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الكميةرقم الخريطةالمواصفاتنوع األعمال

A.أعمال ازالة األثاث

A.1.
نقل االلعاب الصالحة إلعادة االستخدام اىل 

ن تخزينها مكان جيد وتأمي 

A.2.
 لألعمال وازالة كافة العوائق 

ً
تسوية االرض تمهيدا

ي من مدهل الملعب الخارج 

A.3.
إزالة المقاعد الباطونية من الملعب الداخلي 

ن نقل الردم اىل مكان آخر وتأمي 

B. أعمال إزالة التشطيبات القديمة

B.1.
إزالة بالط الملعب الداخلي والمدخل الرئيسي 

ن نقل الردم اىل مكان آخر للروضة وتأمي 

B.2.
ي تربط الملعب الداخلي بالملعب 

إزالة االدراج الت 

ن نقل الردم اىل مكان آخر ي وتأمي  الخارج 

B.3.
ي الملعب الداخلي والملعب 

ن
تقشي  الجدران ف

ي الخارج 

C.أعمال الحفر

C.1.

حفر اماكن القواعد الجديدة للمستودع 

والحمامات وحفر مكان المنحدر عند مدخل 

ن نقل الردم اىل مكان آخر الروضة وتأمي 

E.أعمال بناء االضافات

E.1.
تأسيسس وتسليح القواعد وصب القواعد 

ي المدخل الرئيسي
ن
للمستودع وللمنحدر ف

 أو ما يعادلهاSIKA Bitumenاستخدام مواد عازلة لحماية االساسات متل 

ن الحلوة- جدول الكميات  ي عي 
ن
روضة ف
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E.2.

زرع االعمدة الجديدة، وصب الشناجات من ثم 

. ردم االرض وصب أرضية المستودع والحمامات

، وصب السقف، وصب المنحدر عند المدخل 

الرئيسي

 22حواىلي 

 من 3م

الباطون 

 2وحواىلي 

طن من 

الحديد

E.3.
ي بطبقة من ال  صب ارضية الملعب الخارج 

Epoxy
500مع ضبط مسوى واحد لألرض

F.أعمال الحجر

F.1.
تأسيس وبناء الجدران الخارجية حسب الخرائط 

المعمارية للمستودع والحمامات
42 سم15حجر سماكة 

F.2.
تأسيس وبناء الجدران الداخلية حسب الخرائط 

المعمارية للمستودع والحمامات
21 سم10حجر سماكة 

F.3.12.6 سم20حجر سماكة حافة من الحجر لبناء حوض الزرع

F.4.
بناء حواف من الحجر لفضل الممر عن 

اء المساحات الخضن
Curb Stone30 سم 15 ارتفاع 

F.5.أعمال الورقة
ي والمستودع  ورقة عازلة عل جدران الملعب الداخلي والملعب الخارج 

 او ما يوازي  هاSIKALITEوالحمامات 
580

G.أعمال الدهان
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G.1.دهان ابيض
ن من الدهان االبيض عل كامل الجدران الداخلية + معجونة تنفيذ طبقتي 

. او ما يوازي  هاRoyal او Tinolوالخارجية، ماركة 
580

G.2.ي لتخطيط ملعب كرة القدم
دهان بتن

G.2.
ي 
ن
دهان لون اسود للهيكل الحديدي الموجود ف

ي الملعب الخارج 

ايمر او االساس من ثم تنفيذ طبقة من الدهان االسود  تنفيذ طبقة من الي 

 أو ما يوازي  هاTinolماركة 

H.اعمال الصحية

تطبيق مادة عازلة عل كامل االرضيات الباطون قبل البدء باالعمال الصحية 

ماركة  ( للملعب الداخلي2 م210 للمستودع والحمامات و2 م20)والبالط 

Sikaأو ما يعادلها 

230

H.1.ن نقاط مياه للحمامات 4تأمي 

H.2.ي كل من الحمامات
ن
4قساطل وسواد صحية ف

H.3.ادوات صحية مغاسل وكراسي للحمامات
 او GROHE او ما يوازي  ها، مع اكسسوارات ماركة LECICOلون ابيض ماركة 

(2 وكرسي حمام عدد 2مغسلة عدد )ما يوازي  ها 
4

H.4.سم 60مرآة x 80 2سم

H.5.Grap bars for the accessible w.c. ماركةGROHE2 أو ما يوازي  ها

I.أعمال البالط

I.1.بالط المدخل والملعب الداخلي والمستودع
ي 
اميك اسبانن  40*  سم 40لون رمادي باركي  (APE CERAMICA) بالط سي 

( للمدخل والملعب الداخلي2 م223+  للمستودع 2 م12)سم 
235

I.2.نعالت المدخل والملعب والمستودع
ي 
اميك اسبانن  سم 10*  سم 40لون رمادي  (APE CERAMICA) بالط سي 

( للمدخل والملعب الداخلي2 م10+  للمستودع 2 م1.5)
11.5

I.3.ي بالط ارضيات الحمامات
اميك اسبانن 10 سم25*  سم 25لون أبيض  (APE CERAMICA) بالط سي 

I.4.ي بالط جدران الحمامات
اميك اسبانن 62 سم25*  سم 25لون أبيض  (APE CERAMICA) بالط سي 

ات بوىلي كلوريد الفينيل  ن ي من الحديد المقاوم PVCأساطر وتجهي 
ن
 ومصاف

Stainless Steelللصدأ 
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J.التمديدات الكهربائية

J.1.
تمديدات كهربائية كاملة للمستودع والحمامات 

ي وإلنارة الملعب الخارج 

K.ايز ونقاط االنارة الي 

K.1. انارةLEDي كل من الحمامات والمستودع
ن
HR light full spiral 24W 10000K - 170V-240V/50-60 Hz4 ف

K.2.ي ي الملعب الخارج 
ن
500W IP65 light projector LED7إنارة بروجاكتورات ف

M.االبواب

M.1.االبواب الخشبية

 ملم مصنوعة من 44 سم وسماكة 200 سم وارتفاع 75ابواب كبس بعرض 

 ملم 6 بسماكة MDF، ملّبسة بألواح جشبية "فونتكس"الخشب المجّوف 

ة من الزان سماكة  مع اكسسوارات .  ملم1مغطاة بطريقة الكبس بقشر

مصنوعة من الحديد

2

M.2.باب حديد للمستودع
 سم مطلي بمادة مقاومة للصدأ 220 سم وارتفاع 80باب حديد بعرض 

 ملم3سماكة الحديد ال تقل عن - ومدهون باللون االبيض
1

M.3.باب حديد لمدخل الحمامات
 سم مطلي بمادة مقاومة للصدأ 220 سم وارتفاع 100باب حديد بعرض 

 ملم3سماكة الحديد ال تقل عن - ومدهون باللون االبيض
1

M.4.باب مدخل حديد

 سم مطلي بمادة مقاومة للصدأ 200 سم وارتفاع 100باب حديد بعرض 

سماكة الحديد ال - ومدهون بطبقة من االساس وبطبقةمن الدهان االسود

 ملم4تقل عن 

1

N.الشبابيك

N.2.شبابيك الحمامات
 FOLDA مع اكسسوارات ماركة SEDUM 2000 شبابيك المنيوم نوع 

 سم60*  سم 60.   ملم6وزجاج سيكوريت بسماكة 
2

O.ت القماشية
ّ
المضّل
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O.1.10تركيب اعمدة حديدية لتثبيت المضالت

4 سم  لون ابيض او حسب االختيار250* سم 250

2 سم  لون ابيض او حسب االختيار250* سم 350

P.االعمال الخشبية

P.1.اتها من الطابات واالهداف خشب للعبة البولينغ ن 18(G3)مع تجهي 

Q.مراجعة الخرائط والصورااللعاب الجديدةAL-01-GF

Q.1.ق
ّ
جدار التسل

أكير )مع دعائم من الخشب أو الحديد لتثبيت االلواح الخشبية بشكل مائل 
ً
(أمانا

1

G11

G5

 G1010

G116

G121 (إّما ان تكون جاهزة اويتم تنفيذها عل االرض)

G136 (تثبيت اعمدة حديدية)

G171

Q.3.Seesaw2

Q.4.G14
حّف الحديد وتطبيق طبقة من االساس وطبقة من )موجودة وتحتاج صيانة 

(الدهان الملون

Q.2.obstacle course 

ت قماشية
ّ
مضّل O.2.
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R.االثاث الجديد

R.1.6 سم160طول مقاعد خشبية مستطيلة

R.2.مراجعة الخرائطمقاعد خشبية مستديرةAL-01-GF2

R.3.كراسي18 سم مع 80* سم 270مراجعة الخرائط، مقاسات طاولة مع كراسي لمساحة الرسم واالشغال AL-01-GF2

R.4.يتم اختيار العدد حسب الحاجةلوحات للرسم مع كراسي

S.االعمال الحديدية
ي اللعبة 

ن
 250 سم وارتفاع 15 بقطر G8اعمدة حديدية لتثبيت المراجيح ف

سم
5

T.(مراجعة الصور)احواض زهور ودواليب معاد تدويرها اعمال تزيينية وديكور

U.علبة الرمل
 سم وارتفاع 35 سم وارتفاع 30 بقطر 36محاطة بفواصل خشبية عدد 

 سم20الرمل 
4.5

المجموع

ي هذا الجدول هي كميات تقديرية: مالحظة
ن
 عن اعادة الكيل بعد انهاء االعمال المطلوبة. ان الكميات المذكورة ف

ً
ويكون المقاول مسؤوال
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المجموعسعر الوحدةوحدة القياس

ن الحلوة- جدول الكميات  ي عي 
ن
روضة ف
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2م
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3م


