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 دفتر عقد المقاولة
 للمشاريع اإلنشائية

 

 الشروط الخاصة( –)الجزء الثاني 
 

 

 

  وحدات انارهتوريد وشراء :  المشروع 
                 

 
 2017/ 3لوازم  العطاء رقم :                 

 
 التعليمات للمناقصين  –أ 

 الشروط الخاصة  –ب 
 الشروط الخاصة االضافية  –ج 

 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د
 
 

ة الموحد متممًا لجزء الشروط العامة، وتعتمد الشروط التالية يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاول

 .كشروط خاصة للعقد

إن مــا يــرد فــي هــذه الشــروط مــن إءــافة دو إللــاء دو تعــديا علــ  مــواد الشــروط العامــة يعتبــر ســائدًا 

 .ويؤخذ به بالقدر الذي يفسر دو يءيف دو يللي دو يعدا عل  تلك المواد
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 نالتعليمات للمناقصي  –

Instructions to Tenderers 

 
 (           2017/  3لوازم     العطاء رقم )

 
  وحدات انارهتوريد وشراء الخاص بمشروع : 

يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب اإلعالن عن طرح هذا العطـاء، والـراغبين باالشـتراك فـي  (1)
 من وثائق العطاء الموزعة مع الدعوة مقابا دفع ثمن النسخة المقرر.المناقصة دن يتقدموا للحصوا عل  نسخة 

 
 لهذا المشروع ما يلي: تشما وثائق العطاء (2)
 

 دعوة العطاء بما فيها اإلعالن -
 الشروط العامة للعقد  :الجزء األوا -
 :الجزء الثاني -

 التعليمات للمناقصين -د 
 الشروط الخاصة -ب 
 فيةالشروط الخاصة االءا -ج 
 نماذج العرض والءمانات واالتفاقيات والبيانات -د

 الجزء الثالث: -
 المواصفات الخاصة -
 جداوا الكميات واألسعار -
 المخططات   :الجزء الرابع -
 المواصفات الفنية العامة :الجزء الخامس -
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 إعداد وتقديم عروض المناقصات
 

 طريقة تقديم العروض:
 باالشــــــتراك فــــــي هــــــذه المناقصــــــة دن يقــــــوم بزيــــــارة موقــــــع العمــــــا، ودن يتعــــــرف ينبلــــــي علــــــ  مــــــن يرغــــــب  (3)

عليـه، ودن يحصـا بنفسـه وعلـ  مسـؤوليته ونفقتـه الخاصــة، علـ  جميـع المعلومـات الالزمـة لـه لتقـديم العــرض، ودن 
لتـي لهـا يتفهم ماهيتها والظروف المحيطة بالمشـروع وسـائر العـادات المحليـة، وظـروف العمـا، وكـا األمـور األخـر  ا

 عالقة بالمناقصة، دو تلك التي تؤثر عل  وءع دسعار عرءه.
 

يقدم عرض المناقصة عل  نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا الدفتر، ويقوم المنـاقص بتعبئـة النمـوذج  -د 
 وجدوا الكميات واالسعار ودي جداوا دو مالحق دخر  ويوقع وثائق المناقصة في األماكن المحددة لذلك.

 يشترط دن يكون تعبئة خانة دسعار الوحدة في جداوا الكميات باألرقام والكلمات بخط واءح. -ب 
ذا دجـر  المنـاقص دي تعـديا، دو إذا دخـا  -ج  ال يجوز إدخاا دي تعديا عل  وثائق العطاء من قبا المناقص، وا 

 بأي من هذه التعليمات، فإن ذلك يؤدي ال  رفض عرءه.
م عــرض بــديا، فــإن باســتطاعته دن يقــدم ذلــك فــي مــذكرة خاصــة منفصــلة ترفــق دمــا إذا دراد المنــاقص تقــدي

 بـــــــــــــــالعرض، شـــــــــــــــريطة دن يتقـــــــــــــــدم بـــــــــــــــالعرض األصـــــــــــــــيا كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو مطلـــــــــــــــوب فـــــــــــــــي 
 الشروط، وللجنة العطاءات المختصة دن تنظر في عرءه البديا دو ترفءه.

 
ة العطاء ودن يشـتما العـرض علـ  يجب عل  المناقص دن يقدم عرءه عل  النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعو  (4)

 البيانات والمعلومات التالية:
 

ذا كانـت  -د  وءع منشأة المناقص فـردا كـان دو شـركة، وكتـاب التفـويض للمسـؤوا المفـوض بـالتوقيع عنهـا. وا 
هنـاك مشـاركة بشـكا ائـتالف فإنـه يجـب علـ  الشــركات المتملفـة تقـديم اتفاقيـة االئـتالف بينهـا بحيـث يكــون 

ــملف بال ــتالف علــ  العــرض، ودن يقــدموا الت ــردين(، ودن يوقــع دطــراف االئ ــين ومنف ــا والتءــامن )مجتمع تكاف
 الكفاالت والءمانات بأسمائهم مجتمعين.

خبرة المناقص ومؤهالته، مع بيـان وصـف المشـاريع التـي سـبق ودن دنجزهـا، والمشـاريع الملتـزم بهـا حاليـا،  -ب 
 وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية.

ــاوا االشــلاا  ذكــر -ج  ــر اســم مق ــذ، شــريطة ذك ــي التنفي ــذين ينــوي اســتخدامهم ف ــرعيين ال ــاولين الف دســماء المق
الكهروميكانيكية، عل  دن يكـون هـذا المقـاوا الفرعـي مصـنفا ءـمن نفـس الفئـة التـي ينتمـي إليهـا المقـاوا 

 الرئيسي في تصنيفه، دو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسا التنازلي.
ع العــرض المقــدم كفالــة ماليــة دو شــيك مصــدق لصــالح صــاحب العمــا وألمــره، بــالمبل  المحــدد فــي يرفــق مــ -د 

)ملحــق عــرض المناقصــة(، كــدليا علــ  جدياــة التــزام المنــاقص للــدخوا فــي المناقصــة، وعلــ  دن تكــون تلــك 
 الكفالة صادرة عن بنك دو مؤسسة مالية كا منهما مرخص للعما في األردن.
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( ديـام 7للمناقصين الذين لم يحا عليهم العطاء، حسـبما تقـرره اللجنـة المختصـة خـالا ) تعاد هذه الكفاالت 
من تـاريخ إحالـة العطـاء دو انتهـاء صـالحية كفالـة المناقصـة ديهمـا دسـبق. دمـا المنـاقص الـذي يحـاا عليـه 

 العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد دن يقدم ءمان األداء ويوقع العقد.
فعنـدها يتوجـب علـ  المنـاقص  (Bonds)قص منتميا إل  بلد تستعما فيه ءمانات تـأمين دما إذا كان المنا

الءمان، وفي كا األحواا يجـب  دن يتقدم بطلب مسبق إل  صاحب العما لمعرفة فيما إذا كان يقبا مثا هذا
 دن تكون تلك الءمانات مصدقة من بنوك محلية عند تقديمها.

دمــا إذا كــان مركــز المنــاقص الرئيســي خــارج األردن فــإن عليــه دن يحــدد  عنــوان المنــاقص الرســمي الكامــا. -هـ 
عنوانـا لــه فــي األردن ليعتبــر عنوانـه الرســمي الــذي توجــه إليــه كافـة المراســالت واإلشــعارات. وكــا إشــعار دو 

 رسالة تبعث مسجلة عل  هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت إليه.
يســـية المحـــددة فـــي العطـــاء، مبينـــا تكـــاليف المـــواد والتجهيـــزات ا ليـــة دن يقـــدم تحلـــيال ألســـعار البنـــود الرئ -و 

 والمصـــــــــــــــــــنعيات والمصـــــــــــــــــــاريف اإلداريـــــــــــــــــــة واألربـــــــــــــــــــاح إلنجـــــــــــــــــــاز بنـــــــــــــــــــود األشـــــــــــــــــــلاا 
 كاملة.

دي معلومــات دو بيانــات دخــر  يطلــب إلــ  المنــاقص تقــديمها دو إرفاقهــا بعرءــه إذا كانــت مطلوبــة بموجــب  -ز 
 ات الخاصة دو هذه التعليمات.الشروط الخاصة االءافية دو المواصف

 
تعتبر األسعار التي يدونها المناقص دمام البنود في جدوا الكميات عل  دنها القيمة الكلية ألشلاا كا مـن تلـك البنـود  (5)

نجازهــا واصــالح ديــة عيــوب فيهــا وفقــا للعقــد، وتشــما كــذلك األعمــاا التمهيديــة  )اال اذا ورد   (Preliminaries)وا 
 يدية بنود منفصلة خاصة بها في جدوا الكميات(.لألعماا التمه

 
 توءيح االلتباس: (6)

 
إذا كان هناك دي التباس دو تناقض في وثائق العطاء، دو كانت هناك حاجة لتوءيح دي غموض فـي وثـائق العطـاء، 

زالــة االلتبــا س فــي فعلــ  المنــاقص دن يتقــدم بطلــب خطــي إلــ  رئــيس لجنــة العطــاءات المختصــة مــن دجــا التوءــيح وا 
 ( 7موعــــــــــــــــــد يســــــــــــــــــبق التـــــــــــــــــــاريخ المحــــــــــــــــــدد لفــــــــــــــــــتح العطـــــــــــــــــــاء بمــــــــــــــــــا ال يقــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن )

ديام، ويتم توزيع اإلجابة خطيا عل  االستفسارات علـ  جميـع المناقصـين المتقـدمين للعطـاء، وال يجـوز دن يتخـذ مثـا 
 هذا التوءيح مبررا لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض.

 
 
 
 إيداع العروض: (7)

 
 (      /    رض متكامال وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء رقم )  يقدم الع -د 

 _______________________________________ الخاص بمشروع : 
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_________________________________________________________ 
ي إعالنهـا عـن العطـاء واسم المقاوا ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصـة فـ

 وذلك في دو قبا الموعد والتاريخ المحددين لإليداع.
 إن دي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إل  صاحبة مقفال. -ب 
تفتح العروض عادة في جلسة علنية بحءور من يرغب من المناقصين، إال إذا نص في دعوة العطـاء علـ   -ج 

 اتباع دسلوب آخر.
 لعروض:إلزامية ا (8)

 
يعتبر العرض المقدم ملزما للمناقص وال يجوز سحب هذا العرض بعد تقديمه ويظا العرض ملزما للمناقص الذي تقدم 

 ( يوما ابتداء من تاريخ إيداع العروض إال إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام دطوا من هذه المدة.90به لفترة )
 عمالت الدفع وسعر المناقصة: (9)

 ص تقديم دسعاره بالدينار األردني إال إذا نص عل  غير ذلك في شروط دعوة العطاء.عل  المناق
ذا كانت هنالك عمـالت دخـر  للـدفع منصـوص عليهـا فـي نمـوذج عـرض المناقصـة، فإنـه يجـب تحديـد تلـك العمـالت  وا 

 ودسعار تحويلها في موعد "التاريخ األساسي".
 

حالة العطاء  تقييم العروض وا 
 
 روض:تقييم الع (10)

يـــتم دراســـة عـــروض المناقصـــات وتقييمهـــا بموجـــب تعليمـــات العطـــاءات الحكوميـــة الصـــادرة بموجـــب نظـــام األشـــلاا 
 الحكومية، ويفترض في المناقص دن يكون عل  اطالع ودراية بهذه التعليمات.

 دسلوب تدقيق العروض: (11)
دن تكــون عليــه هــذه الجملــة إذا وجــد فــي العــرض خطــأ دو تنــاقض بــين حســاب جملــة دي مبلــ  ومــا يجــب  -د 

بتطبيق سعر الوحدة، فللجنة المختصة الحق بتعديا جملة المبل  بمـا يتفـق وتطبيـق سـعر الوحـدة، وبالتـالي 
 يتم تعديا مجموع األسعار دو المبل  اإلجمالي للعطاء وفقا لذلك.

الكلمـات هـي الملزمـة وتصـحح  إذا اختلف العدد المذكور باألرقام عن المذكور كتابة بالكلمـات، فتعتبـر كتابـة -ب 
 القيمة تبعا لذلك.

إذا وجد خطأ في دي مـن العمليـات الحسـابية، فإنـه يـتم تصـحيح المجمـوع ويكـون المجمـوع المصـحح ملزمـا  -ج 
 للمناقص.

إذا وجد دن المناقص لم يقم بتسعير بند دو دكثر من البنود، فإنـه يحـق للجنـة المختصـة إمـا رفـض العـرض،  -د 
لك البنود غير المسعرة وكأنها محملة علـ  بنـود العطـاء األخـر ، وعلـ  المنـاقص تنفيـذها )فيمـا دو اعتبار ت

 إذا دحيا عليه العطاء( بدون مقابا.
 إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مللوطة دو مبال  فيها، فللجنة المختصة الحق بما يلي: -هـ 

 رفض العرض، دو - 1
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قـاوا مستأنسـة بأسـعار السـوق الدارجـة ودسـعار المناقصـين ا خـرين ) تعديا األسـعار بموافقـة الم - 2
ــد  ــا مــن قيمــة العــرض بع ــديا مســاوية دو دق ــة للعــرض بعــد التع شــريطة دن تبقــ  القيمــة اإلجمالي

 التدقيق الحسابي(.
مــارس تحـتفظ لجنـة العطـاءات المختصــة بحقهـا فـي إهمــاا دي عـرض غيـر متقيــد بمـا ورد فـي هــذه التعليمـات. كمـا ت (12)

حالة العطاء دون التقيـد بأقـا العـروض قيمـة، ويـتم كـا ذلـك دون  صالحياتها بموجب دحكام نظام األشلاا الحكومية وا 
 دن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء دي حق في مطالبة صاحب العما بأي تعويض إزاء ذلك.

 الءمانات )الكفاالت(
 ءمان األداء )كفالة حسن التنفيذ( : (13)

( يوما من تاريخ إبالغه خطيا بإحالة العطاء عليه 14قص الفائز بالعطاء دن يقوم بتوقيع العقد خالا فترة )عل  المنا
ــه، وعلــ  المنــاقص دن يقــدم إلــ  صــاحب العمــا ءــمان األداء عنــد توقيــع اتفاقيــة العقــد حســب نمــوذج  دو تلزيمــه ل

احد  المؤسسات الماليـة المرخصـة للعمـا فـي الءمان المرفق، وتكون قيمة هذا الءمان الصادر عن دحد البنوك دو 
األردن بــالمبل  المحــدد )فــي ملحــق عــرض المناقصــة( وذلــك ءــمانا لتنفيــذ التزامــات العقــد تنفيــذا تامــا ، ولــدفع مــا قــد 

 يترتب عل  المقاوا وفاء ألغراض العقد.
ــة العقــد، دو عجــز عــن تقــديم ءــمان األداء  ــاقص دو تــأخر عــن توقيــع اتفاقي ــدها يحــق إذا رفــض المن المطلــوب، فعن

لصاحب العما مصادرة  كفالـة المناقصـة المرفقـة بعرءـه دون الرجـوع إلـ  القءـاء، وال يكـون للمنـاقص دي حـق فـي 
 المطالبة بها دو بأي تعويض بشأنها.

 ءمان إصالح العيوب ) كفالة اصالح العيوب(: (14)
 اا، ءــــــمان إصــــــالح العيــــــوب علــــــ  المقــــــاوا دن يقــــــدم لصــــــاحب العمــــــا عنــــــد تســــــلمه شــــــهادة تســــــلم األشــــــل

% مــن قيمــة األعمــاا المنجــزة، لءــمان قيامــه باســتكماا االعمــاا المتبقيــه و تنفيــذ دعمــاا إصــالح العيــوب 5بقيمــة 
المطلوبة للمدة المنصوص عليها في ملحق عرض المناقصة، وبحيث يكون هذا الءمان صادرا عـن بنـك دو مؤسسـة 

 تسليم هذا الءمان لصاحب العما يعاد للمقاوا ءمان األداء.مالية كا منهما مرخص للعما في األردن. وب
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 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender 

 
 

 المشروع : .......................................... العطاء رقم : .......................................
 
 

 ................................................................إل  السادة )صاحب العما( : .............
لقد قمنا بزيارة الموقع  والتعرف عل  الظروف المحيطة به، كما قمنا بدراسة شروط العقد، والمواصفات، والمخططات، وجداوا 

............................ المتعلقة الكميات، وملحق عرض المناقصة، والجداوا األخر ، ومالحق العطاء ذات األرقام:......
صالح دية  نجازها وتسليمها وا  بتنفيذ دشلاا المشروع المذكور دعاله. ونعرض نحن الموقعين ددناه دن نقوم بتنفيذ األشلاا وا 

عاله مقابا مبل  إجمالي دعيوب فيها وفقا لهذا العرض الذي يشما كا هذه الوثائق المدرجة 
 .......................... دو دي مبل  آخر يصبح مستحقا لنا بموجب شروط العقد.وقدره:................

 
إننا نقبا تعيين "مجلس فض الخالفات" بموجب "الفصا العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاق عل  تعيين دعءائه 

 حسب ملحق عرض المناقصة.
 

وما من تاريخ إيداع العروض، ودن يبق  العرض ملزما لنا، ويمكنكم ( ي90نوافق عل  االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة )
قبوله في دي وقت قبا انقءاء مدة االلتزام هذه. كما نقر بأن ملحق عرض المناقصة يشكا جزءا ال يتجزد من "كتاب عرض 

 المناقصة".
روط العقد، ودن نباشر العما بتاريخ ( من ش4/2نتعهد في حالة قبوا عرءنا، دن نقدم ءمان األداء المطلوب بموجب المادة )

 دمر المباشرة، ودن ننجز األشلاا ونسلمها ونصلح دية عيوب فيها وفقا لمتطلبات وثائق العقد خالا "مدة اإلنجاز".

ل  دن يتم ذلك، فإن "كتاب عرض المناقصة" هذا مع "كتاب القبوا دو قرا ر وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما بيننا، وا 
 اإلحالة" الذي تصدرونه يعتبر عقدا ملزما فيما بيننا .

 ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبوا دقا العروض قيمة دو دي من العروض التي تقدم إليكم.
 حرر هذا العرض في اليوم:  ..................... من شهر: ................ عام: .......................

 ................................ شاهد: ........................................توقيع المناقص: ...
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صهملحق عرض المناق  

Appendix to Tender 
  2017/   3لوازم     العطاء رقم:              وحدات انارهتوريد وشراء  المشروع:
 رقم المادة البيــــان

 التحديدات

 اسم صاحب العما:
 عنوانه:

1/1/2/2 
 1/3و

 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي 
 (  28االردن ص ب )  –البترا 

 اسم المهندس :
 عنوانه:

1/1/2/4  

 اسم المقاوا:
 عنوانه:

1/1/2/3 
 1/3و

 

 %  ( من قيمة دخوا العطاء5)   التعليمات كفالة المناقصة
 %( من قيمة العقد 5) التعليمات كفالة اصالح العيوب

 1/1/3/3 لألشلاانجاز إل مدة ا
 

من تاريخ  ( يوما تقويميا 30)    
 دمر المباشرة

 ( يوما تقويميا   365) 1/1/3/7 صالح العيوبإشعار بإلفترة ا
 القوانين األردنية السارية المفعوا 1/4 القانون الذي يحكم العقد
 الللة العربية 1/4 الللة المعتمدة في العقد

 لعربية الللة ا 1/4 للة االتصاا
ل  إا دخوالمدة التي سيمنح فيها المقاوا حق ال

 الموقع
مر د( ديام تقويمية من تاريخ 7) 2/1

 . المباشرة
 داءألقيمة ءمان ا

قيمة ءمان األداء خالا فترة اإلشعار بإصالح 
 العيوب )ءمان اصالح العيوب(

 " المقبولة( من "قيمة العقد % 10) 4/2
  %( من قيمة العقد ـــــــ  )

  4/9 نظام توكيد الجودة
 مطلوب 

  6/5 المعتادةوقات العما د
الفترة المحددة لمباشرة العما بعد التاريخ المحدد 

 للمباشرة
( يوما، وتعتبر هذه الفترة 15) 8/1

 مشمولة ءمن مدة اإلنجاز
 ( دينار عن كا يوم تأخير        50)   8/7 قيمة تعويءات التأخير
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 قصةنموذج كفالة المنا
Form of Tender Guarantee 

 

 .…………………......……… العطاء رقم: ..….....……………………………… المشروع:
 

 
إل  السادة )صاحب العما(: .............................................................................. لقد تم إعالمنا دن 

............................................. سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المناقص: شركة: ...........................
المنوه عنه دعاله استجابة لدعوة العطاء، ولما كانت شروط العطاء تنص عل  دن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرءه، 
 وبناء عل  طلبه، فإن مصرفنا: 

............... يكفا بتعهد ال رجعة عنه دن يدفع لكم مبل : بنك .......................................
 ............................................................ عند ورود دوا طلب خطي منكم وبحيث يتءمن الطلب ما يلي:

 
قبا انقءاء صالحية دن المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحب عرءه بعد انقءاء آخر موعد لتقديم العروض دو  -د 

 ( يوما، دو90العرض المحددة بـ)
 ( من شروط العقد، دو1/6دنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه، ولكنه دخفق في ابرام اتفاقية العقد بموجب المادة ) -ب
 .( من شروط العقد4/2دنكم قد قمتم باحالة العطاء عليه ، ولكنه دخفق في تقديم ءمان األداء بموجب المادة ) -ج
 

( يوما ويتعين إعادتها إلينا، كما دن هذه الكفالة تحكمها 90وعل  دن يصلنا الطلب قبا انقءاء مدة صالحية الكفالة الباللة )
 القوانين المعموا بها في األردن.

 
 توقيع الكفيا / البنك: ...........................................

........................المفوض بالتوقيع:   ...................  

 التاريخ:             ............................................
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 4-د
 

 نموذج اتفاقية العقد

Form of Contract Agreement 

 
 

 3/2017لوازم  العطاء رقم :                 وحدات انارهتوريد وشراء  .. المشروع:

 
 

 2017... لسنة   ............من شهر   .. ............وم حررت هذه االتفاقية في هذا الي
 

 بين

 
 .... عل  اعتباره "الفريق األوا" ..  سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.صاحب العما ........

 و

 ..... عل  اعتباره "الفريق الثاني"  ...........................................المقاوا      
 

.......................................................................  حب العما راغبا في دن يقوم المقاوا بتنفيذ دشلاا مشروع:لما كان صا  

 .............................................................................................................................................................................................................  

صالح دية عيوب فيها وتسليمها وفقا  نجازها وا  ولما كان قد قبا بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاوا لتنفيذ األشلاا وا 
 لشروط العقد،

 فقد تم االتفاق بين الفريقين عل  ما يلي:
 ت والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد.يكون للكلما - 1
 تعتبر الوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزد من هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة: - 2

 .......... .....................    "كتاب القبوا"  -د 
 ...................................   كتاب عرض المناقصة" -ب 
 مالحق المناقصة ذات األرقام: .................................. -ج 
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 شروط العقد )الخاصة والعامة( -د 
 المواصفات وكما هو وارد في نموذج استدراج العروض المرفق  بطيه  . -هـ 
 المخططات -و 
 رة )جداوا الكميات والجداوا األخر (والجداوا المسع -ز 

 
 4-د

 
  (           ) ""قيمة العقد المقبولة - 3

 يوما تقويميا  )           (              "مدة اإلنجاز" 
  
نجازها  - 4 إزاء قيام صاحب العما بدفع الدفعات المستحقة للمقاوا وفقا للشروط، يتعهد المقاوا بتنفيذ األشلاا وا 

صالح دية  عيوب فيها وتسليمها وفقا ألحكام العقد. وا 
 
صالح دية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب العما بأن يدفع إل   - 5 نجازها وا  إزاء قيام المقاوا بتنفيذ األشلاا وا 

 المقاوا قيمة العقد بموجب دحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد.
يقان عل  إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد دعاله وذلك وفقا للقوانين المعموا وبناءا عل   ما تقدم فقد اتفق الفر 

 بها.
 

 الفريق الثاني )المقاوا(
 

 الفريق األوا )صاحب العما(

 
 التوقيع: ...........................................

 
 االسم: .............................................

 
 لوظيفة: ...........................................ا

 
 وقد شهد عل  ذلك: ................................

 

 
 التوقيع: ...........................................

 
   د .د . محمد عباس النوافله  االسم:....... 

 
 .... مجلس المفوءين  الوظيفة: ...رئيس

 
 ك: ................................وقد شهد عل  ذل
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 نموذج ءمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(
Performance Guarantee 

 
إل  السادة: .............................................................................................. يسرنا إعالمكم 

........................................................ قد كفا بكفالة مالية، المقاوا: بأن مصرفنا: .....................
............................................................................ 

.......................................................................................................... 
 

 ( /  بخصوص العطاء رقم )
المتعلق بمشروع: ..................................................................................... بمبل : ) 
 ........................ ( دينار دردني .....................................................

تنفيذ العطاء  ............................................................................... وذلك لءمان............
 المحاا عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة، ودننا نتعهد بأن 

مع ذكر  –دي تحفظ دو شرط بمجرد ورود دوا طلب خطي منكم المبل  المذكور دو دي جزء تطلبونه منه بدون  –ندفع لكم 
 األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاوا قد رفض دو دخفق في تنفيذ دي من التزاماته 

 وذلك بصرف النظر عن دي اعتراض دو مقاءاة من جانب المقاوا عل  إجراء الدفع. –بموجب العقد 
ا المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا بتاريخ وتبق  هذه الكفالة سارية المفعوا من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشلا

........... شهر ............... من عام ................................. ما لم يتم تمديدها دو تجديدها بناء عل  طلب 
 صاحب العما.

 
 توقيع الكفيا / مصرف: ..............................

 ....................المفوض بالتوقيع: ................
 التاريخ: ..............................................
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 8-د
 نموذج ءمان إصالح العيوب )كفالة اصالح العيوب(

Defects Liability Guarantee 

 
...... يسرنا إعالمكم إل  السادة: ........................................................................................

بأن مصرفنا: ............................................................................. قد كفا بكفالة مالية، المقاوا: 
............................................................................. 

.......................................................................................................... 
 

 ( /  بخصوص العطاء رقم )
المتعلق بمشروع: ..................................................................................... بمبل : ) 

 ...................................................................... ( دينار دردني ...........
............................................................................... وذلك ءمانا اللتزام المقاوا لتنفيذ جميع 

 التزاماته فيما يخص دعماا اإلصالحات والصيانة بموجب دحكام عقد المقاولة.
 

ننا نتعهد بأن ندف المبل  المذكور دو دي جزء تطلبونه منه بدون دي تحفظ دو  –بمجرد ورود دوا طلب خطي منكم  –ع لكم وا 
شرط، مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاوا قد رفض دو دخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص دعماا اإلصالحات 

 مقاءاة من جانب المقاوا عل  إجراء الدفع.والصيانة بموجب العقد، وكذلك بصرف النظر عن دي اعتراض دو 
 

وتبق  هذه الكفالة سارية المفعوا من تاريخ إصدارها ولحين التسلم النهائي لألشلاا بموجب العقد وقيام المقاوا بإكماا 
 النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها دو تجديدها بناء عل  طلب صاحب العما.

 
 ...........................توقيع الكفيا / مصرف: 

 المفوض بالتوقيع: ..................................

 التاريخ: ............................................
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 نارة في المدن والقر اإل وحدات لوحدات االنارة وقطع غيار  المتطلبات الفنية -دواًل :
 

 المتطلبات العامة -
 

 تطبيقاللرض ومجاا ال -د
أن الهدددم مددن وضددا مددذف المواصددفات مددو تاديددد المتطلبددات الفنيددة احدادددية لةطددا  يددار وادددات ا نددار  التدد  
تدددتخدف فدد  ةندددار  الطددرع والشدددوارم التدد  تةدددا ضددمن ادددود احماندددة  والمفوضدديات والبلدددديات والم ددال  الةرويدددة 

 عن طريع شبكات التوزيا التابعة لها .احخرى الت  تةوف شركات الكهرباء بتزويدما بالطاقة الكهربائية 
وتنطبع مذف المواصفات بشكل عاف على قطا  يار وادات ا ندار  التد  تددتخدف مصدابيا بخدار الصدوديوف ذ  
الضغط العال  ومصابيا بخار الزئبع ذ  الضغط العال  ب ميا قدراتها وبشكل خاص على تلد  الواددات ذات 

 -الةدرات التالية :
 واط . 250،  150،  100،  70: وادات الصوديوف  -1
 واط . 250،  125وادات الزئبع :  -2
 

يتف ادتخداف مذف المواصفات دون تعارض ما أ  تعليمات صدرت او تصدر عدن ال هدات المعنيدة ادول تن ديف 
 عملية ةنار  الطرع والشوارم ف  المدن والةرى .

 
 -متطلبات عامة : –الظروف التشليلية والموقعية  -ب

 كهربائي :النظام ال -1
يتف ادتخداف وادات ةنار  للطرع تتنادب ما الفولطية االدمية والتردد الماددين للن داف الكهربدائ  الةدائف فد  
المملكة والتد  وردت ضدمن تعليمدات الفولطيدات الةياددية للنةدل والتوزيدا واالنتفدام فد  المملكدة التد  صددرت 

.  1/1/1989والتدد  بدددأ العمددل بهددا اعتبددارا مددن  20/11/1988عددن وزار  الطاقددة وال ددرو  المعدنيددة بتدداري  
فدولط   ططدور 230وعليه تكون وادات ا نار  موضوم مذف المواصدفات مناددبة للعمدل علدى فولطيدة اددمية 

 ميرتز . 50أااد ( وتردد 
% للةددددرى 10% للمدددددن و  6امددددا التفدددداوت المدددددموة بدددده للفولطيددددة االدددددمية ادددددب مددددذف التعليمددددات فهددددو  

 واحريام .
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% ( للمدددن والةددرى واحريددام علددى اددد 10% الددى  6: ط  2003الفتددر  االنتةاليددة اتددى عدداف  -: حظــةمال
 دواء .
 الظروف الموقعية والمناخية : -جـ 

تكددون قطددا  يددار وادددات ا نددار  المدددتخدمة  نددار  الطددرع والشددوارم فدد  المدددن والةددرى منادددبة للعمددل فدد  
 ال روم التالية :

 
 ( متر .1510،   250-تتراوة بين ط –بار * االرتفام عن دطا ال

 در ة دلديو . 50* در ة الارار  الةصوى المايطة 
 در ة دلديو  . 5–* در ة الارار  الدنيا المايطة 
 در ة دلديو . 25* معدل در ة الارار  المايطة 

 % .64* الرطوبة الندبية الةصوى 
 % .40* الرطوبة الندبية الدنيا 

 % .52بية * معدل الرطوبة الند
 ملف . 550 – 30* معدل تداقط احمطار الدنوية 

 أياف ف  الدنة . 5-4يمكن ادو ها ف  أ  وقت من الدنة وم  بمعدل: –* العواصم الرملية 
 كف/ الداعة وعلى شكل مبات او زوابا متةطعة .140* درعة الرياة يمكن ان تصل الى اوال  

 أياف ف  الدنة . 8* تداقط ال لوج بمعدل 
 
 -المواصفات القياسية المرجعية : -د

ح دددراض مدددذف المواصدددفات وت نبدددا ح  التبدددا  قدددد ياددددق عندددد مطابةتهدددا مدددا أ  قطدددا  يدددار وادددد  ةندددار  
معروضددة لشددرائها مددن قبددل أ  مددن ال هددات المددذكور  أنفددال ، يددتف اعتمدداد المواصددفات الةيادددية ذات الع قددة 

 ائ  .الصادر  عن ال هات التالية كمر ا قياد  ونه
 

a.  مؤددة المواصفات والمايي  االردنية طJISM بالدر ة احولى ةن و دت والل نة الكهروتةنية )
( بالدر دددة ال انيدددة ، وذلددد  للخصدددائص BSI( او ميئدددة المواصدددفات البريطانيدددة طIECالدوليدددة ط

 ( .Eleclrical & Machanica Specs الكهربائية والميكانيكية للوادات ط 
b.  ليددددددددددددددددددددة طل نددددددددددددددددددددة ا نددددددددددددددددددددار  الدوCIE                          للخصددددددددددددددددددددائص الفوتومتريددددددددددددددددددددة للوادددددددددددددددددددددات )

 ( .Photometric Specsط 
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 المتطلبات الخاصة -     

 وحدات اإلنارة :  -د
 تةديف وتورد وادات االنارف والكشافات كاملة بأ هز  التشغيل واللمبات با ضافة ةلى الخلية الضوئية ةذا كانت

 -اول الكميات تعمل بالخلية الضوئية ومى على عد  أنوام كما يل  :الوادات المطلوبة ف   د
 ةما أن تكون من النوم الذ  يركب على ذرام العمود أو على قمته مباشر . : وادات ةنار  الشوارم  -: مالحظة

 : دف واد  االنارف او الكشام  
ه أ هز  التشغيل يكون  دف الوادف ذو شكل وا ف منادب للغرض الذ  دتؤديها ، ياو  بداخل

ال زمة ، مصنوم من مواد مةاومة للصدأ ،  ير قابلة للتآكل ، خفيم الوزن ، يتامل الصدمات 
ودر ات الارار  الت  تصل ةليها الوادف أ ناء االدتعمال العاد  ، وم هز باشية من اللباد أو المطاط 

ةاعد  توصيل من الصين  وبمةا  لمنا تدرب الماء والغبار والاشرات الصغير  . ويزود  دف الوادف ب
منادب للموص ت وي هز مدخل الموص ت ةلى الوادف بمرابط لت بيت الموص ت لمنعها من االنزالع 

على أن تكون مصممة بصور  فنية بايق ال تتلم عزل الموص ت وتمنا أ  شد أو ضغط على 
ود من النوم الم لفن أو الفوالذ التوصيلة داخل الوادف . وتكون  ميا أدوات ت بيت الوادف على العم

  ير الةابل للصدأ. 
 : الغطاء الناشر للضوء 

يزود الوادف بغطاء ناشر للضوء مصنوم من الز اج المنشور  أو من ماد  البوليكربونايت والمعامل 
معاملة خاصة طبةال للمواصفات العالمية لك  يتامل الصدمات وتأ ير الارار  وعدف تغيير اللون على 

ى البعيد بدبب التعرض حشعة الشم  ويكون دطا الغطاء بشكل يمنا ت ما الغبار عليه وأن المد
يتف ةقفال الغطاء بشكل ماكف تمامال . كما يتف ت بيته ما الوادف بوادطة مفص ت وطك بات( بايق 
 يبةى الغطاء معلةال بالمفص ت ف  اال ف  طالك بات( ليتدنى الوصول ةلى داخل الوادف ح رض

 الصيانة. 
 

 :  العاك 
يكون العاك  مصنوعال من احلمنيوف المعالج الشديد النةاء ذو در ة عالية من اللمعان و ير قابل 

للصدأ أو التآكل على المدى البعيد ومركب على  دف الوادف على ناو يمكن به تهيئته بكل دقة ادب 
لناتج عن اللمبة. كما ي وز ادتخداف التوزيا المطلوب للضوء للاصول على أكبر ادتفاد  من الضوء ا
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عواك  مطلية بدمانات خاصة تزيد من شد  انعكا  الضوء على أن ينص ف   دول الكميات على 
 ذل  . 

 

 : قاعد  اللمبة 
( على أن Porcelain( من الصين  احبيض ال يد طاامل المصباةي ب أن تصنا قاعد  اللمبة ط

صوديوف أو بخار الزئبع ومنادبة لا ف اللمبة ومتاركة تكون صالاة ليركب عليها لمبات بخار ال
 عطاء أفضل وأادن توزيا للضوء ادب نوم الشارم والتصميف ، وأن تااف  على اللمبة ف  

بةائها م بتة بةو .  موضعها الصايا وا 
 وتزود قاعد  اللمبة بموص ت معزولة عزالل مةاومال للارار  وموصلة بأطرام التوصيل المو ود  ب دف

 الوادف لتتامل مذف الموص ت در ات الارار  الةصوى الت  تصل ةليها الوادف أ ناء التشغيل. 
 

 : اللمبات 
ت هز الوادات بلمبات بخار الصوديوف أو الزئبع أو أ  أنوام أخرى من اللمبات ويتف تاديد نوم اللمبة 

لصلب المةاوف للارار  ومن وادتطاعتها ب داول الكميات ، وتكون مذف اللمبات مصنوعة من الز اج ا
( ومصنوعة ومختبر  طبةال للمواصفات العامه والمةايي  أو ما يعادلها. وعلى Screwالنوم المةلو  ط

 المةاول تةديف المعلومات الفنية التالية عن اللمبات : 
  .كتالوج اللمبة ما المواصفات الكاملة وادف الشركة الصانعة 
 هد العادية . ادته   اللمبة بالوات لشروط ال  
  .هد وتيار بدء االشتعال  
  من ةنارتها االدمية. 80عمر اللمبة بالداعات اتى تصل ةنارتها ةلى % 
  .الخط البيان  لهبوط شد  ةنار  اللمبة ما الزمن 
   داعة من عملها طباللومن(.  100الفيض الضوئ  للمبة بعد مض 
  .كامل عمر اللمبة مةدرال بالداعات 
   للمبة بعد ت هيزما بالملم الخانع والمك م. معامل الةدر 
  .)دعة المك م الوا ب ادتخدامه ما اللمبة لتادين معامل الةدر  طبالميكروفاراد 

 الملم الخانع طالكابا( طBallast:) 
تكون الملفات الخانةة صالاة للعمل ما لمبات بخار الزئبع أو بخار الصوديوف ادب نوم وقدر  اللمبة 

لواد  ، ومصممة لتعمل ادب ال روم ألمناخيه للمملكة ومانعة لتدرب الرطوبة المدتخدمة ف  ا
وتتامل الارار  وال يصدر عنها أ   امتزازات صوتية عند التشغيل ومن النوم المام  ضمن علبة 
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معدنية . ويكون الملم من النوم المتدرج لتعديل مبوط ال هد على اللمبة ويفضل أن يكون التدرج 
فولت وأن تكون مذف الملفات ما بةية أ زائها ذات نوعية تركب داخل  200/210/220/230/240

الوادف ، ومزود  بمرابط التوصيل والبرا   ، ومدون على الملفات نفدها المعلومات الخاصة بال هد 
والةدر  والتردد ومعامل الةدر . وعلى المةاول تةديف الكتالو ات الت  توضا الخصائص الفنية لهذف 

 ات وتشمل على ما يل  : الملف
  .الوصم العاف للملم وادف الشركة الصانعة 
  .مخطط التوصيل وطريةة التركيب 
  . نوم الماد  العازلة وي ب أن تكون من النوم الموافع للمناطع الاار  الرطبة 
  .هد الت ربة و هد العزل للملم  

 

 : المك م 
و لمبات بخار الصوديوف وتعمل تات  هد من تكون المك فات صالاة للعمل ما لمبات بخار الزئبع أ

ذبذبة / انية أو ادب ن اف شركة توزيا الكهرباء المالية ، وتتامل  50فولت وتردد  250 – 200
 روم التشغيل المالية وذات كفاء  عالية بايق تعمل على رفا معامل الةدر  ةلى ما ال يةل عن 

0.95 . 
 

 : المشعل 
اللمبات المادد  قدرتها ب داول الكميات و يد العزل ضد الرطوبة يكون المشعل صالاال للعمل ما 

ذبذبة/ انية ، أو ادب ن اف  50فولت ، وتردد  300 – 200والماء . ويعمل تات  هد يتراوة بين 
 شركة توزيا الكهرباء المالية . 

 
 

  : كاب ت وموص ت التغذية الداخلية 
 وادات .كاب ت التوصيل من علبة المصهرات ةلى ال –أ 

 فولت ، وبمةطا ال يةل عن       600ومى عبار  عن موص ت ناادية معزولة تتامل  هد          
 ، وتكون داخل   م ب دتي  مؤلفة من موصلين أو أك ر ادب عدد الوادات      2ملف 2.5         
   وقدراتها با ضافة ةلى موصل التأريض. ويامل دعرما على دعر الوادف.         

 موص ت التغذية داخل الوادف : -ب
   ومى موص ت ناادية معزولة بماد  عازلة من الدليكون أو أ  ماد  أخرى مةاومة      
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   در ة  120للارار  ، وبايق يكون العزل قادرال على تامل در ات ارار  تصل ةلى       
   تةريبال لمصابيا بخار كيلو فولت  4مئوية وتتامل  هد بدء ا شعال الذ  يصل ةلى       
 الصوديوف عال  الضغط.      

 
 كشافات إنارة الساحات والميادين : -ب

ي ب أن تكون صالاة لتركيب لمبات بخار الصوديوف ذات الضغط العال  أو لمبات طالميتال ماليد(      
ادب ن اف شركة ذبذبة/ انية أو  50فولت ، وتردد  220احنبوبية أو  أ  أنوام أخرى تعمل على  هد 

 الكهرباء المالية .  ويكون نوم اللمبة وقدرتها ادب  داول الكميات.
  دف الكشام : يصنا من صفائا من احلمنيوف المضغوط ومدمون ببويا الفرن الارارية وم هز باشية 

 من المطاط المةوى بالدليكون لمنا تدرب الماء والغبار ةلى داخل الكشام. 
 ارار  . الغطاء : من الز اج ال 
  . أ هز  التشغيل الكهربائية : تكون م هز  ف  صندوع منفصل أو ضمن الكشام 
  .المشعل : يكون معزوالل ضد الماء ومركب ف   دف الكشام من الخارج 
  .ن اف ا نار  : عواك  على ال انبين ومن أعلى مصنوعة من احلمنيوف الشديد النةاء 
 اامل اللمبة : من الصين  طPorcelain)  . ويمكن تاريكه أفةيال للاصول على وضا منادب للمبة 
  .تركيب الكشام : يركب الكشام بايق يكون قابل للتاري  عموديال وأفةيال بوادطة ذرام التركيب 

 
 كشافات إنارة الساحات والميادين :قطع غيار انارة الشوارع و  -جـ

 
  المصابيح 

والشددوارم مددن النددوم التفريغدد  ومتطابةددة بشددكل عدداف مددا  تكددون المطددابيا المدددتخدمة فدد  وادددات ةنددار  الطددرع
ب ميددا  (IEC 662، والةياددديهط( ب ميددا تعدددي تها وذلدد  لمصددابيا الزئبددع IEC i88متطلبددات الةياددديةط

تعدي تها وذل  لمصابيا الصوديوف ، وعليه تكون مذف المصابيا د بو ود طةف التاكف المنادب د قادر  علدى 
% ( مدددن الةيمدددة 106% و 92بشدددكل مةبدددول عنددددما تكدددون فولطيدددة المصددددر بدددين ط بددددء التشدددغيل واددددتمرارف

 االدمية لها .
ي ب ان يامل كل مصباة تفريغ  وبشكل واضا و ابدت ع مدة المنشدأ والةددر  المةدرر  بدالواط . ويمكدن ان 

 تتخذ ع مة المنشأ شكل الع مة الت ارية او الشركة الصانعة .
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( بشددكل عدداف ، ويعتمددد قيادددها علددى قدددر  IEC 61مددا متطلبددات الةياددديةط تكددون قاعددد  المصددباة متطابةددة
 -المصباة ونوعه وذل  على الناو التال  :

 ( . 27طدن  E27واط   :  125زئبع  -
 ( . 40طدن  E40واط   :  250زئبع  -
 ( . 27طدن  E27واط :  70صوديوف  -
 (. 40طدن  E40واط :  250،  150،  100صوديوف  -
ينادب شدكل وأبعداد المصدباة المددتخدف فد  الوادد  شدكل وأبعداد العداك  المددتخدف فيهدا وينطبدع ي ب ان  

 ذل  بشكل خاص على مصابيا الصوديوف ذات الضغط العال  .
ي ددب ان تاتددو  العددروض المةدمددة ح  مددن ال هددات ذات الع قددة دددواء كانددت لتوريددد المصددابيا او وادددات 

نشرات صادر  عن ال هة الصانعة تبين المعلومات التالية عن المصابيا ا نار  الت  تشتمل على المصابيا 
 ط ما مراعا  ما يرد ف  العطاءات من شروط خاصة تتعلع بضرور  تةديف مذف النشرات ( .

 معدل العمر التشغيل  والعمر االقتصاد  . -1
 . المنانيات التشغيلية ط تغير التيار والةدر  والدفع المنير ما تغير الفولطية ( -2

 ( .Spectral Curveالمنانيات اللونية ط -3

 ( .Lumen Depreciation( ومنانيات مبوط الدفع المنيرطMortality Curveمنانيات العمرط -4

 
   حاما المصباحLamp Holder   
( و ميدا التعددي ت IEC 238ي ب ان تطابع مواصفات اامل المصباة المتطلبات الوارد  ف  الةياددية ط 

مددا ي دب ان تناددب نددوم وقددر  المصدباة المدددتخدف فيهدا . وبشدكل خدداص ي دب ان تكددون ال اريدة عليهدا ، ك
المدداد  التدد  يصددنا منهددا الاامددل مدد  البورددد ن ل ميددا أنددوام وقدددرات مددذف المصددابيا . وللتأكددد مددن عددددف 
ادوق ارتخاء فد  توصديل المصدباة مدا الاامدل ، يكدون مركدز اامدل المصدباة مدن الدداخل مدزودال بندابض 

( للمصدباة عندد تركيبده وشددف Central pin( لولب  منادب بايق يضغط على المدمار الودط  ططزمبر 
 ويبةى المصباة ف  وضعه بغض الن ر عما يتعرض له من امتزازات بفعل الرياة او  يرما .

يتف ت بيت اامل المصباة ب دف الواد  عن طريع قاعد  ت بيت معدنية ذات وضدا  ابدت ومدن المفضدل ان 
لت بيت  ير مباشر بل من خد ل ميكانيكيدة زمبركيدة مناددبة قدادر  علدى امتصداص االمتدزازات . كمدا يكون ا

ان مدن المفضدل ان تكدون مندا  ةمكانيدة لتغييدر وضددا اامدل المصدباة بالنددبة للعداك  مدن ا دل الاصددول 
 على بدائل مختلفة لتوزيا ا نار  النات ة عن الواد  بادب أبعاد الطريع .

 -اامل المصباة على الناو التال  :تكون قيادات 
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 ( . 27طدن  E27واط   :  125مصابيا الزئبع  -
 ( . 40طدن  E40واط   :  250مصابيا الزئبع  -
 ( . 27طدن  E27واط :  70مصابيا الصوديوف  -
 (. 40طدن  E40واط :  250،  150،  100مصابيا الصوديوف  -
 

   الكابحBallast 

ن مصدر التيار والمصدباة التفريغد  وتكدون مهمتده كدبا التيدار وابةداؤف عدن الةيمدة مو عبار  عن  هاز يوضا بي
المطلوبددة لدده والتدد  تاددددما قدددر  المصددباة ونوعدده . وعليدده ي ددب ان يكددون الكددابا منادددبا لنددوم وقدددر  المصددباة 

 المدتخدف وذل  كما تاددف الشركة الصانعة وتبينه بوضوة على  دف الكابا .
 
( وعليدده تكددون المتطلبددات IEC 923,922مواصددفات الكددابا متطلبددات الةيادددية العالميددة طي ددب أن تطددابع  -1

 -الرئيدية ح  كابا كما يل  :
 %( .10فولط   230الفولطية المةرر  : ط -
 ( مرتز .50التردد ط -
 در ة دلديو . 130( ال تةل عن twدر ة الارار  الةصوى لملم الكابا ط -
       در ة دلديو  للوادات  60( ال تزيد على Delta-tالكابا عند تشغيله طاالرتفام ف  در ة ارار   -

 در ة دلديو  لوادات الصوديوف .  70الزئبةية و      
 % من الةدر  االدمية للمصباة . 10فةد الةدر  ف  الكابا : ال يزيد على  -
مةاومددة للرطوبددة او ان يكددون  مةدداوف للعوامددل ال ويددة وبشددكل خدداص الرطوبددة عددن طريددع ط ئدده بمدداد  عازلددة -

(Cast Resin) . 
كما ي ب أن يامل الكابا المعلومات التالية مطبوعة على  دمه مباشر  بشكل واضدا ومةدروء و يدر قابدل  -2

 لإلزالة طيلة العمر التشغيل  للكابا .
 * بلد المنشأ والشركة الصانعة .

لصدددانعة بايدددق يوضدددا ذلددد  ندددوم وقددددر  المصدددباة * الندددوم او الطدددراز والدددرقف المر عددد  اددددب كتدددالوج الشدددركة ا
 المنادب لهذا الكابا .

 * ع مة مميز  لكل نهاية من نهاية احد   بما فيها نهاية التاريض .
 * الفولطية المةرر  وندبة التفاوت المدموة بها ، والتردد المةرر والتيار المةرر .

 * عامل الةدر  للكابا .
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 (.twالكابا ط* در ة الارار  الةصوى لملم 
 ( . Delta-tط * االرتفام ف  در ة ارار  الكابا

 * ردف توضيا  لطريةة التوصيل ما المصباة ط او المشغل اذا و د ( .
 * بالندبة لكوابا مصابيا الصوديوف ذو الضغط العال  :

            (       Maximum peak value of pulse voltageالةيمة الةصوى لفولطية الذرو  اللا ية ط   
 ( فولط .1500(( اذا ت اوزت مذف الةيمةIgnitorالت  الت  يمكن ان يتعرض لها الكابا بفعل المشغل ط   
 
ي ب ان ترفع بالكابا قائمة بأنوام المشتع ت طدواء بذكر أرقامها المر عية او بإرفاع كتالو ات لها( الت   -3

 يمكن ادتخدامها معه .
 

  المشعاIgnitor   
المشدددع ت لواددددات ةندددار  الصدددوديوف ذو الضدددغط العدددال  تطدددابع مواصدددفاتها متطلبدددات المواصدددفات تددددتخدف 

 .( IEC 927,926الةيادية المر عية ط
والدذ   (Electronic Superposed Pulse Typeتكون  ميا المشع ت المةدمة من النوم االلكتروند  ط

الةدر  الذاتية على التوقدم عدن العمدل بعدد  ( بايق تكون لديهBuik-in starterيشتمل على بادئ داخل  ط
فتددر  منادددبة عنددد ااتددراع المصددباة والعددود  للعمددل بشددكل طبيعدد  بعددد ادددتبدال المصددباة ويكددون المشددعل ذا 
مواصددفات وأداء منادددبين لنددوم وقدددر  المصددباة ، وكددذل  لنددوم وقدددر  الكددابا المدددتخدف ، ومددن المفضددل أن 

واط صدوديوف . أمدا مددى  250واط ةلدى  70يا بمختلدم الةددرات مدن يكون المشعل منادبا لتشدغيل المصداب
 ( در ة دلديو  . 90الى    30–در ة الارار  المايطة المنادبة لعمل المشعل في ب أن يكون من  ط

 ي ب أن يامل المشعل المعلومات والع مات التالية :
 ع مة المنشأ او الشركة الصانعة . -
 وج .الرقف المر ع  ادب الكتال -
 نوم وقدر  المصباة المنادب له .  -
 الفولطية المةرر  والتردد المةرر . -
 الفولطية الةصوى لنبضة التشغيل النات ة عن المشعل . -
 ردف توضيا  لطريةة التوصيل ما المصباة والكابا . -
 ع مة مميز  لكل من نهايات المشعل لتدهيل عملية التوصيل . -
 دب لعمل المشعل .مدى در ة الارار  المنا -
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 شهادات الفحص -ثانياً :
 عند شراء أ  كمية من اللوازف الكهربائية ي ب أن يرفع معها شهادات الفاص التالية :

 لمتطلبات المواصفات   اللوازف ( الت  تبين مطابةة تصميف مذف Type Testشهادات فاص النوم ط -
 رات المعتمد  عن طريع فاص عدد منادب من     الةيادية ويتف ذل  عاد  ف  المصنا او المختب      
 العينات .      

   (  وذل  لدى فاص عينات من الكمية المطلوبة من Routins Testشهادات الفاص الروتين  ط -

 ف  المصنا بعد االنتهاء من ةنتا ها وقبل شانها للموقا . اللوازف    

 

 

 

 
 
 

 الكتالوجات والمخططات التوضيحية  -ثالثاً :
رفع ما الكمية المطلوبة من قطا  يار وادات ا نار  عدد منادب من الكتالو ات والمخططدات التد  تبدين مدا ت

 يل  :
 شكل اللوازف المطلوبة وصورف توضياية ملونه لها ولمكوناتها والمواد المصنوعة منها مذف المكونات  -
 الميكانيكية .وأبعادما ووزنها ومواصفاتها الفنية من النااية الكهربائية و    
 التوصي ت الكهربائية بين مكوناتها ومكان تغذيتها بالكهرباء . -
 االدتخداف احم ل ل ميا اللوازف ك ل على ادف وكذل  نوعها وقدرتها. -
 نةاط العمل المنادبة .المنانيات والمت هات التوضياية الت  تبين توزيا  -
 طلوبة .المواصفات الفنية الخاصة ل ميا اللوازف الم -

 

 الشروط الخاصة -: رابعا

للوازم المذكورة في نسخة العطاء ايحق للسلطة الطلب من المقاول المحال علية العطاء توريد  -1

دة التوريد التعاقدية وللمقاول المحال علية العطاء الخيار بتقديم اكثر من مطالبة مالية تجزئة خالل مبال

 ة . تتوافق مع المواد التي تم توريدها بالتجزئ

على المقاول المحال علية العطاء تقديم كفالة صيانة لضمان عمل اللوازم بالشكل السليم خالل مدة  -2

 الكفالة الواردة في جدول ملحق عرض المناقصة .
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 جدول الكميات واألسعار

 

 
سا

سل
الت

 

 المبل  السعر اإلفرادي الكمية الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــف
 د ف د ف

  :عدد بال 1
واط تركب على  (150)إنارة صوديوم  مصباح تقديم وتوريد 

 .وحسب المواصفات المرفقة( , أوروبي  E40) 40حامل سن 

 
 

 

250 

 مائتان

  وخمسون

 فقط

    
 كتابة

......................
......................

.. 

 كتابة
......................

......................
.. 

  :عدد بال 2
واط تركب على  (250)إنارة صوديوم  مصباح تقديم وتوريد 

 . ( , أوروبي وحسب المواصفات المرفقة E40) 40حامل سن 

 

 

 

100 

 فقط مائه 

    
 كتابة

......................
......................

.. 

 كتابة
......................

......................
.. 

  :عدد بال 3
واط تركب على  (110)إنارة صوديوم  مصباحوريد تقديم وت

 ( , أوروبي وحسب المواصفات المرفقة .E27) 27حامل سن 

200 

 

  تانمائ

 فقط

    
 كتابة

......................
......................

.. 

 كتابة
......................

......................
.. 

 المجموع ينقا إل  الخالصة 
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ا
سا

سل
لت

 

 المبل  السعر اإلفرادي الكمية الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــف
 د ف د ف

  :عدد بال 4
واط ,  (250)الصوديوم  مصابيح تقديم وتوريد كابح يتناسب مع 

 أوروبي  وتقديم شهادة اعتماد  وحسب المواصفات المرفقة .

 
 

 
200 

مائتان     
 فةط

    
 كتابة

......................
......................

.. 

 كتابة
......................

......................
.. 

  :عدد بال 5
واط ,  ( 150)الصوديوم  مصابيح تقديم وتوريد كابح يتناسب مع 

 . أوروبي وتقديم شهادة اعتماد  وحسب المواصفات المرفقة

 
 

 
300 

 ثالثمائة

 فقط

    
 كتابة

......................
......................

.. 

 كتابة
......................

......................
.. 

  :عدد بال 6
واط , ( 110)الصوديوم   مصابيح تقديم وتوريد كابح يتناسب مع 

 أوروبي وتقديم شهادة اعتماد  وحسب المواصفات المرفقة .

 

 
120 

مائة 
 وعشرون 

 فةط

    
 كتابة

......................
...................... 

 كتابة
......................

...................... 

  :عدد بال 7
 (250)الصوديوم  توريد مشعل يتناسب مع كابح ومصباحتقديم و

 اعتماد  وحسب المواصفات المرفقة واط , أوروبي وتقديم شهادة 

 

250 

مائتان 

 وخمسون 

 فقط

    
 بةكتا

......................
...................... 

 كتابة
......................

..................... 

 المجموع ينقا إل  الخالصة 
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سا
سل
الت

 

 المبل  السعر اإلفرادي الكمية الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــف
 د ف د ف

  بالعدد : 8
بط  لتوصيل وحده االناره مع الشبكة الكهرباء تقديم وتوريد مرا

أوروبي او ما يوازيها , بمقاس  المعزولة , ذات صناعه جيده

حجم مناسب لتوصيل وحدات االنارة مع ( ملم وب16-120)

يحتي على اسنان توصيل علوية  شبكات الكهرباء المعزوله

  . وسفلية 

 
500  

    خمسمائة

 فقط

 

 

    
 كتابة

......................
......................

.. 

 كتابة
......................

......................
.. 

  بالعدد : 9
( ملم2,5×2) تقديم وتوريد كيبل مطري

2
ط صناعه أردني مبس 

( بحسب المواصفات العامة والكود يارده / ربطه 100)

 .االردني

 
10    

        عشره

 فقط

    
 ةكتاب

......................
...................... 

 كتابة
......................

...................... 

  المجموع ينقا إل  الخالصة 



28 

 

 
 
 
 
 
 

سا
سل
الت

 

 المبل  السعر اإلفرادي الكمية الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــف
 د ف د ف

  بالعدد : 10
( 150)شوارع من النوع المطري  تقديم وتوريد وحدات انارة

 واط وفقا لمتطلبات نسخة العطاء , تشتمل على :

غطاء علوي واقي للعاكس وحامل طقم التحكم مزود ببراغي  -

تثبيت الوحده على الذراع وغطاء طقم التحكم وعاكس المصباح 

رة المصباح ذو بروز خارجي ال لحجنافذ للضوء وغطاء شفاف 

 سكيت ومربط الغطاء الشفاف .( سم مزود بكا5قل عن )ي

واط صوديوم مركب على حامل مصباح  (150)مصباح  -

 ( تكونا ذات صناعه اوروبيه .E40بورسالن )

طقم التحكم المتوافق مع نوع وقدرة ومصباح االنارة وحجمها  -

ذات صناعه اوروبيه ومتصله مع بعضها البعض ومع حامل 

وعازل  المصباح من خالل موصالت نحاسية ذات مقطع

حراري وفق المتطلبات والتعليمات المرفقة  على ان تكون 

 جميعها ذات صناعه اوروبيه .

 
 

 

 

 

 

70 

 فقطسبعون  

    
 كتابة

......................
......................

.. 

 كتابة
......................

......................
.. 

  المجموع ينقا إل  الخالصة 
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ا
سا

سل
لت

 

 المبل  السعر اإلفرادي الكمية الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــف
 د ف د ف

 بالعدد :  11
واط  (110)تقديم وتوريد وحدات انارة شوارع من النوع المطري 

 وفقا لمتطلبات نسخة العطاء , تشتمل على :

غطاء علوي واقي للعاكس وحامل طقم التحكم مزود ببراغي  -

ت الوحده على الذراع وغطاء طقم التحكم وعاكس المصباح تثبي

( 5ذو بروز خارجي ال يقل عن ) وغطاء شفاف لحجرة المصباح 

 مزود بكاسكيت ومربط الغطاء الشفاف . سم

واط صوديوم مركب على حامل مصباح ( 110مصباح ) -

على ان يكون حجم ( تكونا ذات صناعه اوروبيه E27بورسالن )

تناسب مع حجرة المصباح وكذلك سهولة وشكل المصباح م

 .الصيانة

طقم التحكم المتوافق مع نوع وقدرة ومصباح االنارة وحجمها  -

ذات صناعه اوروبيه ومتصله مع بعضها البعض ومع حامل 

مقطع وعازل حراري المصباح من خالل موصالت نحاسية ذات 

 على ان تكون جميعها ذات المتطلبات والتعليمات المرفقة وفق 

 صناعه اوروبيه .

 
 
 
 
 

100 
 مائه فةط

    
 كتابة

......................
......................

.. 

 كتابة
......................

......................
.. 

  المجموع ينقا إل  الخالصة 
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سا
سل
الت

 

  المبل السعر اإلفرادي الكمية الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــف
 د ف د ف

  بالعدد : 12
( مع غطاء أمبيرIP54( )15-20) تقديم وتوريد خلية ضوئية

نافذ للضوء لون حليبي تستخدم خارج المباني  صناعه أوروبي 

الكهرباء ركة الكهرباء لالستخدام في لوحات حسب مواصفات ش

 . لتحكم بإنارة الشوارع

 

 

 
10 

 عشره 

 فقط

 

    
 كتابة

......................
......................

.. 

 كتابة
......................

......................
.. 

 :  بالعدد 13

( مزود بالدعامات 8Mتقديم وتوريد سلم طبقتين بطول إجمالي )

العلوية لالرتكاز على  تعلى األرض والدعاما زالسفلية لالرتكا

أعمدة الكهرباء وكذلك أقفال لتثبيت الطبقة المتحركة وحبال 

صناعه أوروبي مع تقديم , تنزيل األرضية رفع ولتحكم بل

الكتالوجات , محمال على السعر تجهيزات السالمة العامة لفني 

( ثالثة فقط , مكونه من : غطاء الرأس 3الكهرباء عدد )

)الخوذة( , حذاء واقي وعازل , حزام التأمين أثناء العمل على 

 شبكة الكهرباء , قفازات واقيه وغازله . 

 
 
 

1 
 فةط وااد 

 كتابة
......................

......................
.. 

 كتابة
......................

......................
.. 

  المجموع ينقا إل  الخالصة 
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 الخالصةالعامة

 لمشروع شراء وتوريد وحدات وقطع غيار انارة الشوارع

رقم 

 البند
 نوع العمل

الصفحة 

 المنقول منها

 القيمة

 دينار فلس

    واط 150د مصباح إنارة صوديوم تقديم وتوري 1

    واط 250تقديم وتوريد مصباح إنارة صوديوم  2

    واط 110تقديم وتوريد مصباح إنارة صوديوم  3

    واط250تقديم وتوريد كابح يتناسب مع مصباح الصوديوم  4

    واط150تقديم وتوريد كابح يتناسب مع مصباح الصوديوم  5

    واط110يتناسب مع مصباح الصوديوم  تقديم وتوريد كابح 6

    واط 250تقديم وتوريد مشعل يتناسب مصباح الصوديوم  7

    تقديم وتوريد مرابط توصيل 8

( ملم2,5×2تقديم وتوريد كيبل مطري ) 9
2

    

    واط150تقديم وتوريد وحدات انارة شوارع  10

    واط110تقديم وتوريد وحدات انارة شوارع  11

    تقديم وتوريد خليه ضوئية 12

    (8Mتقديم وتوريد سلم طبقتين بطول إجمالي ) 13

 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع
  

 تنزيل او زيادة
  

 المجمــــــــــــــــــــــــــوع الكلي
  

 ........................................: ..................ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجموع الكل
 ............................................................ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده :ـتنزيا او زي

 ..........................................................ي :...ــــــــــــــــــــــــــالمجموع النهائ
 .........................................ـه :....................ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم الشرك

 ...............................................الوظيفه :..............اسم المفوض / و 
 ............................................خ:..........التوقيع والختم الرسمي  والتاري


