ما عرضه عليه السيد اللواء  ....والي موافقة السيد الدكتور 
بانجاز المرحلة الثانية من  ....بتكليف السيد الدكتور مهندس  ....

ف علي تنفيذ المشروع علي المشروع كاستشاري مصمم ومشر
بتنفيذ المرحلة الثانية من  ....ان يكون تعاقده ضمن تكليف 

 .المشروع

 . واذ تالقي رضاء الطرفين علي ذلك

 

 

 



فقد تم االتفاق علي تنفيذ المشروع وفقا للشروط والضوابط 
 -:الواردة بالبنود التالية

 البند االول

 .يتجزأ من هذا العقد وبنده االوليعتبر التمهيد السابق جزء ال 

 البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتقديم خدمات استشارية واشراف دوري علي 
تنفيذ اعمال المرحلة الثانية للمشروع وذلك وفقا للخطة 

 .والمرفق بهذا العقد ....والبرنامج الزمني المحدد والمعتمد من 

 البند الثالث

كاتعاب % 2اتفق الطرفين علي تحديد اتعاب الطرف الثاني بنسبة 
تصميم واشراف دوري علي التنفيذ وذلك قياسا لميزانية تقديرية 

 45لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع اجمالي مبلغ وقدره 
بحيث ال يجوز للطرف الثاني المطالبة باي اتعاب . مليون جنيه

اما . ية عن هذه الميزانية التقديريةاضافية ان زادت التكلفة الفعل
اذا كانت التكلفة الفعلية للمشروع اقل من الميزانية التقديرية 

لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع فيتم حساب اتعاب الطرف 
وبناء عليه يلتزم الطرف االول . من تلك التكلفة% 2الثاني بنسبة 

 -:صيلي التالي علي النحو التف% 2بان يدفع للطرف الثاني نسبة 

الف جنيه فقط مائتان الف جنيه  200مبلغ وقدره : دفعة اولي 
 .مصري عنـد التوقــيع علي هذا العقـد

الف جنيه فقط مائة الف جنيه  100مبلغ وقدره : دفعة ثانية 
للرسومات والمستندات النهائية  ....مصري عنـد اعتمـاد 

 .للمشروع



الف  الف جنيه فقط مائة 100غ وقدره مبل: دفعة ثالثة 
جنيه مصري عند تقديم رسومات ومستندات المشروع 

للحصول علي ترخيص البناء من الجهات الرسمية 
 .المعنية

الف جنيه فقط مائة الف  100مبلغ وقدره : دفعة رابعة 
 .جنيه مصري عند استالم رخصة بناء المشروع

فقط اربعمائة الف جنيه  400مبلغ وقدره : دفعة خامسة 
وهي . شهر اشراف 20الف جنيه مصري موزعة علي 

المدة المقررة بالخطة لتنفيذ المشروع وبذلك يتقاضي 
الف جنيه عند نهاية كل  20الطرف الثاني مبلغ وقدره 

 .شهر اشراف دوري بالموقع

ويكون الطرف الثاني مسئول مسئولية كاملة علي سداده 
وحيث ان . فيذ هذا العقدللضرائب المستحقة عليه بموجب تن

( مبلغ وقدره تسعمائة الف جنيه مصري ) اجمالي هذه االتعاب 
تمثل اعباء تكلفة استشارية تضاف الي تكلفة تنفيذ المشروع لذا 
فال تخضع الي خصومات ضريبية قد تفرض علي الطرف االول 

 .....من قبل 

 البند الرابع

يلتزم الطرف الثاني بتقديم مقايسة نهائية لمختلف الكميات 
والمواصفات الخاصة بالمشروع وتسليمها للطرف االول بعد 
مضي ثالثة اشهر من تاريخ التوقيع علي هذا العقد اواستالم 

الدفعة االولي من االتعاب ايهما اقرب حتي يتسني للطرف الثاني 
ذا التعاقد وعلي ان تشمل تسعير المرحلة الثانية للمشروع محل ه

هذه المقايسة جميع بنود التنفيذ في مختلف التخصصات الفنية 
بالمشروع شامال اعمال التحديث والتقنيات التي ستستخدم سواء 

او للعرض ( ....حديقة العرض )الخارجي  ....بالنسبة للعرض 
 (.....مبني )الداخلي 



 

 البند الخامس

رية طوال مدة تنفيذ المشروع محل التعاقد مدة تنفيذ هذا العقد سا
مع ضرورة تحقيق خطة تنفيذ المشروع والبرنامج (  ....) 

وتطبيق كل ما ورد بتلك الخطة  ....الزمني المحدد والمعتمد من 
 . من بنود واشتراطات فنية ومالية ملزمة لكال الطرفين

 البند السادس

خدمات االستشارية المطلوبة من الطرف الثاني بموجب هذا ال
 العقد

 . مرحلة اعداد الرسومات ومستندات طرح المشروع -:اوال

اعداد المشروع المعماري االبتدائي للعرض واالعتماد من  -1
..... 

 ....ة في ضوء اعتماد اعداد جميع الرسومات التنفيذية النهائي -2
اعداد : بحيث يتضمن ذلك . االبتدائيللمشروع المعماري 

اعداد  -الرسومات التنفيذية المعمارية واالنشائية للمشروع 
صحي )الرسومات التنفيذية لالعمال الكهروميكانيكية بالمشروع 

لتأمين اعداد الرسومات التنفيذية العمال ا -( تكييف  –كهرباء  –
حديقة )واالنذار المبكر ضد السرقة والحريق وتنسيق الموقع 

 (.....العرض 

اعداد دفاتر الحصر والكميات والمواصفات الفنية والشروط  -3
نسخة  12العامة والخاصة وكافة مستندات الطرح وذلك بعدد 

التمام اعمال التراخيص والطرح او تسليم اسطوانة كمبيوتر 
(CD  اوDVD )وذلك . عليها جميع ما ورد بهذا البند من اعمال

حتي يتمكن الطرف االول بمعرفته من طباعة ما قد يلزمه من 



اعداد للنسخ سواء الستخراج التراخيص او اثناء مراحل التنفيذ 
 .المختلفة للمشروع

 .مرحلة االشراف علي التنفيذ -:ثانيا

بصفة دائمة بالموقع ( معماري او انشائي ) تواجد مهندس  -1
كمدير . طوال فترة التنفيذ وحتي االستالم االبتدائي لكافة االعمال

للموقع خالل فترات االشراف علي التنفيذ من قبل استشاري 
 . المشروع

وذلك . اشراف دوري للطرف الثاني لمراحل تنفيذ المشروع -2
كلما اقتضت الضرورة تواجده وتبعا لسير االعمال التنفيذية 

 .ية بالموقعالجار

تأمين اشراف دوري من جهازه الفني المتخصص في مختلف  -3
االعمال التخصصية والفنية الجارية بالمشروع وذلك كلما اقتضت 

الضرورة لذلك االشراف وتبعا لسير االعمال التنفيذية الجارية 
 .بالموقع

اصدار اوامر التنفيذ بالموقع واعتماد العينات ومراجعة تنفيذ  -4
المها وحل كافة مشاكل التنفيذ واعتماد حصر كافة االعمال واست

 .االعمال المنفذة حتي االستالم االبتدائي للمشروع

 البند السابع

يلتزم الطرف الثاني ببذل المهارة والعناية والمثابرة في تأدية 
الخدمات المنصوص عليها في العقد مع تنفيذ جميع التزاماته 

و وارد بالعرض المقدم بحسب االصول المهنية المقررة وكما ه
 .منه

 

 



 البند الثامن

ال يجوز للطرف الثاني التنازل للغير كليا او جزئيا عن هذا العقد 
بدال منه في تنفيذ هذا او التنازل عن حقوقه او احالل طرف اخر 

العقد او جزء منه كما ال يجوز له التعاقد من الباطن علي انجاز 
 .لتعاقد المذكور او انهاؤهالعقد او تعديل ااالعمال موضوع هذا 

 البند التاسع

تسري احكام التشريعات الخاصة بالمهندسين ونقابة المهن 
الهندسية بشان التزامات االستشاري وواجباته وكذا احكام القانون 

 .نه نص خاص وصريح في هذا العقدأالمدني فيما لم يرد بش

 البند العاشر

لموضح بصدر هذا العقد يقر الطرفان بان كل منهما اتخذ العنوان ا
محال مختارا له توجه اليه جميع المكاتبات واالوراق والمستندات 
الخاصة بالعملية موضوع هذا العقد وفي حالة تغيير المقر يلتزم 

الطرف الذي غير مقره باخطار الطرف االخر بذلك بخطاب موصي 
عليه بعلم الوصول في خالل عشرة ايام واال اعتبرت مراسالته 

 .ذا العنوان صحيحةعلي ه

 البند الحادي عشر

اذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ االعمال موضوع هذا العقد 
 89تسري في شأنه غرامات التاخير طبقا الحكام القانون رقم 

 .1998لسنة 

 

 

 



 البند الثاني عشر

. حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها
 .....اال بعد اعتماده من وال يسري تنفيذ بنود هذا العقد 

 

 الطرف الثاني                        الطرف االول

 :االسم                               : االسم 

 :التوقيع                             : التوقيع 

 

 

 

 

 
 



  عمارة سكنيةعقـد مقاولـة إنشاء 
  ......... /......... /...... :الموافق                  إنه في يوم

  : قـد تم االتفاق بين كل من
 

                       / : السيدالطرف األول 
 :               بطاقة رقم
 العنوان :
  : التليفــون
  ) المالك (

 
                              : السيد : الطرف الثاني 

 :               بطاقة رقم
 : العنـوان

 :                      التليفــون 
 بطاقة ضريبية :                    

 سجل تجاري :
 )المقاول ) 
 

 :  تم االتفاق بينهم عـلى ما يلي
 

  2م....يمتلك الطرف األول قطعة ارض تبلغ مساحتها حوالي 
لما كان الطرف األول يرغب بإقامة منزل و (  باللغة العربية)

اإلضافة إلى السور وحسبما جاء بالرسومات ب(  ....مكون من ) 
 6الهندسية المعتمدة وكذلك رخصة البناء الواقعة في مدينة 

ضمن مشروع ابني  ( ) أكتوبر منطقة ) ( قطاع ) ( قطعة رقم
 .أكتوبر 6ه نبيتك و حسب اشتراطات جهاز مدي

المذكورة حسب  القطعةحيث قبل الطرف الثاني القيام ببناء و
لمواصفات والرسومات الهندسية المعتمدة المرخصة الشروط وا

 . وحسب الشروط والمواصفات التالية
 



 
 

 :أواًل شروط العـقـد
  .تعتبر المقدمة والتصميم جزءًا ال يتجزأ من العـقـد ومكملة له -1
الهندسية  الرسوماتالطرف الثاني باإلطالع عـلى يقر - 2

وإنه يتعـهد بااللتزام بما جاء في  أكتوبرالمعـتمدة من جهاز مدينة 
المخططات وإرشادات الجهاز وإتباع شروط األمن والسالمة و 

  . الجهاز مهندسي عم النهائيةو  المبدئيةحضور المعاينات 
يقوم الطرف الثاني بإنجاز جميع المعامالت المتعلقة بالجهاز  -3

لسور و وذلك تمهيدًا للبدء بالعمل مع االلتزام باالرتدادات و ا
حالة تأخر المقاول عن  فيو بالرخصة  المعتمدةالواجهات  ألوان

مخالفة ما جاء بالرسومات  أو حدهالمدة الزمنية لكل مرحلة على 
يتم تعويض المالك بقيمة الدعم  المعتمدة بالرخصة الهندسية

المتفق عليها بموجب  التأخيرامات رغ إلى باإلضافةالمستحق 
 . عقدمن هذا ال 11البند رقم 

يقوم الطرف الثاني بتسليم المالك جميع مراحل العمل من  -4
نجارة وحدادة و صب وبناء وال يجوز االنتقال من مرحلة إلى 

بمواعيد الصب وذلك  إعالمهأخري إال بعد االتصال بالمالك و 
  . لتسهيل سير العمل وإتمام العمل عـلى الوجه األكمل

 المهرةبجلب العمالة يلتزم الطرف الثاني بموجب هذا العقد  -5
ذات الكفاءة العالية ولديهم الخبرة الكافية إلتمام جميع األعمال 

  . حسب أصول المصنعية
  : المواصفات المكلف بها الطرف الثاني

  . توفير ما يلزم من معدات كهزاز وغيره صالح للعمل -1
دول خالي من الشوائب والصدأ وبالسماكات مجالحديد معتمد  -2

  . المطلوبه
الخشب يكون من النوع الجيد والتدعيم و التقويات للخشب  -3

  .مسئولية المقاول
أعمال الحفر حسب المناسيب المعتمدة بالمخطط و المحددة  - 4

بالرسومات ويجب دك األرض و األماكن المردومة بالدكاك بعد 



  .ال زيادة إتمام الحفر أو الردم ب
جميع أعمال الردم عـلى طبقات حسب أصول المصنعية حول  - 5

القواعـد مع غمره بالمياه ودك الردم جيدًا وال يتم الردم حول 
  . القواعـد إال بعـد العزل و معاينة جهاز المدينة

جميع أعمال الخرسانة العادية والمسلحة حسب الرسومات  - 6
وبالمناسيب العادية والمسلحة من الجهاز  المعتمدةالهندسية 

والتقيد باالرتفاع للقواعد و الميد و الشدادات ويجب أستعمال 
  . الهزازات عـند الصب

للخرسانة المسلحة جميع أنواع الحدادة من تقطيع وتفصيل  -7
حسب األبعاد والتفاصيل بالرسومات الهندسية المعتمدة وطبقًا 

  . لألصول الفنية
للجدران الداخلية طبقًا  األحمرأعمال المباني بالطوب  - 8

مع أتباع األصول الفنية  المعتمدةللرسومات الهندسية 
للمونة واستقامة والمواصفات في أعمال المباني ونسب الخلط 

  .يتهاالحوائط ورأس
يلتزم الطرف الثاني بجميع ما جاء بالرسومات الهندسية  - 9

  . المدينة و المالك المعتمدة وإرشادات جهاز
عـلى الطرف الثاني تنظيف الموقع من الداخل والخارج من  - 11

 .مخلفات البناء 
ر ( تبدأ اعتبارًا من شه ..األعمال لهذا العقد )  نجازامدة  - 11

تاريخ الحفر وفي حالة التأخير عن المدة المحددة في العقد يحق 
عن كل يوم  مصريجنيه  ( 1000 ) للطرف األول خصم مبلغ

  .جنيه( على ان يكون استلم المقاول قيمة االعمال ألفتأخير )
يقوم المقاول بمراجعة الرسومات الهندسية المعتمدة   -12

المعمارية مع اإلنشائية مع الصحي وفي حالة وجود أي خالف يتم 
  . اللجوء إلى المهندس المشرف و جهاز المدينة و المالك

توفير الحارس و مصاريف تأمين عـلى الطرف الثاني  - 13
  . الموقع طوال فترة العمل

بأنه اطلع ودرس بنفسه جميع  الثانييقر الطرف   -14
والرسومات والمواصفات الخاصة بالعملية موضوع  االشتراطات



هذا العقد وأنه تحقق من كل التفصيالت الخاصة بها كما عاين 
ودرس طبيعة األعمال المكلف بها الموقع المعاينة النافية للجهالة 

 :  وبالتالي
 بموجب هذا العقد بالقيام بتنفيذ أعمال التعاقد  الثانييلتزم الطرف 

 بمبلغ                إجماليةووفقًا للفئات المبينة بالمقايسة وذلك بقيمة 
 . جنية مصري (                                  )

 
 ثانيًا : المواصفات الفنية 

 
 : أعمال الحفر - 1
 

يعمل الحفر طبقًا لألبعاد المبينة بالرسومات والقياسات  - أ
المناسيب عـلى نفقة  إتباعالهندسية في األعمال الترابية و 

 . المقاول
أبعاد الحفر تشمل الحفر من أي نوع من أنواع التربة سواء  - ب

المعدات واألدوات الصخرية أو الرملية وكذلك توريد جميع 
من ناتج الحفر الالزمة لتلك العملية ونقل المخلفات الزائدة 

 . لألماكن المصرح بها من الجهاز ويتم ذلك عـلى نفقة المقاول
 

  : نقل المخلفاتأعمال الردم و -2
 

نظيفة الأعمال الردم عـلى نفقة المقاول ويتم باألتربة الناعمة و - أ
ء الموردة أو التي هي سوا الطفلةخالية من الشوائب و الو

  . ناتج الحفر
 يتم الرش بالماء والدك بواسطة اآللة المخصصة لذلك   - ب

سم لكل طبقة أو  31 عن) الدكاك ( وعـلى طبقات بسمك ال يزيد 
  . حسب تقرير الجسة

   . تتم عـلى نفقة الطرف الثانينقل المخلفاتأعمال  - ت
 

 



 :  الحدادة المسلحةأعمال  -3
 

يجب استخدام الكراسي لوضع شبكات التسليح وكذلك  - أ
بسمك الغطاء الخرساني بالنسبة إلى  األسمنتي البسكويت

أو  العموديةشبكات التسليح الموضوعة بجوار القوالب 
 .األجزاء األخرى 

يجب تركيب متاليت في أركان األعمدة بعد توفيرها من قبل  - ب
  . المقاول

بعد توفيرها  البدروميجب تركيب بسكويت بالستيك بحوائط  - ت
 .من قبل المقاول 

 
 :  الخرسانةصب أعمال  - 4
 

يجب استعمال هزاز ميكانيكي للخرسانة بكل المراحل وبصورة  - أ
بحيث ال يؤدي استعمال الهزاز إلى فصل المكونات  صحيحة

الخرسانية عن بعضها وكذلك ال يسمح بالتوقف ألعمال الصب 
 .في األعمدة 

ت المطلوبة من األعمال عـلى المقاول أن يحدد الكميا - ب
الخرسانية عـلى حسب الكميات الواردة بالرسومات الهندسية 

المعتمدة عـلى أن تكون جميع الخرسانات المدفونة والمالصقة 
 351لعادية وللخرسانة ا 3كجم / م 251مقاومة ذات للتربة 

 . للخرسانة المسلحة 3كجم / م
 يجب رش العبوات الخشبية رشًا غزيرًا بالمياه قبل البدء - ت

بصب الخرسانة بنصف ساعة عـلى األقل وذلك لقفل الفواصل 
 . بين األلواح الخشبية والمحافظة عـلى ماء الخرسانة

و تاريخ  42من  أكثريلتزم المقاول باستخدام اسمنت برتبه  - ث
 في المستخدمةتكون كمية الزلط  أناقل من شهر و  الصالحية
 . ضعف كمية الرمل الخرسانة

 
 



 
 :  المسلحة عمال النجارةأ -5
 

أن تطابق القوالب و الشدات الخشبية تمامًا لألبعاد يجب  - أ
الرسومات الهندسية المعتمدة وأن بواألشكال كما هو مبين 

رب مونة األسمنت وأن تتحمل الثقل تكون متينة وال تسمح بتس
 . دون أي صدمات للخرسانة المتصلة جزئيًا أثناء فكها

بمراعاة فك الخشب عن الخرسانة في المدة  المقاوللتزم ي - ب
 . أيام 11األسقف  -ساعة  24 األعمدة : التالية

يلتزم المقاول بتوفير واستعمال  : المستخدمأنواع الخشب  - ت
الخشب الجديد لألعمدة ذو النخبة الممتازة مع الدق على 

 . الصب لمنع التعشيش أثناءالخشب 
لتزم المقاول برش الخرسانات بالمياه بعد الصب يوميا لمدة ي - ث

 . أسبوع
 

   : بالطوب  أعمال البناء - 6
 
و  المعماريحسب التصميم  األحمرأعمال المباني بالطوب  -أ 

 61 عن سم و ارتفاعها 21قل سمكها عن يقصة الردم ال  مباني
 . الصفريسم عن المنسوب 

يتوجب عـلى المقاول تقديم كل ما يلزم لبناء المباني من يد  - ب
رش الطوب جيدًا بالماء قبل يأن  المقاولوعلى  عاملة ماهرة 

 .م االستخدا
 
 :  أعمال العزل -7
 

نوعية ) بيتومين اسود على طبقة من العازل  2يتم استخدام عدد 
و قصة الردم  الخارجيةو  الداخليةلخرسانات من االساخن( لكل 

بارتفاع اقل من المنسوب مع التعهد بتقديم ضمانات  الخارجية
  . سنوات 11لألعمال وصيانتها لمدة 



موقعة من الطرفين وقد تسلم كٌل من حرر هذا العقد من نسختين 
 الطرف األول والطرف الثاني نسخة للعمل بمقتضاها

 
 التوقيعات

 
 الطرف األول 

                                                        
                                                               :االسم 

 التوقيع :
                                                             

 الثانىالطرف 
 

   :االسم 
 التوقيع :
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