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 دفتر عقد المقاولة 

 للمشاريع اإلنشائية
 

 الشروط الخاصة(  –)الجزء الثاني 
 

 

 
 شراء وتوريد قطع غيار ووحدات إنارة شوارع :  المشروع  

 
 

 2022/ 4لوازم  العطاء رقم :                            
 
 

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

 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات  -د 
 
 

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

 . كشروط خاصة للعقد

إن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشرروط العامرة يعتبرر سرائدًا وي خرذ 

 .لك الموادبه بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعدل على ت
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 التعليمات للمناقصين –

Instructions to Tenderers 

 
 (2022/ 4العطاء رقم )لوازم 

 
 شراء وتوريد قطع غيار ووحدات إنارة شوارعالخاص بمشروع : 

يمكررن للمقرراولين الررذين ي ررق لهررم شررراء نسررج المناقصررة بموهرر  اإلعرر،ن عررن  ررر  هررذا العطرراء،  (1)
باالشتراك فري المناقصرة أن يتقردموا لل صرول علرى نسرخة مرن وعرائق العطراء الموزعرة مرع والراغبين  

 الدعوة مقابل دفع عمن النسخة المقرر.
 
 لهذا المشروع ما يلي:  تشمل وعائق العطاء (2)
 

 دعوة العطاء بما فيها اإلع،ن -

 الشروط العامة للعقد :الجزء األول -

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

 الجزء الثالث: -
 ( قطع غيار ووحدات إنارة شوارع)الشروط العامة والخاصة المواصفات ومتطلبات ل                  

    العامةالمتطلبات  -                   
 المتطلبات الخاصة لقطع الغيارا ووحدات اإلنارة -          
 شهادات الف ص -          

 الكتالوهات والمخططات التوضي ية  -          
 هداول الكميات واألسعار -          

 
 
 
 
 
 
 



Page 4 of 28 

 

 إعداد وتقديم عروض المناقصات
 

  ريقة تقديم العروض:
 ينبغررري علرررى مرررن يرغررر  باالشرررتراك فررري هرررذه المناقصرررة أن يقررروم بزيرررارة موقرررع العمرررل، وأن يتعرررر   (3)

عليه، وأن ي صل بنفسه وعلى مس وليته ونفقته الخاصة، على هميرع المعلومرات ال،زمرة لره لتقرديم 
العرض، وأن يتفهم ماهيتها والظررو  الم يطرة بالمشرروع وسرائر العرادات الم ليرة، ولررو  العمرل، 

 كل األمور األخرى التي لها ع،قة بالمناقصة، أو تلك التي ت عر على وضع أسعار عرضه.و 
 

يقدم عرض المناقصة على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا الدفتر، ويقوم المنراقص  -أ 
بتعبئرررة النمررروذج وهررردول الكميرررات واالسرررعار وأي هرررداول أو م،حرررق أخررررى ويوقرررع وعرررائق 

 الم ددة لذلك.المناقصة في األماكن 
يشررترط أن يكررون تعبئررة خانررة أسررعار الوحرردة فرري هررداول الكميررات باألرقررام والكلمررات بخرر   -ب 

 واضح.
ال يجروز إدخررال أي تعرديل علررى وعررائق العطراء مررن قبررل المنراقص، وقذا أهرررى المنرراقص أي  -ج 

 تعديل، أو إذا أخل بأي من هذه التعليمات، فإن ذلك ي دي الى رفض عرضه.
أراد المنرراقص تقررديم عرررض بررديل، فررإن باسررتطاعته أن يقرردم ذلررك فرري مررذكرة خاصررة  أمررا إذا

 منفصررررلة ترفررررق بررررالعرض، شررررريطة أن يتقرررردم بررررالعرض األصرررريل كمررررا هررررو مطلرررروب فرررري 
 الشروط، وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في عرضه البديل أو ترفضه.

 
هررذه التعليمررات ودعرروة العطرراء وأن يجرر  علررى المنرراقص أن يقرردم عرضرره علررى النسررق المطلرروب فرري  (4)

 يشتمل العرض على البيانات والمعلومات التالية:
 

وضررع منشررأة المنرراقص فررردا كرران أو شررركة، وكترراب التفررويض للمسرر ول المفرروض بررالتوقيع  -أ 
عنهررا. وقذا كانررا هنرراك مشرراركة بشرركل ائررت،  فإنرره يجرر  علررى الشررركات المت لفررة تقررديم 

يرث يكرون التر لا بالتكافرل والتضرامن )مجتمعرين ومنفرردين(، وأن اتفاقية االئت،  بينهرا ب 
 يوقع أ را  االئت،  على العرض، وأن يقدموا الكفاالت والضمانات بأسمائهم مجتمعين.

خبرررة المنرراقص وم ه،ترره، مررع بيرران وصررا المشرراريع الترري سرربق وأن أنجزهررا، والمشرراريع  -ب 
 ام واقعية.الملتزم بها حاليا، وبيان نس  إنجازها بأرق 

ذكر أسماء المقاولين الفرعيين الذين ينوي استخدامهم في التنفيذ، شريطة ذكر اسرم مقراول  -ج 
االشغال الكهروميكانيكية، على أن يكون هذا المقاول الفرعي مصنفا ضمن نفس الفئة التي 

 تنازلي.ينتمي إليها المقاول الرئيسي في تصنيفه، أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل ال
يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصرالح صراح  العمرل وألمرره، برالمبل   -د 

ة الترررزام المنررراقص للررردخول فررري  الم ررردد فررري )مل رررق عررررض المناقصرررة(، كررردليل علرررى هديررر 
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المناقصة، وعلى أن تكون تلك الكفالة صادرة عن بنك أو م سسة مالية كل منهمرا مررخص 
 للعمل في األردن.

تعاد هذه الكفاالت  للمناقصين الذين لم ي ل عليهم العطاء، حسبما تقررره اللجنرة المختصرة 
( أيام من تاريج إحالة العطاء أو انتهاء ص،حية كفالة المناقصة أيهما أسبق. أما 7خ،ل )

المناقص الذي ي ال عليه العطاء فتعاد إليه هرذه الكفالرة بعرد أن يقردم ضرمان األداء ويوقرع 
 العقد.

فعندها يتوهر   (Bonds)أما إذا كان المناقص منتميا إلى بلد تستعمل فيه ضمانات تأمين 
علررى المنرراقص أن يتقرردم بطلرر  مسرربق إلررى صرراح  العمررل لمعرفررة فيمررا إذا كرران يقبررل مثررل 
هذاالضمان، وفي كل األحوال يج  أن تكون تلرك الضرمانات مصردقة مرن بنروك م ليرة عنرد 

 تقديمها.
قص الرسررمي الكامررل. أمررا إذا كرران مركررز المنرراقص الرئيسرري خررارج األردن فررإن عنرروان المنررا -هر 

عليه أن ي دد عنوانا له في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توهه إليره كافرة المراسر،ت 
واإلشعارات. وكل إشعار أو رسالة تبعرث مسرجلة علرى هرذا العنروان تعتبرر وكأنهرا قرد سرلما 

 إليه.
سعار البنود الرئيسية الم ددة في العطاء، مبينا تكاليف المواد والتجهيرزات أن يقدم ت لي، أل -و 

 اآلليررررررررة والمصررررررررنعيات والمصرررررررراريف اإلداريررررررررة واألربررررررررا  إلنجرررررررراز بنررررررررود األشررررررررغال 
 كاملة.

أي معلومررات أو بيانررات أخرررى يطلرر  إلررى المنرراقص تقررديمها أو إرفاقهررا بعرضرره إذا كانررا  -ز 
 ضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات.مطلوبة بموه  الشروط الخاصة اال

تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام البنود فري هردول الكميرات علرى أنهرا الايمرة الكليرة ألشرغال  (5)
كررل مررن تلررك البنررود وقنجازهررا واصرر،  أيررة عيرروب فيهررا وفقررا للعقررد، وتشررمل كررذلك األعمررال التمهيديررة 

(Preliminaries)   رد لألعمال التمهيدية بنود منفصلة خاصة بها في هدول الكميات(.)اال اذا و 
 توضيح االلتباس: (6)

إذا كان هناك أي التبراس أو تنراقض فري وعرائق العطراء، أو كانرا هنراك حاهرة لتوضريح أي غمروض 
في وعرائق العطراء، فعلرى المنراقص أن يتقردم بطلر  خطري إلرى رئريس لجنرة العطراءات المختصرة مرن 

 ( 7أهررل التوضرريح وقزالررة االلتبرراس فرري موعررد يسرربق الترراريج الم رردد لفررتح العطرراء بمررا ال يقررل عررن )
ويتم توزيع اإلهابة خطيا على االستفسارات على هميع المناقصين المتقدمين للعطاء، وال يجوز   أيام،

 أن يتخذ مثل هذا التوضيح مبررا لطل  تمديد الموعد الم دد لتقديم العرض.
 إيداع العروض: (7)

 ( يقدم العرض متكام، وفي لر  مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء رقم )   / -أ 
 _______________________________________ الخاص بمشروع : 

_________________________________________________________ 
ي واسررم المقرراول ويررودع فرري صررندوق العطرراءات الررذي ت رردده لجنررة العطرراءات المختصررة فرر

 إع،نها عن العطاء وذلك في أو قبل الموعد والتاريج الم ددين لإليداع.
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 إن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى صاحبة مقف،. -ب 
تفتح العروض عادة في هلسة علنيرة ب ضرور مرن يرغر  مرن المناقصرين، إال إذا نرص فري  -ج 

 دعوة العطاء على اتباع أسلوب آخر.
 العروض:إلزامية  (8)

 
يعتبر العرض المقردم ملزمرا للمنراقص وال يجروز سر   هرذا العررض بعرد تقديمره ويظرل العررض ملزمرا 

( يومررا ابتررداء مررن ترراريج إيررداع العررروض إال إذا حرردد فرري دعرروة 90للمنرراقص الررذي تقرردم برره لفترررة )
 العطاء مدة التزام أ ول من هذه المدة.

 
 عم،ت الدفع وسعر المناقصة: (9)
 

 ناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني إال إذا نص على غير ذلك في شروط دعوة العطاء.على الم
وقذا كانا هنالك عم،ت أخرى للدفع منصوص عليها في نموذج عرض المناقصرة، فإنره يجر  ت ديرد 

 تلك العم،ت وأسعار ت ويلها في موعد "التاريج األساسي".
 

 تقييم العروض وقحالة العطاء
 
 تقييم العروض: (10)

يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموهر  تعليمرات العطراءات ال كوميرة الصرادرة بموهر  نظرام 
 األشغال ال كومية، ويفترض في المناقص أن يكون على ا ،ع ودراية بهذه التعليمات.

 أسلوب تدقيق العروض: (11)
ومرا يجر  أن تكرون عليره  إذا وهد في العرض خطرأ أو تنراقض برين حسراب هملرة أي مبلر  -أ 

هرذه الجملرة بتطبيررق سرعر الوحرردة، فللجنرة المختصررة ال رق بتعررديل هملرة المبلرر  بمرا يتفررق 
وتطبيق سعر الوحدة، وبالتالي يتم تعرديل مجمروع األسرعار أو المبلر  اإلهمرالي للعطراء وفقرا 

 لذلك.
تبرر كتابرة الكلمرات هري إذا اختلا العدد المذكور باألرقرام عرن المرذكور كتابرة بالكلمرات، فتع -ب 

 الملزمة وتص ح الايمة تبعا لذلك.
إذا وهد خطأ فري أي مرن العمليرات ال سرابية، فإنره يرتم تصر يح المجمروع ويكرون المجمروع  -ج 

 المص ح ملزما للمناقص.
إذا وهد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من البنود، فإنه ي رق للجنرة المختصرة إمرا  -د 

اعتبار تلك البنود غير المسعرة وكأنها م ملة على بنرود العطراء األخررى،   رفض العرض، أو
 وعلى المناقص تنفيذها )فيما إذا أحيل عليه العطاء( بدون مقابل.

 



Page 7 of 28 

 

 
إذا قررام المنرراقص بتسررعير بنررد بصررورة مغلو ررة أو مبررال  فيهررا، فللجنررة المختصررة ال ررق بمررا  -هر 

 يلي:
 رفض العرض، أو - 1
بموافقررررة المقررراول مستأنسرررة بأسررررعار السررروق الدارهرررة وأسررررعار تعرررديل األسرررعار  - 2

المناقصرررين اآلخررررين ) شرررريطة أن تبقرررى الايمرررة اإلهماليرررة للعررررض بعرررد التعرررديل 
 مساوية أو أقل من قيمة العرض بعد التدقيق ال سابي(.

يمرات. ت تفظ لجنة العطاءات المختصة ب قها في إهمال أي عرض غير متقيد بما ورد فري هرذه التعل (12)
كمررا تمرررارس صررر،حياتها بموهررر  أحكرررام نظرررام األشررغال ال كوميرررة وقحالرررة العطررراء دون التقيرررد بأقرررل 
العروض قيمة، ويتم كل ذلك دون أن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء أي حق فري مطالبرة صراح  

 العمل بأي تعويض إزاء ذلك.
 الضمانات )الكفاالت( 

 التنفيذ( :ضمان األداء )كفالة حسن  (13)
( يومرا مرن تراريج إب،غره خطيرا 14على المناقص الفائز بالعطراء أن يقروم بتوقيرع العقرد خر،ل فتررة )

بإحالررة العطرراء عليرره أو تلزيمرره لرره، وعلررى المنرراقص أن يقرردم إلررى صرراح  العمررل ضررمان األداء عنررد 
در عن أحد البنروك توقيع اتفاقية العقد حس  نموذج الضمان المرفق، وتكون قيمة هذا الضمان الصا

أو احدى الم سسات المالية المرخصة للعمل في األردن بالمبل  الم دد )في مل ق عرض المناقصة( 
 وذلك ضمانا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذا تاما ، ولدفع ما قد يترت  على المقاول وفاء ألغراض العقد.

ن تقرديم ضررمان األداء المطلرروب، إذا رفرض المنرراقص أو تررأخر عرن توقيررع اتفاقيررة العقرد، أو عجررز عرر
فعندها ي ق لصاح  العمل مصرادرة  كفالرة المناقصرة المرفقرة بعرضره دون الرهروع إلرى القضراء، وال 

 يكون للمناقص أي حق في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها.
 ضمان إص،  العيوب ) كفالة اص،  العيوب(: (14)

 لمه شررهادة تسررلم األشررغال، ضررمان إصرر،  العيرروب علررى المقرراول أن يقرردم لصرراح  العمررل عنررد تسرر
أعمررال  مررن قيمررة األعمررال المنجررزة، لضررمان قيامرره باسررتكمال االعمررال المتبايرره و تنفيررذ %5بايمررة 

إصرر،  العيرروب المطلوبررة للمرردة المنصرروص عليهررا فرري مل ررق عرررض المناقصررة، وب يررث يكررون هررذا 
الضمان صادرا عن بنك أو م سسة مالية كل منهما مرخص للعمل في األردن. وبتسليم هرذا الضرمان 

 لصاح  العمل يعاد للمقاول ضمان األداء.
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 المناقصةنموذج كتاب عرض                          
Letter of Tender 

 
 

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

: العمل(  )صاح   السادة   .............................................................................   إلى 
والمواصفات،  العقد،  شروط  بدراسة  قمنا  كما  به،  الم يطة  الظرو   على  والتعر   الموقع   بزيارة  قمنا  لقد 
ذات   العطاء  وم،حق  األخرى،  والجداول  المناقصة،  عرض  ومل ق  الكميات،  وهداول  والمخططات، 
ن ن  ونعرض  أع،ه.  المذكور  المشروع  أشغال  بتنفيذ  المتعلقة  األرقام:.................................. 
الذي   العرض  لهذا  وفقا  فيها  أية عيوب  وقص،   وقنجازها وتسليمها  األشغال  بتنفيذ  نقوم  أن  أدناه  الموقعين 

........................................ أو  ع،ه مقابل مبل  إهمالي وقدره:..أيشمل كل هذه الوعائق المدرهة  
 أي مبل  آخر يصبح مست قا لنا بموه  شروط العقد.

 
إننا نقبل تعيين "مجلس فض الخ،فات" بموه  "الفصل العشرين" من شروط العقد وسو  نقوم باالتفاق على 

 تعيين أعضائه حس  مل ق عرض المناقصة.
 

( يوما من تاريج إيداع العروض، وأن يبقى العرض ملزما  90ذا لمدة )نوافق على االلتزام بعرض المناقصة ه
لنا، ويمكنكم قبوله في أي وقا قبل انقضاء مدة االلتزام هذه. كما نقر بأن مل ق عرض المناقصة يشكل هزءا  

 ال يتجزأ من "كتاب عرض المناقصة".
( من شروط العقد، وأن 4/2بموه  المادة )نتعهد في حالة قبول عرضنا، أن نقدم ضمان األداء المطلوب 

نباشر العمل بتاريج أمر المباشرة، وأن ننجز األشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقا لمتطلبات وعائق 
 العقد خ،ل "مدة اإلنجاز". 

هذا المناقصة"  "كتاب عرض  فإن  ذلك،  يتم  أن  وقلى  بيننا،  فيما  العقد  اتفاقية  وتوقيع  إعداد  يتم  لم  مع   وما 
 "كتاب القبول أو قرار اإلحالة" الذي تصدرونه يعتبر عقدا ملزما فيما بيننا . 

 ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم.
 .... حرر هذا العرض في اليوم:  ..................... من شهر: ................ عام: ...................

 ........................................ شاهد:   ................................... المناقص:   توقيع 
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 صه مل ق عرض المناق
Appendix to Tender 

 

 شراء وتوريد قطع غيار ووحدات إنارة شوارع                         4/2022لوازم  المشروع:العطاء رقم:
 

 رقم المادة البيرررران 
 التحديدات 

 اسم صاح  العمل:
 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

 

 مة العرض المالي المقدم ( من قي %3) التعليمات  كفالة المناقصة 
 %( من قيمة العقد 5) التعليمات  كفالة إص،  العيوب

 1/1/3/3 لألشغال نجاز إل مدة ا
 

توقيع من تاريج  ةتقويمي يامأ( 10)
 ة االتفاقي

 ( يوما تقويميا 365)  1/1/3/7 ص،  العيوب إشعار بإلفترة ا
 األردنية السارية المفعولالقوانين  1/4 القانون الذي ي كم العقد 
 اللغة العربية 1/4 اللغة المعتمدة في العقد

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

 الموقع
تاريج  7) 2/1 من  تقويمية  أيام  مر  أ( 

 . المباشرة
 داء ألقيمة ضمان ا

اإلشعار   فترة  خ،ل  األداء  ضمان  بإص،   قيمة 
 العيوب )ضمان اص،  العيوب( 

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

 نظام توكيد الجودة 
 
 

4/9  
 مطلوب

  6/5 المعتادة وقات العمل أ
الم دد   التاريج  بعد  العمل  لمباشرة  الم ددة  الفترة 

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

 ضمن مدة اإلنجازمشمولة 
 ( دينار عن كل يوم تأخير        50) 8/7 قيمة تعويضات التأخير 
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 نموذج اتفاقية العقد 
Form of Contract Agreement 

 
 

 2022/ 4لوازم   :رقم                                  شراء وتوريد قطع غيار ووحدات إنارة شوارع  :المشروع
 

 
 
 

 2022. لسنة   ............من شهر   .. .......... ..حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم 
 

 بين

 
 .... على اعتباره "الفريق األول" ..  سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.صاح  العمل ........

 و

 ..... على اعتباره "الفريق الثاني"  ...................................... .....المقاول      
 

......................................................................  لما كان صاح  العمل راغبا في أن يقوم المقاول بتنفيذ أشغال مشروع:  

. 

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

شغال وقنجازها وقص،  أية عيوب فيها  ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األ
 وتسليمها وفقا لشروط العقد، 

 فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي: 
يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني الم ددة لها في شروط العقد المشار  - 1

 إليها فيما بعد. 
 يتجزأ من هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة: تعتبر الوعائق المدرهة تاليا هزءا ال  - 2

 .......... .....................    "كتاب القبول"   -أ 
 ...................................    "كتاب عرض المناقصة  -ب 
 ..................................م،حق المناقصة ذات األرقام:  -ج 
 
 
 



Page 11 of 28 

 

 شروط العقد )الخاصة والعامة( -د 
 المواصفات وكما هو وارد في نموذج استدراج العروض المرفق  بطيه  . -هر 
 المخططات  -و 
 والجداول المسعرة )هداول الكميات والجداول األخرى( -ز 

 
   (     )        ""قيمة العقد المقبولة - 3

 يوما تقويميا            (      )   اإلنجاز" "مدة  
 
إزاء قيام صاح  العمل بدفع الدفعات المست قة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال  - 4

 وقنجازها وقص،  أية عيوب فيها وتسليمها وفقا ألحكام العقد. 
 
أي - 5 المقاول بتنفيذ األشغال وقنجازها وقص،   العمل إزاء قيام  ة عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاح  

 بأن يدفع إلى المقاول قيمة العقد بموه  أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب الم دد في العقد. 
وبناءا على  ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية وتوقيعها في الموعد الم دد أع،ه وذلك وفقا 

 للقوانين المعمول بها.
 

 الفريق الثاني )المقاول( 
 

 الفريق األول )صاح  العمل(

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

 ........ وقد شهد على ذلك: ........................ 
 

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

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

 ....  مجلس المفوضين  ..رئيسالوليفة: .
 
 وقد شهد على ذلك: ................................ 
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 التنفيذ(نموذج ضمان األداء )كفالة حسن 

Performance Guarantee 

 
إلى السادة: ..............................................................................................  

............................................................................. قد  يسرنا إع،مكم بأن مصرفنا: 
 كفل بكفالة مالية، المقاول: ............................................................................ 

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

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

........................... .......................... 
لضمان  وذلك   ...........................................................................................
بأن   نتعهد  وأننا  المقاولة،  عقد  وعائق  في  الواردة  الشروط  حس   عليه  الم ال  العطاء   تنفيذ 

بل  المذكور أو أي هزء تطلبونه منه بدون أي ت فظ أو  بمجرد ورود أول  ل  خطي منكم الم  –ندفع لكم  
التزاماته    –شرط   من  أي  تنفيذ  في  أخفق  أو  رفض  قد  المقاول  بأن  الطل   لهذا  الداعية  األسباب  ذكر   مع 

 وذلك بصر  النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من هان  المقاول على إهراء الدفع.  –بموه  العقد 
الم سارية  الكفالة  هذه  الم دد وتبقى  العقد  بموه   المنجزة  األشغال  تسلم  ول ين  إصدارها  تاريج  من  فعول 

مبدئيا بتاريج ........... شهر ............... من عام ................................. ما لم يتم تمديدها 
 أو تجديدها بناء على  ل  صاح  العمل. 

 
 ..... توقيع الكفيل / مصر : .........................

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 13 of 28 

 

 قطع غيار ووحدات إنارة شوارعل ومتطلبات  المواصفات الشروط العامة والخاصة 

 

 : المتطلبات العامة  -أواًل :
 

 -:  التطبيقالغرض ومجال  -أ
أن الهدد  ندن وضدع  دلم المواصدفات  دو تلدتدد المتطلندات الفنيدة اطعاعدية لحطدع غيدار وحدددات 
اإلندددارة التدددد تفدددتخدة ادددد إندددارة الطدددرع والشدددوارع التدددد تحدددع ضدددمن حددددود اطناندددة  والمفوضددديات 

ائيدة ندن والبلديات والمجالس الحرويدة اطردرا التدد تحدوة شدرلات الءهرتداء هت ويدد ا  الطاقدة الءهرت
 طريق شنكات التوزيع التا عة لها .

وتنطبق  لم المواصفات  شكل ناة نلى قطدع غيدار وحددات اإلندارة التدد تفدتخدة نصداهي   خدار 
الصددودتوة ذا الضددلع العددالد ونصدداهي   خددار ال ئبددق ذا الضددلع العددالد  جميددع قدددراتها وتشددكل 

 -راص نلى تلك الوحدات ذات الحدرات التالية :
 واط . 1000،  250،  150،  110،  70دتوة : وحدات الصو  -1
 واط . 250،  125وحدات ال ئبق :  -2
 

تدددتس اعدددتخداة  دددلم المواصدددفات دون تعدددارض ندددع أا تعليمدددات صددددرت او تصددددر ندددن الجهدددات 
 المعنية حول تنظيس نملية إنارة الطرع والشوارع اد المدن والحرا .

 
 -متطلبات عامة : –الظرو  التشغيلية والموقعية   -ب

 النظام الكهربائي : -1
تدددتس اعدددتخداة وحددددات إندددارة للطدددرع تتناعدددي ندددع الفولطيدددة االعدددمية والتدددردد الملدددددتن للنظددداة 
الءهرتددائد الحددائس اددد المملءددة والتددد وردت ضددمن تعليمددات الفولطيددات التياعددية للنحددل والتوزيددع 

 20/11/1988واالنتفاع اد المملءة التدد صددرت ندن وزارة الطاقدة وال دروة المعدنيدة هتداري  
. ونليدددك تءدددون وحددددات اإلندددارة نوضدددوع  دددلم  1/1/1989أ العمدددل ههدددا انتندددارا ندددن والتدددد هدددد 

  يرت  . 50اولع   )طور أحادا( وتردد 230المواصفات نناعنة للعمل نلى اولطية اعمية 
 %10للمددن و   %6انا التفداوت المفدموب  دك للفولطيدة االعدمية حفدي  دلم التعليمدات اهدو  

 للحرا واطريا  .
( للمدن والحدرا واطريدا   %10الى   %6: )  2003فترة االنتحالية حتى ناة ال  -:  م،حظة

 نلى حد عواء .
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 الظرو  الموقعية والمناخية :  -2
تءون قطع غيدار وحددات اإلندارة المفدتخدنة إلندارة الطدرع والشدوارع ادد المددن والحدرا نناعدنة 

 للعمل اد الظرو  التالية :
 

 . -( نتر 1510،   250-تتراوب هين ) –* االرتفاع نن عط  النلر 
 درجة علفيوس. 50* درجة اللرارة الحصوا المليطة 

 فيوس .درجة عل 5–* درجة اللرارة الدنيا المليطة 
 درجة علفيوس. 25* نعدل درجة اللرارة المليطة 

 . %64* الرطوتة النفبية الحصوا 
 . %40* الرطوتة النفبية الدنيا 
 . %52* نعدل الرطوتة النفبية 

 نلس . 550 – 30* نعدل تفاقع اطنطار الفنوية 
 أياة اد   5-4و د  معدل:يمكن حدوثها اد أا وقت نن الفنة  –* العواصف الرنلية 

 .الفنة   
  كس/ الفانة ونلى شكل هنات او زوا ع 140* عرنة الرياب يمكن ان تصل الى حوالد 

 نتحطعة .   
 أياة اد الفنة . 8* تفاقع ال لوج  معدل 

 
 -المواصفات الاياسية المرهعية : -ج

ا التندداس قددد يلدددم ننددد نطا حتهددا نددع أا قطددع غيددار طغددراض  ددلم المواصددفات وتجننددا ط
وحدة إنارة نعروضة لشدرائها ندن قبدل أا ندن الجهدات المدللورة أنفدا  ، تدتس انتمداد المواصدفات 

 التياعية ذات العالقة الصادرة نن الجهات التالية لمرجع قياعد ونهائد .
(  الدرجددددة اطولددددى إن وجدددددت JISMنؤعفددددة المواصددددفات والمدددداتيس االردنيددددة )  -1

( BSI( او  يئدددددة المواصدددددفات البريطانيدددددة )IECواللجندددددة الءهروتحنيدددددة الدوليدددددة )
  الدرجددددة ال انيدددددة ، وذلدددددك للخصدددددائا الءهرتائيدددددة والميكانيكيدددددة للوحددددددات ) 

Eleclrical & Machanica Specs. ) 

( للخصدددددددددائا الفوتونتريدددددددددة للوحددددددددددات                        CIEلجندددددددددة اإلندددددددددارة الدوليدددددددددة ) -2
 (Photometric Specs. ) 
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 :لقطع الغيار ووحدات اإلنارة المتطلبات الخاصة  -: عانياً      
 
 -:المصابيح  -أ

المفددتخدنة اددد وحدددات إنددارة الطددرع والشددوارع نددن النددوع التفريلددد ونتطا حددة  تءددون المطدداهي 
، (  جميددع تعدددتالتها وذلددك لمصدداهي  ال ئبدددق IEC i88 شددكل ندداة نددع نتطلنددات التياعددية)

 جميدددع تعددددتالتها وذلدددك لمصددداهي  الصدددودتوة ، ونليدددك تءدددون  دددلم  (IEC 662والتياعددديك)
قدددادرة نلددى هدددء التشددليل واعددتمرارم  شددكل نحبدددول المصدداهي  د هوجددود طحددس الددتلكس المناعددي د 

 ( نن التيمة االعمية لها . %106و  %92نندنا تءون اولطية المصدر هين )
يجي ان يلمل لل نصناب تفريلد وتشكل واض  وثاهت نالنة المنشأ والحدرة المحررة  دالواط 

 عة .. ويمكن ان تتخل نالنة المنشأ شكل العالنة التجارية او الشرلة الصان
(  شدكل نداة ، ويعتمدد قياعدها IEC 61تءون قاندة المصناب نتطا حة نع نتطلنات التياعية)
 -نلى قدرة المصناب ونونك وذلك نلى النلو التالد :

 ( . 27)عن  E27واط   :  125زئبق  -
 ( . 40)عن  E40واط   :  250زئبق  -
 ( . 27)عن  E27واط :  70صودتوة  -
 (. 40)عن  E40واط :  250،  150 ، 100صودتوة  -
يجي ان تناعي شكل وأ عاد المصناب المفدتخدة ادد الوحددة شدكل وأ عداد العداكس المفدتخدة  

 ايها وينطبق ذلك  شكل راص نلى نصاهي  الصودتوة ذات الضلع العالد .
يجدددددي ان تلتدددددوا العدددددروض المحدندددددة طا ندددددن الجهدددددات ذات العالقدددددة عدددددواء لاندددددت لتوريدددددد 

وحدات اإلنارة التد تشدتمل نلدى المصداهي  نشدرات صدادرة ندن الجهدة الصدانعة   المصاهي  او
تبين المعلونات التالية ندن المصداهي  ) ندع نرانداة ندا تدرد ادد العطداءات ندن شدروط راصدة 

 تتعلق  ضرورة تحديس  لم النشرات ( .
 نعدل العمر التشليلد والعمر االقتصادا . -1
 الحدرة والداق المنير نع تلير الفولطية ( .المنلنيات التشليلية ) تلير التيار و  -2

 ( .Spectral Curveالمنلنيات اللونية ) -3

( وننلنيدددددددددات  بدددددددددوط الدددددددددداق Mortality Curveننلنيدددددددددات العمدددددددددر) -4
 ( .Lumen Depreciationالمنير)
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 -:  Lamp Holderحامل المصبا     -ب
( IEC 238يجددي ان تطدداهق نواصددفات حانددل المصددناب المتطلنددات الددواردة اددد التياعددية ) 

وجميع التعدتالت الجارية نليها ، لما يجي ان تناعي ندوع وقددرة المصدناب المفدتخدة ايهدا . 
وتشددكل ردداص يجددي ان تءددون المددادة التددد يصددنع ننهددا اللانددل  ددد البورعددالن لجميددع أنددواع 

وللتأكد نن ندة حددوم ارتخداء ادد توصديل المصدناب ندع اللاندل ، وقدرات  لم المصاهي  .  
يكون نرل  حانل المصناب نن الدارل ن ودا  هنا ض )زنبدر(( لدولبد نناعدي  ليدغ يضدلع 

( للمصددناب ننددد ترلينددك وشدددم وينحددى المصددناب اددد Central pinنلددى المفددمار الوعددطد )
 ب او غير ا .وضعك  لض النظر نما تتعرض لك نن ا ت ازات  فعل الريا

تددتس ت بيددت حانددل المصددناب  جفددس الوحدددة نددن طريددق قاندددة ت بيددت نعدنيددة ذات وضددع ثاهددت 
ونددن المفضددل ان يكددون الت بيددت غيددر نناشددر هددل نددن رددالل نيكانيكيددة زنبرليددة نناعددنة قددادرة 
نلى انتصاص اال ت ازات . لما ان نن المفضل ان تءون  نا( إنكانية لتليير وضع حانل 

نفددنة للعدداكس نددن اجددل اللصددول نلددى هدددائل نختلفددة لتوزيددع اإلنددارة الناتجددة نددن المصددناب  ال
 الوحدة  لفي أ عاد الطريق .

 -تءون قياعات حانل المصناب نلى النلو التالد :
 ( . 27)عن  E27واط   :  125نصاهي  ال ئبق  -
 ( . 40)عن  E40واط   :  250نصاهي  ال ئبق  -
 ( . 27)عن  E27واط :  70نصاهي  الصودتوة  -
 (. 40)عن  E40واط :  250،  150،  100نصاهي  الصودتوة  -
 
 -:  Ballastالكابح  -ج

وتءددون نهمتددك لددن  التيددار   ددو انددارة نددن جهدداز توضددع هددين نصدددر التيددار والمصددناب التفريلددد
وا حاؤم نن التيمة المطلوتة لك والتد تلدد ا قدرة المصناب ونونك . ونليدك يجدي ان يكدون الءدا   
نناعنا لنوع وقدرة المصناب المفتخدة وذلك لما تلددم الشرلة الصانعة وتبينك هوضوب نلى جفس 

 الءا   .
( ونليك تءون IEC 923,922العالمية )يجي أن تطاهق نواصفات الءا   نتطلنات التياعية  -1

 -المتطلنات الرئيفية طا لا   لما تلد :
 ( .%10اولع   230الفولطية المحررة : ) -
 (  رت  .50التردد ) -
 درجة علفيوس. 130( ال تحل نن twدرجة اللرارة الحصوا لملف الءا   ) -
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درجدددة علفددديوس  60( ال ت يدددد نلدددى Delta-tاالرتفددداع ادددد درجدددة حدددرارة الءدددا   نندددد تشدددليلك ) -
       للوحدات  

 درجة علفيوس لوحدات الصودتوة .  70ال ئنتية و      
 % نن الحدرة االعمية للمصناب . 10احد الحدرة اد الءا   : ال ت يد نلى  -
نحاوة للعوانل الجوية وتشكل راص الرطوتة نن طريق طالئك  مادة نازلة نحاونة للرطوتدة او   -

 . (Cast Resin)ان يكون 
لمدددا يجدددي أن يلمدددل الءدددا   المعلوندددات التاليدددة نطبوندددة نلدددى جفدددمك نناشدددرة  شدددكل واضددد   -2

 ونحروء وغير قاهل لإلزالة طيلة العمر التشليلد للءا   .
 * هلد المنشأ والشرلة الصانعة .

* الندوع او الطددراز والدرقس المرجعددد حفدي لتددالوج الشدرلة الصددانعة  ليدغ توضدد  ذلدك نددوع وقدددرة 
 ناعي لهلا الءا   .المصناب الم

 * نالنة نمي ة لءل نهاية نن نهاية اطعال(  ما ايها نهاية التاريض .
 * الفولطية المحررة ونفنة التفاوت المفموب هها ، والتردد المحرر والتيار المحرر .

 * نانل الحدرة للءا   .
 (.tw* درجة اللرارة الحصوا لملف الءا   )

 ( . Delta-t)   * االرتفاع اد درجة حرارة الءا
 * رعس توضيلد لطريحة التوصيل نع المصناب ) او المشلل اذا وجد ( .

 *  النفنة لءوا   نصاهي  الصودتوة ذو الضلع العالد :
 (                  Maximum peak value of pulse voltageالتيمة الحصوا لفولطية اللروة الللظية )   
( اذا تجدددددداوزت  ددددددلم Ignitorالءددددددا    فعددددددل المشددددددلل ) التددددددد التددددددد يمكددددددن ان تتعددددددرض لهددددددا   

 ( اولع .1500(التيمة
يجدددي ان ترادددق  الءدددا   قائمدددة  دددأنواع المشدددتعالت )عدددواء هدددللر أرقانهدددا المرج يدددة او   راددداع  -3

 كتالوجات لها( التد يمكن اعتخدانها نعك .
 
 -: Ignitorالمشعل   -د

تفددتخدة المشددعالت لوحدددات إنددارة الصددودتوة ذو الضددلع العددالد تطدداهق نواصددفاتها نتطلنددات 
 .( IEC 927,926المواصفات التياعية المرج ية )

 Electronic Superposed Pulseتءون جميع المشعالت المحدنة نن الندوع االلءتروندد )

Type)  ( واللا يشتمل نلى  ادئ دارلدBuik-in starter ليغ تءون لديك الحدرة اللاتية  )
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نلى التوقف نن العمل  عدد اتدرة نناعدنة نندد احتدراع المصدناب والعدودة للعمدل  شدكل طبيعدد 
 عددد اعدددتبدال المصدددناب ويكدددون المشدددعل ذا نواصددفات وأداء نناعدددبين لندددوع وقددددرة المصدددناب ، 
ولددددللك لنددددوع وقدددددرة الءددددا   المفددددتخدة ، ونددددن المفضددددل أن يكددددون المشددددعل نناعددددنا لتشددددليل 

واط صددودتوة . أنددا ندددا درجددة اللددرارة  250واط إلددى  70ت نددن المصدداهي   مختلددف الحدددرا
 ( درجة علفيوس . 90الى    30–) المليطة المناعنة لعمل المشعل فيجي أن يكون نن

 يجي أن يلمل المشعل المعلونات والعالنات التالية :
 نالنة المنشأ او الشرلة الصانعة . -
 الرقس المرجعد حفي الءتالوج . -
 نوع وقدرة المصناب المناعي لك .  -
 الفولطية المحررة والتردد المحرر . -
 الفولطية الحصوا لننضة التشليل الناتجة نن المشعل . -
 رعس توضيلد لطريحة التوصيل نع المصناب والءا   . -
 نالنة نمي ة لءل نن نهايات المشعل لتفهيل نملية التوصيل . -
 مل المشعل .ندا درجة اللرارة المناعي لع -

 -وحدات اإلنارة و الكشافات : -هر  
والءشدددااات لانلدددة  دددأجه ة التشدددليل واللمندددات  اإلضدددااة إلدددى  تحدددديس وتدددورد وحددددات االندددارم

الخلية الضوئية إذا لاندت الوحددات المطلوتدة ادد جدداول الءميدات تعمدل  الخليدة الضدوئية 
 -و ى نلى ندة أنواع لما تلد :

 وحدات إنارة الشوارع . -1

 . كشااات إنارة الفاحات والميادتن -2

 . فاع وأعفل الجفوركشااات إنارة اطن -3

 ات إنارة اللدائق .وحد  -4

 . وتوصيل الءاهالت )قواطع اللماية( المصهرات  -5

 : ومكوناتها  وحدات إنارة الشوارع 1/ه
 إنا أن تءون نن النوع اللا ترلي نلى ذراع العمود أو نلى قمتك نناشرة.

 هسم وحدة االناره او الكشا  : -

ذو شكل وحجس نناعي لللرض اللا عتؤدتها ، يلوا هدارلك   يكون جفس الوحدم
أجهد ة التشدليل الالزندة ، نصدنوع ندن نددواد نحاوندة للصددأ ، غيدر قاهلدة للت كددل ، 
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رفيف الوزن ، تتلمل الصددنات ودرجدات اللدرارة التدد تصدل إليهدا الوحددم أثنداء 
لمددداء االعدددتعمال العدددادا ، ونجهددد   لشدددية ندددن اللنددداد أو المطددداط لمندددع تفدددرب ا

والغنددار واللشددرات الصددليرة . ويدد ود جفددس الوحدددم  حاندددة توصدديل نددن الصدديند 
وتمحاس نناعي للموصالت ويجه  ندرل الموصالت إلى الوحدم  مرا ع لت بيدت 
الموصددالت لمنعهددا نددن االندد الع نلددى أن تءددون نصددممة  صددورة انيددة  ليددغ ال 

رددل الوحدددم . تتلددف ندد ل الموصددالت وتمنددع أا شددد أو ضددلع نلددى التوصدديلة دا
وتءون جميع أدوات ت بيت الوحدم نلى العمود نن الندوع المجلفدن أو الفدوالذ غيدر 

 الحاهل للصدأ. 

 الغطاء الناشر للضوء : -

تددد ود الوحددددم  لطددداء ناشدددر للضدددوء نصدددنوع ندددن ال جددداج المنشدددورا أو ندددن ندددادة 
ل البوليكرتوناتددت والمعانددل نعانلددة راصددة طنحددا  للمواصددفات العالميددة لءددد تتلمدد

الصدددنات وتددأثير اللددرارة وندددة تلييددر اللددون نلددى المدددا النعيددد  فددبي التعددرض 
طشعة الشمس ويكون عط  اللطاء  شكل يمنع تجمع الغنار نليك وأن تتس إقفال 
اللطدددداء  شددددكل نلكددددس تمانددددا  . لمددددا تددددتس ت بيتددددك نددددع الوحدددددم هواعددددطة نفصددددالت 

ادددك )الءال دددات(  و)كال دددات(  ليدددغ تنحدددى اللطددداء نعلحدددا   المفصدددالت ادددد حدددال
 ليتفنى الوصول إلى دارل الوحدم طغرض الصيانة. 

 

 العاكس : -

يكدون العدداكس نصددنونا  ندن اطلمنيددوة المعددالل الشدددتد النحداء ذو درجددة ناليددة نددن 
اللمعان وغير قاهل للصدأ أو الت كل نلى المدا النعيد ونرلي نلى جفس الوحدم 
نلددى نلددو يمكددن  ددك تهيئتددك  كددل دقددة حفددي التوزيددع المطلددوب للضددوء لللصددول 

يجددوز اعددتخداة نددواكس نلددى أكبددر اعددتفادة نددن الضددوء الندداتل نددن اللمنددة. لمددا 
نطلية هد انات راصدة ت يدد ندن شددة انعكداس الضدوء نلدى أن تدنا ادد جددول 

 الءميات نلى ذلك . 
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 قاعدة اللمبة : -

يجدددي أن تصدددنع قانددددة اللمندددة )حاندددل المصدددناب( ندددن الصددديند اطهددديض الجيدددد 
(Porcelain نلددى أن تءددون صدداللة ليرلددي نليهددا لمنددات  خددار الصددودتوة أو )

ق ونناعنة للجس اللمنة ونتلرلة إلنطاء أاضل وأحفن توزيع للضوء  خار ال ئب
حفددي ندددوع الشدددارع والتصددميس ظ وأن تلدددااف نلدددى اللمنددة ادددد نوضدددعها الصدددلي  

 وإ حائها ن بتة  حوة.
وتددد ود قانددددة اللمندددة  موصدددالت نع ولدددة نددد ال  نحاوندددا  لللدددرارة ونوصدددلة  دددأطرا   -

لموصدددددالت درجدددددات اللدددددرارة التوصددددديل الموجدددددودة  جفدددددس الوحددددددم لتتلمدددددل  دددددلم ا
 .  الحصوا التد تصل إليها الوحدم أثناء التشليل

 

 اللمبات : -
تجه  الوحدات هلمنات  خار الصودتوة أو ال ئبق أو أا أنواع أررا نن اللمنات 
ويددددتس تلدتددددد نددددوع اللمنددددة واعددددتطانتها  جددددداول الءميددددات ، وتءددددون  ددددلم اللمنددددات 

( Screwة وندددن الندددوع المحلدددو  )نصدددنونة ندددن ال جددداج الصدددلي المحددداوة لللدددرار 
ونصدددنونة ونختبدددرة طنحدددا  للمواصدددفات العاندددك والمحددداتيس أو ندددا يعادلهدددا. ونلدددى 

 المحاول تحديس المعلونات الفنية التالية نن اللمنات :

 . لتالوج اللمنة نع المواصفات الءانلة واعس الشرلة الصانعة  -1

 اعتهال( اللمنة  الوات لشروط الجهد العادية . -2

 . جهد وتيار هدء االشتعال -3

 . نن إنارتها االعمية %80نمر اللمنة  الفانات حتى تصل إنارتها إلى  -4

 . الخع البياند لهبوط شدة إنارة اللمنة نع ال نن -5

 . عانة نن نملها ) اللونن( 100الفيض الضوئد للمنة  عد نضد  -6

 . درا   الفانات كانل نمر اللمنة نح -7

 . نعانل الحدرة للمنة  عد تجهي  ا  الملف الخانق والمك ف -8

عدددددددعة المك دددددددف الواجدددددددي اعدددددددتخدانك ندددددددع اللمندددددددة لتلفدددددددين نعاندددددددل الحددددددددرة  -9
 . ) الميكروااراد(
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 : (Ballastالملا الخانق )الكابح( ) -

تءون الملفات الخانحة صاللة للعمل نع لمنات  خدار ال ئبدق أو  خدار الصدودتوة 
حفي نوع وقدرة اللمنة المفتخدنة اد الوحدة ، ونصممة لتعمل حفي الظرو  
ألمناريددك للمملءددة ونانعددة لتفددرب الرطوتددة وتتلمددل اللددرارة وال يصدددر ننهددا أ ا 

نلندة نعدنيدة . ويكدون  ا ت ازات صدوتية نندد التشدليل وندن الندوع الملمدد ضدمن
الملدددف ندددن الندددوع المتددددرج لتعددددتل  بدددوط الجهدددد نلدددى اللمندددة ويفضدددل أن يكدددون 

اولددددت وأن تءدددون  ددددلم الملفدددات نددددع  تيددددة  200/210/220/230/240التددددرج 
أج ائهددا ذات نوايددة ترلددي دارددل الوحدددم ، وندد ودة  مددرا ع التوصدديل والبراغددد ، 

صددة  الجهددد والحدددرة والتددردد ونعانددل وندددون نلددى الملفددات نففددها المعلونددات الخا
الحددددرة. ونلدددى المحددداول تحدددديس الءتالوجدددات التدددد توضددد  الخصدددائا الفنيدددة لهدددلم 

 الملفات وتشمل نلى نا تلد : 

 . الوصف العاة للملف واعس الشرلة الصانعة -1

 . نخطع التوصيل وطريحة الترليي  -2

 .اللارة الرطنةع الموااق للمناطق نوع المادة العازلة ويجي أن تءون نن النو  -3

 . جهد التجرتة وجهد الع ل للملف -4
 

 : (Capacitorالمكثا ) -

تءون المك فات صاللة للعمل نع لمنات  خار ال ئبق أو لمنات  خدار الصدودتوة 
ذهل دددة /ثانيدددة أو حفدددي  50اولدددت وتدددردد  250 – 200وتعمدددل تلدددت جهدددد ندددن 

وتتلمدددل فدددرو  التشدددليل الملليدددة وذات  نظدداة شدددرلة توزيدددع الءهرتددداء الملليدددة ،
 . 0.95كفاءة نالية  ليغ تعمل نلى راع نعانل الحدرة إلى نا ال يحل نن 
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 المشعل : -

يكون المشدعل صداللا  للعمدل ندع اللمندات الملدددة قددرتها  جدداول الءميدات وجيدد 
اولدت  (300-200) الع ل ضد الرطوتدة والمداء . ويعمدل تلدت جهدد تتدراوب هدين

 .ة شرلة توزيع الءهرتاء المللية ذهل ة/ثانية ، أو حفي نظا 50دد  ، وتر 

 

 كاب،ت وموص،ت التغذية الداخلية : -

 :ل نن نلنة المصهرات إلى الوحدات لاهالت التوصي –أ 
اولت ، وتمحطع ال  600و ى انارة نن نوصالت نلاعية نع ولة تتلمل جهد 

لين أو أك در هالعتيك نؤلفة نن نوصد، وتءون دارل غال    2نلس  2.5  يحل نن
وقدددراتها  اإلضددااة إلددى نوصددل التددأريض. ويلمددل عددعر ا  حفددي ندددد الوحدددات 

 . نلى ععر الوحدم
 نوصالت التللية دارل الوحدم : -ب  
فددليكون أو أا نددادة أرددرا و ددى نوصددالت نلاعددية نع ولددة  مددادة نازلددة نددن ال 

درجدات حدرارة تصدل إلدى  تلمدل  لللرارة ، وتليغ يكدون العد ل قدادرا  نلدى  نحاونة
يلدددو اولدددت ل 4نئويدددة وتتلمدددل جهدددد هددددء اإلشدددعال الدددلا يصدددل إلدددى  درجدددة 120

 . الصودتوة نالد الضلعتحرينا  لمصاهي   خار 

 كشافات إنارة الساحات والميادين : 2/ه
يجدددي أن تءدددون صددداللة لترليدددي لمندددات  خدددار الصدددودتوة ذات الضدددلع العدددالد أو      

اولدت ، وتدردد  220لمنات )الميتال  اليد( اطنبوتية أو  أا أنواع أررا تعمل نلى جهدد 
ذهل ة/ثانيدددة أو حفدددي نظددداة شدددرلة الءهرتددداء الملليدددة .  ويكدددون ندددوع اللمندددة وقددددرتها  50

 حفي جداول الءميات.
ا  : يصدددنع ندددن صدددفائ  ندددن اطلمنيدددوة المضدددلوط وندددد ون هبويدددا الفدددرن جفدددس الءشددد •

اللراريددة ونجهدد   لشددية نددن المطدداط المحددوا  الفددليكون لمنددع تفددرب المدداء والغنددار إلددى 
 دارل الءشا .  

 اللطاء : نن ال جاج اللرارا .  •
 أجه ة التشليل الءهرتائية : تءون نجه ة اد صندوع ننفصل أو ضمن الءشا  .  •
 لمشعل : يكون نع وال  ضد الماء ونرلي اد جفس الءشا  نن الخارج. ا •
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 نظاة اإلنارة : نواكس نلى الجانبين ونن أنلى نصنونة نن اطلمنيوة الشدتد النحاء.  •
( ويمكدن تلريكدك أاتيدا  لللصدول نلدى وضدع Porcelainحاندل اللمندة : ندن الصديند ) •

 نناعي للمنة . 
 وأاتيا  هواعدطة ذراع شا   ليغ يكون قاهل للتلريك نموديا  ترليي الءشا  : ترلي الء  •

 الترليي. 
 
 وحدات إنارة األنفاق وأسفل الجسور: 3/ه
نلدددى جهدددد  تءدددون صددداللة العدددتعمال لمندددات الفلورعدددنت أو  خدددار الصدددودتوة ، وتعمدددل  

 ذهل ة/ثانية ، أو حفي نظاة شرلة توزيع الءهرتاء المللية. 50اولت ، وتردد  220
جفددس الوحدددم : يكددون نصددنوع نددن صددفائ  اطلمنيددوة المشددكل والمحدداوة للعوانددل الجويددة  •

الخارجية المليطة وذو نتانة نيكانيكية ليتلمل الصدنات واللرارة. ويلوا هدارلدك أجهد ة 
 التشليل الالزنة 

ون نصنوع ندن ال جداج الصدلي الحاعدد المحداوة لللدرارة وذو اللطاء الناشر للضوء : يك  •
نتانة نيكانيكية وقاهل للتليير ، ون بت  جفس الوحددم ندن طريدق إطدار ندن المطداط لمندع 
تفدددرب المددداء أو الغندددار ، ويجدددي أن يكدددون عدددهل الفدددك والترليدددي ونجهددد  هوعددديلة تجعلدددك 

 نعلحا   جفس الوحدم نند اءها طغراض الصيانة. 
( : يكدددون نحددداوة للمددداء وغيدددر قاهدددل للت كدددل ون بدددت Ballastالخدددانق )الءدددا  ( )الملدددف  •

 هدارل جفس الوحدم. 
 العاكس : انارة نن نرآة ناكفة نن اطلمنيوة المصحول والالنع والمعالل.  •
يجي أن يكون قاهال  للت بيت نلى الجدران أو اطعحف ونجهد  هوعدائل  ترليي الوحدم :  •

 الت بيت الالزنة نن نفانير )هراغد( وصوانيل. 
 
 وحدات إنارة ال دائق : 4/ه

وة ندع أجهد ة تءون صاللة العتعمال اللمنات المتو جة أو  خار ال ئبق أو  خدار الصدودت
 ددو وارد شددكل الوحدددم يلدددد حفددي نددا حفددي نددوع اللمنددة وقدددرتها . و التشددليل أو هدددونها 

يكددون الشددكل العدداة للوحدددات ذو نظهددر جمددالد ،  ليددغ   جدددول الءميددات والمخططددات.
 :  وة لدرول اطترتة والغنار والماءونحا

إندددا أن يكدددون لدددروا الشدددكل أو نخروطدددد أو أا شدددكل آردددر  اللطددداء الناشدددر للضدددوء : •
نصددنوع نددن نددادة البوليكرتوناتددت المحاونددة لللددرارة والصدددنات ، وذو لددون ثاهددت ال تتليددر 
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  نددع الدد نن ، ون بددت  صددورة نلكمددة  جفددس الوحدددم ، عددهل الفددك والترليددي لتفددهيل نمليددة 
 الصيانة. 

يكة اطلمنيدددوة المدددد ون هبويدددة الفدددرن قانددددة ت بيدددت الوحددددم  دددالعمود : نصدددنونة ندددن عدددب •
 اللرارية. 

( ونناعدددنة للجدددس Porcelainقانددددة اللمندددة : تءدددون نصدددنونة ندددن الصددديند اطهددديض ) •
وقدددرة ونددوع اللمنددة تددتس ت بيدددت وترليددي الوحدددم  ددالعمود  شدددكل رأعددد هواعددطة هراغددد ندددن 

 اللدتد المجلفن. 
 

  * م،حظات :
 :ن الوحدم نلى أن تلتوا نلى اآلتدعلونات الفنية ننلى المحاول تحديس الءتالوجات والم

 . ة إليك  عالنة نمي ة  الءتدالوجاعس الشرلة الصانعة ورقس المودتل الخاص نع اإلشار   -أ  
 اط عاد وطريحة الترليي والصيانة.الوصف العاة للوحدات نن حيغ الشكل والوزن و  -ب 
 المنلنيات البيانية لءل نما تلد : -ج

   توزيع اإلنارة اد لل نن االتجا ين الطولد والعرضد نلى نفتوا عط   •      
    الطريق ، نعانل االعتخداة للوحدم اد لل نن االتجام الطولد للشارع والرصيف         

 وذلك  النفنة الرتفاع الوحدم.          
 رض الشارع  النفنة الرتفاع الوحدم. شدة اإلضاءة نلى ن •      
 المنلنى الحطبد للوحدم.  •      

 للمنة وأجه ة التشليل ) الواط(. الحدرة المفتهلءة الءلية –د 
 أ عاد الوحدم ووزنك والمفاحة المعرضة للري . - د
 :المصهرات )قوا ع ال ماية( وتوصيل الكاب،ت   5ه/

توصدديل الءدداهالت نددن أجددل و  )قواطددع اللمايددة اللراريددة الملناطيفدية( المصددهرات  تفدتعمل
نددن وإلددى  لشددنكة الءهرتدداءوالخارجةللوحدددة  المؤديددةنمددل التوصدديلة هددين الءدداهالت الدارلددة 

ذات عدددعة نناعددددنة نددددن النددددوع او الحواطددددع نصددددهرات الءهرتدددداء ، نلددددى ان تءدددون العمدددود 
أو نن البالعدتيك الحاعدد أو قواطدع ( نع قاندة نن الصيند اطهيض ، Screwالمحلو  )

 حرارية نلناطيفية نلى رع الطور ، أنا الليادا ايرتع نناشرة.
 
 
 
 



Page 25 of 28 

 

  : شهادات الفحص  -: لثا  ثا
 نند شراء أا لمية نن اللوازة الءهرتائية يجي أن تراق نعها شهادات الفلا التالية :

    لمتطلنات اللوازة ( التد تبين نطا حة تصميس  لم Type Testشهادات الا النوع ) -
   التياعية ويتس ذلك نادة اد المصنع او المختبرات المعتمدة نن طريق الا المواصفات    
 العينات .ندد نناعي نن    
(  وذلددك لدددا الددا نينددات نددن Routins Testشددهادات الفلددا الروتينددد ) -

د المصددنع  عددد االنتهدداء نددن إنتاجهددا وقبددل شددلنها ادد اللددوازةطلوتددة نددن الءميددة الم
 للموقع .

 
 

 :الكتالوجات والمخططات التوضيحية  -:رابعا  
تراق نع الءمية المطلوتة نن قطع غيار وحدات اإلنارة ندد نناعي نن الءتالوجات والمخططات 

 التد تبين نا تلد :
   شكل اللوازة المطلوتة وصورم توضيلية نلونك لها ولمكوناتها والمواد المصنونة ننها  لم  -

  . المكونات    
 هرتائية والميكانيكية .وأ عاد ا ووزنها ونواصفاتها الفنية نن الناحية الء   
 التوصيالت الءهرتائية هين نكوناتها ونكان تللتتها  الءهرتاء . -
 االعتخداة اطن ل لجميع اللوازة لال  نلى حدم ولللك نونها وقدرتها. -
 نحاط العمل المناعنة .المنلنيات والمتجهات التوضيلية التد تبين توزيع  -
 المواصفات الفنية الخاصة لجميع اللوازة المطلوتة . -
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 والخدنات ةعلطة اقليس البترا التنموا الفياحد/ ندترية االشلال العان

 المتا عة والتنفيققفس  –
 هدول الكميات واألسعار

 

 

 4/2022لوازم  عطاء 

 شراء وتوريد قطع غيار ووحدات إنارة الشوارع 
 

 ات ( صف 1الجزء )عدد صف ات هذا  ✓
 (   اي  ) كتابة ورقماً ن يستبعد اي عرض لم تتم تعبئة االسعار فيه بالت ✓
  يقوم المناقص بختم هميع صف ات العطاء بخاتم الشركه  ✓
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 المبلغ  السعر االفرادي  الكمية  الوصف  التسلسل 

 :  بالعدد   .1
(  400 -150تقديم وتوريد مشعل يتناسب مع كابح )

  ةشهادو عينة  و تقديماو ما يوازيها   واط ، أوروبي

 . اعتماد بحسب المواصفات

400 

 اربعمائة 

 فقط

 د    د   
 كتابة

 ................ 
 كتابة

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

 :  بالعدد   .2
صوديوم   مصباح  مع  يتناسب  كابح  وتوريد  تقديم 

عينة  و تقديم  او ما يوازيها   ( واط ،  أوروبي  150)

 اعتماد بحسب المواصفات. ةشهادو

50 

 خمسون

 فقط

 د    د   

 كتابة
 ................ 

 كتابة
 ................ 

 :  بالعدد   .3
وتوريد  )  تقديم  مرك     (150مصبا   صوديوم  واط 
حامل   )على  بورس،ن  تكونا 40Eمصبا   ان  على   )
 . مع تقديم عينة أوروبيةذات صناعة 

300 

 ثالثمائة

 فقط

 د    د   

 كتابة
 ................ 

 كتابة
 ................ 

 :  بالعدد   .4
مرابط   وتوريد  مع    MKتقديم  االناره  وحده  لتوصيل 

, المعزولة  الكهرباء  جيده    الشبكة  صناعه  ذات 

 ( بمقاس   ، يوازيها  ما  او  ملم  120-16أوروبي   )

شبكات   مع  االنارة  وحدات  لتوصيل  مناسب  وبحجم 

المعزوله  علوية    الكهرباء  توصيل  اسنان  يتضمن 

 تقديم عينة. مع   ،وسفلية

200 

 مائتان 

 فقط

 

 د    د   
 كتابة

 ................ 
 كتابة

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

 :  بالعدد   .5
( على 40Eحامل مصبا  بورس،ن )تقديم وتوريد 

 .أوروبية مع تقديم عينةان تكونا ذات صناعة 

300 

 ثالثمائة

 فقط

 د    د   
 كتابة

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

 كتابة

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

  المجموع الكلي 
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 ة الخ،صرررررررررررر
 البند المنقول  بيان االعمال  الرقم

 منه  
 الايمه

 دينار  فلس 

   1 واط  400  – 150نشعل نع لا   تحديس وتوريد  1

   2 واط 150لا   تتناعي نع نصناب صودتوة  تحديس وتوريد  2

   3 واط صودتوة  150نصناب  تحديس وتوريد  3

   MK   4نرا ع تحديس وتوريد  4

   E40 5نصناب هورعالن  حانل وتوريد تحديس  5

  وعرررررالمجم

 
 ............................................................................................. المجموع الكلي :

. 
 ................................................................................................. تنزيل او زياده :

 

 ............................................................................................. المجموع النهائي :
 

 .................................................................. ................................. اسم الشركه :
 

 ..................................................................................... اسم المفوض / والوليفه :
 

 ....................................... :..............................................التوقيع والختم الرسمي  والتاريج
 

 :.................................................................... العنوان ورقم الهاتا والفاكس    

 


