ت

اعن الْحذٍ /الْسشَ

ًْع الؼول

-1

كِشباء الوقش الؼام

هددذ بددابلْات ًّ د
عدددددشاكث ُْا يدددددَ
جددددددددْصات ّهددددددددْاد
كِشبا يَ هخحلفَ
الوقش الؼام

ػذد االػوال كلفة الؼول
7

757,777

الحفاصيــــــــــــل
عشاكث ُْا يَ لحغزية ابغام ّشؼ هقشالششكة
هذ بابلْات ًّ
ه ابيح ابح اديَ ّ 175اط ػذدُْ 2/لذس عبْست اليدث
ً -1
ػذد 2/في هوشات البحشيَ7
 ً -2د ه ددبات ابح دداد ػددذد 1/باػددذس عددبْست اليددث ػددذد1/
عددْيا اًدداسس طددشيقيي ػددذد 1/بددْكظ كشبددغ ػددذد 1/فددي فشفددة
الحٌغيق /الشؤّى البحشيَ7
ه دابيح ابح داديَ ػدذدّ 175 4/اط جذيدذٍ بدذل الوؼبدْ
ً -3
في الووش الؼا ذ الى الو شّفات  /الواليَ7
 ً -4د ه ددابيح ابح دداديَ ػددذدّ175 5/اط جذيددذٍ بددذل الوؼبددْ
فددي الووددش الؼا ددذٍ الددى هنح د هؼدداّى الوددذيش الؼددام ّهددذيش الوددْاسد
البششيَ7
بشّجنحش ّ 477اط ُليْم ػذد 1/كاهدل فدْا البٌايدة الؼا دذس
ً -5
الى بغن الوخاصى ّالوشحشيات7
 ً -6د بشّجنحددش ّ 477اط ُليددْم كاهددل هددغ هلحقاجددَ فددْا بٌايددة
شؼبة الحذبيق7
ه ابيح ابح داديَ ػدذدّ 175 3/اط فدي الوودش الؼا دذ الدى
ً -7
بغن الحذبيق7

ت

اعن الْحذٍ /الْسشَ

ًْع الؼول

-2

كِشباء الوقش الؼام

جأعددددددديظ ًّ ددددددد
الوددددْاد النِشبا يددددَ
البغددام ّشددؼ هقددش
الششكَ

ػذد االػوال كلفة الؼول
32

657,777

الحفاصيــــــــــــل
جأعيظ ًّ

هْاد كِشبا يَ هخحلفَ البغام ّشؼ هقش الششكة-/

 -1الحخبيظ ّالوحابؼَ
 -2هنح هؼاّى الوذيش الؼام
 -3بغن الوخاصى ّالوشحشيات
 -4القغن القاًًْي
 -5ال ٌذّا /الواليَ
 -6هنح الوذيش الؼام
 -7حغابات الوخاصى
 -8االعحؼالهات
 -9بغن الوْاسد البششيَ
 -11لجٌة الشأ
 -11الوقاطؼَ البحشيَ
 -12شؼبة الوشاسيغ
 -13الحشاعات /الششكة
 -14الخذهات /الٌظافَ
 -15هوشات الوالحَ البحشيَ
 -16شؼبة الؼقْد
 -17شؼبة الحفاّض
 -18شؼبة االفشاد
 -19الوحابؼَ
 -21باػة االجحواػات
 -21الويضاًيَ
 -22شؼبة الحلنظ
 -23الشؤّى البحشيَ
 -24الخذهات البحشيَ
ّ -25حذس ال شف /الواليَ
 -26الشّاج
 -27شؼبة الحذبيق
 -28شؼبة الحفاّض
 -29االيشادات
ّ -31حذس ال نْك
 -31هوشات الو شّفات /الواليَ
 -32هوشات شؼبة الحذبيق7

ت

اسم الوحده /الورشه

نوع العمل

كِشباء هقش الششكة

صددددددياًة الوْلددددددذات
النِشبا يددَ ّاداهحِددا
ّػدددددددددذد عددددددددداػات
الحشدددددددغيل الوقدددددددش
الؼام)

عدددددددددددددددددددددد
االعمال

كلفة العمل

الحفاصيــــــــــــل
صياًة الوْلذات النِشبا يَ ّاداهحِا  /ػذد عاػات الحشغيل  /الوقدش
الؼام -/
 -1اهالء الخضاًات الؼا ذس الى هْلذات هقش الششكة بودادس صيدث
الغددداص ّحغددد النويدددَ الوقدددشسس  9777لحدددش هدددي الوخددداصى
الش يغيَ ليحغٌى لٌا جشدغيل الوْلدذات لحغزيدة ابغدام ّشدؼ
هقش الششكة7
 -2جبدددذيل هدددادس صيدددث الدددذيضل للوْلدددذات النِشبا يدددَ العدددحِالك
الوادس بغب الحشغيل ّحغ الفحشس الضهٌيَ الوحذدس7
 -3اداهة ّشحي البباسيات الؼا ذس الى هْلذات هقشالششكة 7
 -4جشغيل الوْلذات للفحص لوذس سبغ عاػَ7
 -5الؼول ػلى إداهة الوْلذات النِشبا يَ  /الوقش الؼام7
الوْلذات الحي جؼول-/
ػذد1/
 -1هْلذس ّاحذ هينا ّاط
 -2هْلذس كوٌض  ) 500 KVAػذد1/
 -3هْلذس بيشكٌض  )500 KVAػذد4/
 -4هْلذس بيشكٌض  )1,5 KVAػذد 2/خاصة باالًاسٍ
ػذد عاػات الحشغيل لشِش جوْص ّآ
ػذد الغاػات 123/عاػَ

ت

اسم الوحده /الورشه

نوع العمل

عدددددددددددددددددددددد
االعمال

كلفة العمل

الحفاصيــــــــــــل

-4

ّسشة الحبشيذ الوشكضيَ

فحح ّاػادس ً
عبالث

12

677,777

ج دددليح عدددبالث هدددغ
صياًحِا

36

2,175,777

جددن فددحح ّاػددادس ً د عددبالث لنددل هددي  -هقددش الشددشكة -الواليددَ-
ال ياًة اآلليَ –النِشباء ّالحبشيدذ الحأعيغدات) االفدشاد الخاسجيدَ-
رّ الشِذاء – ٌُذعة االج االت7
ج ليح عبالث هغ صياًحِا لنل هدي  -الواليدَ -الحخبديظ ّالوحابؼدَ-
حغابات الخبَ – الوحابؼَ-الحبْيش البحش  -ال دياًة اآلليدَ -هيٌداء
الوؼقددددل -الوالحددددَ البحشيددددَ -هذيشيددددة هيٌدددداء الوؼقددددل -الحضدددداًَ-
االج ددداالت -االطفددداء – الحأعيغدددات/النِشباء ّالحبشيدددذ -الوحابؼدددَ-
االفشاد الخاسجيَ -الغنٌيَ -الحاعبَ -رّ الشِذاء7

ج ددليح هنيفددات هددغ
صياًحِا

12

577,777

ج دددليح ّصدددياًة الونيفدددات لندددل هدددي  -الغددديبشٍ البحشيدددَ -الٌقدددل-
ال ددياًَ اآلليددَ -القاًًْيددَ -الٌِذعددَ الوذًيددَ-هشكددض شددشطة هيٌدداء
الوؼقل -الوحابؼَ – كِشباء هقش الششكة -الواليَ7

ج ددليح ثالجددات هددغ
بشادات

5

457,777

ج ليح ثالجات هغ بشادات لنل هي  -ال ياًة اآلليَ -حشاعات هيٌاء
الوؼقل -الؼقْد -حشاعات هيٌاء الوؼقل7

ج ددددددددددليح جبشيددددددددددذ
الغياسات

5

3,757,777

ج ليح جبشيذ الغياسات لنل هي -/ال ياًة اآلليدَ -الٌِذعدَ الوذًيدَ-
الوالحَ البحشيَ -رّ الشِذاء7

ت
-5

اسم الوحده /الورشه
ّحذس الخبْط ّالوغزيات
ً

نوع العمل

عددددددددددددددددددد
االعمال

كلفة العمل

ػول جْيي

1

125,777

1

177,777

 ػول جْيي ضغظ ػالي بياط  247هلن الى الحشذ الشؼبيالٌِذعَ الوذًيَ)
عيشكث بشينش  477اهبيش الى الٌاد الثقافي7
ً -

ج ليح بابلْ

1

75,777

ج ليح بابلْ

1

757,777

ليح بابل  25×4جْيي ّاػادجَ للؼول الى شؼبة
ياًة اآلليَ7
ليح بابلْ  57×4في هحبة فٌذا شظ الؼش ػوليات
شٍ شظ الؼش )7

عيشكث بشينش

ػب عيشكث
سبظ بابلْ

1

ػبل بابلْ

1

الحفاصيــــــــــــل

 جال
 جالب

 ػب عيشكث  477اهبيش شؼبة الوخاصى الش يغيَ سبظ بابلْ بياط  57×4ضغظ ّاطيء ببْل  77هحش الىػوليات الب شٍ فٌذا شظ الؼش 7
177,777

 ػبل بابلْ داخل الوحبة ّجن ج ليحَ  11777فْلث الىهحبة الغيف

ت

اسم الوحده /الورشه

-6

ّسشة اللف

نوع العمل

عدددددددددددددددددددددد
االعمال

كلفة العمل

الحفاصيــــــــــــل

لف

1

175,777

لف

1

157,777

لف هحشك هاكٌة القبغ الٌجاسس الى شؼبة الٌِذعَ الوذًيدَّ /سشدة
الٌجاسس7
ل دف ّصددياًة هضددخة هدداء بيدداط  2اًددا ّج ددليح كاهددل هددغ جويددغ
هلحقاجِا الى شؼبة الٌِذعة الوذًيَ7

لف

1

157,777

لف هضخة هاء بيداط  2اًدا ّج دليح جويدغ هححْياجِدا الدى شدؼبة
الخذهات الغنٌيَ7

لف

1

157,777

لف

1

157,777

لدف هضددخة هدداء بيدداط  1اًددا ّج دليح جويددغ هححْياجِددا الددى بغددن
شؼبة الوخاصى الش يغيَ7
لف هضخة هاء هغ جويغ هلحقاجِا الى شؼبة الضساػَ7

نوع العمل

عدددددددددددددددددددددد
االعمال

كلفة العمل

ت

اسم الوحده /الورشه

1

1,577,777
1,577,777

 جددن ج ددليح هٌظْهددة ّ )D.Cهٌظْهددة الْبددْد للوْلددذس ًددْعبيشكٌددض بددذسس  )250 KVAالحابؼددَ الددى بغددن إداسس الوددْاسد
البششيَ7
 جددن ج ددليح هٌظْهددة الْبددْد هددغ هٌظْهددة الضيددث للوْلددذس ًددْعبيشكٌددددض بدددددذسٍ  )175KVAالحابؼدددددَ الدددددى حضددددداًة اطفدددددال
الوْاًيء7
 جن ج ليح هٌظْهدة الحوايدَ الزاجيدَ ّ )protoctinهٌظْهدةالْبددْد للوْلددذس ًددْع بيشكٌددض بددذسس  )250 kvaالحابؼددَ الددى
شؼبة الٌقل7

-1

الوْلذات

ج ليح

-=-

ج ليح

1

الوْلذات ّالغيبشس

ج ليح

1

2,577,777

 جدددن ج دددليح هٌظْهدددة الحوايدددة الزاجيدددَ هدددغ هٌظْهدددة )D.Cللوْلذس ًدْع بيشكٌدض بدذسس  )175KVAالحابؼدَ الدى حضداًة
اطفال الوْاًيء7

-=-

ج ليح

1

1,577,777

الحفاصيــــــــــــل

الغيبشس
ً

1

2,577,777

 جددن جْصدديل ّاػددادس ً دد بددابلْات ّسبددظ جددٌا اّفددش بددذسسّ )1000 Aسبظ الوْلذس الحابؼَ الى شؼبة الٌِذعَ الوذًيَ7

الوْلذات

ج ليح

1

1,577,777

 جددن ج ددليح هٌظْهددة الْبددْد ّهٌظْهددة الحبشيددذ للوْلددذس ًددْعبيشكٌدددض بدددذسس  )250 KVAالحابؼدددَ الدددى شدددؼبة الٌِذعدددَ
الوذًيَ7

الغيبشس

ج ليح

1

1,577,777
 جددددن ج ددددليح هٌظْهددددة ّ )D.Cهٌظْهددددة الحوايددددة الزاجيددددَ )protoctinللوْلدددذس ًدددْع بيشكٌدددض بدددذسس )250 KVA
الحابؼَ الى شؼبة الٌقل7

الغيبشس
ج ليح

1

2,577,777
 جددددن ج ددددليح هٌظْهددددة الحْليددددذ ّهٌظْهددددة الحوايددددة الزاجيددددَ )protoctin & )A.V.Rللوْلددددذس ًددددْع بيشكٌددددض بددددذسس
 )500 KVAفي هيٌاء ابْ فلْط

ت

اسم الوحده /الورشه

-8

ّسشة الحأعيغات

نوع العمل
ّج ليح

ً

17

257,777

5
27

125,777
577,777

 ً دد ّج ددليح االًدداسس هددغ جبدددذيل جددٌا اّفددش الددى شدددؼبةال ياًة اآلليَ7
 صياًة ّسبظ الٌقاط الى بغن الحاعبَ االلنحشًّيَ ً د بشّجنحددشات هددغ ج ددليح الوددْصع الش يغددي جْصيددغاالحوال الى شؼبة الخذهات الغنٌيَ7

1
4

25,777
177,777

 ج ليح ػب الى ّسشة الحبشيذ جأعيظ ّاي ال كِشباء الى عدبلث كٌحدْس للوخدضى الحدابغالى شؼبة ال ياًة اآلليَ7

جشاكي

12

377,777

ج ليح ً
هْصع ثاًْ

15

477,777

جشاكيد االًداسس بشّجنحدش) الدى هذيشيدة اعدحخباسات
 ًّاهي هحافظة الب شس7
هْصع ثاًْ الى شؼبة الواء هجوغ هداء
 ج ليح ًاالسصفَ7

سبظ بابلْ
اجِضس
ً
ّجأعيظ
ً
ًقبَ

8
6
1

277,777
157,777
25,777

 سبظ بابلْ الى بغن الؼقْداجِضس في هخحبش الولفات في هؼِذ الوْاًيء
 ًّجأعيظ ًقبَ الى شؼبة ال ياًة اآلليَ7
ً -

صياًة ّسبظ ًقاط
بشّجنحشات
ً
هغ ج ليح الوْصع
الش يغي جْصيغ
االحوال
ج ليح ػب
جأعيظ في الوخضى
ً

النشددْفات ّالوحابؼددَ لنافددة دّا ددش ّابغددام
ّّا ش الششكة 7

ت

اسم الوحده /الورشه

عدددددددددددددددددددددد
االعمال

كلفة العمل

الحفاصيــــــــــــل

27

نوع العمل

عدددددددددددددددددددددد
االعمال

577,777

كلفة العمل

الحفاصيــــــــــــل

-1

الْحذس الفٌيَ

سفغ ًّقل هْاد
ّهْلذات
سفغ ًّقل هْاد
ّهْلذات
سفغ ّهذ بابلْات
ّاػوال اًاسس
جحويل ًّقل هْاد
جذسي

1

177,777

-

3

157,777

-

6

677,777

-

5

477,777

-

27
1
1

-

1

-

اػوددال سفددغ ًّقددل هددْاد ّهْلددذات للغددياسس الِيددا فددي شددؼبة
الٌقل7
اػوددال سفددغ ًّقددل هددْاد ّهْلددذات للشافؼددَ الشددْكيَ فددي هقددش
الشؼبَ7
اػوال سفغ ّهذ بابلْات ّاػوال اًاسس للغياسس الغلويَ في كل
هدددي بغدددن الؼقدددْد – شدددؼبة الٌقدددل -شدددؼبة االج ددداالت -دا دددشس
االعحخباسات -هقش الششكة7
اػوال جحويل ًّقل هْاد للغياسس اللْس فدي كدل هدي ال دياًة
اآلليَ -هقش الششكة -الوخاصى الش يغيَ7
اًِاء جذسي طلبة اػذادية ال ٌاػة 7
اػذاد ّجٌظين الحقشيش الشِش للشؼبة7
اػددذاد ّجٌظددين جقشيددش بٌغددبة اًجدداص االػوددال لشددِش آ لقغددن
الحخبيظ ّالوحابؼَ7
جٌظددددين بددددش هددددذها باػوددددال الشددددؼبة الددددى بغددددن الحاعددددبَ
االلنحشًّيَ لغشض ًششُا ػلى الوْبغ االلنحشًّي للششكة7

