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 دفتر عقد المقاولة 

 للمشاريع اإلنشائية
 

 الشروط الخاصة(  –)الجزء الثاني 
 

 

 
 شراء وتوريد قطع غيار ووحدات إنارة شوارع :  المشروع  

 
 

 2023/ 1لوازم  العطاء رقم :                            
 
 

 التعليمات للمناقصين  –أ 
 الشروط الخاصة –ب 
 الشروط الخاصة االضافية  – ج 

 والضمانات واالتفاقيات والبيانات نماذج العرض  -د 
 

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

 . كشروط خاصة للعقد

إن ما يرد في هذه الشررروط من إفررافة لو إلغاء لو تعديى علا مواد الشررروط العامة يعتبر سررائدًا وي خذ 

 .الذي يفسر لو يضيف لو يلغي لو يعدل علا تلك الموادبه بالقدر  
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 التعليمات للمناقصين –

Instructions to Tenderers 

 
 (2023/ 1العطاء رقم )لوازم 

 
 شراء وتوريد قطع غيار ووحدات إنارة شوارعالخاص بمشروع : 

اإلعالن عن طرح هذا العطاء، والراغبين باالشررترا  يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شررراء نسررم المناقصررة بمو    (1)
في المناقصرررررة لن يتقدموا للحصرررررول علا نسرررررخة من ووائق العطاء الموزعة مع الدعوة مقاخى دفع ومن النسرررررخة 

 المقرر.
 
 لهذا المشروع ما يلي:  تشمى ووائق العطاء (2)
 

 دعوة العطاء بما فيها اإلعالن -

 العامة للعقد  الشروط:الجزء األول -

 :الجزء الثاني -
 التعليمات للمناقصين -ل 
 الشروط الخاصة -ب 
 الشروط الخاصة االفافية -ج 
 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د

 الجزء الثالث: -
 ( قطع غيار ووحدات إنارة شوارع)الشروط العامة والخاصة المواصفات ومتطلبات ل                  
 المتطلبات العامة    -                   
 المتطلبات الخاصة لقطع الغيارا ووحدات اإلنارة -          
 شهادات الفحص -          
 الكتالو ات والمخططات التوفيحية  -          

  داول الكميات واألسعار -          
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 إعداد وتقديم عروض المناقصات
 

 طريقة تقديم العروض:
يرترعرر    (3) ولن  الرعرمرررررى،  مروقرع  خرزيرررررارة  يرقروم  لن  الرمرنررررراقصرررررررررررررة  هرررررذه  فري  بررررراالشرررررررررتررا   يررغررررر   مرن  عرلرا   يرنربرغري 

الالزمة له لتقديم العرض، ولن عليه، ولن يحصررى خنفسرره وعلا مسرر وليته ونفقته الخاصررة، علا  ميع المعلومات 
يتفهم ماهيتها والظرو  المحيطة بالمشرررروع وسرررائر العادات المحلية، ولرو  العمى، ووى األمور األخر  التي لها 

 عالقة بالمناقصة، لو تلك التي ت ور علا وفع لسعار عرفه.
 

وم المنراقص ختعبةرة يقردم عرض المنراقصرررررررررة علا نموذج عرض المنراقصرررررررررة المردرج في هرذا الردفتر، ويق -ل 
النموذج و ردول الكميرات واالسرررررررررعرار ولي  رداول لو مالحق لخر  ويوقع وورائق المنراقصرررررررررة في األمراكن  

 المحددة لذلك.
 يشترط لن يكون تعبةة خانة لسعار الوحدة في  داول الكميات باألرقام والكلمات بخط وافح. -ب 
المنراقص، وذذا ل ر  المنراقص لي تعرديرى، لو إذا   ال يجوز إدخرال لي تعرديرى علا وورائق العطراء من قبرى -ج 

 لخى بأي من هذه التعليمات، فإن ذلك ي دي الا رفض عرفه.
لما إذا لراد المناقص تقديم عرض خديى، فإن باسرررررتطاعته لن يقدم ذلك في مذورة خاصرررررة منفصرررررلة ترفق 
فررررري  مرررررطرررررلررررروب  هرررررو  ورررررمرررررا  األصررررررررررررريرررررى  برررررالرررررعررررررض  يرررررترررررقررررردم  لن  شرررررررررررررريرررررطرررررة   برررررالرررررعررررررض، 

 العطاءات المختصة لن تنظر في عرفه البديى لو ترفضه.الشروط، وللجنة 
 
يج  علا المناقص لن يقدم عرفرررره علا النسررررق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة العطاء ولن يشررررتمى العرض  (4)

 علا البيانات والمعلومات التالية:
 

قيع عنها. وذذا وانت  وفرع منشرأة المناقص فردا وان لو شرروة، ووتاب التفويض للمسر ول المفوض بالتو  -ل 
هنا  مشررراروة بشررركى ائتال  فإنه يج  علا الشرررروات المتملفة تقديم اتفاقية االئتال  خينها بحيث يكون 
الترمل  برالتكرافرى والتضرررررررررامن )مجتمعين ومنفردين(، ولن يوقع لطرا  االئتال  علا العرض، ولن يقردموا 

 الكفاالت والضمانات بأسمائهم مجتمعين.
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المناقص وم هالته، مع خيان وصر  المشراريع التي سربق ولن لنجزها، والمشراريع الملتزم خها حاليا،  خبرة   -ب 
 وبيان نس  إنجازها بأرقام واقعية.

ذور لسررررماء المقاولين الفرعيين الذين ينوي اسررررتخدامهم في التنفيذ، شررررريطة ذور اسررررم مقاول االشررررغال  -ج 
الفرعي مصرررنفا فرررمن نفة الفةة التي ينتمي إليها المقاول   الكهروميكانيكية، علا لن يكون هذا المقاول

 الرئيسي في تصنيفه، لو بالفةة التي تليها مباشرة بالتسلسى التنازلي.
يرفق مع العرض المقدم وفالة مالية لو شرررريك مصرررردص لصررررالح صرررراح  العمى وألمره، بالمبل  المحدد في  -د 

لمناقص للدخول في المناقصرررررة، وعلا لن تكون تلك  )ملحق عرض المناقصرررررة(، ودليى علا  ديتة التزام ا
 الكفالة صادرة عن خنك لو م سسة مالية وى منهما مرخص للعمى في األردن.

( ليام 7تعاد هذه الكفاالت  للمناقصين الذين لم يحى عليهم العطاء، حسبما تقرره اللجنة المختصة خالل )
ناقصرررة ليهما لسررربق. لما المناقص الذي يحال عليه من تاريم إحالة العطاء لو انتهاء صرررالحية وفالة الم

 العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد لن يقدم فمان األداء ويوقع العقد.
فعنردهرا يتو ر  علا   (Bonds)لمرا إذا وران المنراقص منتميرا إلا خلرد تسرررررررررتعمرى فيره فرررررررررمرانرات ترأمين  
ن يقبى مثى هذاالضرررمان، وفي وى المناقص لن يتقدم بطل  مسررربق إلا صررراح  العمى لمعرفة فيما إذا وا

 األحوال يج  لن تكون تلك الضمانات مصدقة من خنو  محلية عند تقديمها.
عنوان المناقص الرسررررررمي الكامى. لما إذا وان مروز المناقص الرئيسرررررري خارج األردن فإن عليه لن يحدد  -هر 

اسررالت واإلشررعارات. ووى إشررعار لو عنوانا له في األردن ليعتبر عنوانه الرسررمي الذي تو ه إليه وافة المر 
 رسالة تبعث مسجلة علا هذا العنوان تعتبر ووأنها قد سلمت إليه.

لن يقردم تحليال ألسرررررررررعرار البنود الرئيسررررررررريرة المحرددة في العطراء، مبينرا تكراليف المواد والتجهيزات ا ليرة  -و 
األشررررررررررررررغررررررال   خررررررنررررررود  إلنررررررجرررررراز  واألربرررررراح  اإلداريررررررة  والررررررمصرررررررررررررراريررررررف   والررررررمصررررررررررررررنررررررعرررررريررررررات 

 كاملة.
لي معلومرات لو خيرانرات لخر  يطلر  إلا المنراقص تقرديمهرا لو إرفراقهرا بعرفررررررررره إذا ورانرت مطلوبرة بمو ر    -ز 

 الشروط الخاصة االفافية لو المواصفات الخاصة لو هذه التعليمات.
ن تلك  تعتبر األسرررررررعار التي يدونها المناقص لمام البنود في  دول الكميات علا لنها الكيمة الكلية ألشرررررررغال وى م (5)

)اال اذا    (Preliminaries)البنود وذنجازها واصرررالح لية عيوب فيها وفقا للعقد، وتشرررمى وذلك األعمال التمهيدية 
 ورد لألعمال التمهيدية خنود منفصلة خاصة خها في  دول الكميات(.

 توفيح االلتباس: (6)
ة لتوفررررررررريح لي غموض في وورائق  إذا وران هنرا  لي التبراس لو تنراقض في وورائق العطراء، لو ورانرت هنرا  حرا ر

العطراء، فعلا المنراقص لن يتقردم بطلر  خطي إلا رئية لجنرة العطراءات المختصرررررررررة من ل رى التوفررررررررريح وذزالرة 
( عررررن  يررررقرررررى  ال  بررررمرررررا  الررررعررررطررررراء  لررررفررررتررررح  الررررمررررحررررردد  الررررتررررراريررررم  يسرررررررررررربررررق  مرررروعرررررد  فرررري   ( 7االلررررترررربررررراس 

دمين للعطاء، وال يجوز لن يتخذ مثى ليام، ويتم توزيع اإل ابة خطيا علا االسرتفسرارات علا  ميع المناقصرين المتق
 هذا التوفيح مبررا لطل  تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض.

 إيداع العروض: (7)
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 ( يقدم العرض متكامال وفي لر  مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء رقم )   / -ل 
 _______________________________________ الخاص بمشروع : 

_________________________________________________________ 
واسرررررررم المقاول ويودع في صرررررررندوص العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصرررررررة في إعالنها عن 

 العطاء وذلك في لو قبى الموعد والتاريم المحددين لإليداع.
 

 م بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلا صاحبة مقفال.إن لي عرض يقد -ب 
تفتح العروض عادة في  لسررررة علنية بحضررررور من يرغ  من المناقصررررين، إال إذا نص في دعوة العطاء   -ج 

 علا اتباع لسلوب آخر.
 إلزامية العروض: (8)

 
ملزما للمناقص الذي  يعتبر العرض المقدم ملزما للمناقص وال يجوز سرررررررررح  هذا العرض بعد تقديمه ويظى العرض 

( يومرا اخترداء من تراريم إيرداع العروض إال إذا حردد في دعوة العطراء مردة التزام لطول من هرذه  90تقردم بره لفترة )
 المدة.

 
 عمالت الدفع وسعر المناقصة: (9)
 

 علا المناقص تقديم لسعاره بالدينار األردني إال إذا نص علا غير ذلك في شروط دعوة العطاء.
ت هنالك عمالت لخر  للدفع منصرررروص عليها في نموذج عرض المناقصررررة، فإنه يج  تحديد تلك العمالت وذذا وان

 ولسعار تحويلها في موعد "التاريم األساسي".
 

 تقييم العروض وذحالة العطاء
 
 تقييم العروض: (10)

الصررررررادرة بمو   نظام األشررررررغال يتم دراسررررررة عروض المناقصررررررات وتقييمها بمو   تعليمات العطاءات الحكومية 
 الحكومية، ويفترض في المناقص لن يكون علا اطالع ودراية خهذه التعليمات.

 لسلوب تدقيق العروض: (11)
إذا و رد في العرض خطرأ لو تنراقض خين حسررررررررراب  ملرة لي مبل  ومرا يجر  لن تكون عليره هرذه الجملرة  -ل 

ملة المبل  بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة، وبالتالي  ختطبيق سعر الوحدة، فللجنة المختصة الحق ختعديى  
 يتم تعديى مجموع األسعار لو المبل  اإل مالي للعطاء وفقا لذلك.

إذا اختل  العدد المذوور باألرقام عن المذوور وتابة بالكلمات، فتعتبر وتابة الكلمات هي الملزمة وتصرحح   -ب 
 الكيمة تبعا لذلك.
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العمليات الحسرراخية، فإنه يتم تصررحيح المجموع ويكون المجموع المصررحح ملزما  إذا و د خطأ في لي من   -ج 
 للمناقص.

إذا و د لن المناقص لم يقم ختسرعير خند لو لكثر من البنود، فإنه يحق للجنة المختصرة إما رفض العرض،  -د 
قص تنفيذها )فيما لو اعتبار تلك البنود غير المسرعرة ووأنها محملة علا خنود العطاء األخر ، وعلا المنا

 إذا لحيى عليه العطاء( خدون مقاخى.
 
 
 إذا قام المناقص ختسعير خند بصورة مغلوطة لو مبال  فيها، فللجنة المختصة الحق بما يلي: -هر 

 رفض العرض، لو - 1
تعديى األسرعار بموافقة المقاول مسرتأنسرة بأسرعار السروص الدار ة ولسرعار المناقصرين ا خرين )  - 2

شررررررررريطة لن تبقا الكيمة اإل مالية للعرض بعد التعديى مسرررررررراوية لو لقى من قيمة العرض بعد 
 التدقيق الحساخي(.

د في هذه التعليمرات. ومرا تمرارس  تحتفظ لجنرة العطراءات المختصرررررررررة بحقهرا في إهمرال لي عرض غير متقيرد بمرا ور  (12)
صالحياتها بمو   لحكام نظام األشغال الحكومية وذحالة العطاء دون التقيد بأقى العروض قيمة، ويتم وى ذلك دون 

 لن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء لي حق في مطالبة صاح  العمى بأي تعويض إزاء ذلك.
 الضمانات )الكفاالت( 

 حسن التنفيذ( : فمان األداء )كفالة (13)
( يومرا من تراريم إخالغره خطيرا برإحرالرة العطراء 14علا المنراقص الفرائز برالعطراء لن يقوم ختوقيع العقرد خالل فترة )

عليه لو تلزيمه له، وعلا المناقص لن يقدم إلا صراح  العمى فرمان األداء عند توقيع اتفاقية العقد حسر  نموذج 
الصررادر عن لحد البنو  لو احد  الم سررسررات المالية المرخصررة للعمى  الضررمان المرفق، وتكون قيمة هذا الضررمان

في األردن بالمبل  المحدد )في ملحق عرض المناقصة( وذلك فمانا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذا تاما ، ولدفع ما قد  
 يترت  علا المقاول وفاء ألغراض العقد.

عجز عن تقرديم فرررررررررمران األداء المطلوب، فعنردهرا يحق إذا رفض المنراقص لو ترأخر عن توقيع اتفراقيرة العقرد، لو  
لصراح  العمى مصرادرة  وفالة المناقصرة المرفقة بعرفره دون الر وع إلا القضراء، وال يكون للمناقص لي حق في 

 المطالبة خها لو بأي تعويض بشأنها.
 فمان إصالح العيوب ) وفالة اصالح العيوب(: (14)

 ند تسرررررررررلمه شرررررررررهادة تسرررررررررلم األشرررررررررغال، فرررررررررمان إصرررررررررالح العيوب علا المقاول لن يقدم لصررررررررراح  العمى ع
% من قيمة األعمال المنجزة، لضرررررمان قيامه باسرررررتكمال االعمال المتبكيه و تنفيذ لعمال إصرررررالح العيوب 5بكيمة  

المطلوبة للمدة المنصرررررروص عليها في ملحق عرض المناقصررررررة، وبحيث يكون هذا الضررررررمان صررررررادرا عن خنك لو 
مرخص للعمى في األردن. وبتسررررليم هذا الضررررمان لصرررراح  العمى يعاد للمقاول فررررمان  م سررررسررررة مالية وى منهما

 األداء.
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 نموذج وتاب عرض المناقصة

Letter of Tender 
 
 

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

 .............................................................................  : العمى(  )صاح   السادة   إلا 
لقد قمنا خزيارة الموقع  والتعر  علا الظرو  المحيطة به، وما قمنا خدراسة شروط العقد، والمواصفات، والمخططات، و داول 
الكميات، وملحق عرض المناقصة، والجداول األخر ، ومالحق العطاء ذات األرقام:.................................. المتعلقة  

ر لعاله. ونعرض نحن الموقعين لدناه لن نقوم ختنفيذ األشغال وذنجازها وتسليمها وذصالح لية  ختنفيذ لشغال المشروع المذوو 
المدر ة   الووائق  هذه  وى  يشمى  الذي  العرض  لهذا  وفقا  فيها  إ مالي لعيوب  مبل   مقاخى  عاله 

 روط العقد. وقدره:.......................................... لو لي مبل  آخر يصبح مستحقا لنا بمو   ش
 

إننا نقبى تعيين "مجلة فض الخالفات" بمو   "الفصى العشرين" من شروط العقد وسو  نقوم باالتفاص علا تعيين لعضائه 
 حس  ملحق عرض المناقصة.

 
( يوما من تاريم إيداع العروض، ولن يبقا العرض ملزما لنا، ويمكنكم  90نوافق علا االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة )

ه في لي وقت قبى انقضاء مدة االلتزام هذه. وما نقر بأن ملحق عرض المناقصة يشكى  زءا ال يتجزل من "كتاب عرض  قبول
 المناقصة". 

( من شروط العقد، ولن نباشر العمى  4/2نتعهد في حالة قبول عرفنا، لن نقدم فمان األداء المطلوب بمو   المادة )
ونسلمها ونصلح لية عيوب فيها وفقا لمتطلبات ووائق العقد خالل "مدة اإلنجاز".ختاريم لمر المباشرة، ولن ننجز األشغال   

وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد فيما خيننا، وذلا لن يتم ذلك، فإن "كتاب عرض المناقصة" هذا مع "كتاب القبول لو قرار  
 اإلحالة" الذي تصدرونه يعتبر عقدا ملزما فيما خيننا .

 بأنكم غير ملزمين بقبول لقى العروض قيمة لو لي من العروض التي تقدم إليكم.ونعلم وذلك 
 ....................... عام:   ................ شهر:  من   ..................... اليوم:   في  العرض  هذا   حرر 

المناقص:   ........................................ توقيع  شاهد:   ................................... 
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 صه ملحق عرض المناق
 شراء وتوريد قطع غيار ووحدات إنارة شوارع                                1/2023لوازم  المشروع:العطاء رقم:

 رقم المادة البيرررران 
 التحديدات 

 العمى:اسم صاح  
 عنوانه:

1/1/2/2 
 1/3و

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

 اسم المهندس : 
 عنوانه:

1/1/2/4  

 اسم المقاول:
 عنوانه:

1/1/2/3 
 1/3و

 

 %( من قيمة العرض المالي المقدم 3) التعليمات  كفالة المناقصة 
 %( من قيمة العقد 5) التعليمات  كفالة إصالح العيوب

 1/1/3/3 لألشغال نجاز إل مدة ا
 

 ة من تاريم توقيع االتفاقيةتقويمي ليام( 14)

 ( يوما تقويميا 365)  1/1/3/7 صالح العيوب إشعار بإلفترة ا
 القوانين األردنية السارية المفعول 1/4 القانون الذي يحكم العقد 
 اللغة العربية 1/4 اللغة المعتمدة في العقد

 اللغة العربية  1/4 لغة االتصال 
ال حق  المقاول  فيها  سيمنح  التي  لا إل  دخوالمدة 

 الموقع
 .مر المباشرةل ( ليام تقويمية من تاريم 7) 2/1

 داء ألقيمة فمان ا
قيمة فمان األداء خالل فترة اإلشعار بإصالح العيوب  

 )فمان اصالح العيوب( 

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

 نظام توويد الجودة 
 
 

4/9  
 مطلوب

  6/5 المعتادة وقات العمى ل
المحدد   التاريم  بعد  العمى  لمباشرة  المحددة  الفترة 

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

 اإلنجاز 
 ( دينار عن وى يوم تأخير        100) 8/7 قيمة تعويضات التأخير 
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 نموذج اتفاقية العقد 
Form of Contract Agreement 

 
 

 2023/ 1:  لوازم رقم                                          شراء وتوريد قطع غيار ووحدات إنارة شوارع  :المشروع     
 

 
 
 

 2023. لسنة   ............من شهر   .. .......... ..حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم 
 

 بين

 
 .... علا اعتباره "الفريق األول" ..  سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.صاح  العمى ........

 و

 ..... علا اعتباره "الفريق الثاني"  ........................................... المقاول      
 

......................................................................  لما وان صاح  العمى راغبا في لن يقوم المقاول ختنفيذ لشغال مشروع:  

. 

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

شغال وذنجازها وذصالح لية عيوب فيها وتسليمها وفقا  ولما وان قد قبى بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األ
 لشروط العقد، 

 فقد تم االتفاص خين الفريقين علا ما يلي: 
 يكون للكلمات والتعاخير الواردة في هذه االتفاقية نفة المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد.  - 1
 يتجزل من هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها خهذه الصورة: تعتبر الووائق المدر ة تاليا  زءا ال  - 2

 .......... .....................    "كتاب القبول"   -ل 
 ...................................    "كتاب عرض المناقصة  -ب 
 ..................................مالحق المناقصة ذات األرقام:  -ج 
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 شروط العقد )الخاصة والعامة( -د 
 المواصفات ووما هو وارد في نموذج استدراج العروض المرفق  بطيه  . -هر 
 المخططات  -و 
 والجداول المسعرة ) داول الكميات والجداول األخر ( -ز 

 
   )           ( ""قيمة العقد المقبولة - 3

 يوما تقويميا         )        (         جاز"مدة اإلن 
 
وذنجازها  - 4 األشغال  ختنفيذ  المقاول  يتعهد  للشروط،  وفقا  للمقاول  المستحقة  الدفعات  خدفع  العمى  قيام صاح   إزاء 

 وذصالح لية عيوب فيها وتسليمها وفقا ألحكام العقد.
 
وذصالح لية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاح  العمى بأن يدفع إلا إزاء قيام المقاول ختنفيذ األشغال وذنجازها   - 5

 المقاول قيمة العقد بمو   لحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد. 
ل علا  ما تقدم فقد اتفق الفريقان علا إخرام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد لعاله وذلك وفقا للقوانين المعمو  وبناء
 خها. 
 

 الفريق الثاني )المقاول( 
 

 الفريق األول )صاح  العمى(

 
 التوقيع: ........................................... 
 
 االسم: ............................................. 
 

 ........................................... الوليفة: 
 
 وقد شهد علا ذلك: ................................ 

 

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

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

 ....  مجلة المفوفين  الوليفة: ...رئية
 

 ذلك: ................................ وقد شهد علا 
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 نموذج فمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(
Performance Guarantee 

 
.............................................................................................. يسرنا إعالمكم  إلا السادة: 

بأن مصرفنا: ............................................................................. قد وفى بكفالة مالية، المقاول: 
........................... ................................................. 

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

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

 ..................................................... لردني  دينار   )  ........................  ( 
العطاء  .................................. تنفيذ  لضمان  وذلك   .........................................................

بأن  نتعهد  ولننا  المقاولة،  عقد  ووائق  في  الواردة  الشروط  حس   عليه   المحال 
ر  مع ذو  –بمجرد ورود لول طل  خطي منكم المبل  المذوور لو لي  زء تطلبونه منه خدون لي تحفظ لو شرط    –ندفع لكم  

التزاماته   من  لي  تنفيذ  في  لخفق  لو  رفض  قد  المقاول  بأن  الطل   لهذا  الداعية   األسباب 
 وذلك بصر  النظر عن لي اعتراض لو مقافاة من  ان  المقاول علا إ راء الدفع.  –بمو   العقد 

العقد   بمو    المنجزة  األشغال  تسلم  ولحين  إصدارها  تاريم  من  المفعول  سارية  الكفالة  هذه  ختاريم وتبقا  مبدئيا  المحدد 
........... شهر ............... من عام ................................. ما لم يتم تمديدها لو تجديدها خناء علا طل   

 صاح  العمى.
 

 توقيع الكفيى / مصر : .............................. 
 المفوض بالتوقيع: .................................... 

 لتاريم: .............................................. ا
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 قطع غيار ووحدات إنارة شوارعالمواصفات ومتطلبات لالشروط العامة والخاصة 

 

 المتطلبات العامة :  -لواًل :
 

 - الغرض ومجال التطبيق : -ل
أن الهدف من وضععععع الم المواصععععفات او تتدلد المتطليات الفنية اقطععععاطععععية لإلطع غيار وحدات ا نارة الت   
تسععععععتخدن ر  إنارة الطرو والشععععععوارع الت  تإلع ضععععععمن حدود اقمانة  والمفوضععععععيات والبلد ات والم ال  الإلروية 

 ق شيكات التوزيع التابعة لها .اقخرى الت  تإلون شركات الكهرباء بتزويداا بالطاقة الكهربائية عن طري
وتنطبق الم المواصععععفات بشععععكى عان علا قطع غيار وحدات ا نارة الت  تسععععتخدن مصععععابي  بخار الصععععودلون 
ذي الضغط العال  ومصابي  بخار الزئبق ذي الضغط العال  ب ميع قدراتها وبشكى خاص علا تلك الوحدات 

 -ذات الإلدرات التالية :
 واط . 1000،  250،  150،  110 ، 70وحدات الصودلون :  -1
 واط . 250،  125وحدات الزئبق :  -2
 

لتم اطعععععععتخدان الم المواصعععععععفات دون تعارض مع أي تعليمات صعععععععدرت او تصعععععععدر عن ال هات المعنية حو  
 تنظيم عملية إنارة الطرو والشوارع ر  المدن والإلرى .

 
 -متطلبات عامة : –الظرو  التشغيلية والموقعية   -ب

 النظام الكهربائي :  -1
طعععععمية والتردد المتددلن للنظان الكهربائ  الإلائم  لتم اطعععععتخدان وحدات إنارة للطرو تتناطعععععط مع الفولطية اال

ر  المملكة والت  وردت ضععععععععععععمن تعليمات الفولطيات ال ياطععععععععععععية للنإلى والتوزيع واالنتفاع ر  المملكة الت   
والت  بعععدأ العمعععى بهعععا اعتيعععارا من    20/11/1988صععععععععععععععععدرت عن وزارة الطعععاقعععة وال روة المععععدنيعععة بتعععاري   

ا نارة موضععععععوع الم المواصععععععفات مناطععععععية للعمى علا رولطية اطععععععمية . وعليه تكون وحدات   1/1/1989
 ايرتز . 50رولط   )طور أحادي( وتردد 230

% للإلرى  10% للمدن و  6اما التفاوت المسعععععععععععموي به للفولطية االطعععععععععععمية حسعععععععععععط الم التعليمات رهو  
 واقرياف .
% ( للمعدن والإلرى واقريعاف علا حعد 10% الا  6: )  2003الفترة االنتإلعاليعة حتا ععان    -:  مالحظرة
 طواء .
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 الظرو  الموقعية والمناخية :  -2
تكون قطع غيار وحدات ا نارة المسعععععععتخدمة  نارة الطرو والشعععععععوارع ر  المدن والإلرى مناطعععععععية للعمى ر  

 الظروف التالية :
 . -( متر 1510،   250-اوي بين )تتر  –* االرتفاع عن طط  اليتر 

 درجة طلسيوس. 50* درجة الترارة الإلصوى المتيطة 
 درجة طلسيوس . 5–* درجة الترارة الدنيا المتيطة 
 درجة طلسيوس. 25* معد  درجة الترارة المتيطة 

 % .64* الرطوبة النسبية الإلصوى 
 % .40* الرطوبة النسبية الدنيا 
 . %52* معد  الرطوبة النسبية 

 ملم . 550 – 30* معد  تساقط اقمطار السنوية 
 أ ان ر    5-4 مكن حدوثها ر  أي وقت من السنة وا  بمعد : –* العواصف الرملية 

 السنة.   
 كم/ الساعة وعلا شكى هيات او زوابع  140* طرعة الرياي  مكن ان تصى الا حوال  

 متإلطعة .   
 أ ان ر  السنة . 8* تساقط ال لوج بمعد  

 
 - المواصفات الكياسية المر عية : -ج

قغراض اعلم المواصععععععععععععععفعات وت نيعا قي التيعاس قعد  تعد  عنعد مطعابإلتهعا مع أي قطع غيعار وحعدة إنعارة  
رائها من قبى أي من ال هات الملكورة أنفًا ، لتم اعتماد المواصعععععفات ال ياطعععععية ذات الع قة معروضعععععة لشععععع

 الصادرة عن ال هات التالية كمرجع قياط  ونهائ  .
( بالدرجة اقولا إن وجدت JISMمؤطععسععة المواصععفات والمالي  االردنية )   -1

( BSIنية )( او ايئة المواصعععععععععفات البريطاIECوالل نة الكهروتإلنية الدولية )
 بعالعدرجعة ال عانيعة ، وذلعك للخصعععععععععععععععائي الكهربعائيعة والميكعانيكيعة للوحعدات )  

Eleclrical & Machanica Specs. ) 

 Photometric)    ( للخصععععععععععععععائي الفوتومتريعة للوحعدات CIEل نعة ا نعارة العدوليعة ) -2

Specs. ) 
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 الغيار ووحدات اإلنارة:المتطلبات الخاصة لقطع   -وانيًا :     
 
 - المصاخيح : -ل

تكون المطابي  المسععععتخدمة ر  وحدات إنارة الطرو والشععععوارع من النوع التفريغ  ومتطابإلة بشععععكى عان مع  
ب ميع    (IEC 662، وال ياطععععععيه)( ب ميع تعدل تها وذلك لمصععععععابي  الزئبق  IEC i88متطليات ال ياطععععععية)

تعدل تها وذلك لمصابي  الصودلون ، وعليه تكون الم المصابي  عععععععععع بوجود طإلم التتكم المناطط عععععععععع قادرة 
% ( من  106% و  92علا بدء التشعععععععغيى واطعععععععتمرارم بشعععععععكى مإلبو  عندما تكون رولطية المصعععععععدر بين )

 ال يمة االطمية لها .
  ط ان  تمى كى مصياي تفريغ  وبشكى واض  وثابت ع مة المنشأ والإلدرة المإلررة بالواط . ويمكن ان 

 تتخل ع مة المنشأ شكى الع مة الت ارية او الشركة الصانعة .
( بشععععكى عان ، ويعتمد قياطععععها علا قدرة IEC 61تكون قاعدة المصععععياي متطابإلة مع متطليات ال ياطععععية)

 -لك علا النتو التال  :المصياي ونوعه وذ 
 ( . 27)طن  E27واط   :  125زئبق  -
 ( . 40)طن  E40واط   :  250زئبق  -
 ( . 27)طن  E27واط :  70صودلون  -
 (. 40)طن  E40واط :  250،  150،  100صودلون  -
طبق    ط ان لناطعط شعكى وأبعاد المصعياي المسعتخدن ر  الوحدة شعكى وأبعاد العاك  المسعتخدن ريها وين 

 ذلك بشكى خاص علا مصابي  الصودلون ذات الضغط العال  .
  ط ان تتتوي العروض المإلدمة قي من ال هات ذات الع قة طعععواء كانت لتوريد المصعععابي  او وحدات 
ا نارة الت  تشععععععععتمى علا المصععععععععابي  نشععععععععرات صععععععععادرة عن ال هة الصععععععععانعة تبين المعلومات التالية عن  

 لرد ر  العطاءات من شروط خاصة تتعلق بضرورة تإلد م الم النشرات ( .المصابي  ) مع مراعاة ما 
 معد  العمر التشغيل  والعمر االقتصادي . -1
 المنتنيات التشغيلية ) تغير التيار والإلدرة والدرق المنير مع تغير الفولطية ( . -2

 ( .Spectral Curveالمنتنيات اللونية ) -3

العععمعر) -4 العمعنعيعر)(  Mortality Curveمعنعتعنعيعععععععات  العععععععدرعق  اعبعوط   Lumenومعنعتعنعيعععععععات 

Depreciation. ) 
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 -:  Lamp Holderحامى المصباح    -ب
( وجميع  IEC 238  ط ان تطابق مواصععععععععععععععفات حامى المصععععععععععععععياي المتطليات الواردة ر  ال ياطععععععععععععععية ) 

التعدل ت ال ارية عليها ، كما   ط ان تناطعط نوع وقدرة المصعياي المسعتخدن ريها . وبشعكى خاص   ط 
تكون المادة الت   صععنع منها التامى ا  البورطعع ن ل ميع أنواع وقدرات الم المصععابي  . وللتأكد من   ان

عدن حدو  ارتخاء ر  توصععععععيى المصععععععياي مع التامى ،  كون مركز حامى المصععععععياي من الداخى مزودًا 
ند  ( للمصععععياي عCentral pinبنابض )زمبرك( لولب  مناطععععط بتيغ  ضععععغط علا المسععععمار الوطععععط  )

تركييه وشعدم وييإلا المصعياي ر  وضععه بغض النظر عما لتعرض له من ااتزازات بفعى الرياي او غيراا  
. 

لتم ت بيت حامى المصعععياي ب سعععم الوحدة عن طريق قاعدة ت بيت معدنية ذات وضعععع ثابت ومن المفضعععى  
صععاص االاتزازات . ان  كون الت بيت غير مياشععر بى من خ   ميكانيكية زمبركية مناطععية قادرة علا امت

كما ان من المفضععععععععى ان تكون اناك إمكانية لتغيير وضععععععععع حامى المصععععععععياي بالنسععععععععية للعاك  من اجى 
 التصو  علا بدائى مختلفة لتوزيع ا نارة النات ة عن الوحدة بتسط أبعاد الطريق .

 -تكون قياطات حامى المصياي علا النتو التال  :
 ( . 27طن ) E27واط   :  125مصابي  الزئبق  -
 ( . 40)طن  E40واط   :  250مصابي  الزئبق  -
 ( . 27)طن  E27واط :  70مصابي  الصودلون  -
 (. 40)طن  E40واط :  250،  150،  100مصابي  الصودلون  -
 
 - :  Ballastالكابح  -ج

او عيارة عن جهاز لوضعع بين مصعدر التيار والمصعياي التفريغ  وتكون مهمته كي  التيار وابإلاعم عن ال يمة  
المطلوبة له والت  تتدداا قدرة المصععععععياي ونوعه . وعليه   ط ان  كون الكاب  مناطععععععيا لنوع وقدرة المصععععععياي  

 كاب  .المستخدن وذلك كما تتددم الشركة الصانعة وتبينه بوضوي علا جسم ال
( وعليه تكون المتطليات  IEC 923,922  ط أن تطابق مواصععععفات الكاب  متطليات ال ياطععععية العالمية )  -1

 -الرئيسية قي كاب  كما لل  :
 %( .10رولط   230الفولطية المإلررة : ) -
 ( ارتز .50التردد ) -
 درجة طلسيوس. 130( ال تإلى عن twدرجة الترارة الإلصوى لملف الكاب  ) -
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       درجة طلسيوس للوحدات  60( ال تزيد علا Delta-tاالرتفاع ر  درجة حرارة الكاب  عند تشغيله ) -
 درجة طلسيوس لوحدات الصودلون .  70الزئي ية و      
 % من الإلدرة االطمية للمصياي . 10رإلد الإلدرة ر  الكاب  : ال لزيد علا  -
امى ال وية وبشععععععععععععععكى خاص الرطوبة عن طريق ط ئه بمادة عازلة مإلاومة للرطوبة او ان  كون  مإلاون للعو   -

(Cast Resin) . 
كما   ط أن  تمى الكاب  المعلومات التالية مطبوعة علا جسعععععمه مياشعععععرة بشعععععكى واضععععع  ومإلروء وغير    -2

 قابى لإلزالة طيلة العمر التشغيل  للكاب  .
 .* بلد المنشأ والشركة الصانعة 

* النوع او الطراز والرقم المرجع  حسعععععط كتالوج الشعععععركة الصعععععانعة بتيغ لوضععععع  ذلك نوع وقدرة المصعععععياي  
 المناطط لهلا الكاب  .

 * ع مة مميزة لكى نها ة من نها ة اقط ك بما ريها نها ة التاريض .
 ر .* الفولطية المإلررة ونسية التفاوت المسموي بها ، والتردد المإلرر والتيار المإلر 

 * عامى الإلدرة للكاب  .
 (.tw* درجة الترارة الإلصوى لملف الكاب  )

 ( . Delta-t) * االرتفاع ر  درجة حرارة الكاب 
 * رطم توضيت  لطريإلة التوصيى مع المصياي ) او المشغى اذا وجد ( .

 * بالنسية لكواب  مصابي  الصودلون ذو الضغط العال  :
 (                  Maximum peak value of pulse voltageال يمة الإلصوى لفولطية اللروة اللتظية )   
 ( رولط .1500(( اذا ت اوزت الم ال يمةIgnitorالت  الت   مكن ان لتعرض لها الكاب  بفعى المشغى )   
  ط ان تررق بالكاب  قائمة بأنواع المشععععععععتع ت )طععععععععواء بلكر أرقامها المرجاية او بهرراو كتالوجات لها(   -3

 الت   مكن اطتخدامها معه .
 
 -: Ignitorالمشعى   -د

تسعععتخدن المشعععع ت لوحدات إنارة الصعععودلون ذو الضعععغط العال  تطابق مواصعععفاتها متطليات المواصعععفات 
 .( IEC 927,926ال ياطية المرجاية )

  (Electronic Superposed Pulse Typeتكون جميع المشععععععععععععععع ت المإلععدمععة من النوع االلكترون  )
( بتيغ تكون لد ه الإلدرة اللاتية علا التوقف عن  Buik-in starterواللي  شععععععععععععععتمى علا باد  داخل  )

العمى بعد رترة مناطعععية عند احتراو المصعععياي والعودة للعمى بشعععكى طبيع  بعد اطعععتبدا  المصعععياي ويكون  
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المشعععععى ذا مواصععععفات وأداء مناطععععبين لنوع وقدرة المصععععياي ، وكللك لنوع وقدرة الكاب  المسععععتخدن ، ومن  
واط صودلون    250واط إلا   70يا لتشغيى المصابي  بمختلف الإلدرات من  المفضى أن  كون المشعى مناط

( درجة   90الا      30–. أما مدى درجة الترارة المتيطة المناطعععععية لعمى المشععععععى في ط أن  كون من )
 طلسيوس .

   ط أن  تمى المشعى المعلومات والع مات التالية :
 ع مة المنشأ او الشركة الصانعة . -
 رجع  حسط الكتالوج .الرقم الم -
 نوع وقدرة المصياي المناطط له .  -
 الفولطية المإلررة والتردد المإلرر . -
 الفولطية الإلصوى لنيضة التشغيى النات ة عن المشعى . -
 رطم توضيت  لطريإلة التوصيى مع المصياي والكاب  . -
 ع مة مميزة لكى من نها ات المشعى لتسهيى عملية التوصيى . -
 ة الترارة المناطط لعمى المشعى .مدى درج -

 -وحدات اإلنارة و الكشافات : -هر  
والكشعععارات كاملة بأجهزة التشعععغيى واللميات با ضعععارة إلا الخلية الضعععوئية    تإلد م وتورد وحدات االنارم

إذا كانت الوحدات المطلوبة ر  جداو  الكميات تعمى بالخلية الضععععوئية واا علا عدة أنواع كما لل   
:- 

 وحدات إنارة الشوارع . -1

 . كشارات إنارة الساحات والميادلن -2

 . كشارات إنارة اقنفاو وأطفى ال سور -3

 ات إنارة التدائق .وحد  -4

 . وتوصيى الكاب ت )قواطع التما ة( المصهرات  -5

 : ومكوناتها وحدات إنارة الشوارع 1/ه
 إما أن تكون من النوع اللي لركط علا ذراع العمود أو علا قمته مياشرة.

  سم وحدة االناره او الكشا  : -

ذو شعععععععكى وح م مناطعععععععط للغرض اللي طعععععععتؤدلها ،  توي بداخله أجهزة    كون جسعععععععم الوحدم
التشعععععععععغيى ال زمة ، مصعععععععععنوع من مواد مإلاومة للصعععععععععدأ ، غير قابلة للت كى ، خ ي  الوزن ، 
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لتتمى الصععدمات ودرجات الترارة الت  تصععى إليها الوحدم أثناء االطععتعما  العادي ، وم هز 
لماء والغيار والتشعععععرات الصعععععغيرة . ويزود جسعععععم  بتشعععععية من اللياد أو المطاط لمنع تسعععععرب ا

الوحدم بإلاعدة توصعععيى من الصعععين  وبمإلاس مناطعععط للموصععع ت وي هز مدخى الموصععع ت 
إلا الوحدم بمرابط لت بيت الموص ت لمنعها من االنزالو علا أن تكون مصممة بصورة رنية  

خى الوحدم . بتيغ ال تتلف عز  الموصععععععع ت وتمنع أي شعععععععد أو ضعععععععغط علا التوصعععععععيلة دا
النوع الم لفن أو الفوالذ غير الإلععععابععععى  ت بيععععت الوحععععدم علا العمود من  وتكون جميع أدوات 

 للصدأ.  

 الغطاء الناشر للضوء : -

لزود الوحدم بغطاء ناشععععر للضععععوء مصععععنوع من الزجاج المنشععععوري أو من مادة البوليكربونالت  
ى الصدمات وتأثير الترارة وعدن  والمعامى معاملة خاصة طيإلًا للمواصفات العالمية لك  لتتم

تغيير اللون علا المدى اليعيد بسععععبط التعرض قشعععععة الشععععم  ويكون طععععط  الغطاء بشععععكى 
 منع ت مع الغيار عليه وأن لتم إقفا  الغطاء بشعععععععكى متكم تمامًا . كما لتم ت بيته مع الوحدم 

رك )الك بات(  بواطعطة مفصع ت و)ك بات( بتيغ ليإلا الغطاء معلإلًا بالمفصع ت ر  حا 
 ليتسنا الوصو  إلا داخى الوحدم قغرض الصيانة. 

 

 العاكة : -

 كون العاك  مصعععنوعًا من اقلمنيون المعالل الشعععدلد النإلاء ذو درجة عالية من اللمعان وغير  
علا نتو  مكن به تهيئته   قابى للصعدأ أو الت كى علا المدى اليعيد ومركط علا جسعم الوحدم

بكى دقة حسععط التوزيع المطلوب للضععوء للتصععو  علا أكبر اطععتفادة من الضععوء الناتل عن  
اللمية. كما   وز اطتخدان عواك  مطلية بداانات خاصة تزيد من شدة انعكاس الضوء علا  

 أن لني ر  جدو  الكميات علا ذلك . 
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 قاعدة اللمبة : -

(  Porcelain)حامى المصعععععياي( من الصعععععين  اقبيض ال يد )  ط أن تصعععععنع قاعدة اللمية  
علا أن تكون صععععالتة ليركط عليها لميات بخار الصععععودلون أو بخار الزئبق ومناطععععية لت م  
اللمية ومتتركة  عطاء أرضعععععى وأحسعععععن توزيع للضعععععوء حسعععععط نوع الشعععععارع والتصعععععميم   وأن 

 .تتارظ علا اللمية ر  موضعها الصتي  وإبإلائها م بتة بإلوة
وتزود قاعدة اللمية بموصععععععععععع ت معزولة عزاًل مإلاومًا للترارة وموصعععععععععععلة بأطراف التوصعععععععععععيى   -

الموجودة ب سععععععم الوحدم لتتتمى الم الموصعععععع ت درجات الترارة الإلصععععععوى الت  تصععععععى إليها 
 .  الوحدم أثناء التشغيى

 

 اللمبات : -
ت هز الوحدات بلميات بخار الصعععععودلون أو الزئبق أو أي أنواع أخرى من اللميات ويتم تتدلد 
نوع اللمية واطعععتطاعتها ب داو  الكميات ، وتكون الم اللميات مصعععنوعة من الزجاج الصعععلط 

( ومصععععععععععنوعة ومختبرة طيإلًا للمواصععععععععععفات العامه Screwالمإلاون للترارة ومن النوع المإللوظ )
 ما  عادلها. وعلا المإلاو  تإلد م المعلومات الفنية التالية عن اللميات : والمإلالي  أو

 . كتالوج اللمية مع المواصفات الكاملة واطم الشركة الصانعة  -1

 اطته ك اللمية بالوات لشروط ال هد العاد ة . -2

 . جهد وتيار بدء االشتعا  -3

 . مية% من إنارتها االط80عمر اللمية بالساعات حتا تصى إنارتها إلا  -4

 . الخط البيان  لهبوط شدة إنارة اللمية مع الزمن -5

 . طاعة من عملها )باللومن( 100ال يض الضوئ  للمية بعد مض   -6

 . كامى عمر اللمية مإلدرًا بالساعات  -7

 . معامى الإلدرة للمية بعد ت هيزاا بالملف الخانق والمك ف -8

 . الإلدرة )بالميكروراراد(طعة المك ف الواجط اطتخدامه مع اللمية لتتسين معامى  -9

   

 : (Ballastالمل  الخانق )الكابح( ) -

تكون الملفات الخانإلة صععععالتة للعمى مع لميات بخار الزئبق أو بخار الصععععودلون حسععععط نوع  
وقدرة اللمية المسععععععععععتخدمة ر  الوحدة ، ومصععععععععععممة لتعمى حسععععععععععط الظروف ألمناخيه للمملكة 
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 صعععدر عنها أ ي ااتزازات صعععوتية عند التشعععغيى    ومانعة لتسعععرب الرطوبة وتتتمى الترارة وال
ومن النوع المتم  ضمن علية معدنية . ويكون الملف من النوع المتدرج لتعدلى ابوط ال هد 

رولععت وأن تكون اععلم   200/210/220/230/240علا اللميععة ويفضعععععععععععععععى أن  كون التععدرج  
رابط التوصعععععيى والبراغ   الملفات مع ب ية أجزائها ذات نوعية تركط داخى الوحدم ، ومزودة بم

، ومدون علا الملفات نفسعها المعلومات الخاصعة بال هد والإلدرة والتردد ومعامى الإلدرة. وعلا  
 المإلاو  تإلد م الكتالوجات الت  توض  الخصائي الفنية لهلم الملفات وتشمى علا ما لل  : 

 . الوصف العان للملف واطم الشركة الصانعة -1

 . مخطط التوصيى وطريإلة التركيط  -2

 نوع المادة العازلة وي ط أن تكون من النوع الموارق للمناطق التارة الرطية. -3

 . جهد الت ربة وجهد العز  للملف -4
 

 : (Capacitorالمكث  ) -

تكون المك فات صالتة للعمى مع لميات بخار الزئبق أو لميات بخار الصودلون وتعمى تتت 
ذبلبة /ثانية أو حسععععععععط نظان شععععععععركة توزيع الكهرباء   50رولت وتردد   250  – 200جهد من 

المتلية ، وتتتمى ظروف التشعععععععغيى المتلية وذات كفاءة عالية بتيغ تعمى علا ررع معامى 
 . 0.95عن الإلدرة إلا ما ال  إلى 

 
 المشعى : -

 كون المشععععععى صعععععالتًا للعمى مع اللميات المتددة قدرتها ب داو  الكميات وجيد العز  ضعععععد 
ذبعلبعة/ثعانيعة    50رولعت ، وتردد    (300-200) الرطوبعة والمعاء . ويعمعى تتعت جهعد لتراوي بين
 .، أو حسط نظان شركة توزيع الكهرباء المتلية 
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 كاخالت وموصالت التغذية الداخلية : -

 :كاب ت التوصيى من علية المصهرات إلا الوحدات  –أ 
  رولت ، وبمإلطع ال  إلى عن  600واا عيارة عن موصععععععععع ت نتاطعععععععععية معزولة تتتمى جهد 

 ، وتكون داخى غ ف ب طععتيك مؤلفة من موصععلين أو أك ر حسععط عدد الوحدات   2ملم 2.5
 . ى التأريض. ويتمى طعراا علا طعر الوحدموقدراتها با ضارة إلا موص

 موص ت التغل ة داخى الوحدم : -ب  
واا موصعع ت نتاطععية معزولة بمادة عازلة من السععليكون أو أي مادة أخرى مإلاومة للترارة   

درجة مئوية وتتتمى   120، وبتيغ  كون العز  قادرًا علا تتمى درجات حرارة تصععععععععععععى إلا 
كيلو رولت تإلرييًا لمصعععععععابي  بخار الصعععععععودلون عال     4إلا جهد بدء ا شععععععععا  اللي  صعععععععى  

 . الضغط
 وشافات إنارة الساحات والميادين : 2/ه

  ط أن تكون صععععالتة لتركيط لميات بخار الصععععودلون ذات الضععععغط العال  أو لميات )الميتا        
ذبعلبعة/ثعانيعة أو حسععععععععععععععط   50رولعت ، وتردد    220اعاليعد( اقنبوبيعة أو  أي أنواع أخرى تعمعى علا جهعد 

 نظان شركة الكهرباء المتلية .  ويكون نوع اللمية وقدرتها حسط جداو  الكميات.
اف :  صعععنع من صعععفائ  من اقلمنيون المضعععغوط ومداون ببويا الفرن الترارية وم هز جسعععم الكشععع •

 بتشية من المطاط المإلوى بالسليكون لمنع تسرب الماء والغيار إلا داخى الكشاف. 
 الغطاء : من الزجاج التراري .  •
 أجهزة التشغيى الكهربائية : تكون م هزة ر  صندوو منفصى أو ضمن الكشاف .  •
 لمشعى :  كون معزواًل ضد الماء ومركط ر  جسم الكشاف من الخارج. ا •
 نظان ا نارة : عواك  علا ال انبين ومن أعلا مصنوعة من اقلمنيون الشدلد النإلاء.  •
( ويمكن تتريكه أر يًا للتصععو  علا وضععع مناطععط للمية Porcelainحامى اللمية : من الصععين  ) •
 . 
 شاف بتيغ  كون قابى للتتريك عمود ًا وأر يًا بواططة ذراع التركيط. تركيط الكشاف : لركط الك •
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 وحدات إنارة األنفاص ولسفى الجسور: 3/ه
رولت ،   220تكون صعععععالتة الطعععععتعما  لميات الفلورطعععععنت أو بخار الصعععععودلون ، وتعمى علا جهد   

 المتلية.ذبلبة/ثانية ، أو حسط نظان شركة توزيع الكهرباء  50وتردد  
جسععععععععم الوحدم :  كون مصععععععععنوع من صععععععععفائ  اقلمنيون المشععععععععكى والمإلاون للعوامى ال وية الخارجية   •

 المتيطة وذو متانة ميكانيكية ليتتمى الصدمات والترارة. ويتوي بداخله أجهزة التشغيى ال زمة 
وذو متانة   الغطاء الناشعععععععر للضعععععععوء :  كون مصعععععععنوع من الزجاج الصعععععععلط الإلاطععععععع  المإلاون للترارة •

ميكانيكية وقابى للتغيير ، وم بت ب سععععععععععم الوحدم عن طريق إطار من المطاط لمنع تسععععععععععرب الماء أو 
الغيار ، وي ط أن  كون طععععععهى الفك والتركيط وم هز بوطععععععيلة ت عله معلإلًا ب سععععععم الوحدم عند ركها 

 قغراض الصيانة. 
ير قعابعى للتع كعى وم بعت بعداخعى جسععععععععععععععم  ( :  كون مإلعاون للمعاء وغBallastالملف الخعانق )الكعاب ( )  •

 الوحدم.  
 العاك  : عيارة عن مرآة عاكسة من اقلمنيون المصإلو  وال مع والمعالل.  •
  ط أن  كون قابً  للت بيت علا ال دران أو اقطعععععععععععإلف وم هز بوطعععععععععععائى الت بيت   تركيط الوحدم : •

 ال زمة من مسامير )براغ ( وصواميى. 
 
 وحدات إنارة الحدائق : 4/ه

تكون صععالتة الطععتعما  اللميات المتوا ة أو بخار الزئبق أو بخار الصععودلون مع أجهزة التشععغيى أو 
شععععععععععععععكعى الوحعدم  تعدد حسعععععععععععععععط معا او وارد ب عدو  الكميعات  بعدونهعا حسعععععععععععععععط نوع اللميعة وقعدرتهعا . و 

 كون الشعععععععععععععكى العان للوحدات ذو مظهر جمال  ، ومإلاون لدخو  اقتربة والغيار  بتيغ   والمخططات.
 :   والماء

الغطاء الناشر للضوء : إما أن  كون كروي الشكى أو مخروط  أو أي شكى آخر مصنوع من مادة   •
ة والصعععععععععععععدمات ، وذو لون ثابت ال لتغير مع الزمن ، وم بت بصعععععععععععععورة  البوليكربونالت المإلاومة للترار 

 الصيانة.   متكمة ب سم الوحدم ، طهى الفك والتركيط لتسهيى عملية 
 قاعدة ت بيت الوحدم بالعمود : مصنوعة من طبيكة اقلمنيون المداون ببوية الفرن الترارية.  •
( ومناطعععععععععية لت م وقدرة ونوع  Porcelainقاعدة اللمية : تكون مصعععععععععنوعة من الصعععععععععين  اقبيض ) •

 اللمية لتم ت بيت وتركيط الوحدم بالعمود بشكى رأط  بواططة براغ  من التدلد الم لفن. 
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  * مالحظات :
 علا المإلاو  تإلد م الكتالوجات والمعلومات الفنية عن الوحدم علا أن تتتوي علا اآلت :

 -ب  .  اطعععععععععم الشعععععععععركة الصعععععععععانعة ورقم المودلى الخاص مع ا شعععععععععارة إليه بع مة مميزة بالكتالوج -أ 
 الوصف العان للوحدات من حيغ الشكى والوزن واقبعاد وطريإلة التركيط والصيانة.

 المنتنيات البيانية لكى مما لل  : -ج
   مستوى طط  توزيع ا نارة ر  كى من االت ااين الطول  والعرض  علا  •      

    الطريق ، معامى االطتخدان للوحدم ر  كى من االت ام الطول  للشارع والرصي          
 وذلك بالنسية الرتفاع الوحدم.          
 شدة ا ضاءة علا عرض الشارع بالنسية الرتفاع الوحدم.  •      
 المنتنا الإلطب  للوحدم.  •      

 لمية وأجهزة التشغيى )بالواط(.الإلدرة المستهلكة الكلية ل –د 
 أبعاد الوحدم ووزنه والمساحة المعرضة للري . -اع
 المصهرات )قواطع الحماية( وتوصيى الكاخالت :  5ه/

توصععععععععععيى الكاب ت من أجى عمى  و   )قواطع التما ة الترارية المغناطيسععععععععععية( المصععععععععععهرات   تسععععععععععتعمى
الكهرباء ، من وإلا العمود  لشععععععععيكة الكهرباءوالخارجةللوحدة  التوصععععععععيلة بين الكاب ت الداخلة المؤد ة

( مع قاعدة من  Screwذات طعععععععة مناطععععععية من النوع المإللوظ )او الإلواطع مصععععععهرات علا ان تكون  
الصععععععين  اقبيض ، أو من الب طععععععتيك الإلاطعععععع  أو قواطع حرارية مغناطيسععععععية علا خط الطور ، أما 

 التيادي ريربط مياشرة.
 
 

 شهادات الفحص :   -ثالثاً :
 عند شراء أي كمية من اللوازن الكهربائية   ط أن لررق معها شهادات الفتي التالية :

 لمتطليات    اللوازن ( الت  تبين مطابإلة تصميم الم Type Testشهادات رتي النوع ) -
    المواصفات ال ياطية ويتم ذلك عادة ر  المصنع او المختبرات المعتمدة عن طريق رتي    
 عدد مناطط من العينات .   
(  وذلك لدى رتي عينات من الكمية المطلوبة Routins Testشهادات الفتي الروتين  ) -

 ر  المصنع بعد االنتهاء من إنتاجها وقبى شتنها للموقع . اللوازنمن 
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 الكتالوجات والمخططات التوضيحية : -رابعاً:

تررق مع الكمية المطلوبة من قطع غيار وحدات ا نارة عدد مناطععععععععععط من الكتالوجات والمخططات الت  تبين  
 ما لل  :

 شكى اللوازن المطلوبة وصورم توضيتية ملونه لها ولمكوناتها والمواد المصنوعة منها الم    -
 المكونات .    
 هربائية والميكانيكية .وأبعاداا ووزنها ومواصفاتها الفنية من الناحية الك   
 التوصي ت الكهربائية بين مكوناتها ومكان تغللتها بالكهرباء . -
 االطتخدان اقم ى ل ميع اللوازن كً  علا حدم وكللك نوعها وقدرتها. -
 نإلاط العمى المناطية .المنتنيات والمت هات التوضيتية الت  تبين توزيع  -
 لوازن المطلوبة .المواصفات الفنية الخاصة ل ميع ال -
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 الكهروميكانيك طلطة اقليم البترا التنموي السياح / مدلرية 
 قسم المتابعة والتنسيق –

 
  دول الكميات  

 

 1/2023لوازم  عطاء 

 شراء وتوريد قطع غيار ووحدات إنارة الشوارع 

 
 ( صفحات 6عدد صفحات هذا الجزء ) ✓
 يستبعد اي عرض لم تتم تعبةة االسعار فيه بالتنكيط ) وتابة ورقمًا (  ✓
 يقوم المناقص بختم  ميع صفحات العطاء بخاتم الشروه  ✓
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 التسلسى الوصف الكمية السعر ا ررادي المبلغ 
  ف د  ف د 

 
400 
 أربعمائة 

 
 
 

 :  بالعدد
( واط صودلون لركط 150مصياي )  تإلد م وتوريد 

تكونا    أن( علا  40Eعلا حامى مصياي بورط ن )
أجود  من  لوازيها  ما  أو  أوروبية  صناعة  ذات 

 اقصناف مع تإلد م عينات مع العرض. 

1 
    

 كتابة 
 ................ 

 كتابة 
 ................ 

  ف د  ف د 
 

150 
 مائة وخمسون 

 
 
 
 

 بالعدد:  
( واط صودلون لركط 250وتوريد مصياي )تإلد م  

تكونا ذات   (E40علا حامى المصياي بورط ن )
صناعة أوروبية أو ما لوازيها من أجود اقصناف  

 مع تإلد م عينات مع العرض.

2 
    

 كتابة 
 ................ 

 
 
 

 كتابة 
 ................ 

  ف د  ف د 
 

400 
 أربعمائة 

 

 بالعدد:  
مع   ا نارةلتوصيى وحدم    MKتإلد م وتوريد مرابط  

جيدم   صناعه  ذات  المعزولة،  الكهرباء  الشيكة 
)  أوأوروب    بمإلاس  لوازيها،  ملم  120-16ما   )

مع شيكات    ا نارةوبت م مناطط لتوصيى وحدات  
علوية    المعزولةالكهرباء   توصيى  أطنان  لتضمن 

 وطفلية مع تإلد م عينات مع العرض. 
 

3 
    

 كتابة 
 ................ 

 
 

 

 كتابة 
 ................ 

  الخالصة   
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 التسلسى الوصف الكمية السعر ا ررادي المبلغ 
  ف د  ف د 

200 
 مائتان 

 
 
 
 

 بالعدد: 
 (400  -150تإلد م وتوريد مشعى لتناطط مع كاب  )

أوروب واط لوازيه  أو  ،  مع ا  ما  عينات  تإلد م  مع 
 العرض. 

4 
    

 كتابة 
 ................ 

 كتابة 
 ................ 

  ف د  ف د 
50 

 خمسون 
 
 
 
 

 بالعدد:  
مطري قياس    ميسط  تإلد م وتوريد كيبى كهرباء نتاس

ربطة(     اردم /  100)  متليةصناعة    2ملم  (2.5× 2)
 اقردن .بتسط المواصفات العامة والكود 

5 
    

 كتابة 
 ................ 

 
 
 

 كتابة 
 ................ 

  ف د  ف د 
 

500 
 خمسمائة 

 

 :  بالعدد
الصق عاز  خاص باقعما  الكهربائية    تإلد م وتوريد 

 ة.  اباني)تيط( صناعة  
 
 

6 
    

 كتابة 
 ................ 

 
 

 كتابة 
 ................ 

 
 

  الخالصة  
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 التسلسى الوصف الكمية ا رراديالسعر  المبلغ 
  ف د  ف د 

30 
 ث ثون 

 
 
 

 بالعدد:  
صودلون   مصياي  مع  لتناطط  كاب   وتوريد  تإلد م 

مع تإلد م عينات    ما لوازيه  أوأوروب   واط ،    (400)
 . مع العرض 

7 
    

 كتابة 
 ................ 

 كتابة 
 ................ 

  ف د  ف د 
 
 

250 
مائتان  
 وخمسون 

 
 
 

 بالعدد:  
تإلد م وتوريد ذراع لوحدات إنارة الشوارع من المواطير  

( 1وبطو  ) أنش     (  1.5المعدنية الم لفنة بإلطر )
 ( م نية  درجة،  120متر،  التواف    مشطوره( 

الداخلية والخارجية وم بت عليها مربط باللتان عدد 
بإلطر2) ذراع  لكى  ومعال ة  أنش(  3) (  م لفنة   ،

م بال لفنة،  اللتان  البراغ   نإلاط  السعر  علا  تم  
( ) 4عدد  طو   ذراع(  الصواميى  120/  مع  ملم   )
لتم ربط نصف  كى مربط   أن( ملم، علا  14) قياس

مع بعضها اليعض بواططة البراغ  والصواميى قبى  
مع   عينات  تإلد م  مع  السلطة  لمستودعات  دخولها 

 العرض.  
 

8 
    

 كتابة 
 ................ 

 
 
 

 كتابة 
 ................ 

  الخالصة   
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 التسلسى الوصف الكمية السعر ا ررادي المبلغ 
  ف د  ف د 

 
 
 

200 
 مائتان 

 
 
 

   بالعدد:
وحدات   وتوريد  المطري    إنارةتإلد م  النوع  من  شوارع 

واط،  150) العرض،  (  مع  عينة  تإلد م   وحسطمع 
 التالية:   تطلياتالم
طإلم التتكم مزود    وحامىغطاء علوي واق  للعاك   -

ت بيت   اللراع    الوحدة ببراغ   التتكم    وغطاءعلا  طإلم 
شفاف لت رة المصياي نارل    وغطاءوعاك  المصياي  

( طم  5ال تإلى عن )  بسماكةللضوء ذو بروز خارج   
 . للغطاء  ومربطمزود بكاطكيت 

صناعة أوروبية أو ما  واط صودلون    (150مصياي )-
 ها من أجود اقنواع. لوازي

 . أوروبيةصناعة (  40E) حامى مصياي بورط ن و -
( راز عددا  1)  أمبير  (10قاطع حراري مغناطيس  )-
لركط داخى ح رة طإلم التتكم وذلك لعز     (وحدة  /1)

دائرة    أو الوحدة عن مصدر الكهرباء حا  حدو  عطى  
 . الوحدةقصر داخى مكونات  

)مشعى،- التتكم  مع    مك ف(  كاب ،  طإلم  المتوارق 
ات  وجميعها ذ وح مها،    ا نارة صنف وقدرة ومصياي  

أو ما لوازيها من أجود اقنواع، علا  أوروبية  صناعة  
تكون متصلة مع بعضها اليعض ومع حامى مصياي   أن

نتاطية   ذات  ذات  من خ   موص ت  عاز  حراري 
 . ةتيار الوحد لتناطط مع إلطعساحة مم

9 
    

 كتابة 
 ................ 

 كتابة 
 ................ 
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  الخالصة   

 التسلسى الوصف الكمية السعر ا ررادي المبلغ 
  ف د  ف د 

15 
 خمسة عشر 

 
 
 
 

   بالعدد:
( أمبير  15-20)  (IP54)تإلد م وتوريد خلية ضوئية  

مع غطاء نارل للضوء لون حليب  تستخدن خارج الميان   
الكهرباء  شركة  مواصفات  وبتسط  أوروب   صناعة 
ل طتخدان ر  لوحات الكهرباء لتتكم بهنارة الشوارع مع  

 العرض. 

10 
    

 كتابة 
 ................ 

 كتابة 
 ................ 

  ف د  ف د 
15 

 خمسة عشر 
 
 
 
 
 
 

 بالعدد:  
( مغناطيس   مفتاي  وتوريد  من  Contactorتإلد م   )

  220حصان ميكانيك( جهد ملفه )  40أجود اقنواع ) 
 رولت( ل بت علا طكه مع تإلد م عينة مع العرض.

11 
    

 كتابة 
 ................ 

 
 
 

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

  الخالصة   

 

 

 

 

 

 

 



32 | P a g e 

 
 

 

 

 

 

رقم  

 البند
 نوع العمل 

الصفحة  

 المنقول منها 

 القيمة

 دينار فلس

    واط  150تقديم وتوريد مصباح إنارة صوديوم   1

    واط  250تقديم وتوريد مصباح إنارة صوديوم   2

    MKتقديم وتوريد مرابط توصيل  3

 ح صوديوم  تقديم وتوريد مشعل يتناسب مصبا 4

 واط   (400- 150)

   

    2( ملم 2,5× 2) تقديم وتوريد كيبل مطري  5

    تقديم وتوريد الصق )تب( غازل 6

    واط  400تقديم وتوريد كابح يتناسب مع مصباح الصوديوم   7

    تقديم وتوريد ذراع لوحدات إنارة الشوارع  8

    واط 150تقديم وتوريد وحدات إنارة شوارع  9

    تقديم وتوريد خليه ضوئية  10

    مغناطيسيتقديم وتوريد مفتاح  11

 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
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