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  الطرقوتنفيذ صيانة لبنود أعمال النمطية األسعار  

  
  

  الوحدة  بیان األعمـــــــــــــال  م.ر
  ل للتنفیذ.نمطي دالسعر ال  ل للصیانة.السعر النمطي د

  مالحظات
  دینار  درھم  دینار  درھم

  - :أعمال اإلزالة  / أوالً 

1 -1  

البردورات القديمـة  بما في ذلك -: سـم10إزالة األرصفة بسمك 
خلفات إلى المقالب العمومية أو أي مشامالً المونة والرمل مع نقل ال

 المهندس المشرف على مسافة التزيد عن هب يحددسمكان آخر منا
شمل الفئـة المعـدات واآلالت   تو.كم والمحاسبة بالمتر المربع 50

الالزمة واأليدي العاملة وكل مايلزم لهذا العمل وذلك حسب تعليمات 
  .المهندس المشرف

        6  475  2م

1 -2  

 -):حرث سطح الطريق القديم(إزالة طبقات الرصف القديم 
ـ   ق ويشمل جميع ماهو الزم من معدات وآالت لحرث سـطح الطري

القديم مع نقل ناتج الحرث إلى المقالب العمومية أو أي مكان أخـر  
كـم   50حسب تعليمات المهندس المشرف على مسافة التزيد عن 

  . والمحاسبة بالمتر المربع من سطح الطريق المرصوف القديم

    6  000  6  100 2م

1 -3  

وذلك باستخدام آلة الكشط  -:سم5إزالة الطبقات اإلسفلتية مسك 
معدات أخرى تفي بالغرض مع نقل المخلفات إلـى المقالـب   أو أي 

المهندس المشرف علـى   هالعمومية أو أي مكان آخر مناسب يحدد
  .    كم والمحاسبة بالمتر المربع 50مسافة التزيد عن 

        4  495 2م

سم زيادة أو نقص في سمك الطبقة التي تم إزالتهـا  1 عالوة لكل  4- 1
  )3-1(كما هو في البند 

    000  890  000  890 سم

1 -5  

ونقل  - :إزالة كاملة للطبقات مبا فيها األساس واألساس املساعد
المخلفات بعيدا عن موقع العمل إلى المقالب العمومية أو أي مكان 
آخر حسب تعليمات المهندس المشرف على مســافة التزيد عـن  

وتشمل الفئة المعـدات واآلليـات   .كم والمحاسبة بالمتر المربع 50
زمة واأليدي العاملة وكل مايلزم لهذا العمل وذلك حسب تعليمات الال

  .    المهندس المشرف

        5  900 2م

  
  



  
  

  الوحدة  بیان األعمـــــــــــــال  م.ر
  ل للتنفیذ.السعر النمطي د  ل للصیانة.السعر النمطي د

  مالحظات
  دینار  درھم  دینار  درھم

1 -6  

شامالً ) مليان –فارغ (زالة مباني إهدم وبالمتر المكعب  -:هدم مباني قائمة
االساسات مع الفصل يدوياً بين المباني وإذا لزم األمر والعمل يشـمل تسـوية   

أو أي مكان أخر على مسافة التزيد المكان ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية 
       كم  50 عن

        14  150  3م

1 -7  

ل تنظيف اآلبار من المياه والردم ويشم-: إزالة اآلبار السوداء مبسار الطريق
علـى  الدمك ونقل المخلفات للمقالب العمومية أو أي مكان أخرمع علي طبقات 

شمل الفئة المعدات واآلليات الالزمة واأليدي العاملة توكم  50ال تزيد عن  مسافة
  .    وكل مايلزم لهذا العمل وذلك حسب تعليمات المهندس المشرف

        250  000  عدد

  كيلومتر زيادة في نقل المخلفات كما هو في البند الوة لكل واحدع  8- 1
   ويحسب بالمتر المربع) 1-2(و) 5-1(و) 3-1(و) 2-1(و) 1-1( 

    000  035  000  035  2م

1 -9  
 يشمل المعدات الالزمة لتنفيذ هذا البنـد حيـث يـتم    -:ختديش سطح الطريق

مات المهنـدس  تخديش سطح الطريق حتى يكون جاهز للرصف عليه حسب تعلي
  .المشرف

        1  350  2م

  -:أعمال األتربة  /ثانياً 

2 -1  

اليزيد قطرها (ويشمل تنظيف الموقع ونزع الحشائش واألشجار  -:نظافة املوقع 
م من سطح األرض كذلك إزالة المخلفـات  1.50مقاسة على ارتفاع ) سم10عن 

مكان أخـر   واالنقاض من أي نوع وتجميع ذلك ونقله للمقالب العمومية أو أي
وطبقاً لتوجيهات المهنـدس  كم  50وعلى مسافة ال تزيد عن بعيداً عن الموقع 

ل المشرف والمحاسبة بالمتر المسطح شامالً جميع ماهو الزم وضروري للحصو
  . على موقع التشغيل نظيفاً للبدء في أعمال الحفر والردم

    1  750      2م

2 -2  

ل هذا البند تجهيز وتسوية ويشم -:طبقات الرصف  تجتهيز وتسوية ما حت
بعد إزالة الطبقات العليا بحيث يتم الوصول إلى ) التربة الحاملة(طبقة التأسيس 

كـم الالزمـة     20وعلى مسافة التزيد عن المطلوب مع توريد التربة  المنسوب
المهنـدس  ال اآلالت والمعـدات حسـب تعليمـات    المطابقة للمواصفات واستعم
  . المربعالمشرف والمحاسبة بالمتر 

        2  475  2م

2 -3  
عالوة نظير الزيادة في مسافة االتربة الصالحة للردم لكل واحد كيلو متر زيادة 

          100  2م   عن المسافة الواردة في البند السابق

  
  
  
  



  
  

  الوحدة  بیان األعمـــــــــــــال  م.ر
  ل للتنفیذ.السعر النمطي د  ل للصیانة.السعر النمطي د

  مالحظات
  دینار  درھم  دینار  مدرھ

2 -4  

ويشمل هذا البند الحفر والقطـع فـي    -:احلفر يف الرتبة العادية
بعيـداً  للتربة الغير صالحة للردم التربة العادية مع نقل ناتج الحفر 

ويشمل التسوية النهائية .كم 50مسافة التزيد عن لعن موقع العمل 
  .طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

    5  750      3م

2 -5  

ويشمل جميع مـايلزم الحفـر فـي     -:احلفر يف الرتبة الصـخرية
الصخور التي اليمكن إزالتها بالمعدات الميكانيكية المستعملة أصالً 
للحفر في التربة العادية ولكن يلزم قطعها بمعدات أخرى خاصة كما 

كم 50يشمل نقل الناتج بعيداً عن موقع العمل في مسافة التزيد عن 
لك طبقـاً للمواصـفات وتعليمـات المهنـدس المشـرف      وجميع ذ

  . والمحاسبة بالمتر المكعب

    25  000      3م

2 -6  

ويشمل هذا العمل توريد األتربة الألزمة لتـرميم  -: إعادة الـردم
األضرار والقطاعات الترابية المنهارة من جسـم الطريـق وذلـك    
باستخدام تربة صالحة يتم جلبها من مواقـع خارجيـة والمسـافة    

كم من موقع العمل على أن يتم الردم علـى طبقـات   20التزيد عن 
سم مع دمكها حسب المواصفات وتشمل الفئة 20اليزيد سمكها عن 

المعدات واآلليات والمواد ومايلزم ذلك طبقاً للمواصفات والرسومات 
  .    وتعليمات المهندس المشرف والمحاسبة بالمتر المكعب

        9  500  3م

2 -7  

حيث يتم تطبيق هذا -: مال تربة من ناتج احلفـرالردم باستع
البند في حالة ثبوت صالحية التربة الموجودة بموقـع المشـروع   
والناتجة من أعمال الحفر دون الحاجة لتوريدها من مواقع خارجية 

شامالً الدمك والرش بالمياه وإجراء التجارب الالزمة حسـب  وذلك 
لمشرف والمحاسـبة  والرسومات وتعليمات المهندس االمواصفات 

  .     بالمتر المكعب

    2  500      3م

2 -8  
موضح في هو نقل المخلفات كما  كيلومتر زيادة عالوة لكل واحـد

) 9-2(، ) 6-2(، ) 5-2(، ) 4-2(، ) 7-1(،) 6-1(البند رقـم  
     وتحسب بالمتر المكعب

    000  070  000  070  3م

  
  
  
  



  الوحدة  بیان األعمـــــــــــــال  م.ر
  ل للتنفیذ.السعر النمطي د  ل للصیانة.النمطي دالسعر 

  مالحظات
  دینار  درھم  دینار  درھم

2 -9  

يشمل جميع مـا يلـزم   -:أعمال الردم لتشكيل جسم الطريـق
لتشكيل جسم الطريق وذلك بحفر وتفريغ وفرش ودمك أتربة مـن  

يحـددها  كـم  50في حدود ) صالحة للردم من خارج الموقع(أماكن 
ف المهندس المشرف والمحاسبة بـالمتر المكعـب   المقاول وبأشرا

والفئة تشمل جميع  قطبقاً للميزانية األبتدائية والختامية على الطري
ما يلزم للوصول للمناسيب التصميمية والعرضية والـدمك علـى   

سـم طبقـاً للمواصـفات وتعليمـات     20طبقات اليزيد سمكها عن 
  .المهندس المشرف

    8  500      3م

  - :لرصفأعمال ا  /ثالثاً 

3 -1  

يشمل هذا البند مـاهو الزم   -:طبقة األساس احلبيبي املسـاعد
سم شامالً 15لتوريد وفرش ودمك طبقة أساس حبيبي مساعد سمك 

وعلـى  سعر المواد المطابقة للمواصفات مع تكاليف الفرش والنقل 
والخلط والتسـوية طبقـاً للمواصـفات    كم  60مسافة ال تزيد عن 

  .رفوتعليمات المهندس المش

    6  150      2م

3 -2  

يشمل هذا البند مـاهو الزم لتوريـد    -:طبقة األساس احلبيبـي
سم على أن يتم 20وفرش ودمك طبقة أساس حبيبي متدرج سمك 

الفرش على طبقتين بعد الدمك شامالً ثمن المواد مع تكاليف النقل 
والخلط والدمك والتسوية كم  60وعلى مسافة ال تزيد عن والفرش 
  .اصفات وتعليمات المهندس المشرفطبقاً للمو

    8  750  9  000  2م

3 -3  

زيادة في سمك طبقة األساس حسـب تعليمـات    سم5عالوة لكل 
وعلى مسافة ال المهندس المشرف أو الزيادة الناتجة عن التصميم 

وذلك الختالف سمك طبقات األساس الحبيبي حسب كم  60تزيد عن 
  .التصميم 

    1  950  1  950  سم

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  



  الوحدة  بیان األعمـــــــــــــال  م.ر
  ل للتنفیذ.السعر النمطي د  ل للصیانة.السعر النمطي د

  مالحظات
  دینار  درھم  دینار  درھم

3 -4  

ويشمل هذا  -:توريد وفرش طبقة أساس حبيبي لزوم األكتاف
كم  60ونقل المواد على مسافة ال تزيد عن البند ماهو الزم لتوريد 

ساس حبيبي لألكتاف حسب التدرج المطـابق  وفرش ودمك طبقة أ
سم على طبقة واحدة بعد الدمك والمحاسـبة  10للمواصفات بسمك 

بالمتر المربع شامالً تكاليف النقل والفرش والدمك والخلط بالميـاه  
  .  والتسوية طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

    5  850  5  850  2م

3 -5  

معاجلـة  ( سـفلت لألكتـافتوريد وإنشاء مكدام مسـقي باال

سم 10يشمل هذا البند توريد أساس مكسر غليظ سمك  -:)سـطحية

بعد الضغط والمحاسبة بالمتر المسطح ، والفئـة تشـمل تسـوية    

المناسيب وضبطها وثمن المواد وفرشها وتسخين البيتومين ورشه 

بعد فرش وضغط المواد الصلبة طبقاً للمواصـفات بحيـث يـرش    

بعـدها   2م/كجم 5بمعدل ) RC2(سريع التطاير البيتومين الساخن 

تضاف طبقة من األحجار المكسرة المتوسطة الحجم بمعدل واحـد  

متر مربع بعد ذلك يرش طبقة مـن األسـفلت    90متر مكعب لكل 

يتبعهـا رش   2م/كجـم  2بمعـدل  ) RC2(الساخن سريع التطاير 

لفئة للمتر المربع وتشمل ا/كجم 10األحجار المكسرة الرفيعة بمعدل 

جميع مايلزم لنهو هذا العمـل طبقـاً للمواصـفات والرسـومات     

  .وتعليمات المهندس المشرف

    9  500  9  500  2م

مادة األساس الحبيبي والمحاسـبة   نظيربالزيادة  كم1عالوة لكل   6- 3
  .بالمتر المكعب

    000  070  000  070  3م

 
 
 
 
 
  

              

  



  
  الوحدة  بیان األعمـــــــــــــال  م.ر

  ل للتنفیذ.السعر النمطي د  ل للصیانة.النمطي د السعر
  مالحظات

  دینار  درھم  دینار  درھم

3 -7  

مـن البيتـومين السـائل نـوع      -:توريد ورش طبقة تشـريب
)MCO ( على السـطح النهـائي لألسـاس     2م/كجم1.5وبمعدل

الحبيبي ولكامل عرضه والفئة تشمل ثمن المواد وتكـاليف النقـل   
ة واآلالت والمعدات واأليدي العاملة وكل ما ونظافة السطح قبل رش

طبقـاً   األعماليلزم لنهو العمل والمحاسبة بالمتر المسطح وتكون 
  .  للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

    1  900  2  000  2م

3 -8  

تشمل توريد وخلط ونقل وفرش طبقة  -:الطبقة الرابطة اإلسفلتية
ج المطلـوب حسـب   من المخلوط اإلسفلتي الساخن مطابق للتـدر 

سم بعد الـدمك والمحاسـبة بـالمتر    6المواصفات الفنية وبسمك 
المسطح والفئة تشمل ثمن المواد وتكاليف النقل والتسخين والخلط 
والفرش والتسوية والدمك وجميع مـا يلـزم طبقـاً للمواصـفات     
والرسومات وتعليمات المهندس المشرف ونسبة اإلسـفلت حسـب   

  .معادلة الخلطة اإلسفلتية

    10  750  11  000  2م

3 -9  

سـائل   تشمل توريد وتسخين بيتـومين  -) :RC2(طبقة اللصـق 
قبل وضـع الطبقـة اإلسـفلتية     2م/كجم 0.5التطاير بمعدل سريع 

ة تشمل ثمن المواد وتكاليف النقل والتسخين والرش ئالسطحية والف
واآلالت والمعدات واأليدي العاملـة وكـل مـايلزم لنهـو العمـل      

بالمتر المسطح طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات والمحاسبة 
  . المهندس المشرف

    1  700  1  800  2م

3 -10  

 تشمل توريد وخلط ونقل وفرش= -:الطبقة السطحية اإلسفلتية
لتدرج المطلـوب  اً لبقطبقة من المخلوط اإلسفلتي الساخن ودمك ط

 عربسم بعد الدمك والمحاسبة بالمتر الم5حسب المواصفات وبسمك 
والفئة تشمل ثمن المواد وتكاليف النقل والتسخين والخلط والفرش 
والتسوية والدمك وجميع ما يلزم طبقاً للمواصـفات والرسـومات   

 ةوتعليمات المهندس المشرف ونسبة اإلسفلت حسب معادلة الخلط
  .اإلسفلتية

    10  350  10  500  2م

3 -11  
البـولمر   بأضافة مادة محسنةوفرش طبقة اسفلتية سطحية توريد 
    13  750  13  750  2م  سم  5بسمك 

  

  
  
  
  



  الوحدة  بیان األعمـــــــــــــال  م.ر
  ل للتنفیذ.السعر النمطي د  ل للصیانة.السعر النمطي د

  مالحظات
  دینار  درھم  دینار  درھم

3 -12  

يشمل هذا البند تنظيف الشـروخ   -:إصالح الشروخ لطبقات الرصـف
عد أعتمادها من المهندس المشرف طبقاً وتسخينها وملئها بمواد خاصة ب

لمواصفات هذا النوع من المعالجة والفئة تشمل المواد والمعدات واآلالت 
الالزمة لهذا النوع من العمل والمحاسبة بالمتر الطولي وتكون مطابقـة  

  .للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف

        4  150  ط.م

3 -13  

يشمل هذا البند قص حواف الحفـر   -:صيانة وترميم طبقات الرصف

معاً أو الطبقة اإلسفلتية التي تحدث بالطبقة اإلسفلتية السطحية والرابطة 

ــط  ــطحية فق ــدات  الس ــتعمال المع ــا باس ــا ودمكه ــا وملئه وتنظيفه

كذلك يشمل هذا البند إزالة أجزاء الطبقة السطحية التي تكون .الميكانيكية 

لحرائق بسبب حوادث السـيارات  لثرت بفعل مواد بترولية أو نتيجة أقد ت

وتشمل الفئة ثمن المواد واأليدي العاملة والمعدات واآلليات وكل مـايلزم  

لنهو العمل طبقاً للمواصفات والرسومات وتوجيهات المهندس المشـرف  

  .   والمحاسبة بالمتر المربع

        22  000  2م

3 -14  

لتقوية الطريق لمنـع أنعكـاس    من الشبك توريد واستخدام حصائر
التشققات الطولية والعرضية المتواجدة بالطبقات اإلسفلتية دون الحاجـة  

رصف وتكسيتها بطبقة تغطية وفقـاً للمواصـفات   اللكشط وإزالة طبقات 
   المعتمدة لهذه األعمال وتعليمات المهندس المشرف

        4  500  2م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الوحدة  ـــــالبیان األعمــــــــ  م.ر
  ل للتنفیذ.السعر النمطي د  ل للصیانة.السعر النمطي د

  مالحظات
  دینار  درھم  دینار  درھم

3 -15  

باسـتخدام تقنيـة إعـادة     -:الصيانة وإعـادة تأهيـل الطريـق
- 15(حسب السمك المطلوب والذي يتراوح من ) Recycling(التدوير

ام مواد الرصف بالطرق وتعتمد هذه الطريقة على إعادة استخد) سم 25
المتضررة عن طريق حرث وخلط طبقات الرصف المتضررة وإضافة مواد 
رابطة مثل اإلسمنت واإلسفلت أوالمستحلبات األسفلتية وإعـادة فرشـها   
واستخدامها في مكانها وتشمل الفئة المواد والمعدات واآلالت واأليـدي  

تحدد نسـبة المـواد   وكذلك .العاملة الالزمة وكل ما يلزم إلنهاء العمل 
الرابطة المضافة أو أي مواد أخرى حسب معادلـة الخلطـة األسـفلتية    
الرغوية وطبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ويتم المحاسـبة  

  .بالمتر المربع

        18  000  2م

   -:صيانة األعمال اإلنشائية حلماية الطرق  /رابعاً 

4 -1  

-:جبسـم الطريـقصـة اخلاصيانة أعمال احلماية اخلرسانية 
حماية جسم الطريق بجميع عناصره بما في ذلك صـيانة قنـوات   (

ويشمل هذا البند إزالة المساحات المتضـررة واإلجـزاء   ) الصرف
المتفككة والمجاورة سواء كانت هذه الحماية من الخرسانة العادية 
أو الخرسانة المسلحة مع إعادة دمك طبقة األساس تحتها وعمـل  

وتشمل الفئة ثمن المـواد واأليـدي    سم 10سمك طبقة خرسانة ب
العاملة والمعدات واآلليات وكـل مـايلزم لنهـو العمـل وطبقـاً      
للمواصفات والرسومات وتعليمـات المهنـدس المشـرف ويـتم     

  .المحاسبة بالمتر المربع

        13  255  2م

4 -2  

 ويشمل هذا البنـد   -:إنشاء تكسيات قنوات الصرف اجلانبيـة
سم 15وضع طبقة التكسية سمك وطبقة األساس توريد ودمك مواد 

وتشمل الفئة ثمن المواد واأليدي العاملة والمعدات وكـل مـايلزم   
لنهو العمل وطبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمـات المهنـدس   

  .المشرف 

    22  000      2م

زيادة في سمك طبقة التكسية ويشمل هذا البند سـم  5عالوة لكل   3- 4
    1  320  1  552  2م  ) .4-2(، ) 4-1(

  
  
  
  
  



  الوحدة  بیان األعمـــــــــــــال  م.ر
  ل للتنفیذ.السعر النمطي د  ل للصیانة.السعر النمطي د

  مالحظات
  دینار  درھم  دینار  درھم

4 -4  

ويشـمل هـذا العمـل إصـالح األضـرار       -:صيانة الربدورات
ب بالبردورات التالفة وإزالة األجزاء المجاورة لها والمتفككة وتركي

بردورات بدالً منها بنفس المواصفات من الخرسانة نـوع ثـاني   
سابقة الصب وتشمل الفئة ثمن المواد واأليدي العاملة والمعـدات  
وكل مايلزم لنهو العمل وطبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمـات  

  ..المهندس المشرف 

        27  000  ط.م

4 -5 

ــــــــانية  ــــــــردورات خرس ــــــــب ب ــــــــد وتركي توري
سم أو وفق العينة المعتمدة والبند يشمل 100×سم30×سم15مقاس

القاعدة الخرسانية أسفل البـردورات وخرسـانة الحمايـة خلـف     
البردورة وكذلك الحفر والردم وتشمل الفئة ثمن المـواد واأليـدي   
العاملة والمعدات وكل مايلزم لنهـو العمـل وطبقـاً للمواصـفات     

  .والرسومات وتعليمات المهندس المشرف 

    25  000      ط.م

4 -6  

والبند يشمل أعمال الحفـر   -:إنشاء غرف تصريف مياه األمطار
الالزمة وتوريد وتثبيت الغرف وتوصيلها بالخطوط الرئيسـية أو  

مم مغلفة بالخراسانة بما 200قطر  PVCغرف التفتيش بمواسير 
في ذلك أعمال الحفر والردم الالزمة وتشمل الفئـة ثمـن المـواد    

كل مايلزم لنهو العمل وطبقاً للمواصفات واأليدي العاملة والمعدات و
  .والرسومات وتعليمات المهندس المشرف

    525  000      عدد

حسب  غرف التفتيش لمنسوب سطح الطريق رفع أو خفض أغطية  7- 4
        133  200  عدد   المطلوبالمنسوب 

4 -8  

في وسـط  ) نيوجرسـي -:إنشاء سياج من اخلرسانة املسلحة 
المواصفات العالمية والمعتمدة لهذه  الطريق عند الردم وذلك حسب

األعمال وتشمل الفئة ثمن المواد واأليدي العاملة والمعدات وكـل  
مايلزم لنهو العمل وطبقـاً للمواصـفات والرسـومات وتعليمـات     

  .المهندس المشرف 

    315  000      3م

  
  
 
  
  
  



  الوحدة  بیان األعمـــــــــــــال  م.ر
  ل للتنفیذ.لنمطي دالسعر ا  ل للصیانة.السعر النمطي د

  مالحظات
  دینار  درھم  دینار  درھم

4 -9  

ويشمل هذا العمل تنظيف  -:صيانة التشققات بالعبارات جبميع أنواعهـا 
كافة الشروخ والتشققات الصغيرة الظاهرة في جسم العبارات مع ملئها بمـادة  

أو إي مادة أخرى صالحة ومعتمدة ومطابقة للمواصفات وتشمل  اآلييوكسـي
لفئة ثمن المواد واأليدي العاملة والمعدات وكل مايلزم لنهو العمل وتعليمـات  ا

  . وتتم المحاسبة بالكيلو جرام من المادة المستعملة  المهندس المشرف

        35  000  مجك

               -:أعمال متفرقة  /خامساً 

5 -1  

ويشمل هذا العمل إزالة العالمات الكيلومترية  -:تركيب عالمات كيلومرتية
لتالفة بالكامل مع إعادة تركيب عالمات جديدة طبقاً للمواصفات ويشمل السعر ا

توريد وخلط وصب المواد الالزمة إلنشاء أعمدة خرسانية مسلحة مع نقلهـا  
وتوزيعها وتركيبها في قواعد خرسانية بنهاية الكتف وتثبيت اللوحات المعدنية 

   .س المشرف عليها طبقاً للمواصفات والرسومات وتعليمات المهند

    185  000  195  000  عدد

5 -2  

ويشمل هذا العمل توريد  -:إعادة تركيب عالمات االرشاد والتحذير التالفة 
ير ووضعها في األماكن التي كانت بها ركيب ودهان عالمات االرشاد والتحذوت

سابقاً وذلك وفقاً للمواصفات والفئة تشمل توريد األعمدة واللوحات الالزمـة  
المواد والنقل والتوزيع والطالء المانع للصدأ والطـالء العـاكس    وكذلك ثمن

والكتابة وتثبيت العالمات في المواقع المحددة بقواعد خرسانية وعالمات مرور 
  .سم 90
  .سم60م ويحمل لوحة مثلثة ضلعها 2.40عمود بطول )ا   
  .سم60م ويحمل لوحة دائرية ضلعها 2.55عمود بطول )ب  
  .سم90م ويحمل لوحة دائرية ضلعها 2.55عمود بطول  )ج  
  سم60×سم120م ويحمالن لوحة مستطيلة2.50عمودان بطول ) د  

  
  
  
  
  
  
  
  
  عدد
  عدد
  عدد
  عدد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
180  
185  
195  
320  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
180  
185  
195  
320  

دينار  20تضاف عالوة بقيمة 
في حالة الحفر في تربة 

  صخرية 

5 -3  

ويشمل هذا العمل إزالة األسوار  -:إعادة تركيب السياج املعدني الواقي 
بعادها عن حـرم الطريـق مـع توريـد     إالمرنة التالفة واألعمدة المتضررة و

وتركيب أسوار مرنة جديدة في األماكن السابقة حسب المواصفات وتعليمـات  
  .المهندس المشرف

    70  000  75  000  ط.م

  الوحدة  بیان األعمـــــــــــــال  م.ر
  ل للتنفیذ.السعر النمطي د  صیانةل لل.السعر النمطي د

  مالحظات
  دینار  درھم  دینار  درھم

بعدد عاكس واحـد علـى العالمـة     -:توريد وتركيب أعمدة بالستيكية واقية  4- 5
  .م وفق المواصفات وتعليمات المهندس المشرف1.100وبارتفاع 

    13  250  13  250  عدد



عواكس عين القط معدنيـة  لتخفيف السرعة  -:توريد وتركيب عالمات أرضـية  5- 5
  .حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف

    7  750  7  850  عدد

5 -6  

ويشـمل هـذا البنـد     -:تثبيت األحجار املتساقطة من اجلبال وعند منـاطق احلفـر
توريد شبكات من الحديد وفقاً للمواصفات يـتم تركيبهـا فـي أمـاكن الحفـر الصـخري       

توريـد الشـبكات وتثبيتهـا بمسـامير مدعمـه      وحيث تتساقط األحجار وتشـمل الفئـة   
ت على أن يتم اختيار أنسـب العـروض ماليـاً وفنيـاً     ببالطات خرسانية حسب المواصفا

  على تكلفة التوريد %) 15(وإضافة 

            2م

5 -7  
ويشـمل هـذا البنـد إزالـة الرمـال       -:تثبيت الرمال الزاحفة على الطريق 

ـ التي تزحف على الطريق وإنشـاء مصـدات    ب مجـال العمـل حيـث يـتم     حس
  أو أي طرق أخرى  لتثبيتالحصول ثالثة عروض على االقل 

            2م

5 -8  

ويشمل هذا البند تنظيف سطح الطريق من  -:عادة طالء سطح الطريـقإطالء أو 

األتربة والمواد العالقة بالسطح وتوريد طالء عاكس أبيض وأصفر إلنشاء خطـوط  

ء مستمرة ومتقطعة حسب المواصفات مع صفراء على حافتي الرصف وخطوط بيضا

  -:األخد في الحسبان عالمات اإلرشاد والتحذير الالزمة لهذا البند 

  سم15خطوط صفراء على حافتي الرصف وبعرض  )1

 سم15بمحور الطريق وبعرض متقطعة خطوط بيضاء  )2

 سم15المنحنيات بعرض  بمحور الطريق عندخطوط بيضاء مستمرة  )3

 أسهم األتجاهات )4

 عرضية خطوط توقف )5

  خطوط عبور مشاة )6

  

  

  

  

  ط.م

  ط.م

  ط.م

  2م

  2م

  2م

  

  

  

  

950  

950  

950  

500  

000  

000  

  

  

  

  

1  

1  

1  

14  

14  

14  

  

  

  

  

950  

950  

950  

500  

000  

000  

  

  

  

  

1  

1  

1  

14  

14  

14  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  



  الوحدة  بیان األعمـــــــــــــال  م.ر
  ل للتنفیذ.السعر النمطي د  ل للصیانة.السعر النمطي د

  مالحظات
  دینار  درھم  دینار  مدرھ

5 -9  

ملم تحت منسوب سطح الطريق باالتجاة 200بقطر  توريد وتركيب أنابيب بالسـتيكية

العرضي وذلك لالحتياجات المستقبلية لتحديد خطوط الكهرباء والهاتف ومواسـير الميـاه   

وغيرها من الخدمات وتشمل الفئة ثمن المواد والمعدات وكل مايلزم لنهو العمل وتعليمات 

  .المهندس المشرف 

    65  000  65  000  ط.م

  -:أعمال اخلرسانة األمسنتية  /سادساً 

  

  

  

  

  

6 -1  

ويشمل توريد وخلط ونقل وصب وضغط أنواع الخرسانة المختلفة وذلك لصيانة وإنشـاء  
األساسات والدعامات واألكتاف واألجنحة واألسقف والعبارات الصندوقية وغرف تصـريف  

وحماية الميول الجانبية وتبطين خنادق الصرف مـع اسـتعمال    المياه والمداخل والمخارج
والمحاسبة لكل نوع بالمتر المكعب مع مراعاة أن .االسمنت البورتالندي في جميع الحاالت

والفئة تشـمل جميـع   .حديد التسليح بفرعية له فئات خاصة التدخل ضمن فئه الخرسانة 
وإقامتها وفكها والترطيب وأجور العمال متطلبات العمل من مواد وتكاليف الشدات بالقوالب 

والمعدات وأجور التجارب واالختبارات ومايتبعها من تكاليف نقل أو خالفه وعموماً جميـع  
  .  ما يتطلبه العمل من إلتزامات طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

الزمة والواردة ويشمل الخرسانة ال -:3م/كجم أمسنـت 250خرسانة نوع أول مبعدل 
فيما بعد والمحاسبة بالمتر المكعب وذلك طبقاً للرسومات وللمواصفات وتعليمات المهندس 

  .المشرف
  أنشاء فرشة تحت المواسير والعبارات والحوائط الساندة وكذلك  ) 1

  .تحت غرف التفتيش    
  . إنشاء الخرسانة الالزمة لتطبتين خنادق الصرف) 2
  زمة لعمل التكسية بالمداخل ومخارج  إنشاء الخرسانة الال )3

  العبارات وأكتاف الطريق شاملة فواصل التمدد واإلنكماش     
  .وملئها باالسفلت المطاط   
  إنشاء الحوائط الساندة والحاجزة شاملة فواصل التمدد ) 4

  .واألنكماش وملئها باالسفلت المطاط   
  

  

  

  

  

  

  

  3م

  
  
  
  
  
  
  
000  

  

  

  

  

  
245  

  
  
  
  
  
  
  
000  

  

  

  

  

  
230  

  

  
  
  
 
 
  
  



  
  

  الوحدة  بیان األعمـــــــــــــال  م.ر
  ل للتنفیذ.السعر النمطي د  ل للصیانة.السعر النمطي د

  مالحظات
  دینار  درھم  دینار  درھم

6 -2  

تشـمل العبـارات    -:3م/كجـم أمسنـت053خرسانة نوع ثاني مبعدل 

لمواسـير  الصندوقية والحوائط الساندة المسلحة ومداخل ومخارج العبارت وا

المسلحة وغرف التصريف وأجنحة الكباري المسلحة وكذلك طبقاً للرسومات 

  . والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

    280  000  290  000 3م

6 -3  

ويشمل توريد وتقطيع وتركيب حديـد التسـليح الـالزم     -:حديد التسليح

سـبة  للخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات والتفاصيل الـواردة بهـا والمحا  

بالكيلوجرام لكل نوع والفئة تشمل ثمن الحديد بأقطاره المختلفـة وتكـاليف   

  -:والتركيب وكل ما يلزم  التشكيلالنقل والتقطيع و

  ) 37(حديد طري عادي  -

  

  

  

  

  

  كجم

  
  
  
  
  
  
  
080  

  

  

  

  

  
2  

      

6 -4  

ويشمل توريد ونقل وتوزيع وتركيب  -:االسمنتية المسلحة الدائريةالمواسير 
من الخرسانة األسمنتية المسلحة سـابقة الصـب باألقطـار    ة دائريمواسير 

واألطوال الموضحة بالرسومات مع العلم أن األقطار المذكورة هي األقطـار  
  .الداخلية للمواسير والمحاسبة بالمتر الطولي

  مس 80مواسير قطر ) 1
  مس 100مواسير قطر ) 2
  مس 150مواسير قطر ) 3

  
  
  
  
  
  

  ط.م
  ط.م
  ط.م

    

  
  
  
  
  
  
000  
000  
000  

  
  
  
  
  
  
360  
380  
395  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  األسعار النمطية لبنود أعمال صيانة وتنفيذ الطرقملحق 

  
  مالحظات  قيمتها  نوع املادة  م.ر

  عاة لظروف الطبيعة للمنطقةالجميع البنود مر) 29(التي تقع جنوب خط مشاريع الطرق   %5  عالوة منطقة  1

  الصيانة الطارئة والعاجلة مقابل اعمال  % 20  عالوة لألعمال الطارئة  2

  كم/درهم  70  عالوة نقل للمواد االساسية  3
خاصة بالمواد االساسية وهي االسمنت واالسفلت بجميع مشتقاته وحديد التسليح للمشاريع 

كم وذلك مقابل / درهم  70كم والقيمة  500التي تبعد عن مصادر تلك المواد بمسافة تزيد عن 
  الطن الواحد

  
  
  
  
  
  


