المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية و التنمية االجتماعية

الجميعة الخيرية لتحفيظ القران الكريم ( مكنون ) بالرياض

كراسة ومواصفات

مشروع مركز الشرق وأكاديمية تاج

تشطيبات

()1

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية و التنمية االجتماعية

الجميعة الخيرية لتحفيظ القران الكريم ( مكنون ) بالرياض

رقــم
البنـد
1

وصـــــــــف البنـــــــــد

تشطيبات
الـوحـدة

الكميــة

أعمال التبليطات واألرضيات:

بالمتر المسطح تركيب بالط بورسالن لألرضييا  60× 60بسيرريتتااز  70لاير للمتير
زمن أجود اينواع المانع لالنزيق زحسب اللون المطلوب (برد اعتماد الريني) زالئةي) تليم

م2

848

فرش) الرم زمون) اللصق غيرا مين نيوع كيربونيد زالترزتبي) زطبقيا للرسيوما زحسيب
أصول الصناع) زاللرزط زالمواصئا الئني).

2

بالمتر الطيولى تورتيد زتركييب نرلي) سييرامي بارتئياع  10سي مين نئيو نوعيي) بورسيالن
المرتمدة لألرضيا

حسب اللون المطلوب ز(برد اعتمياد الريني) زتراعيى انتظيا اللااميا

مط

625

الرأسي) زاألفقي) زكذا أن تكون لااما الايدران ماايتيل للااميا األرضييا زالئةي) مامي
عليها الترزتب) طبقا للمواصئا الئني) زأصول الصناع) .

3

بالمتر المسطح تركيب بالط بورسالن لألسطح ز ايحواش  60×60من أجود اينواع المانع
لالنزيق مقاس  0.9*40*40س زحسب اللون المطلوب (برد اعتماد الرين) زالئة) تلم
فرش) الرم زمون) اللصق زالترزتب) شام مما جميرل زطبقا للرسوما زحسب أصول
الصناع) زاللرزط زالمواصئا الئني).

م2

170

اإلفـــردي بالـريــال
ا
السعــر
كتـــــــــابــــة
رقمـــا

السعر اإلجمالي
بالــريــال

()2
المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية و التنمية االجتماعية

الجميعة الخيرية لتحفيظ القران الكريم ( مكنون ) بالرياض

رقــم
البنـد
4

وصـــــــــف البنـــــــــد
بيالمتر الطييولى ق ي

الـوحـدة

الكميــة

زتركيييب نرليي) سيييرامي لألحييواش بارتئيياع  10س ي ميين نئييو نوعييي)

السيرامي المرتمدة يرضيا الغرف حسب اللون المطلوب ز(بريد اعتمياد الريني) بيالغرف

مط

231

زتراعى انتظا اللااما الرأسي) زاألفقي) زكذا أن تكيون لااميا الايدران ماايتيل للااميا
األرضيا زالئة) مام عليها الترزتب) طبقا للمواصئا

5

الئني) زأصول الصناع) .

بييالمتر المسييطح تركيييب بييالط سيييرامي لاييدران الامامييا زالمطيياب زغييرف الغسييي بمييا
يتتااز سرره  45رتاي للمتر مقاس  60×60حسيب ايليوان المطلوبي) ميع عمي الالييا
زالتلكيال زالبانوها زطبقا للموضيح بالرسيوما زالئةي) مامي عليهيا اللصيق زالترزتبي)

م2

454

طبقا للمواصئا الئني) زأصول الصناع) زترليما المهندس الملرف زالقيياس هندسيع عليى
ان تت خص الئتاا ايكبر من . 2 1

6

أعمال الرخام :

بالمتر الطولع تركيب درج سل رخيا مين النيوع بمبيرادزر أز حسيب بختييار الطيرف األول
بسرر يتتااز  200لاير أز ما تماثلل من أجود اينواع زتتكون من قائم) سم 2س زنائم)
سم

 4س مع البر لاافي) النائمي) زعمي الدبلي) زالئةي) مامي عليهيا عمي ميانع اينيزيق

بالنائم) زجميع أعمال الاالي زالصيق طبقيا للمواصيئا الئنيي) ز أصيول الصيناع) زحسيب
اللون زالرين) المرتمدة زاللرزط الرام) زالمواصئا الئني) زترليما المهندس الملرف.

مط

568

السعــر اإلفـــرادي بالـريــال
كتـــــــــابــــة
رقمـــا

السعر اإلجمالي
بالــريــال
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المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية و التنمية االجتماعية

الجميعة الخيرية لتحفيظ القران الكريم ( مكنون ) بالرياض

رقــم
البنـد
7

وصـــــــــف البنـــــــــد

الـوحـدة

الكميــة

بالمتر المسطح تركيب رخا أرضيا لبسطا الدرج من توع بمبرادزر ي تتااز  280لاير
بالمتر من أجود اينواع مقاس  60 * 30س (برد اعتماد الريني) زالئةي) تليم موني) اللصيق

م2

120

زالتلميع زالالى  ,,ال ي زحسب أصول الصناع) زاللرزط زالمواصئا الئني).

8

بالمتر الطولع ق

زتركيب نرل) رخا من نئو النوعي) المرتمدة حسب اللون المطلوب سم

 2سي للييدرج زالئةيي) تلييم اللصييق زالترزتييب زالتلميييع شييام مميا جيمرييل زحسييب أصييول

مط

الصناع) زاللرزط زالمواصئا الئني)
9

أعمال زحاج  :توريد وتركيال

ووطعالم ال طاج اللش طا ال لف الم و الود الرلر علال لاالوط

طاج لش  12لم وكلفة ل يلجم و
وطا وطل لت طا نية.

عينة رت دة

طالست اللر وسسال للالو طالالنلعة

م2

240

السعــر اإلفـــرادي بالـريــال
كتـــــــــابــــة
رقمـــا

السعر اإلجمالي
بالــريــال
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المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية و التنمية االجتماعية

الجميعة الخيرية لتحفيظ القران الكريم ( مكنون ) بالرياض

رقــم
البنـد
10

وصـــــــــف البنـــــــــد

الـوحـدة

الكميــة

أعمال الدرابزينات :
بالمتر الطولى تورتد زتركيب درابزتن للدرج من قطاعا الادتد المليغول زكوبسيت) خليب
ماهوجنى  4*2أز استانلو استي بدزن جاج مثبت) بمسامير بورم) بالدرابزتن الادتد المثبت
فييع المبييانع أز الخرسييان) بخييو

مط

120

حدتييد 0.5×5س ي زبمونيي) اسييمنت زرم ي  3 :1ي زطبقييا

للموضح بالرسوما زحسب أصول الصناع) زاللرزط الرام) زالمواصئا الئني) زترليميا
المهندس الملرف.

11

أعمال االبواب الخشب  :بالردد تورتد زتركيب أبواب مين قطاعيا الخليب زقليرة سيندتان
ضلئل طبقا للرسوما زطبقا للرسوما التئصيلي) زاللرزط الرام) زالمواصئا الئني) زالئة)

عدد

24

تلم اإلكسسوارا زالكوالين من أجود األنواع زالدهان ببوت) الالكي) زك ما تلز زمن عين)
مرتمدة.

12

13

أعمال األبواب الحديد :
بالردد تورتد زتركيب باب مداخ الممرا مقاس 2.50*1.50من القطاعا الادتد
دزرفتين متاركتين ز جاج مسلح مثبت بالدرف) زتاليد صاج من أسئ زمصبرا حدتد
زالئة) تلم اإلكسسوارا زالكوالين من أجود
مترامد من أعلى زطبقا ( للرسوما
األنواع ( )Yaleزالدهان ببوت) الالكي) زالتثبيت الخرسان) زكاف) ما تلز زمن عين) مرتمدة
أعمال أاللومنيوم  :بالردد تورتد زتركيب شبابي

م2

8

درفتين متاركتين أفقيا بياينزيق از درفي)

من قطاعا ايلومنيو قطاع ( 12دبي جيالس زشيب مريدنع زطبقيا لرسيوما التئصييلي)
زالئة) تلم اإلكسسوارا زالمقابض زكاف) ما تلز زمن عين) مرتمدة من ايستلاري حسيب
اللون المادد زحسب أصول الصناع) زالمواصئا الئنيل.

م2

150

السعــر اإلفـــرادي بالـريــال
كتـــــــــابــــة
رقمـــا

السعر اإلجمالي
بالــريــال
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المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية و التنمية االجتماعية

الجميعة الخيرية لتحفيظ القران الكريم ( مكنون ) بالرياض

رقــم
البنـد
14

وصـــــــــف البنـــــــــد

الـوحـدة

الكميــة

أعمال الجبس بورد:
بالمتر المربع تورتد زتركيب اسقف من الابسبورد زكاف) ما تلز زمن عين) مرتمدة من
ايستلاري زحسب أصول الصناع) زالمواصئا الئني).

م2

1000

15

أعمال السقف المستعار  60×60ضد الحريق والرطوبة زكاف) ما تلز زمن عين) مرتمدة من
ايستلاري زحسب أصول الصناع) زالمواصئا الئني).

م2

2655

16

أعمال إسمنت بورد
توريد وتركيب قواطع من االسمنت بورد شامل العزل الحراري الجيد  100×60زكاف) ما تلز
زمن عين) مرتمدة من ايستلاري زحسب أصول الصناع) زالمواصئا الئني).
تورتد ز تركيب زبختبار بردزرا أرصئل خرساني) مسبق) الصنع يا ماتوى أسمنتع يتق
عن  350كا  3 /ز تام على السرر الائر ز الرد ز التسوت) ز الدك تات البردزرا مع
تورتد ز عم فرش) من الخرسان) الرادت) يا ماتوى أسمنتع يتق عن  5س عن البردزرة
لك جانب زكما تلم السرر المونل ز التكمي ز ك ما تلز من مردا زمواد ز أتدي عاملل
إلنها الرم متكامال خاليا من الريوب حسب المواصئا ز األصول الئني) ز المخططا ز
ترليما الاهل الملرفل زتكون مقاسا البردزرا موحده  280مل عرض  300مل برتئاع
ز ان تكون الززاتا الخارجي) تقطع مائ  70 × 30مل  .ز ان تكون البردزرا يا سطح
ناع خالع من الثقوب ز التموجا ز تكون زاتا قائمل ز منتظمل

م2

420

17

مط

138

السعــر اإلفـــرادي بالـريــال
كتـــــــــابــــة
رقمـــا

السعر اإلجمالي
بالــريــال
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وزارة الموارد البشرية و التنمية االجتماعية

الجميعة الخيرية لتحفيظ القران الكريم ( مكنون ) بالرياض

رقــم
البنـد
18

وصـــــــــف البنـــــــــد

الـوحـدة

الكميــة

أعمال الدهانات :
بالمتر المسطح تورتد زعم دهانا ببوت) يا اساس اكرتلكى قاب للغسي من أجود اينيواع
( برد اعتماد الرين) باللون المطلوب للادران الداخلي) زالممرا زاألسقف زتتكون مين طبقي)

م2

2808

اساس  +طبقتين مراون  +طبقتين بوت) شامال مما جميرل زحسب أصول الصناع) زاللرزط
زالمواصئا الئني) زالقياس هندسع على ان تت خص الئتاا ايكبر من 2 1

19

أعمال الواجهات :
دهان الواجهتين الانوبي) زالغربي) نوع ترافانتينو ( برد اعتماد الرين)زاللون

20

م2

756

بالمتر المسطح تورتد زدهان ببوت) مقازم) للروام الاوت) للجدران واالسقف الخارجيب مثي
(رش) أمرتكى زجهين بخالف الوجل التاضيري لزز دهان الواجهيا ( زمين عيني) مرتميدة
من قب ايستلاري قب التورتد شامل) كاف) ما تلز طبقا للمواصئا الئني) زأصول الصناع)
زترليما المهندس الملرف زالقياس هندسع على ان تت خص الئتاا ايكبر من . 2 1

م2

1008

السعــر اإلفـــرادي بالـريــال
كتـــــــــابــــة
رقمـــا

السعر اإلجمالي
بالــريــال

