
Phone Number

Region: Admin

اإلجمالي الوحدة سعر الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

4 عدد

 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3

 رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن

1 للطرق عاكسة مرآة

15 عدد

 المزيبق الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 مثبتة  3M reflective sheeting نوع الورق من والوجه فرنية ببويا ومدهونة

 سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على

 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م

مرورية الفتات 2

200 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم  الزفت طبقة على دهان 3

143 عدد
 مع سم 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات المواد كافة

 Cat معدنية عواكس

Eyes
4

1 عدد

 الطبقة سماكة والملون المطبع الزفت من انسيابي مطب وتركيب تقديم السعر يشمل

 بين ارتفاعه يترواح. ملون سم 5 سماكة اسمنتي بالط او الحدل بعد سم 5 االسفلتية

 هو كما ونصف أمتار وأربعة ونصف أمتار 3 بين وطوله  سنتمرات 10و 7.5

(1 رقم مرفق) المرفق التصميم في مبّين

اإلنسيابي المطب 5

2 عدد

 فولت 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة بواسطة وتشحن

 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3

 رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن

ضوئية اشارات 6

3 عدد
: عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

اللزمة االكسسوارات كافة للضوءمع
حماية فواصل 7

20 عدد

 للقطعة انش 1.5 وبقطر سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

 وجهين بدهنها القام بعد المطلوب بالشكل االرض على تثبيتها يتم ان على الواحدة

بويا ووجهين اساس

حديدية تصوينة 8

8 ط م
 الزفت طبقة سماكة تكون أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم

.الحدل بعد سم 5
9 وملون مطبع زفت مطبات

15 2م
 ممر) اشارة فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم

(مشاة
مشاة ممر 10

0 ط م
 إسمنتية جزيرة على للضوء عاكسة أعمدة وتركيب تقديم 

3م/  كغ 350 عيار من المسلح الباطون من إسمنية جزيرة إنشاء السعر يشمل

 مع للضوء عاكسة اعمدة

اسمنتية جزيرة
11

8 ط م سم10سم وإرتفاع 50تقدمي وتركيب فاصل طويل امسنيت عرض  اسمنتي  طرقي فاصل 12

Email Address:

Contace Name & Telephone numbers

 599963 BOQ # 1 -  Intermidate kabelias

Lead Time

Total Amount TTC for BOQ # 1- الياس قب متوسطة

Company Name

VAT (11%)

Total Amount for BOQ # 1 - الياس قب متوسطة

الياس قب رسمية

School Name: متوسطة 08-500769



Phone Number
Region: Admin

اإلجمالي الوحدة سعر الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

1 عدد

 الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق

  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون

 لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص

القاعدة

1 للطرق عاكسة مرآة

10 عدد

 الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 3M reflective نوع الورق من والوجه فرنية ببويا ومدهونة المزيبق

sheeting  متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة 

 المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع

 نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و

مرورية الفتات 2

100 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم  الزفت طبقة على دهان 3

147 عدد
 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات المواد كافة مع سم 10*10
Cat Eyes معدنية عواكس 4

1 عدد

 والملون المطبع الزفت من انسيابي مطب وتركيب تقديم السعر يشمل

 سم 5 سماكة اسمنتي بالط او الحدل بعد سم 5 االسفلتية الطبقة سماكة

 أمتار 3 بين وطوله  سنتمرات 10و 7.5 بين ارتفاعه يترواح. ملون

 مرفق) المرفق التصميم في مبّين هو كما ونصف أمتار وأربعة ونصف

(1 رقم

اإلنسيابي المطب 5

1 عدد

 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة بواسطة وتشحن فولت 12

 وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد

 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب

 الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8

القاعدة لتثبيت

ضوئية اشارات 6

3 عدد
: ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

اللزمة االكسسوارات كافة للضوءمع عاكس
حماية فواصل 7

0 عدد

 1.5 وبقطر سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

 المطلوب بالشكل االرض على تثبيتها يتم ان على الواحدة للقطعة انش

بويا ووجهين اساس وجهين بدهنها القام بعد

حديدية تصوينة 8

8 ط م
 سماكة تكون أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم

.الحدل بعد سم 5 الزفت طبقة
9 وملون مطبع زفت مطبات

0 2م
 فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم

(مشاة ممر) اشارة
مشاة ممر 10

0 ط م

 إسمنتية جزيرة على للضوء عاكسة أعمدة وتركيب تقديم 

 350 عيار من المسلح الباطون من إسمنية جزيرة إنشاء السعر يشمل

3م/  كغ

اسمنتية جزيرة مع للضوء عاكسة اعمدة 11

8 ط م سم10سم وإرتفاع 50تقدمي وتركيب فاصل طويل امسنيت عرض  اسمنتي  طرقي فاصل 12

 599963 BOQ # 2 - Secondary Kabelias

Total Amount for BOQ #2 - Secondary Kabelias

VAT (11%)

الياس قب رسمية
School Name: ثانوية 08-500527

Contace Name & Telephone numbers

Email Address:

Total Amount TTC for BOQ #2 - Secondary Kabelias

Lead Time

Company Name



Phone Number
Region: Admin

اإلجمالي الوحدة سعر الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

1 عدد

 مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8

1 للطرق عاكسة مرآة

12 عدد

 ببويا ومدهونة المزيبق الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة  3M reflective sheeting نوع الورق من والوجه فرنية

 كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول

 الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت

القاعدة لتثبيت

مرورية الفتات 2

50 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم  الزفت طبقة على دهان 3

122 عدد
 المواد كافة مع سم 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات
Cat Eyes معدنية عواكس 4

0 عدد

 سم 5 االسفلتية الطبقة سماكة والملون المطبع الزفت من انسيابي مطب وتركيب تقديم السعر يشمل

 بين وطوله  سنتمرات 10و 7.5 بين ارتفاعه يترواح. ملون سم 5 سماكة اسمنتي بالط او الحدل بعد

(1 رقم مرفق) المرفق التصميم في مبّين هو كما ونصف أمتار وأربعة ونصف أمتار 3

اإلنسيابي المطب 5

1 عدد

 بواسطة وتشحن فولت 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة

 متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف

ضوئية اشارات 6

4 عدد
: كافة للضوءمع عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

اللزمة االكسسوارات
حماية فواصل 7

0 عدد
 ان على الواحدة للقطعة انش 1.5 وبقطر سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

بويا ووجهين اساس وجهين بدهنها القام بعد المطلوب بالشكل االرض على تثبيتها يتم
حديدية تصوينة 8

8 ط م .الحدل بعد سم 5 الزفت طبقة سماكة تكون أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم 9 وملون مطبع زفت مطبات

0 2م (مشاة ممر) اشارة فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم مشاة ممر 10

0 ط م
 إسمنتية جزيرة على للضوء عاكسة أعمدة وتركيب تقديم 

3م/  كغ 350 عيار من المسلح الباطون من إسمنية جزيرة إنشاء السعر يشمل

 مع للضوء عاكسة اعمدة

اسمنتية جزيرة
11

8 ط م سم10سم وإرتفاع 50تقدمي وتركيب فاصل طويل امسنيت عرض  اسمنتي  طرقي فاصل 12

Email Address:

Lead Time

Company Name

Contace Name & Telephone numbers

Total Amount for BOQ # 3 - Elmentary Kabelias

VAT (11%)

Total Amount TTC for BOQ # 3 - Elmentary Kabelias

 599963 BOQ # 3 - Elmentary Kabelias

الياس قب رسمية
School Name: األساسية 08-500188



Phone Number
Region: Admin

اإلجمالي الوحدة سعر الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

4 عدد

 باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص

1 للطرق عاكسة مرآة

20 عدد

 فرنية ببويا ومدهونة المزيبق الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة  3M reflective sheeting نوع الورق من والوجه

 إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي

مرورية الفتات 2

220 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم  الزفت طبقة على دهان 3

139 عدد
 المواد كافة مع سم 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات
Cat Eyes معدنية عواكس 4

2 عدد

 بعد سم 5 االسفلتية الطبقة سماكة والملون المطبع الزفت من انسيابي مطب وتركيب تقديم السعر يشمل

 3 بين وطوله  سنتمرات 10و 7.5 بين ارتفاعه يترواح. ملون سم 5 سماكة اسمنتي بالط او الحدل

(1 رقم مرفق) المرفق التصميم في مبّين هو كما ونصف أمتار وأربعة ونصف أمتار

اإلنسيابي المطب 5

4 عدد

 بواسطة وتشحن فولت 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة

 متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف

ضوئية اشارات 6

8 عدد
: االكسسوارات كافة للضوءمع عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

اللزمة
حماية فواصل 7

0 عدد
 يتم ان على الواحدة للقطعة انش 1.5 وبقطر سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

بويا ووجهين اساس وجهين بدهنها القام بعد المطلوب بالشكل االرض على تثبيتها
حديدية تصوينة 8

8 ط م .الحدل بعد سم 5 الزفت طبقة سماكة تكون أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم 9 وملون مطبع زفت مطبات

20 2م (مشاة ممر) اشارة فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم مشاة ممر 10

0 ط م
 إسمنتية جزيرة على للضوء عاكسة أعمدة وتركيب تقديم 

3م/  كغ 350 عيار من المسلح الباطون من إسمنية جزيرة إنشاء السعر يشمل

 مع للضوء عاكسة اعمدة

اسمنتية جزيرة
11

8 ط م سم10سم وإرتفاع 50تقدمي وتركيب فاصل طويل امسنيت عرض  اسمنتي  طرقي فاصل 12

Contace Name & Telephone numbers

Email Address:

Total Amount TTC for BOQ # 4 - St. Famille Tarchich

Lead Time

Company Name

 599963 BOQ # 4 - St. Famille Tarchich

Total Amount for BOQ # 4 - St. Famille Tarchich

VAT (11%)

ترشيش خاصة
School Name: St. Famille 08-818250



Phone Number
Region: Admin

اإلجمالي الوحدة سعر الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

2 عدد

 باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج

1 للطرق عاكسة مرآة

10 عدد

 والوجه فرنية ببويا ومدهونة المزيبق الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة  3M reflective sheeting نوع الورق من

 3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص 

مرورية الفتات 2

50 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم  الزفت طبقة على دهان 3

137 عدد
 واالكسسورات المواد كافة مع سم 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة
Cat Eyes معدنية عواكس 4

0 عدد

 الحدل بعد سم 5 االسفلتية الطبقة سماكة والملون المطبع الزفت من انسيابي مطب وتركيب تقديم السعر يشمل

 ونصف أمتار 3 بين وطوله  سنتمرات 10و 7.5 بين ارتفاعه يترواح. ملون سم 5 سماكة اسمنتي بالط او

(1 رقم مرفق) المرفق التصميم في مبّين هو كما ونصف أمتار وأربعة

اإلنسيابي المطب 5

1 عدد

 الطاقة بواسطة وتشحن فولت 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية

 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل

ضوئية اشارات 6

8 عدد : اللزمة االكسسوارات كافة للضوءمع عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم حماية فواصل 7

16 عدد
 يتم ان على الواحدة للقطعة انش 1.5 وبقطر سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

بويا ووجهين اساس وجهين بدهنها القام بعد المطلوب بالشكل االرض على تثبيتها
حديدية تصوينة 8

8 ط م .الحدل بعد سم 5 الزفت طبقة سماكة تكون أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم 9 وملون مطبع زفت مطبات

16 2م (مشاة ممر) اشارة فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم مشاة ممر 10

0 ط م
 إسمنتية جزيرة على للضوء عاكسة أعمدة وتركيب تقديم 

3م/  كغ 350 عيار من المسلح الباطون من إسمنية جزيرة إنشاء السعر يشمل

 مع للضوء عاكسة اعمدة

اسمنتية جزيرة
11

8 ط م سم10سم وإرتفاع 50تقدمي وتركيب فاصل طويل امسنيت عرض  اسمنتي  طرقي فاصل 12

Contace Name & Telephone numbers

Email Address:

Total Amount TTC for BOQ # 5 - St. Georges Al Midan

Lead Time

Company Name

 599963 BOQ # 5 - St. Georges Al Midan

Total Amount for BOQ # 5 - St. Georges Al Midan

VAT (11%)

الميدان خاصة
School Name: St. Georges 08-806241



Phone Number
Region: Admin

اإلجمالي الوحدة سعر الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

2 عدد

 باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص

1 للطرق عاكسة مرآة

10 عدد

 فرنية ببويا ومدهونة المزيبق الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة  3M reflective sheeting نوع الورق من والوجه

 إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي

مرورية الفتات 2

20 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم  الزفت طبقة على دهان 3

110 عدد
 المواد كافة مع سم 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات
Cat Eyes معدنية عواكس 4

1 عدد

 بعد سم 5 االسفلتية الطبقة سماكة والملون المطبع الزفت من انسيابي مطب وتركيب تقديم السعر يشمل

 3 بين وطوله  سنتمرات 10و 7.5 بين ارتفاعه يترواح. ملون سم 5 سماكة اسمنتي بالط او الحدل

(1 رقم مرفق) المرفق التصميم في مبّين هو كما ونصف أمتار وأربعة ونصف أمتار

اإلنسيابي المطب 5

1 عدد

 بواسطة وتشحن فولت 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة

 متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف

ضوئية اشارات 6

8 عدد
: االكسسوارات كافة للضوءمع عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

اللزمة
حماية فواصل 7

0 عدد
 يتم ان على الواحدة للقطعة انش 1.5 وبقطر سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

بويا ووجهين اساس وجهين بدهنها القام بعد المطلوب بالشكل االرض على تثبيتها
حديدية تصوينة 8

8 ط م .الحدل بعد سم 5 الزفت طبقة سماكة تكون أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم 9 وملون مطبع زفت مطبات

6 2م (مشاة ممر) اشارة فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم مشاة ممر 10

0 ط م
 إسمنتية جزيرة على للضوء عاكسة أعمدة وتركيب تقديم 

3م/  كغ 350 عيار من المسلح الباطون من إسمنية جزيرة إنشاء السعر يشمل
 مع للضوء عاكسة اعمدة

اسمنتية جزيرة
11

8 ط م سم10سم وإرتفاع 50تقدمي وتركيب فاصل طويل امسنيت عرض  اسمنتي  طرقي فاصل 12

Contace Name & Telephone numbers

Email Address:

Total Amount TTC for BOQ # 6 - New Govermental

Lead Time

Company Name

 599963 BOQ # 6 - New Governmental

Total Amount for BOQ # 6 - New Govermental

VAT (11%)

رسمية
School Name: الجديدة الرسمية 08-821750



Phone Number
Region: Admin

اإلجمالي الوحدة سعر الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

2 عدد

 متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع

 من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت

القاعدة لتثبيت الشوائب

1 للطرق عاكسة مرآة

6 عدد

 المزيبق الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 على مثبتة  3M reflective sheeting نوع الورق من والوجه فرنية ببويا ومدهونة

 وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل

  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص

مرورية الفتات 2

30 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم  الزفت طبقة على دهان 3

130 عدد
 كافة مع سم 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات المواد
Cat Eyes 4 معدنية عواكس

1 عدد

 الطبقة سماكة والملون المطبع الزفت من انسيابي مطب وتركيب تقديم السعر يشمل

 بين ارتفاعه يترواح. ملون سم 5 سماكة اسمنتي بالط او الحدل بعد سم 5 االسفلتية

 مبّين هو كما ونصف أمتار وأربعة ونصف أمتار 3 بين وطوله  سنتمرات 10و 7.5

(1 رقم مرفق) المرفق التصميم في

اإلنسيابي المطب 5

2 عدد

 فولت 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة بواسطة وتشحن

 كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع

 من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت

القاعدة لتثبيت الشوائب

ضوئية اشارات 6

4 عدد
: للضوءمع عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

اللزمة االكسسوارات كافة
حماية فواصل 7

20 عدد

 للقطعة انش 1.5 وبقطر سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

 وجهين بدهنها القام بعد المطلوب بالشكل االرض على تثبيتها يتم ان على الواحدة

بويا ووجهين اساس

حديدية تصوينة 8

8 ط م
 الزفت طبقة سماكة تكون أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم

.الحدل بعد سم 5
9 وملون مطبع زفت مطبات

0 2م
 ممر) اشارة فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم

(مشاة
مشاة ممر 10

0 ط م
 إسمنتية جزيرة على للضوء عاكسة أعمدة وتركيب تقديم 

3م/  كغ 350 عيار من المسلح الباطون من إسمنية جزيرة إنشاء السعر يشمل

 مع للضوء عاكسة اعمدة

اسمنتية جزيرة
11

8 ط م سم10سم وإرتفاع 50تقدمي وتركيب فاصل طويل امسنيت عرض  اسمنتي  طرقي فاصل 12

 599963 BOQ # 7 - Intermidate , Houch El Omara

Total Amount for BOQ # 7 - Intermidate , Houch El Omara

VAT (11%)

األمراء حوش رسمية 
School Name: متوسطة 08-806224

Contace Name & Telephone numbers

Email Address:

Total Amount TTC for BOQ # 7 - Intermidate , Houch El Omara

Lead Time

Company Name



Phone Number
Region: Admin

اإلجمالي الوحدة سعر الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

1 عدد  مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 1 للطرق عاكسة مرآة

6 عدد
 فرنية ببويا ومدهونة المزيبق الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة  3M reflective sheeting نوع الورق من والوجه

 إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي

مرورية الفتات 2

10 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم  الزفت طبقة على دهان 3

75 عدد
 المواد كافة مع سم 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات Cat Eyes معدنية عواكس
4

0 عدد  سم 5 االسفلتية الطبقة سماكة والملون المطبع الزفت من انسيابي مطب وتركيب تقديم السعر يشمل

 بين وطوله  سنتمرات 10و 7.5 بين ارتفاعه يترواح. ملون سم 5 سماكة اسمنتي بالط او الحدل بعد

(1 رقم مرفق) المرفق التصميم في مبّين هو كما ونصف أمتار وأربعة ونصف أمتار 3 اإلنسيابي المطب 5

1 عدد
 بواسطة وتشحن فولت 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة

 متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف

ضوئية اشارات 6

6 عدد : كافة للضوءمع عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

اللزمة االكسسوارات

حماية فواصل 7

0 عدد  ان على الواحدة للقطعة انش 1.5 وبقطر سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

بويا ووجهين اساس وجهين بدهنها القام بعد المطلوب بالشكل االرض على تثبيتها يتم حديدية تصوينة

8

8 ط م

.الحدل بعد سم 5 الزفت طبقة سماكة تكون أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم

9 وملون مطبع زفت مطبات

0 2م (مشاة ممر) اشارة فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم مشاة ممر 10

0 ط م  إسمنتية جزيرة على للضوء عاكسة أعمدة وتركيب تقديم 

3م/  كغ 350 عيار من المسلح الباطون من إسمنية جزيرة إنشاء السعر يشمل
 مع للضوء عاكسة اعمدة

اسمنتية جزيرة 11

8 ط م سم10سم وإرتفاع 50تقدمي وتركيب فاصل طويل امسنيت عرض  اسمنتي  طرقي فاصل 12

 599963 BOQ # 8, St Joseph, Houch EL Omara

Total Amount for BOQ # 8, St Joseph, Houch EL Omara

VAT (11%)

األمراء حوش خاصة
School Name: St. Joseph 03-600699

Contace Name & Telephone numbers

Email Address:

Total Amount TTC for BOQ # 8, St Joseph, Houch EL Omara

Lead Time

Company Name



Phone Number
Region: Admin

اإلجمالي الوحدة سعر الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

2 عدد

 متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع

 من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت

القاعدة لتثبيت الشوائب

1 للطرق عاكسة مرآة

8 عدد

 المزيبق الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 على مثبتة  3M reflective sheeting نوع الورق من والوجه فرنية ببويا ومدهونة

 وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل

 بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج

مرورية الفتات 2

50 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم  الزفت طبقة على دهان 3

130 عدد
 كافة مع سم 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات المواد
Cat Eyes 4 معدنية عواكس

2 عدد

 الطبقة سماكة والملون المطبع الزفت من انسيابي مطب وتركيب تقديم السعر يشمل

 بين ارتفاعه يترواح. ملون سم 5 سماكة اسمنتي بالط او الحدل بعد سم 5 االسفلتية

 مبّين هو كما ونصف أمتار وأربعة ونصف أمتار 3 بين وطوله  سنتمرات 10و 7.5

(1 رقم مرفق) المرفق التصميم في

اإلنسيابي المطب 5

2 عدد

 فولت 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة بواسطة وتشحن

 كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع

 من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت

القاعدة لتثبيت الشوائب

ضوئية اشارات 6

8 عدد
: للضوءمع عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

اللزمة االكسسوارات كافة
حماية فواصل 7

0 عدد

 للقطعة انش 1.5 وبقطر سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

 وجهين بدهنها القام بعد المطلوب بالشكل االرض على تثبيتها يتم ان على الواحدة

بويا ووجهين اساس

حديدية تصوينة 8

16 ط م
 5 الزفت طبقة سماكة تكون أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم

.الحدل بعد سم
9 وملون مطبع زفت مطبات

0 2م (مشاة ممر) اشارة فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم مشاة ممر 10

0 ط م
 إسمنتية جزيرة على للضوء عاكسة أعمدة وتركيب تقديم 

3م/  كغ 350 عيار من المسلح الباطون من إسمنية جزيرة إنشاء السعر يشمل

 مع للضوء عاكسة اعمدة

اسمنتية جزيرة
11

8 ط م سم10سم وإرتفاع 50تقدمي وتركيب فاصل طويل امسنيت عرض  اسمنتي  طرقي فاصل 12

رسمية شبه
School Name: المقاصد 08-501131

Email Address:

 599963 BOQ # 9, Al Makased, Kab Elias

Lead Time

Company Name

Contace Name & Telephone numbers

Total Amount for BOQ # 9, Al Makased, Kab Elias

VAT (11%)

Total Amount TTC for BOQ # 9, Al Makased, Kab Elias

الياس قب



Phone Number
Region: Admin

اإلجمالي الوحدة سعر الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

2 عدد

 متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع

 من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت

القاعدة لتثبيت الشوائب

1 للطرق عاكسة مرآة

10 عدد

 المزيبق الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 على مثبتة  3M reflective sheeting نوع الورق من والوجه فرنية ببويا ومدهونة

 وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل

 متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف

مرورية الفتات 2

25 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم  الزفت طبقة على دهان 3

101 عدد
 كافة مع سم 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات المواد
Cat Eyes 4 معدنية عواكس

2 عدد

 الطبقة سماكة والملون المطبع الزفت من انسيابي مطب وتركيب تقديم السعر يشمل

 7.5 بين ارتفاعه يترواح. ملون سم 5 سماكة اسمنتي بالط او الحدل بعد سم 5 االسفلتية

 في مبّين هو كما ونصف أمتار وأربعة ونصف أمتار 3 بين وطوله  سنتمرات 10و

(1 رقم مرفق) المرفق التصميم

اإلنسيابي المطب 5

1 عدد

 فولت 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة بواسطة وتشحن

 كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع

 من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت

القاعدة لتثبيت الشوائب

ضوئية اشارات 6

8 عدد
: للضوءمع عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

اللزمة االكسسوارات كافة
حماية فواصل 7

0 عدد

 للقطعة انش 1.5 وبقطر سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

 اساس وجهين بدهنها القام بعد المطلوب بالشكل االرض على تثبيتها يتم ان على الواحدة

بويا ووجهين

حديدية تصوينة 8

8 ط م
 5 الزفت طبقة سماكة تكون أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم

.الحدل بعد سم
9 وملون مطبع زفت مطبات

16 2م (مشاة ممر) اشارة فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم مشاة ممر 10

0 ط م
 إسمنتية جزيرة على للضوء عاكسة أعمدة وتركيب تقديم 

3م/  كغ 350 عيار من المسلح الباطون من إسمنية جزيرة إنشاء السعر يشمل

 مع للضوء عاكسة اعمدة

اسمنتية جزيرة
11

8 ط م سم10سم وإرتفاع 50تقدمي وتركيب فاصل طويل امسنيت عرض  اسمنتي  طرقي فاصل 12

 599963 BOQ # 10, Intermidate , Taalabaya

Total Amount for BOQ # 10, Intermidate , Taalabaya

VAT (11%)

تعلبايا رسمية
School Name: تعلبايا متوسطة 8505897

Contace Name & Telephone numbers

Email Address:

Total Amount TTC for BOQ # 10, Intermidate , Taalabaya

Lead Time

Company Name



Phone Number
Region: Admin

اإلجمالي الوحدة سعر الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

2 عدد

 مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8

1 للطرق عاكسة مرآة

6 عدد

 فرنية ببويا ومدهونة المزيبق الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة  3M reflective sheeting نوع الورق من والوجه

 إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي

مرورية الفتات 2

15 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم  الزفت طبقة على دهان 3

112 عدد
 المواد كافة مع سم 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات
Cat Eyes 4 معدنية عواكس

0 عدد

 سم 5 االسفلتية الطبقة سماكة والملون المطبع الزفت من انسيابي مطب وتركيب تقديم السعر يشمل

 بين وطوله  سنتمرات 10و 7.5 بين ارتفاعه يترواح. ملون سم 5 سماكة اسمنتي بالط او الحدل بعد

(1 رقم مرفق) المرفق التصميم في مبّين هو كما ونصف أمتار وأربعة ونصف أمتار 3

اإلنسيابي المطب 5

1 عدد

 بواسطة وتشحن فولت 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة

 متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف

ضوئية اشارات 6

4 عدد
: كافة للضوءمع عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

اللزمة االكسسوارات
حماية فواصل 7

8 عدد
 ان على الواحدة للقطعة انش 1.5 وبقطر سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

بويا ووجهين اساس وجهين بدهنها القام بعد المطلوب بالشكل االرض على تثبيتها يتم
حديدية تصوينة 8

8 ط م .الحدل بعد سم 5 الزفت طبقة سماكة تكون أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم 9 وملون مطبع زفت مطبات

6 2م (مشاة ممر) اشارة فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم مشاة ممر 10

20 ط م
 إسمنتية جزيرة على للضوء عاكسة أعمدة وتركيب تقديم 

3م/  كغ 350 عيار من المسلح الباطون من إسمنية جزيرة إنشاء السعر يشمل

 جزيرة مع للضوء عاكسة اعمدة

اسمنتية
11

8 ط م سم10سم وإرتفاع 50تقدمي وتركيب فاصل طويل امسنيت عرض  اسمنتي  طرقي فاصل 12

رسمية
School Name: الرسمية فرزل 03-698287

Email Address:

 599963 BOQ # 11, Governmental, Ferzol

Lead Time

Company Name

Contace Name & Telephone numbers

Total Amount for BOQ # 11, Governmental, Ferzol

VAT (11%)

Total Amount TTC for BOQ # 11, Governmental, Ferzol

فرزل



Phone Number
Region: Admin

اإلجمالي الوحدة سعر الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

2 عدد

 المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول

 نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و

1 للطرق عاكسة مرآة

6 عدد

 الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 3M reflective نوع الورق من والوجه فرنية ببويا ومدهونة المزيبق

sheeting  مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة 

 كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض

 خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي

مرورية الفتات 2

20 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم  الزفت طبقة على دهان 3

82 عدد
 سم 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات المواد كافة مع
Cat Eyes معدنية عواكس 4

0 عدد

 سماكة والملون المطبع الزفت من انسيابي مطب وتركيب تقديم السعر يشمل

 يترواح. ملون سم 5 سماكة اسمنتي بالط او الحدل بعد سم 5 االسفلتية الطبقة

 أمتار وأربعة ونصف أمتار 3 بين وطوله  سنتمرات 10و 7.5 بين ارتفاعه

(1 رقم مرفق) المرفق التصميم في مبّين هو كما ونصف

اإلنسيابي المطب 5

1 عدد

 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة بواسطة وتشحن فولت

 بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول

 نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و

ضوئية اشارات 6

10 عدد
: عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

اللزمة االكسسوارات كافة للضوءمع
حماية فواصل 7

0 عدد

 انش 1.5 وبقطر سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

 القام بعد المطلوب بالشكل االرض على تثبيتها يتم ان على الواحدة للقطعة

بويا ووجهين اساس وجهين بدهنها

حديدية تصوينة 8

8 ط م
 طبقة سماكة تكون أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم

.الحدل بعد سم 5 الزفت
9 وملون مطبع زفت مطبات

0 2م
 اشارة فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم

(مشاة ممر)
مشاة ممر 10

24.7 ط م
 إسمنتية جزيرة على للضوء عاكسة أعمدة وتركيب تقديم 

3م/  كغ 350 عيار من المسلح الباطون من إسمنية جزيرة إنشاء السعر يشمل

 مع للضوء عاكسة اعمدة

اسمنتية جزيرة
11

8 ط م سم10سم وإرتفاع 50تقدمي وتركيب فاصل طويل امسنيت عرض  اسمنتي  طرقي فاصل 12

رسمية
School Name: البنات 08-023155

Email Address:

 599963 BOQ # 12, Girls School, Al Mouaalaka

Lead Time

Company Name

Contace Name & Telephone numbers

Total Amount for BOQ # 12, Girls School, Al Mouaalaka

VAT (11%)

Total Amount TTC for BOQ # 12, Girls School, Al Mouaalaka

المعلقة



Phone Number

Region: Admin
اإلجمالي الوحدة سعر الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

عدد

 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3

 رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن

1 للطرق عاكسة مرآة

عدد

 المزيبق الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 مثبتة  3M reflective sheeting نوع الورق من والوجه فرنية ببويا ومدهونة

 سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على

 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م

مرورية الفتات 2

2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم  الزفت طبقة على دهان 3

عدد
 مع سم 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات المواد كافة
Cat Eyes معدنية عواكس 4

عدد

 الطبقة سماكة والملون المطبع الزفت من انسيابي مطب وتركيب تقديم السعر يشمل

 بين ارتفاعه يترواح. ملون سم 5 سماكة اسمنتي بالط او الحدل بعد سم 5 االسفلتية

 هو كما ونصف أمتار وأربعة ونصف أمتار 3 بين وطوله  سنتمرات 10و 7.5

(1 رقم مرفق) المرفق التصميم في مبّين

اإلنسيابي المطب 5

عدد

 فولت 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة بواسطة وتشحن

 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3

 رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن

ضوئية اشارات 6

عدد
: عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

اللزمة االكسسوارات كافة للضوءمع
حماية فواصل 7

عدد

 انش 1.5 وبقطر سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

 بدهنها القام بعد المطلوب بالشكل االرض على تثبيتها يتم ان على الواحدة للقطعة

بويا ووجهين اساس وجهين

حديدية تصوينة 8

ط م
 طبقة سماكة تكون أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم

.الحدل بعد سم 5 الزفت
9 وملون مطبع زفت مطبات

2م
 ممر) اشارة فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم

(مشاة
مشاة ممر 10

ط م
 إسمنتية جزيرة على للضوء عاكسة أعمدة وتركيب تقديم 

3م/  كغ 350 عيار من المسلح الباطون من إسمنية جزيرة إنشاء السعر يشمل

 مع للضوء عاكسة اعمدة

اسمنتية جزيرة
11

ط م سم10سم وإرتفاع 50تقدمي وتركيب فاصل طويل امسنيت عرض  اسمنتي  طرقي فاصل 12

Contace Name & Telephone numbers

Email Address:

Total Amount TTC for BOQ # 13, Secondary School, Houch el Omara

Lead Time

Company Name

 599963 BOQ # 13, Secondary School, Houch el Omara

Total Amount for BOQ # 13, Secondary School, Houch el Omara

VAT (11%)

األمراء حوش رسمية 

School Name: ثانوية 08-822644



Phone Number
Region: Admin

اإلجمالي الوحدة سعر الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

عدد

 من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد

 كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم

 نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و

1 للطرق عاكسة مرآة

عدد

 ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 من والوجه فرنية ببويا ومدهونة المزيبق الحديد من مكونة

 على مثبتة  3M reflective sheeting نوع الورق

 باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل

 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة

 متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350

 لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف

القاعدة

مرورية الفتات 2

2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم  الزفت طبقة على دهان 3

عدد

 المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

 اللزمة واالكسسورات المواد كافة مع سم 10*10 مقاس

العمل االتمام

Cat Eyes معدنية عواكس 4

عدد

 الزفت من انسيابي مطب وتركيب تقديم السعر يشمل

 او الحدل بعد سم 5 االسفلتية الطبقة سماكة والملون المطبع

 7.5 بين ارتفاعه يترواح. ملون سم 5 سماكة اسمنتي بالط

 أمتار وأربعة ونصف أمتار 3 بين وطوله  سنتمرات 10و

(1 رقم مرفق) المرفق التصميم في مبّين هو كما ونصف

اإلنسيابي المطب 5

عدد

 على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 الشمسية الطاقة بواسطة وتشحن فولت 12 بقوة بطارية

 متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة

 باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع

 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة

 خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8

القاعدة لتثبيت الشوائب من

ضوئية اشارات 6

عدد
: سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

اللزمة االكسسوارات كافة للضوءمع عاكس ورق مع
حماية فواصل 7

عدد

 سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

 على تثبيتها يتم ان على الواحدة للقطعة انش 1.5 وبقطر

 اساس وجهين بدهنها القام بعد المطلوب بالشكل االرض

بويا ووجهين

حديدية تصوينة 8

ط م
 أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم

.الحدل بعد سم 5 الزفت طبقة سماكة تكون
9 وملون مطبع زفت مطبات

2م
 الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم

(مشاة ممر) اشارة فيها تظهر
مشاة ممر 10

ط م

 إسمنتية جزيرة على للضوء عاكسة أعمدة وتركيب تقديم 

 من المسلح الباطون من إسمنية جزيرة إنشاء السعر يشمل

3م/  كغ 350 عيار

 مع للضوء عاكسة اعمدة

اسمنتية جزيرة
11

ط م سم10سم وإرتفاع 50تقدمي وتركيب فاصل طويل امسنيت عرض  اسمنتي  طرقي فاصل 12

 599963 BOQ # 14, The Third for boys, Mar frem

Company Name

Contace Name & Telephone numbers

Email Address:

Total Amount for BOQ # 14, The Third for boys, Mar frem

VAT (11%)

Total Amount TTC for BOQ # 14, The Third for boys, Mar frem

Lead Time

مارافرام رسمية

School Name: للصبيان الثالثة 03-944458



Phone Number

Region: Admin
اإلجمالي الوحدة سعر الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

1 عدد

 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3

 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل

1 للطرق عاكسة مرآة

12 عدد

 المزيبق الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

  3M reflective sheeting نوع الورق من والوجه فرنية ببويا ومدهونة

 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة

 بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60

 الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل

القاعدة لتثبيت

مرورية الفتات 2

25 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم  الزفت طبقة على دهان 3

95 عدد
 مع سم 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات المواد كافة
Cat Eyes 4 معدنية عواكس

0 عدد

 سماكة والملون المطبع الزفت من انسيابي مطب وتركيب تقديم السعر يشمل

 يترواح. ملون سم 5 سماكة اسمنتي بالط او الحدل بعد سم 5 االسفلتية الطبقة

 أمتار وأربعة ونصف أمتار 3 بين وطوله  سنتمرات 10و 7.5 بين ارتفاعه

(1 رقم مرفق) المرفق التصميم في مبّين هو كما ونصف

اإلنسيابي المطب 5

2 عدد

 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة بواسطة وتشحن فولت

 بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول

 نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و

ضوئية اشارات 6

8 عدد
: عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

اللزمة االكسسوارات كافة للضوءمع
حماية فواصل 7

0 عدد

 انش 1.5 وبقطر سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

 بدهنها القام بعد المطلوب بالشكل االرض على تثبيتها يتم ان على الواحدة للقطعة

بويا ووجهين اساس وجهين

حديدية تصوينة 8

0 ط م
 طبقة سماكة تكون أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم

.الحدل بعد سم 5 الزفت
9 وملون مطبع زفت مطبات

12 2م
 اشارة فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم

(مشاة ممر)
مشاة ممر 10

0 ط م
 إسمنتية جزيرة على للضوء عاكسة أعمدة وتركيب تقديم 

3م/  كغ 350 عيار من المسلح الباطون من إسمنية جزيرة إنشاء السعر يشمل

 مع للضوء عاكسة اعمدة

اسمنتية جزيرة
11

8 ط م سم10سم وإرتفاع 50تقدمي وتركيب فاصل طويل امسنيت عرض  اسمنتي  طرقي فاصل 12

Email Address:

 599963 BOQ # 15, Culture School, Taalabaya

Lead Time

Company Name

Contace Name & Telephone numbers

Total Amount for BOQ # 15, Culture School, Taalabaya

VAT (11%)

Total Amount TTC for BOQ # 15, Culture School, Taalabaya

تعلبايا رسمية شبه

School Name: Eppa الثقافة 3322329



Phone Number

Region: Admin
اإلجمالي الوحدة سعر الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

4 عدد

 المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول

 نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و

1 للطرق عاكسة مرآة

30 عدد

 الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 3M reflective نوع الورق من والوجه فرنية ببويا ومدهونة المزيبق

sheeting  مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة 

 كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض

 خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي

مرورية الفتات 2

200 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم  الزفت طبقة على دهان 3

112 عدد
 سم 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات المواد كافة مع
Cat Eyes معدنية عواكس 4

1 عدد

 سماكة والملون المطبع الزفت من انسيابي مطب وتركيب تقديم السعر يشمل

 يترواح. ملون سم 5 سماكة اسمنتي بالط او الحدل بعد سم 5 االسفلتية الطبقة

 أمتار وأربعة ونصف أمتار 3 بين وطوله  سنتمرات 10و 7.5 بين ارتفاعه

(1 رقم مرفق) المرفق التصميم في مبّين هو كما ونصف

اإلنسيابي المطب 5

3 عدد

 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة بواسطة وتشحن فولت

 بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول

 نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و

ضوئية اشارات 6

8 عدد
: عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

اللزمة االكسسوارات كافة للضوءمع
حماية فواصل 7

10 عدد

 انش 1.5 وبقطر سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

 القام بعد المطلوب بالشكل االرض على تثبيتها يتم ان على الواحدة للقطعة

بويا ووجهين اساس وجهين بدهنها

حديدية تصوينة 8

0 ط م
 طبقة سماكة تكون أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم

.الحدل بعد سم 5 الزفت
9 وملون مطبع زفت مطبات

16 2م
 اشارة فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم

(مشاة ممر)
مشاة ممر 10

15 ط م
 إسمنتية جزيرة على للضوء عاكسة أعمدة وتركيب تقديم 

3م/  كغ 350 عيار من المسلح الباطون من إسمنية جزيرة إنشاء السعر يشمل

 مع للضوء عاكسة اعمدة

اسمنتية جزيرة
11

18 ط م سم10سم وإرتفاع 50تقدمي وتركيب فاصل طويل امسنيت عرض  اسمنتي  طرقي فاصل 12

Email Address:

 599963 BOQ # 16, Evangelical school Al Midan

Lead Time

Company Name

Contace Name & Telephone numbers

Total Amount for BOQ # 16, Evangelical school Al Midan

VAT (11%)

Total Amount TTC for BOQ # 16, Evangelical school Al Midan

الميدان خاصة

School Name: اإلنجلية 03-985859



Phone Number

Region: Admin
اإلجمالي الوحدة سعر الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

1 عدد

 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3

 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل

1 للطرق عاكسة مرآة

6 عدد

 الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 3M reflective نوع الورق من والوجه فرنية ببويا ومدهونة المزيبق

sheeting  مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة 

 كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض

 خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي

مرورية الفتات 2

20 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم  الزفت طبقة على دهان 3

80 عدد
 سم 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات المواد كافة مع
Cat Eyes معدنية عواكس 4

0 عدد

 سماكة والملون المطبع الزفت من انسيابي مطب وتركيب تقديم السعر يشمل

 يترواح. ملون سم 5 سماكة اسمنتي بالط او الحدل بعد سم 5 االسفلتية الطبقة

 أمتار وأربعة ونصف أمتار 3 بين وطوله  سنتمرات 10و 7.5 بين ارتفاعه

(1 رقم مرفق) المرفق التصميم في مبّين هو كما ونصف

اإلنسيابي المطب 5

1 عدد

 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة بواسطة وتشحن فولت

 بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول

 نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و

ضوئية اشارات 6

13 عدد
: عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

اللزمة االكسسوارات كافة للضوءمع
حماية فواصل 7

0 عدد

 انش 1.5 وبقطر سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

 القام بعد المطلوب بالشكل االرض على تثبيتها يتم ان على الواحدة للقطعة

بويا ووجهين اساس وجهين بدهنها

حديدية تصوينة 8

0 ط م
 طبقة سماكة تكون أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم

.الحدل بعد سم 5 الزفت
9 وملون مطبع زفت مطبات

10 2م
 اشارة فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم

(مشاة ممر)
مشاة ممر 10

25 ط م
 إسمنتية جزيرة على للضوء عاكسة أعمدة وتركيب تقديم 

3م/  كغ 350 عيار من المسلح الباطون من إسمنية جزيرة إنشاء السعر يشمل

 مع للضوء عاكسة اعمدة

اسمنتية جزيرة
11

8 ط م سم10سم وإرتفاع 50تقدمي وتركيب فاصل طويل امسنيت عرض  اسمنتي  طرقي فاصل 12

Email Address:

 599963 BOQ # 17, Caritas, Houch el Omara

Lead Time

Company Name

Contace Name & Telephone numbers

Total Amount for BOQ # 17, Caritas, Houch el Omara

VAT (11%)

Total Amount TTC for BOQ # 17, Caritas, Houch el Omara

األمراء حوش خاصة

School Name: كاريتاس 08-802123



Phone Number

Region: Admin
اإلجمالي الوحدة سعر الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

3 عدد

 المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول

 نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و

1 للطرق عاكسة مرآة

12 عدد

 الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 3M reflective نوع الورق من والوجه فرنية ببويا ومدهونة المزيبق

sheeting  مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة 

 كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض

 خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي

مرورية الفتات 2

50 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم  الزفت طبقة على دهان 3

147 عدد
 سم 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات المواد كافة مع
Cat Eyes معدنية عواكس 4

2 عدد

 سماكة والملون المطبع الزفت من انسيابي مطب وتركيب تقديم السعر يشمل

 يترواح. ملون سم 5 سماكة اسمنتي بالط او الحدل بعد سم 5 االسفلتية الطبقة

 أمتار وأربعة ونصف أمتار 3 بين وطوله  سنتمرات 10و 7.5 بين ارتفاعه

(1 رقم مرفق) المرفق التصميم في مبّين هو كما ونصف

اإلنسيابي المطب 5

2 عدد

 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة بواسطة وتشحن فولت

 باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق

 بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج

ضوئية اشارات 6

5 عدد
: عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

اللزمة االكسسوارات كافة للضوءمع
حماية فواصل 7

10 عدد

 انش 1.5 وبقطر سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

 القام بعد المطلوب بالشكل االرض على تثبيتها يتم ان على الواحدة للقطعة

بويا ووجهين اساس وجهين بدهنها

حديدية تصوينة 8

11 ط م
 طبقة سماكة تكون أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم

.الحدل بعد سم 5 الزفت
9 وملون مطبع زفت مطبات

0 2م
 اشارة فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم

(مشاة ممر)
مشاة ممر 10

0 ط م

 إسمنتية جزيرة على للضوء عاكسة أعمدة وتركيب تقديم 

/  كغ 350 عيار من المسلح الباطون من إسمنية جزيرة إنشاء السعر يشمل

3م

 مع للضوء عاكسة اعمدة

اسمنتية جزيرة
11

8 ط م سم15سم وإرتفاع 25تقدمي وتركيب فاصل طويل امسنيت عرض  اسمنتي  طرقي فاصل 12

Email Address:

 599963 BOQ # 18, Appotre, Kab Elias

Lead Time

Company Name

Contace Name & Telephone numbers

Total Amount for BOQ # 18, Appotre, Kab Elias

VAT (11%)

Total Amount TTC for BOQ # 18, Appotre, Kab Elias

الياس قب خاصة

School Name: Appotre



Phone Number

Region: Admin
اإلجمالي الوحدة سعر الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

6 عدد

 متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع

 من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت

القاعدة لتثبيت الشوائب

1 للطرق عاكسة مرآة

38 عدد

 ومدهونة المزيبق الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 من" 3 قسطل على مثبتة  3M reflective sheeting نوع الورق من والوجه فرنية ببويا

 بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد

 رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن

مرورية الفتات 2

200 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم  الزفت طبقة على دهان 3

139 عدد
 المواد كافة مع سم 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات
Cat Eyes معدنية عواكس 4

2 عدد

 االسفلتية الطبقة سماكة والملون المطبع الزفت من انسيابي مطب وتركيب تقديم السعر يشمل

 10و 7.5 بين ارتفاعه يترواح. ملون سم 5 سماكة اسمنتي بالط او الحدل بعد سم 5

 التصميم في مبّين هو كما ونصف أمتار وأربعة ونصف أمتار 3 بين وطوله  سنتمرات

(1 رقم مرفق) المرفق

اإلنسيابي المطب 5

6 عدد

 وتشحن فولت 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة بواسطة

 إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض

 الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي

القاعدة لتثبيت

ضوئية اشارات 6

25 عدد
: كافة للضوءمع عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

اللزمة االكسسوارات
حماية فواصل 7

40 عدد

 الواحدة للقطعة انش 1.5 وبقطر سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

 ووجهين اساس وجهين بدهنها القام بعد المطلوب بالشكل االرض على تثبيتها يتم ان على

بويا

حديدية تصوينة 8

8 ط م
 سم 5 الزفت طبقة سماكة تكون أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم

.الحدل بعد
9 وملون مطبع زفت مطبات

30 2م (مشاة ممر) اشارة فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم مشاة ممر 10

0 ط م
 إسمنتية جزيرة على للضوء عاكسة أعمدة وتركيب تقديم 

3م/  كغ 350 عيار من المسلح الباطون من إسمنية جزيرة إنشاء السعر يشمل

 مع للضوء عاكسة اعمدة

اسمنتية جزيرة
11

8 ط م سم10سم وإرتفاع 50تقدمي وتركيب فاصل طويل امسنيت عرض  اسمنتي  طرقي فاصل 12

Contace Name & Telephone numbers

Email Address:

Total Amount TTC for BOQ # 19, SSCC Al Rassia.

Lead Time

Company Name

 599963 BOQ # 19, SSCC Al Rassia.

Total Amount for BOQ # 19, SSCC Al Rassia.

VAT (11%)

الراسية خاصة

School Name: SSCC 08-803677



Phone Number

Region: Admin
اإلجمالي الوحدة سعر الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

2 عدد

 المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول

 بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج

1 للطرق عاكسة مرآة

6 عدد

 الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 3M reflective نوع الورق من والوجه فرنية ببويا ومدهونة المزيبق

sheeting  مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة 

 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض

 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل

مرورية الفتات 2

25 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم  الزفت طبقة على دهان 3

80 عدد
 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات المواد كافة مع سم
Cat Eyes معدنية عواكس 4

2 عدد

 والملون المطبع الزفت من انسيابي مطب وتركيب تقديم السعر يشمل

 سم 5 سماكة اسمنتي بالط او الحدل بعد سم 5 االسفلتية الطبقة سماكة

 أمتار 3 بين وطوله  سنتمرات 10و 7.5 بين ارتفاعه يترواح. ملون

 مرفق) المرفق التصميم في مبّين هو كما ونصف أمتار وأربعة ونصف

(1 رقم

اإلنسيابي المطب 5

1 عدد

 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة بواسطة وتشحن فولت

 باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق

 بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج

ضوئية اشارات 6

6 عدد
: عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

اللزمة االكسسوارات كافة للضوءمع
حماية فواصل 7

10 عدد

 1.5 وبقطر سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

 بعد المطلوب بالشكل االرض على تثبيتها يتم ان على الواحدة للقطعة انش

بويا ووجهين اساس وجهين بدهنها القام

حديدية تصوينة 8

0 ط م
 سماكة تكون أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم

.الحدل بعد سم 5 الزفت طبقة
9 وملون مطبع زفت مطبات

0 2م
 اشارة فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم

(مشاة ممر)
مشاة ممر 10

0 ط م

 إسمنتية جزيرة على للضوء عاكسة أعمدة وتركيب تقديم 

/  كغ 350 عيار من المسلح الباطون من إسمنية جزيرة إنشاء السعر يشمل

3م

 مع للضوء عاكسة اعمدة

اسمنتية جزيرة
11

8 ط م سم10سم وإرتفاع 50تقدمي وتركيب فاصل طويل امسنيت عرض  اسمنتي  طرقي فاصل 12

Contace Name & Telephone numbers

Email Address:

Total Amount TTC for BOQ # 20, SSCC 2 Al Berbara.

Lead Time

Company Name

 599963 BOQ # 20, SSCC 2 Al Berbara.

Total Amount for BOQ # 20, SSCC 2 Al Berbara.

VAT (11%)

البربارة خاصة

School Name: SSCC 2 08-803984



Phone Number

Region: Admin
اإلجمالي الوحدة سعر    الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

2 عدد

 متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع

 من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت

القاعدة لتثبيت الشوائب

للطرق عاكسة مرآة 1

8 عدد

 ومدهونة المزيبق الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

" 3 قسطل على مثبتة  3M reflective sheeting نوع الورق من والوجه فرنية ببويا

 باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من

 نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و

مرورية الفتات 2

20 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم  الزفت طبقة على دهان 3

100 عدد
 المواد كافة مع سم 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات
Cat Eyes معدنية عواكس 4

1 عدد

 وتشحن فولت 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة بواسطة

 إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض

 الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي

القاعدة لتثبيت

ضوئية اشارات 5

9 عدد
: كافة للضوءمع عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

الالزمة االكسسوارات
حماية فواصل 6

2 ط م
 سم 5 الزفت طبقة سماكة تكون أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم

.الحدل بعد
وملون مطبع زفت مطبات 7

1 2م (مشاة ممر) اشارة فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم مشاة ممر 8

Email Address:

 599963 BOQ # 21, Intermidate , Ablah

Lead Time

Company Name

Contace Name & Telephone numbers

Total Amount for BOQ # 21, Intermidate , Ablah

VAT (11%)

Total Amount TTC for BOQ # 21, Intermidate , Ablah

School Name: متوسطة 03-426870

أبلح رسمية



Phone Number
Region: Admin

اإلجمالي الوحدة سعر الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

1 عدد

 الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق

 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون

 الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م

القاعدة لتثبيت

للطرق عاكسة مرآة 1

6 عدد

 من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 3M نوع الورق من والوجه فرنية ببويا ومدهونة المزيبق الحديد

reflective sheeting  المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة 

 باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول

  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة

 لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص

القاعدة

مرورية الفتات 2

20 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم  الزفت طبقة على دهان 3

92 عدد
 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات المواد كافة مع سم 10*10
Cat Eyes معدنية عواكس 4

1 عدد

 والملون المطبع الزفت من انسيابي مطب وتركيب تقديم السعر يشمل

 5 سماكة اسمنتي بالط او الحدل بعد سم 5 االسفلتية الطبقة سماكة

 3 بين وطوله  سنتمرات 10و 7.5 بين ارتفاعه يترواح. ملون سم

 التصميم في مبّين هو كما ونصف أمتار وأربعة ونصف أمتار

(1 رقم مرفق) المرفق

اإلنسيابي المطب 5

2 عدد

 بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة بواسطة وتشحن فولت 12 بقوة

 سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من

 إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم

 خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي

ضوئية اشارات 6

25 عدد

 وبقطر سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

 بالشكل االرض على تثبيتها يتم ان على الواحدة للقطعة انش 1.5

بويا ووجهين اساس وجهين بدهنها القام بعد المطلوب

حديدية تصوينة 7

15 2م

 جميع Type B سم(50×20×15) قياس Bordure وتركيب تقديم

 مكعب متر لكل اسمنت كلغ400 من المركب بالطين ملساء أوجهها

 مع باإلزفلت مغروسة تكون لكي وقصه اإلزفلت تعليم بعد الرمل من

 ثم ومن الرصيف لزوم عاملة ويد ومقتضيات مواد من يلزم ما كل

 من المكونة بالخرسانة مسلح باطون وصب وتقديم الممشى ردم

 نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350

 فيه بما سم10 بسماكة الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و

 يتم أن على (سم20 كل ملم10) والمبروم المجدول والحديد الشريط

 الخرسانة وسقي المدرسة حائط مع يتناسب الذي وباللون تطبيعه
ً  وموافقة إرشادات بحسب وذلك الصب بعد أسبوع لمدة يوميا

عاملة ويد ومقتضيات مواد من يلزم ما كل مع المشرف المهندس

للمشاة رصيف 8

10 2م
 فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم

(مشاة ممر) اشارة
مشاة ممر 9

Email Address:

 599963 BOQ # 22, Official School, Niha

Lead Time

Company Name

Contace Name & Telephone numbers

Total Amount for BOQ # 22, Official School, Niha

VAT (11%)

Total Amount TTC for BOQ # 22, Official School, Niha

School Name: الرسمية نيحا 03-674176
نيحا رسمية



Phone Number

Region: Admin
اإلجمالي الوحدة سعر    الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

2 عدد

 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3

 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل

للطرق عاكسة مرآة 1

12 عدد

 الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 3M reflective نوع الورق من والوجه فرنية ببويا ومدهونة المزيبق

sheeting  مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة 

 كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض

 خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي

مرورية الفتات 2

30 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم  الزفت طبقة على دهان 3

150 عدد
 سم 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات المواد كافة مع

 Cat معدنية عواكس

Eyes
4

2 عدد

 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة بواسطة وتشحن فولت

 بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول

 نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و

ضوئية اشارات 5

8 عدد
: عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

الالزمة االكسسوارات كافة للضوءمع
حماية فواصل 6

2 ط م
 طبقة سماكة تكون أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم

.الحدل بعد سم 5 الزفت

 مطبع زفت مطبات

وملون
7

2 2م
 اشارة فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم

(مشاة ممر)
مشاة ممر 8

`

Contace Name & Telephone numbers

Email Address:

Total Amount TTC for BOQ # 23, Riyaq al Thnaiya, Riyaq

Lead Time

Company Name

 599963 BOQ # 23, Riyaq al Thnaiya, Riyaq

Total Amount for BOQ # 23, Riyaq al Thnaiya, Riyaq

VAT (11%)

School Name: الثانية رياق 08-900433

رياق رسمية



Phone Number

Region: Admin
اإلجمالي الوحدة سعر    الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

2 عدد

 المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول

 نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و

للطرق عاكسة مرآة 1

10 عدد

 الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 3M reflective نوع الورق من والوجه فرنية ببويا ومدهونة المزيبق

sheeting  مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة 

 كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض

 خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي

مرورية الفتات 2

20 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم 
 طبقة على دهان

الزفت
3

180 عدد
 سم 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات المواد كافة مع

 معدنية عواكس

Cat Eyes
4

2 عدد

 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة بواسطة وتشحن فولت

 باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق

 بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج

ضوئية اشارات 5

8 عدد
: عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

الالزمة االكسسوارات كافة للضوءمع
حماية فواصل 6

2 ط م
 طبقة سماكة تكون أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم

.الحدل بعد سم 5 الزفت

 زفت مطبات

وملون مطبع
7

10 2م
 اشارة فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم

(مشاة ممر)
مشاة ممر 8

`

Email Address:

 599963 BOQ # 24, St Anne, Riyaq

Lead Time

Company Name

Contace Name & Telephone numbers

Total Amount for BOQ # 24, St Anne, Riyaq

VAT (11%)

Total Amount TTC for BOQ # 24, St Anne, Riyaq

School Name: St Anne 03-739889

رياق خاصة



Phone Number

Region: Admin
اإلجمالي الوحدة سعر    الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

2 عدد

 المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول

 نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و

 عاكسة مرآة

للطرق
1

16 عدد

 الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 3M reflective نوع الورق من والوجه فرنية ببويا ومدهونة المزيبق

sheeting  مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة 

 كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض

 خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي

مرورية الفتات 2

25 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم 
 طبقة على دهان

الزفت
3

150 عدد
 سم 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات المواد كافة مع

 معدنية عواكس

Cat Eyes
4

1 عدد

 سماكة والملون المطبع الزفت من انسيابي مطب وتركيب تقديم السعر يشمل

 يترواح. ملون سم 5 سماكة اسمنتي بالط او الحدل بعد سم 5 االسفلتية الطبقة

 أمتار وأربعة ونصف أمتار 3 بين وطوله  سنتمرات 10و 7.5 بين ارتفاعه

 Raised Cross (1 رقم مرفق) المرفق التصميم في مبّين هو كما ونصف

walk 10 meters

اإلنسيابي المطب 5

2 عدد

 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة بواسطة وتشحن فولت

 باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق

 بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج

ضوئية اشارات 6

12 عدد

 انش 1.5 وبقطر سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

 القام بعد المطلوب بالشكل االرض على تثبيتها يتم ان على الواحدة للقطعة

بويا ووجهين اساس وجهين بدهنها

حديدية تصوينة 7

1 2م
 اشارة فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم

(مشاة ممر)
مشاة ممر 8

`

Email Address:

 599963 BOQ # 25, MSA, Ferzol

Lead Time

Company Name

Contace Name & Telephone numbers

Total Amount for BOQ # 25, MSA, Ferzol

VAT (11%)

Total Amount TTC for BOQ # 25, MSA, Ferzol

School Name: MSA 08-950042

الفرزل رسمية



Phone Number
Region: Admin

اإلجمالي الوحدة سعر    الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

2 عدد

 مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8

للطرق عاكسة مرآة 1

8 عدد

 فرنية ببويا ومدهونة المزيبق الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة  3M reflective sheeting نوع الورق من والوجه

 إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي

مرورية الفتات 2

50 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم 
 طبقة على دهان

الزفت
3

170 عدد
 المواد كافة مع سم 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات

 معدنية عواكس

Cat Eyes
4

2 عدد

 بواسطة وتشحن فولت 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة

 متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف

ضوئية اشارات 5

8 عدد
: كافة للضوءمع عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

الالزمة االكسسوارات
حماية فواصل 6

20 عدد
 ان على الواحدة للقطعة انش 1.5 وبقطر سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

بويا ووجهين اساس وجهين بدهنها القام بعد المطلوب بالشكل االرض على تثبيتها يتم
حديدية تصوينة 7

Email Address:

 599963 BOQ # 26, Ahlia, Kab Elias

Lead Time

Company Name

Contace Name & Telephone numbers

Total Amount for BOQ # 26, Ahlia, Kab Elias

VAT (11%)

Total Amount TTC for BOQ # 26, Ahlia, Kab Elias

School Name: األهلية 08-501135
الياس قب رسمية



Phone Number
Region: Admin

اإلجمالي الوحدة سعر    الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

2 عدد

 المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول

 نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و

 عاكسة مرآة

للطرق
1

8 عدد

 الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 3M reflective نوع الورق من والوجه فرنية ببويا ومدهونة المزيبق

sheeting  مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة 

 كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض

 خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي

مرورية الفتات 2

20 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم 
 طبقة على دهان

الزفت
3

96 عدد
 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات المواد كافة مع سم

 معدنية عواكس

Cat Eyes
4

2 عدد

 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة بواسطة وتشحن فولت

 باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق

 بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج

ضوئية اشارات 5

3 عدد
: عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

الالزمة االكسسوارات كافة للضوءمع
حماية فواصل 6

2 ط م
 سماكة تكون أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم

.الحدل بعد سم 5 الزفت طبقة

 زفت مطبات

وملون مطبع
7

8 2م
 اشارة فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم

(مشاة ممر)
مشاة ممر 8

`

Contace Name & Telephone numbers

Email Address:

Total Amount TTC for BOQ # 27, St. Famille, Terbol

Lead Time

Company Name

 599963 BOQ # 27, St. Famille, Terbol

Total Amount for BOQ # 27, St. Famille, Terbol

VAT (11%)

School Name: St. Famille 08-955060
تربل رسمية شبه



Phone Number

Region: Admin
اإلجمالي الوحدة سعر    الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

2 عدد

 المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول

 بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج

للطرق عاكسة مرآة 1

6 عدد

 الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 3M reflective نوع الورق من والوجه فرنية ببويا ومدهونة المزيبق

sheeting  مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة 

 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض

 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل

مرورية الفتات 2

30 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم 
 طبقة على دهان

الزفت
3

170 عدد
 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات المواد كافة مع سم

 Cat معدنية عواكس

Eyes
4

1 عدد

 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة بواسطة وتشحن فولت

 باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق

 بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج

ضوئية اشارات 5

8 عدد
: عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

الالزمة االكسسوارات كافة للضوءمع
حماية فواصل 6

20 عدد

 1.5 وبقطر سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

 بعد المطلوب بالشكل االرض على تثبيتها يتم ان على الواحدة للقطعة انش

بويا ووجهين اساس وجهين بدهنها القام

حديدية تصوينة 7

Email Address:

 599963 BOQ # 28, Intermediate, Mkassa

Lead Time

Company Name

Contace Name & Telephone numbers

Total Amount for BOQ # 28, Intermediate, Mkassa

VAT (11%)

Total Amount TTC for BOQ # 28, Intermediate, Mkassa

School Name: متوسطة 08-543172

مكسة رسمية



Phone Number

Region: Admin
اإلجمالي الوحدة سعر    الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

1 عدد

 الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق

 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون

 من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8

القاعدة لتثبيت الشوائب

 عاكسة مرآة

للطرق
1

6 عدد

 من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 3M نوع الورق من والوجه فرنية ببويا ومدهونة المزيبق الحديد

reflective sheeting  المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة 

 باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول

  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة

 الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص

القاعدة لتثبيت

 الفتات

مرورية
2

20 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم 
 على دهان

الزفت طبقة
3

120 عدد
 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات المواد كافة مع سم 10*10

 عواكس

 Cat معدنية

Eyes

4

1 عدد

 بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة بواسطة وتشحن فولت 12 بقوة

 سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3

 إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم

 رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن

 اشارات

ضوئية
5

6 عدد
: ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

الالزمة االكسسوارات كافة للضوءمع عاكس

 فواصل

حماية
6

15 2م
 تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم

(مشاة ممر) اشارة فيها
مشاة ممر 7

Email Address:

 599963 BOQ # 29, Official, Tal Zannoub

Lead Time

Company Name

Contace Name & Telephone numbers

Total Amount for BOQ # 29, Official, Tal Zannoub

VAT (11%)

Total Amount TTC for BOQ # 29, Official, Tal Zannoub

School Name: الرسمية 08-660089

ذنوب تل رسمية



Phone Number

Region: Admin
اإلجمالي الوحدة سعر    الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

1 عدد

 المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول

 بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج

 عاكسة مرآة

للطرق
1

6 عدد

 الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 3M reflective نوع الورق من والوجه فرنية ببويا ومدهونة المزيبق

sheeting  مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة 

 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض

 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل

مرورية الفتات 2

20 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم 
 طبقة على دهان

الزفت
3

120 عدد
 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات المواد كافة مع سم

 معدنية عواكس

Cat Eyes
4

1 عدد

 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة بواسطة وتشحن فولت 12

 وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد

  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون

 لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص

القاعدة

ضوئية اشارات 5

6 عدد
: ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

الالزمة االكسسوارات كافة للضوءمع عاكس
حماية فواصل 6

8 2م
 فيها تظهر الموجودة االسفلت طبقة على البويا من طبقة تنفيذ و تقديم

(مشاة ممر) اشارة
مشاة ممر 7

Contace Name & Telephone numbers

Email Address:

Total Amount TTC for BOQ # 30, St Antoine, Saghbine

Lead Time

Company Name

 599963 BOQ # 30, St Antoine, Saghbine

Total Amount for BOQ # 30, St Antoine, Saghbine

VAT (11%)

School Name: St Antoine 71-736988

صغبين خاصة



Phone Number

Region: Admin
اإلجمالي الوحدة سعر    الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

2 عدد

 الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق

 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون

 الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م

القاعدة لتثبيت

للطرق عاكسة مرآة 1

6 عدد

 من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 3M نوع الورق من والوجه فرنية ببويا ومدهونة المزيبق الحديد

reflective sheeting  المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة 

 باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول

  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة

 الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص

القاعدة لتثبيت

مرورية الفتات 2

20 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم  الزفت طبقة على دهان 3

80 عدد
 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات المواد كافة مع سم 10*10

 Cat معدنية عواكس

Eyes
4

2 عدد

 بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة بواسطة وتشحن فولت 12 بقوة

 سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3

 إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم

 رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن

ضوئية اشارات 5

14 عدد
: ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

الالزمة االكسسوارات كافة للضوءمع عاكس
حماية فواصل 6

2 ط م
 تكون أن على الملون و المطبع الزفت من مطبات وتركيب تقديم

.الحدل بعد سم 5 الزفت طبقة سماكة

 مطبع زفت مطبات

وملون
7

Email Address:

 599963 BOQ # 31, Zahle wadi el Arayech

Lead Time

Company Name

Contace Name & Telephone numbers

Total Amount for BOQ # 31, Zahle wadi el Arayech

VAT (11%)

Total Amount TTC for BOQ # 31, Zahle wadi el Arayech

School Name: العرايش وادي 08-821238

العرايش وادي-  زحلة رسمية



Phone Number

Region: Admin
اإلجمالي الوحدة سعر    الكمية الوحدة األشغال وصف األشغال الرقم

2 عدد

 المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة سم70 قطر مرآة تركيب و تقديم

 بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول

 نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و

 عاكسة مرآة

للطرق
1

9 عدد

 الحديد من مكونة ومثلثة سم60 قطر دائرية  سير إشارات وتركيب تقديم

 3M reflective نوع الورق من والوجه فرنية ببويا ومدهونة المزيبق

sheeting  مزروع متر3 طول المزيبق الحديد من" 3 قسطل على مثبتة 

 كلغ350 من المكونة بالخرسانة باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض

 خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي

مرورية الفتات 2

15 2م المركبات ومواقف الطرقات وتخطيط تقديم 
 طبقة على دهان

الزفت
3

60 عدد
 سم 10*10 مقاس المنشأ سعودي وجهين من معدنية عواكس وتركيب تقديم 

العمل االتمام اللزمة واالكسسورات المواد كافة مع

 معدنية عواكس

Cat Eyes
4

2 عدد

 12 بقوة بطارية على يعمل سم10 قطر دائري LED فالشر وتركيب تقديم 

 الحديد من" 3 قسطل على مثبتة الشمسية الطاقة بواسطة وتشحن فولت

 باطون وصب وتقديم سم60 بغماقة باألرض مزروع متر3 طول المزيبق

 بحص  3م 0.8 لكل بورتالندي إسمنت كلغ350 من المكونة بالخرسانة

القاعدة لتثبيت الشوائب من خالي خشن رمل 3م0.40و نظيف متدرج

ضوئية اشارات 5

8 عدد
: عاكس ورق مع سم 75 بطول احمر لون بالستيكي عامود وتركيب تقديم  

الالزمة االكسسوارات كافة للضوءمع
حماية فواصل 6

10 عدد

 انش 1.5 وبقطر سم 100 وعرض سم 100 بارتفاع حديدية تصوينة تقديم 

 القام بعد المطلوب بالشكل االرض على تثبيتها يتم ان على الواحدة للقطعة

بويا ووجهين اساس وجهين بدهنها

حديدية تصوينة 7

Contace Name & Telephone numbers

Email Address:

Total Amount TTC for BOQ # 32, SSCC, AL Maalaka - St Joseph Rock

Lead Time

Company Name

 599963 BOQ # 32, SSCC, AL Maalaka - St Joseph Rock

Total Amount for BOQ # 32, SSCC, AL Maalaka - St Joseph Rock

VAT (11%)

School Name: SSCC 08-801313

الصخرة يوسف مار-  المعلقة خاصة
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