
 

 

 
 المملكة االردنيه الهاشميه 

 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 
 مديرية الخدمات المساندة
 قسم الكهرباء وإنارة الشوارع

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  11/2019 لوازمرقم  ) العطاء

قطع غيار توريد شراء و والخاص بمشروع 
 ووحدات إنارة شوارع 

 

 

 



 

 

 دفتر عقد المقاولة

 للمشاريع اإلنشائية
 

 الشروط الخاصة( –)الجزء الثاني 
 

 

 
 شراء وتوريد قطع غيار ووحدات إنارة شوارع:  المشروع 

 
 

 2019/ 11لوازم  العطاء رقم :                           
 
 

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

 والضمانات واالتفاقيات والبياناتنماذج العرض  -د
 
 

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

 .كشروط خاصة للعقد

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

 .يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعدل على تلك الموادبه بالقدر الذي 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 التعليمات للمناقصين–

Instructions to Tenderers 

 
 (2019/ 11العطاء رقم )لوازم 

 
 شراء وتوريد قطع غيار ووحدات إنارة شوارعالخاص بمشروع : 

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

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

 دعوة العطاء بما فيها اإلع ن -

 الشروط العامة للعقد:الجزء األول -

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

 الجزء الثالث: -
 (قطع غيار ووحدات إنارة شوارعل ومتطلبات المواصفاتالشروط العامة والخاصة )                 
   المتطلبات العامة -                   
 لقطع الغيارا ووحدات اإلنارة المتطلبات الخاصة -          
 شهادات الف ص -          

 الكتالو ات والمخططات التوضي ية  -          
  داول الكميات واألسعار -          

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 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  ميرع المعلومرات ال زمرة لره لتقرديم 
الم يطرة بالمشرروع وسرائر العرادات الم ليرة، واررو  العمرل،  العرض، وأن يتفهم ماهيتها والظررو 

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

يقدم عرض المناقصة على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا الدفتر، ويقوم المنراقص  -أ 
أي  رررداول أو م حرررا أخررررى ويوقرررع وعرررائا بتعبئرررة النمررروذج و ررردول الكميرررات واالسرررعار و 

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

 واضح.
ال يجروز إدخررال أي تعرديل علررى وعرائا العطرراء مرن قبررل المنراقص، وإذا أ رررى المنرراقص أي  -ج 

 أي من هذه التعليمات، فإن ذلك ي دي الى رفض عرضه.تعديل، أو إذا أخل ب
أمررا إذا أراد المنرراقص تقررديم عرررض بررديل، فررإن باسررتطاعته أن يقرردم ذلررك فرري مررذكرة خاصررة 
 منفصررررلة ترفررررا بررررالعرض، شررررريطة أن يتقرررردم بررررالعرض األصرررريل كمررررا هررررو مطلرررروب فرررري 

 الشروط، وللجنة العطاءات المختصة أن تنظر في عرضه البديل أو ترفضه.
 
يجرر  علررى المنرراقص أن يقرردم عرضرره علررى النسررا المطلرروب فرري هررذه التعليمررات ودعرروة العطرراء وأن  (4)

 يشتمل العرض على البيانات والمعلومات التالية:
 

وضررع منشررأة المنرراقص فررردا كرران أو شررركة، وكترراب التفررويض للمسرر ول المفرروض بررالتوقيع  -أ 
جرر  علررى الشررركات المتقلفررة تقررديم عنهررا. وإذا كانررا هنرراك مشرراركة بشرركل ائررت   فإنرره ي

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

هررا، والمشرراريع خبرررة المنرراقص وم ه ترره، مررع بيرران وصررف المشرراريع الترري سرربا وأن أنجز  -ب 
 الملتزم بها حاليا، وبيان نس  إنجازها بأرقام واقعية.

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 

 ئيسي في تصنيفه، أو بالفئة التي تليها مباشرة بالتسلسل التنازلي.ينتمي إليها المقاول الر 
يرفا مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصرالح صراح  العمرل وألمرره، برالمبل   -د 

رررة الترررزام المنررراقص للررردخول فررري  الم ررردد فررري )مل رررا عررررض المناقصرررة(، كررردليل علرررى  ديخ



 

 

صادرة عن بنك أو م سسة مالية كل منهمرا مررخص المناقصة، وعلى أن تكون تلك الكفالة 
 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 أسبا. أما 7خ ل )

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

فعندها يتو ر   (Bonds)أما إذا كان المناقص منتميا إلى بلد تستعمل فيه ضمانات تأمين 
علررى المنرراقص أن يتقرردم بطلرر  مسرربا إلررى صرراح  العمررل لمعرفررة فيمررا إذا كرران يقبررل مثررل 

الضرمانات مصردقة مرن بنروك م ليرة عنرد  هذاالضمان، وفي كل األحوال يج  أن تكون تلرك
 تقديمها.

عنرروان المنرراقص الرسررمي الكامررل. أمررا إذا كرران مركررز المنرراقص الرئيسرري خررارج األردن فررإن  -هر 
عليه أن ي دد عنوانا له في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي تو ره إليره كافرة المراسر ت 

هرذا العنروان تعتبرر وكأنهرا قرد سرلما واإلشعارات. وكل إشعار أو رسالة تبعرث مسرجلة علرى 
 إليه.

أن يقدم ت لي  ألسعار البنود الرئيسية الم ددة في العطاء، مبينا تكاليف المواد والتجهيرزات  -و 
 اآلليرررررررررة والمصرررررررررنعيات والمصررررررررراريد اإلداريرررررررررة واألربرررررررررا  إلنجررررررررراز بنرررررررررود األشرررررررررغال 

 كاملة.
مها أو إرفاقهررا بعرضرره إذا كانررا أي معلومررات أو بيانررات أخرررى يطلرر  إلررى المنرراقص تقرردي -ز 

 مطلوبة بمو   الشروط الخاصة االضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات.
تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام البنرود فري  ردول الكميرات علرى أنهرا القيمرة الكليرة ألشرغال  (5)

د، وتشررمل كررذلك األعمررال التمهيديررة كررل مررن تلررك البنررود وإنجازهررا واصرر   أيررة عيرروب فيهررا وفقررا للعقرر
(Preliminaries)  .)اال اذا ورد لألعمال التمهيدية بنود منفصلة خاصة بها في  دول الكميات( 

 توضيح االلتباس: (6)
إذا كان هناك أي التبراس أو تنراقض فري وعرائا العطراء، أو كانرا هنراك حا رة لتوضريح أي غمروض 
في وعرائا العطراء، فعلرى المنراقص أن يتقردم بطلر  خطري إلرى رئريس لجنرة العطراءات المختصرة مرن 

 ( 7أ ررل التوضرريح وإزالررة االلتبرراس فرري موعررد يسرربا الترراريج الم رردد لفررتح العطرراء بمررا ال يقررل عررن )
ويتم توزيع اإل ابة خطيا على االستفسارات على  ميع 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 ار  مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء رقم )   / -أ 
 _______________________________________ بمشروع : الخاص 

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

 إع نها عن العطاء وذلك في أو قبل الموعد والتاريج الم ددين لإليداع.



 

 

 
 أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى صاحبة مقف .إن  -ب 
تفتح العروض عادة في  لسة علنيرة ب ضرور مرن يرغر  مرن المناقصرين، إال إذا نرص فري  -ج 

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

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

( 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)
 

 .على المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني إال إذا نص على غير ذلك في شروط دعوة العطاء
وإذا 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 وإحالة العطاء
 
 تقييم العروض: (10)

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

 أسلوب تدقيا العروض: (11)
إذا و د في العرض خطرأ أو تنراقض برين حسراب  ملرة أي مبلر  ومرا يجر  أن تكرون عليره  -أ 

 ملررة المبلر  بمرا يتفررا هرذه الجملرة بتطبيرا سررعر الوحردة، فللجنرة المختصررة ال را بتعرديل 
وتطبيا سعر الوحدة، وبالتالي يتم تعرديل مجمروع األسرعار أو المبلر  اإل مرالي للعطراء وفقرا 

 لذلك.
إذا اختلف العدد المذكور باألرقرام عرن المرذكور كتابرة بالكلمرات، فتعتبرر كتابرة الكلمرات هري  -ب 

 الملزمة وتص ح القيمة تبعا لذلك.
لعمليرات ال سرابية، فإنره يرتم تصر يح المجمروع ويكرون المجمروع إذا و د خطأ فري أي مرن ا -ج 

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

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

 



 

 

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

 يلي:
 رفض العرض، أو - 1
تعرررديل األسرررعار بموافقرررة المقررراول مستأنسررررة بأسرررعار السررروق الدار رررة وأسررررعار  - 2

ن تبقرررى القيمرررة اإل ماليرررة للعررررض بعرررد التعرررديل المناقصرررين اآلخررررين ) شرررريطة أ
 مساوية أو أقل من قيمة العرض بعد التدقيا ال سابي(.

ت تفظ لجنة العطاءات المختصة ب قها في إهمال أي عرض غير متقيد بما ورد فري هرذه التعليمرات.  (12)
التقيرررد بأقرررل كمررا تمرررارس صررر حياتها بمو ررر  أحكررام نظرررام األشرررغال ال كوميرررة وإحالررة العطررراء دون 

العروض قيمة، ويتم كل ذلك دون أن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء أي حرا فري مطالبرة صراح  
 العمل بأي تعويض إزاء ذلك.

 الضمانات )الكفاالت(
 ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ( : (13)

إب غره خطيرا  ( يومرا مرن تراريج14على المنراقص الفرائز بالعطراء أن يقروم بتوقيرع العقرد خر ل فتررة )
بإحالررة العطرراء عليرره أو تلزيمرره لرره، وعلررى المنرراقص أن يقرردم إلررى صرراح  العمررل ضررمان األداء عنررد 
توقيع اتفاقية العقد حس  نموذج الضمان المرفا، وتكون قيمة هذا الضمان الصادر عن أحرد البنروك 

 ا عرض المناقصرة( أو احدى الم سسات المالية المرخصة للعمل في األردن بالمبل  الم دد )في مل
 وذلك ضمانا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذا تاما ، ولدفع ما قد يترت  على المقاول وفاء ألغراض العقد.
إذا رفررض المنرراقص أو تررأخر عررن توقيررع اتفاقيررة العقررد، أو عجررز عررن تقررديم ضررمان األداء المطلرروب، 

ه دون الر روع إلرى القضراء، وال فعندها ي ا لصاح  العمل مصرادرة  كفالرة المناقصرة المرفقرة بعرضر
 يكون للمناقص أي حا في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها.

 ضمان إص   العيوب ) كفالة اص   العيوب(: (14)
 علررى المقرراول أن يقرردم لصرراح  العمررل عنررد تسررلمه شررهادة تسررلم األشررغال، ضررمان إصرر   العيرروب 

ه باسررتكمال االعمررال المتبقيرره و تنفيررذ أعمررال % مررن قيمررة األعمررال المنجررزة، لضررمان قيامرر5بقيمررة 
إصرر   العيرروب المطلوبررة للمرردة المنصرروص عليهررا فرري مل ررا 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.
 
 

  
 
 
 



 

 

 تاب عرض المناقصةنموذج ك                         
Letter of Tender 

 
 

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

 إلى السادة )صاح  العمل( : .............................................................................
لقد قمنا بزيارة الموقع  والتعر  على الظرو  الم يطة به، كما قمنا بدراسة شروط العقد، والمواصفات، 
والمخططات، و داول الكميات، ومل ا عرض المناقصة، والجداول األخرى، وم حا العطاء ذات 

ر أع ه. ونعرض ن ن األرقام:.................................. المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكو 
الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وإنجازها وتسليمها وإص   أية عيوب فيها وفقا لهذا العرض الذي 

ع ه مقابل مبل  إ مالي وقدره:.......................................... أو أيشمل كل هذه الوعائا المدر ة 
 روط العقد.أي مبل  آخر يصبح مست قا لنا بمو   ش

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

 تعيين أعضائه حس  مل ا عرض المناقصة.
 

( يوما من تاريج إيداع العروض، وأن يبقى العرض ملزما 90نوافا على االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة )
ه في أي وقا قبل انقضاء مدة االلتزام هذه. كما نقر بأن مل ا عرض المناقصة يشكل  زءا لنا، ويمكنكم قبول

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

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

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

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

 ..............توقيع المناقص: ................................... شاهد: ..........................
 
 
 
 



 

 

 صهمل ا عرض المناق
Appendix to Tender 

 

 شراء وتوريد قطع غيار ووحدات إنارة شوارع                       11/2019لوازم  المشروع:العطاء رقم:
 

 التحديدات رقم المادة البيرررران

 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

 

 %  ( من قيمة دخول العطاء5)   التعليمات كفالة المناقصة
 %( من قيمة العقد 5) التعليمات كفالة إص   العيوب

 1/1/3/3 لألشغالنجاز إل مدة ا
 

من تاريج أمر  تقويميا يوم(  30)  
 المباشرة

 ( يوما تقويميا 365)  1/1/3/7 ص   العيوبإشعار بإلفترة ا
 القوانين األردنية السارية المفعول 1/4 القانون الذي ي كم العقد
 اللغة العربية 1/4 اللغة المعتمدة في العقد

 اللغة العربية  1/4 لغة االتصال
لى إل دخوالتي سيمنح فيها المقاول حا الالمدة 
 الموقع

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

 داءألقيمة ضمان ا
قيمة ضمان األداء خ ل فترة اإلشعار بإص   

 العيوب )ضمان اص   العيوب(

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

 نظام توكيد الجودة
 
 

4/9  
 مطلوب

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

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

 مشمولة ضمن مدة اإلنجاز
 ( دينار عن كل يوم تأخير        50)   8/7 قيمة تعويضات التأخير

 



 

 

 نموذج اتفاقية العقد
Form of Contract Agreement 

 
 

 2019/ 11لوازم   :رقم                                  شراء وتوريد قطع غيار ووحدات إنارة شوارع  :المشروع
 

 
 
 

 2019... لسنة   ............من شهر   .. ............حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم 
 

 بين

 
 .... على اعتباره "الفريا األول" ..  السياحيسلطة إقليم البترا التنموي .صاح  العمل ........

 و

 ..... على اعتباره "الفريا الثاني" ...........................................المقاول      
 

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

. 

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

الذي تقدم به المقاول لتنفيذ األشغال وإنجازها وإص   أية عيوب فيها  ولما كان قد قبل بعرض المناقصة
 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.
 الوعائا المدر ة تاليا  زءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة: تعتبر - 2

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



 

 

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

 
  )         ( ""قيمة العقد المقبولة - 3

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

 وإنجازها وإص   أية عيوب فيها وتسليمها وفقا ألحكام العقد.
 
ا، يتعهد صاح  العمل إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإص   أية عيوب فيها وتسليمه - 5

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

 للقوانين المعمول بها.
 

 )المقاول(الفريا الثاني 
 

 الفريا األول )صاح  العمل(

 
 التوقيع: ...........................................
 
 االسم: .............................................
 
 الوايفة: ...........................................
 
 وقد شهد على ذلك: ................................

 

 
 وقيع: ...........................................الت

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

 .... مجلس المفوضين  ..رئيسالوايفة: .
 
 وقد شهد على ذلك: ................................
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 نموذج ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(

Performance Guarantee 

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

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

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

 ( /  بخصوص العطاء رقم )
...................................................... المتعلا بمشروع: ...............................

بمبل :                   ) ........................ ( دينار أردني 
..................................................... 

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

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

 وذلك بصر  النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من  ان  المقاول على إ راء الدفع. –بمو   العقد 
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريج إصدارها ول ين تسلم األشغال المنجزة بمو   العقد الم دد 

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

 
 توقيع الكفيل / مصر : ..............................
 المفوض بالتوقيع: ....................................

 .......التاريج: .......................................
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قطع غيار ووحدات إنارة شوارعل ومتطلبات المواصفاتالشروط العامة والخاصة 

 

 : المتطلبات العامة -أواًل :
 

 -: الغرض ومجال التطبيا -أ
أن الهدد  ندن وضدع  دلم المواصدفات  دو تلدتدد المتطلبدات الفنيدة اطعاعدية لحطدع غيدار وحددات 

الطدددرا والشدددوارع التدددد تحدددع ضدددمن حددددود اطناندددة  والمفوضددديات اإلندددارة التدددد تفدددتخدة فدددد إندددارة 
والبلديات والمجالس الحروية اطخدر  التدد تحدوة شدراات الاهربداء دتاويدد ا ةالطاقدة الاهربا يدة  دن 

 طريق شبكات التوزيع التاةعة لها .
 وتنطبق  لم المواصفات ةشكل  اة  لى قطدع غيدار وحددات اإلندارة التدد تفدتخدة نصدادي  ةخدار
الصدودتوة ذ  الضددال العدالد ونصددادي  ةخددار الا بدق ذ  الضددال العددالد ةجميدع قدددراتها وبشددكل 

 -خاص  لى تلك الوحدات ذات الحدرات التالية :
 واط . 1000،  250،  150،  110،  70وحدات الصودتوة :  -1
 واط . 250،  125وحدات الا بق :  -2
 

ت صددددرت او تصددددر  دددن الجهدددات تدددتس اعدددتخداة  دددلم المواصدددفات دون تعدددارض ندددع أ  تعليمدددا
 المعنية حول تنظيس  ملية إنارة الطرا والشوارع فد المدن والحر  .

 
 -متطلبات عامة : –الظرو  التشغيلية والموقعية  -ب

 النظام الكهربائي :  -1
تدددتس اعدددتخداة وحددددات إندددارة للطدددرا تتناعدددي ندددع الفولطيدددة االعدددمية والتدددردد الملدددددتن للنظددداة 

فددد المملاددة والتددد وردت ضددمن تعليمددات الفولطيددات الحياعددية للنحددل والتوزيددع الاهربددا د الحددا س 
 20/11/1988واالنتفداع فددد المملادة التددد صددرت  ددن وزارة الطاقدة والنددروة المعدنيدة دتدداري  

. و ليدددك تادددون وحددددات اإلندددارة نوضدددوع  دددلم  1/1/1989والتدددد دددددأ العمدددل دهدددا ا تبدددارا ندددن 
  يرتا . 50فولل   )طور أحاد ( وتردد 230لطية اعمية المواصفات نناعبة للعمل  لى فو 

% 10% للمددن و  6انا التفاوت المفموح ةك للفولطية االعمية حفي  لم التعليمات فهدو  
 للحر  واطريا  .

% ( للمددددددن والحدددددر  10% الدددددى  6: )  2003الفتدددددرة االنتحاليدددددة حتدددددى  ددددداة  -: م حظرررررة
 واطريا   لى حد عواء .



 

 

 الموقعية والمناخية :الظرو   -2
تاون قطع غيدار وحددات اإلندارة المفدتخدنة إلندارة الطدرا والشدوارع فدد المددن والحدر  نناعدبة 

 للعمل فد الظرو  التالية :
 

 . -( نتر 1510،   250-تتراوح دين ) –* االرتفاع  ن عط  البلر 
 درجة علفيوس. 50* درجة اللرارة الحصو  المليطة 

 درجة علفيوس . 5–المليطة  * درجة اللرارة الدنيا
 درجة علفيوس. 25* نعدل درجة اللرارة المليطة 
 % .64* الرطوبة النفبية الحصو  
 % .40* الرطوبة النفبية الدنيا 
 % .52* نعدل الرطوبة النفبية 

 نلس . 550 – 30* نعدل تفاقل اطنطار الفنوية 
  أياة فد  5-4و د ةمعدل:يمكن حدوثها فد أ  وقت نن الفنة  –* العواصف الرنلية 

 .الفنة   
  كس/ الفا ة و لى شكل  بات او زواةع 140* عر ة الرياح يمكن ان تصل الى حوالد 

 نتحطعة .   
 أياة فد الفنة . 8* تفاقل النلوج ةمعدل 

 
 -المواصفات القياسية المر عية : -ج

غيددار طغددراض  ددلم المواصددفات وتجنبددا ط  التبدداس قددد يلددد   نددد نطاةحتهددا نددع أ  قطددع 
وحدة إنارة نعروضة لشدرا ها ندن قبدل أ  ندن الجهدات المدلاورة أنفدا  ، تدتس ا تمداد المواصدفات 

 الحياعية ذات العالقة الصادرة  ن الجهات التالية امرجع قياعد ونها د .
( ةالدرجددددة اطولددددى إن وجدددددت JISMنؤعفددددة المواصددددفات والمدددداتيس االردنيددددة )  -1

( BSIاو  يئدددددة المواصدددددفات البريطانيدددددة )( IECواللجندددددة الاهروتحنيدددددة الدوليدددددة )
 ةالدرجدددددة النانيدددددة ، وذلدددددك للخصدددددا ن الاهربا يدددددة والميكانيكيدددددة للوحددددددات ) 

Eleclrical & Machanica Specs. ) 

( للخصدددددددددا ن الفوتونتريدددددددددة للوحددددددددددات                        CIEلجندددددددددة اإلندددددددددارة الدوليدددددددددة ) -2
 (Photometric Specs. ) 



 

 

 :لقطع الغيارا ووحدات اإلنارة المتطلبات الخاصة -: عانياً      
 
 -:المصابيح  - أ

تاددون المطددادي  المفددتخدنة فددد وحدددات إنددارة الطددرا والشددوارع نددن النددوع التفرياددد ونتطاةحددة 
، ( ةجميددع تعدددديالتها وذلددك لمصدددادي  الا بدددق IEC i88ةشددكل  ددداة نددع نتطلبدددات الحياعددية)

ةجميدددع تعدددديالتها وذلدددك لمصدددادي  الصدددودتوة ، و ليدددك تادددون  ددددلم  (IEC 662والحياعددديك)
المصدادي  د دوجددود طحددس الددتلكس المناعددي د قددادرة  لددى ددددء التشددايل واعددتمرارم ةشددكل نحبددول 

 % ( نن الحيمة االعمية لها .106% و 92 ندنا تاون فولطية المصدر دين )
لمنشأ والحدرة المحررة ةالواط يجي ان يلمل ال نصباح تفرياد وبشكل واض  وثادت  النة ا

 . ويمكن ان تتخل  النة المنشأ شكل العالنة التجارية او الشراة الصانعة .
( ةشدكل  داة ، ويعتمدد قياعدها IEC 61تاون قا دة المصباح نتطاةحة نع نتطلبات الحياعدية)
 - لى قدرة المصباح ونو ك وذلك  لى النلو التالد :

 ( . 27)عن  E27واط   :  125ز بق  -
 ( . 40)عن  E40واط   :  250ز بق  -
 ( . 27)عن  E27واط :  70صودتوة  -
 (. 40)عن  E40واط :  250،  150،  100صودتوة  -
يجي ان تناعي شكل وأةعاد المصباح المفدتخدة فدد الوحددة شدكل وأةعداد العداكس المفدتخدة  

 د .فيها وينطبق ذلك ةشكل خاص  لى نصادي  الصودتوة ذات الضال العال
يجدددددي ان تلتدددددو  العدددددروض المحدندددددة ط  ندددددن الجهدددددات ذات العالقدددددة عدددددواء ااندددددت لتوريدددددد 
المصادي  او وحدات اإلنارة التد تشدتمل  لدى المصدادي  نشدرات صدادرة  دن الجهدة الصدانعة 
تبين المعلونات التالية  دن المصدادي  ) ندع نرا داة ندا تدرد فدد العطداءات ندن شدروط خاصدة 

 النشرات ( .تتعلق ةضرورة تحديس  لم 
 نعدل العمر التشايلد والعمر االقتصاد  . -1
 المنلنيات التشايلية ) تاير التيار والحدرة والدفق المنير نع تاير الفولطية ( . -2

 ( .Spectral Curveالمنلنيات اللونية ) -3

( وننلنيدددددددددات  بدددددددددوط الددددددددددفق Mortality Curveننلنيدددددددددات العمدددددددددر) -4
 ( .Lumen Depreciationالمنير)

 
 



 

 

 -: Lamp Holderحامل المصبا   -ب
( IEC 238يجددي ان تطددادق نواصددفات حانددل المصددباح المتطلبددات الددواردة فددد الحياعددية ) 

وجميع التعديالت الجارية  ليها ، اما يجي ان تناعي نوع وقددرة المصدباح المفدتخدة فيهدا . 
يددع أنددواع وبشددكل خدداص يجددي ان تاددون المددادة التددد يصددنع ننهددا اللانددل  ددد البورعددالن لجم

وقدرات  لم المصادي  . وللتأكد نن  دة حدو  ارتخداء فدد توصديل المصدباح ندع اللاندل ، 
يكون نراا حانل المصباح نن الداخل ناودا  دناةض )زنبرك( لدولبد نناعدي ةليدض يضدال 

( للمصددباح  نددد ترايبددك وشدددم ويبحددى المصددباح فددد Central pin لددى المفددمار الوعددطد )
 تتعرض لك نن ا تاازات ةفعل الرياح او غير ا .وضعك ةاض النظر  ما 

تددتس تنبيددت حانددل المصددباح ةجفددس الوحدددة  ددن طريددق قا دددة تنبيددت نعدنيددة ذات وضددع ثادددت 
ونددن المفضددل ان يكددون التنبيددت غيددر نباشددر دددل نددن خددالل نيكانيكيددة زنبرايددة نناعددبة قددادرة 

نية لتايير وضع حانل  لى انتصاص اال تاازات . اما ان نن المفضل ان تاون  ناك إنكا
المصددباح ةالنفددبة للعدداكس نددن اجددل اللصددول  لددى ددددا ل نختلفددة لتوزيددع اإلنددارة الناتجددة  ددن 

 الوحدة ةلفي أةعاد الطريق .
 -تاون قياعات حانل المصباح  لى النلو التالد :

 ( . 27)عن  E27واط   :  125نصادي  الا بق  -
 ( . 40)عن  E40واط   :  250نصادي  الا بق  -
 ( . 27)عن  E27واط :  70نصادي  الصودتوة  -
 (. 40)عن  E40واط :  250،  150،  100نصادي  الصودتوة  -
 
 -: Ballastالكابح  -ج

 ددو  بددارة  ددن جهدداز توضددع دددين نصدددر التيددار والمصددباح التفرياددد وتاددون نهمتددك اددب  التيددار 
المصباح ونو ك . و ليدك يجدي ان يكدون الاداة   واةحاؤم  ن الحيمة المطلوبة لك والتد تلدد ا قدرة

نناعبا لنوع وقدرة المصباح المفتخدة وذلك اما تلددم الشراة الصانعة وتبينك دوضوح  لى جفس 
 الااة  .

( و ليك تادون IEC 923,922يجي أن تطادق نواصفات الااة  نتطلبات الحياعية العالمية ) -1
 -المتطلبات الر يفية ط  ااة  اما تلد :

 %( .10فولل   230الفولطية المحررة : ) -
 (  رتا .50التردد ) -
 درجة علفيوس. 130( ال تحل  ن twدرجة اللرارة الحصو  لملف الااة  ) -



 

 

درجدددة علفددديوس  60( ال تايدددد  لدددى Delta-tاالرتفددداع فدددد درجدددة حدددرارة الاددداة   ندددد تشدددايلك ) -
       للوحدات 
 حدات الصودتوة . درجة علفيوس لو  70الا بحية و      
 % نن الحدرة االعمية للمصباح . 10فحد الحدرة فد الااة  : ال تايد  لى  -
نحاوة للعوانل الجوية وبشكل خاص الرطوبة  ن طريق طال ك ةمادة  ازلة نحاونة للرطوبة او  -

 . (Cast Resin)ان يكون 
باشدددرة ةشدددكل واضددد  امدددا يجدددي أن يلمدددل الاددداة  المعلوندددات التاليدددة نطبو دددة  لدددى جفدددمك ن -2

 ونحروء وغير قادل لإلزالة طيلة العمر التشايلد للااة  .
 * دلد المنشأ والشراة الصانعة .

* الندوع او الطدراز والدرقس المرجعدد حفدي اتدالوج الشددراة الصدانعة ةليدض توضد  ذلدك ندوع وقدددرة 
 المصباح المناعي لهلا الااة  .

 ةما فيها نهاية التاريض .*  النة نمياة لال نهاية نن نهاية اطعالك 
 * الفولطية المحررة ونفبة التفاوت المفموح دها ، والتردد المحرر والتيار المحرر .

 *  انل الحدرة للااة  .
 (.tw* درجة اللرارة الحصو  لملف الااة  )

 ( . Delta-t) * االرتفاع فد درجة حرارة الااة 
 المشال اذا وجد ( .* رعس توضيلد لطريحة التوصيل نع المصباح ) او 

 * ةالنفبة لاواة  نصادي  الصودتوة ذو الضال العالد :
 (                  Maximum peak value of pulse voltageالحيمة الحصو  لفولطية اللروة الللظية )   
( اذا تجدددددداوزت  ددددددلم Ignitorالتددددددد التددددددد يمكددددددن ان تتعددددددرض لهددددددا الادددددداة  ةفعددددددل المشددددددال )   

 فولل .( 1500(الحيمة
يجدددي ان ترفدددق ةالاددداة  قا مدددة ةدددأنواع المشدددتعالت )عدددواء ددددلار أرقانهدددا المرجعيدددة او ة رفددداا  -3

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

تفددتخدة المشددعالت لوحدددات إنددارة الصددودتوة ذو الضددال العددالد تطددادق نواصددفاتها نتطلبددات 
 .( IEC 927,926المرجعية )المواصفات الحياعية 

 Electronic Superposed Pulseتاون جميع المشعالت المحدنة نن النوع االلاتروندد )

Type) ( والل  يشتمل  لى ةادئ داخلدBuik-in starter ةليض تاون لديك الحدرة اللاتية )



 

 

طبيعدد  لى التوقف  ن العمل ةعد فتدرة نناعدبة  ندد احتدراا المصدباح والعدودة للعمدل ةشدكل 
ةعددد اعددتبدال المصددباح ويكددون المشددعل ذا نواصددفات وأداء نناعددبين لنددوع وقدددرة المصدددباح ، 
واددددللك لنددددوع وقدددددرة الادددداة  المفددددتخدة ، ونددددن المفضددددل أن يكددددون المشددددعل نناعددددبا لتشددددايل 

واط صددودتوة . أنددا نددد  درجددة اللددرارة  250واط إلددى  70المصددادي  ةمختلددف الحدددرات نددن 
 ( درجة علفيوس . 90الى    30–) ل المشعل فيجي أن يكون ننالمليطة المناعبة لعم

 يجي أن يلمل المشعل المعلونات والعالنات التالية :
  النة المنشأ او الشراة الصانعة . -
 الرقس المرجعد حفي الاتالوج . -
 نوع وقدرة المصباح المناعي لك .  -
 الفولطية المحررة والتردد المحرر . -
 الحصو  لنبضة التشايل الناتجة  ن المشعل .الفولطية  -
 رعس توضيلد لطريحة التوصيل نع المصباح والااة  . -
  النة نمياة لال نن نهايات المشعل لتفهيل  ملية التوصيل . -
 ند  درجة اللرارة المناعي لعمل المشعل . -

 -وحدات اإلنارة و الكشافات : -هر 
اانلدددة ةدددأجهاة التشدددايل واللمبدددات ةاإلضدددافة إلدددى تحدددديس وتدددورد وحددددات االندددارم والاشدددافات 

الخلية الضو ية إذا اانت الوحددات المطلوبدة فدد جدداول الاميدات تعمدل ةالخليدة الضدو ية 
 -و ى  لى  دة أنواع اما تلد :

 وحدات إنارة الشوارع . -1

 . كشافات إنارة الفاحات والميادتن -2

 . فاا وأعفل الجفوركشافات إنارة اطن -3

 لدا ق .وحدات إنارة ال -4

 . وتوصيل الااةالت)قواطع اللماية( المصهرات  -5

 : ومكوناتها وحدات إنارة الشوارع 1/ه
 إنا أن تاون نن النوع الل  تراي  لى ذراع العمود أو  لى قمتك نباشرة.

  سم وحدة االناره او الكشا  : -

يكون جفس الوحدم ذو شكل وحجس نناعي للارض الل  عتؤدتها ، يلو  دداخلك 
أجهاة التشدايل الالزندة ، نصدنوع ندن ندواد نحاوندة للصددأ ، غيدر قادلدة للت كدل ، 



 

 

خفيف الوزن ، تتلمدل الصددنات ودرجدات اللدرارة التدد تصدل إليهدا الوحددم أثنداء 
طددداط لمندددع تفدددرب المددداء االعدددتعمال العددداد  ، ونجهدددا ةلشدددية ندددن اللبددداد أو الم

والابددار واللشددرات الصددايرة . ويدداود جفددس الوحدددم ةحا دددة توصدديل نددن الصدديند 
وبمحاس نناعي للموصالت ويجها ندخل الموصالت إلى الوحدم ةمراةل لتنبيت 
الموصددالت لمنعهددا نددن االندداالا  لددى أن تاددون نصددممة ةصددورة فنيددة ةليددض ال 

 لددى التوصدديلة داخددل الوحدددم . تتلددف  ددال الموصددالت وتمنددع أ  شددد أو ضددال 
وتاون جميع أدوات تنبيت الوحدم  لى العمود نن النوع المجلفدن أو الفدوالذ غيدر 

 الحادل للصدأ. 

 الغطاء الناشر للضوء : -

تددداود الوحددددم ةاطددداء ناشدددر للضدددوء نصدددنوع ندددن الاجددداج المنشدددور  أو ندددن ندددادة 
عالميددة لاددد تتلمددل البوليكربوناتددت والمعانددل نعانلددة خاصددة طبحددا  للمواصددفات ال

الصدددنات وتددأثير اللددرارة و دددة تاييددر اللددون  لددى المددد  البعيددد ةفددبي التعددرض 
طشعة الشمس ويكون عط  الاطاء ةشكل يمنع تجمع الابار  ليك وأن تتس إقفال 
الاطدددداء ةشددددكل نلكددددس تمانددددا  . امددددا تددددتس تنبيتددددك نددددع الوحدددددم دواعددددطة نفصددددالت 

المفصدددالت فدددد حدددال فدددك )الاالةددددات( و)كالةدددات( ةليدددض تبحدددى الاطددداء نعلحدددا  ة
 ليتفنى الوصول إلى داخل الوحدم طغرض الصيانة. 

 

 العاكس : -

يكدون العداكس نصدنو ا  نددن اطلمنيدوة المعدالد الشددتد النحدداء ذو درجدة  اليدة نددن 
اللمعان وغير قادل للصدأ أو الت كل  لى المد  البعيد ونراي  لى جفس الوحدم 

ةكددل دقددة حفددي التوزيددع المطلددوب للضددوء لللصددول   لددى نلددو يمكددن ةددك تهيئتددك
 لددى أكبددر اعددتفادة نددن الضددوء الندداتد  ددن اللمبددة. امددا يجددوز اعددتخداة  ددواكس 
نطلية دد انات خاصدة تايدد ندن شددة انعكداس الضدوء  لدى أن تدنن فدد جددول 

 الاميات  لى ذلك . 
 
 



 

 

 قاعدة اللمبة : -

اطدددديض الجيدددد  يجدددي أن تصدددنع قا ددددة اللمبدددة )حاندددل المصدددباح( ندددن الصددديند
(Porcelain لددى أن تاددون صدداللة ليراددي  ليهددا لمبددات ةخددار الصددودتوة أو  )

ةخار الا بق ونناعبة للجس اللمبة ونتلراة إل طاء أفضل وأحفن توزيع للضوء 
حفددي نددوع الشددارع والتصددميس ا وأن تلددافب  لددى اللمبددة فددد نوضددعها الصدددلي  

 وإةحا ها ننبتة ةحوة.
صدددالت نعاولدددة  دداال  نحاوندددا  لللدددرارة ونوصدددلة ةدددأطرا  وتدداود قا ددددة اللمبدددة ةمو  -

التوصددددديل الموجدددددودة ةجفدددددس الوحددددددم لتتلمدددددل  دددددلم الموصدددددالت درجدددددات اللدددددرارة 
 .  الحصو  التد تصل إليها الوحدم أثناء التشايل

 

 اللمبات : -
تجها الوحدات دلمبات ةخار الصودتوة أو الا بق أو أ  أنواع أخر  نن اللمبات 

للمبددددة واعددددتطا تها ةجددددداول الاميددددات ، وتاددددون  ددددلم اللمبددددات ويددددتس تلدتددددد نددددوع ا
( Screwنصدددنو ة نددددن الاجددداج الصددددلي المحددداوة لللددددرارة وندددن النددددوع المحلددددو  )

ونصدددنو ة ونختبدددرة طبحدددا  للمواصدددفات العاندددك والمحددداتيس أو ندددا يعادلهدددا. و لدددى 
 المحاول تحديس المعلونات الفنية التالية  ن اللمبات :

 . اتالوج اللمبة نع المواصفات الاانلة واعس الشراة الصانعة  -1

 اعتهالك اللمبة ةالوات لشروط الجهد العادية . -2

 . جهد وتيار ددء االشتعال -3

 . % نن إنارتها االعمية80 مر اللمبة ةالفا ات حتى تصل إنارتها إلى  -4

 . الخل البياند لهبوط شدة إنارة اللمبة نع الانن -5

 . عا ة نن  ملها )ةاللونن( 100للمبة ةعد نضد الفيض الضو د  -6

 . كانل  مر اللمبة نحدرا  ةالفا ات -7

 . نعانل الحدرة للمبة ةعد تجهيا ا ةالملف الخانق والمكنف -8

عدددددددعة المكندددددددف الواجدددددددي اعدددددددتخدانك ندددددددع اللمبدددددددة لتلفدددددددين نعاندددددددل الحددددددددرة  -9
 . )ةالميكروفاراد(



 

 

   

 : (Ballastالملف الخانا )الكابح( ) -

تاون الملفات الخانحة صاللة للعمل نع لمبات ةخدار الا بدق أو ةخدار الصدودتوة 
حفي نوع وقدرة اللمبة المفتخدنة فد الوحدة ، ونصممة لتعمل حفي الظرو  
ألمناخيددك للمملاددة ونانعددة لتفددرب الرطوبددة وتتلمددل اللددرارة وال يصدددر  نهددا أ   

 لبدة نعدنيدة . ويكدون  ا تاازات صوتية  ندد التشدايل وندن الندوع الملمدد ضدمن
الملدددف ندددن الندددوع المتددددرج لتعددددتل  بدددوط الجهدددد  لدددى اللمبدددة ويفضدددل أن يكدددون 

فولددددت وأن تاددددون  دددددلم الملفددددات نددددع ةحيدددددة  200/210/220/230/240التدددددرج 
أجاا هددا ذات نو يددة تراددي داخددل الوحدددم ، وندداودة ةمددراةل التوصدديل والبراغددد ، 

صددة ةالجهددد والحدددرة والتددردد ونعانددل وندددون  لددى الملفددات نففددها المعلونددات الخا
الحددددرة. و لدددى المحددداول تحدددديس الاتالوجدددات التدددد توضددد  الخصدددا ن الفنيدددة لهدددلم 

 الملفات وتشمل  لى نا تلد : 

 . الوصف العاة للملف واعس الشراة الصانعة -1

 . نخطل التوصيل وطريحة الترايي -2

 .اللارة الرطبةع الموافق للمناطق نوع المادة العازلة ويجي أن تاون نن النو  -3

 . جهد التجربة وجهد العال للملف -4
 

 : (Capacitorالمكثف ) -

تاون المكنفات صاللة للعمل نع لمبات ةخار الا بق أو لمبات ةخار الصدودتوة 
ذدلةدددة /ثانيدددة أو حفدددي  50فولدددت وتدددردد  250 – 200وتعمدددل تلدددت جهدددد ندددن 

نظدداة شددراة توزيدددع الاهربدداء الملليددة ، وتتلمدددل لددرو  التشددايل الملليدددة وذات 
 . 0.95 ن كفاءة  الية ةليض تعمل  لى رفع نعانل الحدرة إلى نا ال يحل 

 
 
 
 



 

 

 المشعل : -

يكون المشعل صداللا  للعمدل ندع اللمبدات الملدددة قددرتها ةجدداول الاميدات وجيدد 
فولت ،  (300-200) العال ضد الرطوبة والماء . ويعمل تلت جهد تتراوح دين

 .ة شراة توزيع الاهرباء المللية ذدلةة/ثانية ، أو حفي نظا 50وتردد 

 

 : كاب ت وموص ت التغذية الداخلية -

 :ل نن  لبة المصهرات إلى الوحدات ااةالت التوصي –أ 
فولت ، وبمحطدع ال  600و ى  بارة  ن نوصالت نلاعية نعاولة تتلمل جهد 

لين أو أكندر ، وتاون داخل غال  ةالعتيك نؤلفدة ندن نوصد 2نلس 2.5 يحل  ن
وقدددراتها ةاإلضددافة إلددى نوصددل التددأريض. ويلمددل عددعر ا  حفددي  دددد الوحدددات

 . الوحدم لى ععر 
 نوصالت التالية داخل الوحدم : -ب 
فددليكون أو أ  نددادة أخددر  و ددى نوصددالت نلاعددية نعاولددة ةمددادة  ازلددة نددن ال 

درجدات حدرارة تصدل إلدى  لللرارة ، وبليض يكدون العدال قدادرا   لدى تلمدل نحاونة
يلدددو فولدددت ا 4نئويدددة وتتلمدددل جهدددد دددددء اإلشدددعال الدددل  يصدددل إلدددى  درجدددة 120

 . الصودتوة  الد الضالةخار  تحريبا  لمصادي 

 كشافات إنارة الساحات والميادين : 2/ه
يجدددي أن تادددون صددداللة لترايدددي لمبدددات ةخدددار الصدددودتوة ذات الضدددال العدددالد أو      

فولدت ، وتدردد  220لمبات )الميتال  اليد( اطنبوبية أو  أ  أنواع أخر  تعمل  لدى جهدد 
ذدلةة/ثانيدددة أو حفدددي نظددداة شدددراة الاهربددداء الملليدددة .  ويكدددون ندددوع اللمبدددة وقددددرتها  50

 حفي جداول الاميات.
ا  : يصدددنع ندددن صدددفا   ندددن اطلمنيدددوة المضددداوط وندددد ون دبويدددا الفدددرن جفدددس الاشددد •

اللراريددة ونجهددا ةلشددية نددن المطدداط المحددو  ةالفددليكون لمنددع تفددرب المدداء والابددار إلددى 
 داخل الاشا . 

 الاطاء : نن الاجاج اللرار  .  •
 أجهاة التشايل الاهربا ية : تاون نجهاة فد صندوا ننفصل أو ضمن الاشا  .  •
 المشعل : يكون نعاوال  ضد الماء ونراي فد جفس الاشا  نن الخارج.  •



 

 

 نظاة اإلنارة :  واكس  لى الجانبين ونن أ لى نصنو ة نن اطلمنيوة الشدتد النحاء.  •
( ويمكددن تلريكدك أفحيدا  لللصدول  لدى وضددع Porcelainحاندل اللمبدة : ندن الصديند ) •

 نناعي للمبة . 
وأفحيا  دواعدطة ذراع  الاشا  ةليض يكون قادل للتلريك  موديا  ترايي الاشا  : تراي  •

 الترايي. 
 
 وحدات إنارة األنفاق وأسفل الجسور: 3/ه
 لدددى جهدددد  تادددون صددداللة العدددتعمال لمبدددات الفلورعدددنت أو ةخدددار الصدددودتوة ، وتعمدددل  

 ذدلةة/ثانية ، أو حفي نظاة شراة توزيع الاهرباء المللية. 50فولت ، وتردد  220
جفددس الوحدددم : يكددون نصددنوع نددن صددفا   اطلمنيددوة المشددكل والمحدداوة للعوانددل الجويددة  •

الخارجية المليطة وذو نتانة نيكانيكية ليتلمل الصدنات واللرارة. ويلو  دداخلك أجهداة 
 التشايل الالزنة 

الاطاء الناشر للضوء : يكون نصنوع نن الاجداج الصدلي الحاعدد المحداوة لللدرارة وذو  •
نيكانيكية وقادل للتايير ، وننبت ةجفس الوحدم  دن طريدق إطدار ندن المطداط لمندع نتانة 

تفددرب المددداء أو الابدددار ، ويجدددي أن يكدددون عدددهل الفدددك والترايدددي ونجهدددا دوعددديلة تجعلدددك 
 نعلحا  ةجفس الوحدم  ند فاها طغراض الصيانة. 

 كدددل وننبدددت ( : يكدددون نحددداوة للمددداء وغيدددر قاددددل للتBallastالملدددف الخدددانق )الاددداة ( ) •
 دداخل جفس الوحدم. 

 العاكس :  بارة  ن نرآة  اكفة نن اطلمنيوة المصحول والالنع والمعالد.  •
ترايي الوحدم : يجي أن يكون قاةال  للتنبيت  لى الجدران أو اطعحف ونجها دوعدا ل  •

 التنبيت الالزنة نن نفانير )دراغد( وصوانيل. 
 
 وحدات إنارة ال دائا : 4/ه

وة ندع أجهداة صاللة العتعمال اللمبات المتو جة أو ةخار الا بق أو ةخار الصدودتتاون 
 ددو وارد حفددي نددوع اللمبددة وقدددرتها . وشددكل الوحدددم يلدددد حفددي نددا التشددايل أو ددددونها 

يكددون الشددكل العدداة للوحدددات ذو نظهددر جمددالد ، ةليددض  ةجدددول الاميددات والمخططددات.
  : وة لدخول اطتربة والابار والماءونحا
الاطددداء الناشدددر للضدددوء : إندددا أن يكدددون ادددرو  الشدددكل أو نخروطدددد أو أ  شدددكل آخدددر  •

نصددنوع نددن نددادة البوليكربوناتددت المحاونددة لللددرارة والصدددنات ، وذو لددون ثادددت ال تتايددر 



 

 

  نددع الددانن ، وننبددت ةصددورة نلكمددة ةجفددس الوحدددم ، عددهل الفددك والترايددي لتفددهيل  مليددة 
 الصيانة. 

ةدددالعمود : نصدددنو ة ندددن عدددبيكة اطلمنيدددوة المدددد ون دبويدددة الفدددرن  قا ددددة تنبيدددت الوحددددم •
 اللرارية. 

( ونناعدددبة للجدددس Porcelainقا ددددة اللمبدددة : تادددون نصدددنو ة ندددن الصددديند اطدددديض ) •
وقدددرة ونددوع اللمبددة تددتس تنبيددت وترايددي الوحدددم ةددالعمود ةشددكل رأعددد دواعددطة دراغددد نددن 

 اللدتد المجلفن. 
 

  * م حظات :
 :ن الوحدم  لى أن تلتو   لى اآلتدل تحديس الاتالوجات والمعلونات الفنية   لى المحاو 

 . ة إليك ةعالنة نمياة ةالاتدالوجاعس الشراة الصانعة ورقس المودتل الخاص نع اإلشار  -أ 
 اطةعاد وطريحة الترايي والصيانة.الوصف العاة للوحدات نن حيض الشكل والوزن و  -ب
 نما تلد : المنلنيات البيانية لال -ج

   توزيع اإلنارة فد ال نن االتجا ين الطولد والعرضد  لى نفتو  عط   •      
    الطريق ، نعانل االعتخداة للوحدم فد ال نن االتجام الطولد للشارع والرصيف         
 وذلك ةالنفبة الرتفاع الوحدم.          
 شدة اإلضاءة  لى  رض الشارع ةالنفبة الرتفاع الوحدم.  •      
 المنلنى الحطبد للوحدم.  •      
 للمبة وأجهاة التشايل )ةالواط(. الحدرة المفتهلاة الالية –د 
 أةعاد الوحدم ووزنك والمفاحة المعرضة للري . - د
 :المصهرات )قوا ع ال ماية( وتوصيل الكاب ت   5ه/

توصديل الادداةالت ندن أجددل و  )قواطدع اللمايددة اللراريدة الماناطيفددية( المصددهرات تفدتعمل
نددن وإلددى  لشددبكة الاهربدداءوالخارجةللوحدددة  المؤديددة مددل التوصدديلة دددين الادداةالت الداخلددة 

ذات عددددعة نناعددددبة نددددن النددددوع او الحواطددددع نصددددهرات الاهربدددداء ،  لددددى ان تاددددون العمددددود 
أو نن البالعدتيك الحاعدد أو قواطدع ( نع قا دة نن الصيند اطديض ، Screwالمحلو  )

 حرارية ناناطيفية  لى خل الطور ، أنا اللياد  فيربل نباشرة.
 
 
 
 



 

 

  : شهادات الفحص  -: لثا  ثا
  ند شراء أ  امية نن اللوازة الاهربا ية يجي أن ترفق نعها شهادات الفلن التالية :

    لمتطلبات اللوازة ( التد تبين نطاةحة تصميس  لم Type Testشهادات فلن النوع ) -
   الحياعية ويتس ذلك  ادة فد المصنع او المختبرات المعتمدة  ن طريق فلن المواصفات    
 العينات . دد نناعي نن    
(  وذلددك لددد  فلددن  ينددات نددن Routins Testشددهادات الفلددن الروتينددد ) -

صددنع ةعددد االنتهدداء نددن إنتاجهددا وقبددل شددلنها فددد الم اللددوازةطلوبددة نددن الاميددة الم
 للموقع .

 
 

 :الكتالوجات والمخططات التوضيحية  -:رابعا  
ترفق نع الامية المطلوبة نن قطع غيار وحدات اإلنارة  دد نناعي نن الاتالوجات والمخططات 

 التد تبين نا تلد :
   شكل اللوازة المطلوبة وصورم توضيلية نلونك لها ولمكوناتها والمواد المصنو ة ننها  لم  -
  . المكونات   
 وأةعاد ا ووزنها ونواصفاتها الفنية نن الناحية الاهربا ية والميكانيكية .   
 التوصيالت الاهربا ية دين نكوناتها ونكان تالتتها ةالاهرباء . -
 للوازة اال   لى حدم واللك نو ها وقدرتها.االعتخداة اطننل لجميع ا -
 نحاط العمل المناعبة .المنلنيات والمتجهات التوضيلية التد تبين توزيع  -
 المواصفات الفنية الخاصة لجميع اللوازة المطلوبة . -
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 مديرية الخدمات المساندة سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي /
 قسم الكهرباء وإنارة الشوارع

 

 جدول الكميات واالسعار
 (11/2019لوازم عطاء رقم )

 شراء وتوريد قطع غيار ووحدات إنارة شوارع
 

 ( صفحه6عدد صفحات هذا الجزء ) 
  بالتفقيط ) كتابة ورقمًا (يستبعد اي عرض لم تتم تعبئة االسعار فيه 
 يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركه 
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سل
سل

الت
 

 الكمية الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــف
 المبلغ السعر اإلفرادي

 د ف د ف

  :عدد بال 1 .1
ركب على ، ي واط (150)إنارة صوديوم  مصباح تقديم وتوريد 

 .حسب المواصفات المرفقة، أوروبي  ب ( E40) 40حامل سن 

 
 

 

600 

ستمائة 

 فقط

    
 كتابة

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

 كتابة
......................

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

  :عدد بال 2 .2
ركب على واط ، ي (250)إنارة صوديوم  مصباحتقديم وتوريد 

 . حسب المواصفات المرفقةب ، أوروبي ( E40) 40حامل سن 

 

500 

 خمسمائة

 فقط

    
 كتابة

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

 كتابة
......................

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

  :عدد بال 3 .3
ركب على واط ، ي (110)إنارة صوديوم  مصباحتقديم وتوريد 

حسب ها باو ما يوازي أوروبي ، (E27) 27حامل سن 

 المواصفات المرفقة .

 
250 

تان ئم
 خمسون 
 فقط

    
 كتابة

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

 كتابة
......................

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

  :عدد بال 4 .4
حسب ، أوروبي ب (E40) 40تقديم وتوريد حامل مصابيح سن 

 المواصفات المرفقة .
 

 

100 

 مائه

 طفق

    
 كتابة

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

 كتابة
......................

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

  :عدد بال 5 .5
حسب ، أوروبي ب (E27)27تقديم وتوريد حامل مصابيح سن 

 المواصفات المرفقة . 

 

100 

 مائه

 فقط

    
 كتابة

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

 كتابة
......................

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

  المجموع ينقل إلى الخالصة
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سل
سل

الت
 

 الكمية الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــف
 المبلغ السعر اإلفرادي

 د ف د ف
  :عدد بال .6

 ( واط ،250)الصوديوم  مصابيح تقديم وتوريد كابح يتناسب مع

 حسب المواصفات المرفقة .اعتماد  بوبي  وتقديم شهادة أور

 
 

 
300 

     ثالثمائه
 فقط

    
 كتابة

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

 كتابة
......................

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

  :عدد بال .7
 (  واط ،150)الصوديوم  مصابيحتقديم وتوريد كابح يتناسب مع 

 . حسب المواصفات المرفقةي وتقديم شهادة اعتماد  بأوروب

 
 

 
400 

اربعمائة 
 فقط

    
 كتابة

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

 كتابة
......................

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

  :عدد بال .8
اط ، و( 110)الصوديوم   مصابيح تقديم وتوريد كابح يتناسب مع

 حسب المواصفات المرفقة .روبي وتقديم شهادة اعتماد  بأو

 
 

 
100 

 مائه
 فقط

    
 كتابة

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

 كتابة
......................

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

  :عدد بال .9
 (250)الصوديوم  توريد مشعل يتناسب مع كابح ومصباحتقديم و

 حسب المواصفات المرفقة .بي وتقديم شهادة اعتماد  ب، أوروواط 

 

 

 
300 

 ثالثمائة
 فقط

    

 كتابة
......................

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

 كتابة
......................

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

 بالعدد :  .10
 (150)الصوديوم  توريد مشعل يتناسب مع كابح ومصباحتقديم و

 وروبي وتقديم شهادة اعتماد  وحسب المواصفات المرفقة .أ ،واط 

 
 

 
400 

 اربعمائة
 فقط

    
 كتابة

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

 كتابة
......................

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

 المجموع ينقل إلى الخالصة
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سل
سل

الت
 

 الكمية ـفالوصـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المبلغ السعر اإلفرادي

 د ف د ف
  بالعدد : .11

تقديم وتوريد مرابط  لتوصيل وحده االناره مع الشبكة الكهرباء 

أوروبي ، او ما يوازيها ، بمقاس  ذات صناعه جيده ،المعزولة 

حجم مناسب لتوصيل وحدات االنارة مع شبكات الكهرباء و

 ( ملم .16/120قياس اليقل عن )  المعزوله
 

 
1000 
 الف فقط

 
 

    
 كتابة

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

 كتابة
......................

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

  بالعدد : .12
ق )تب( غازل خاص باالعمال الكهربائية تقديم وتوريد الص

 . صناعه اوروبي او مايوازيها / بالفه

 

 
 

 
 1000 

 فقط الـــــف

    
 كتابة

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

 كتابة
......................

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

 لفة بالعدد : .13
( ملم2,5×2)قياس  مطريكهرباء نحاس تقديم وتوريد كيبل 

2
 

( بحسب المواصفات يارده / ربطه 100ط صناعه أردني )مبس

 . نيالعامة والكود االرد

 

 

 
75 

خمسه 
 وسبعون 

 فقط

    
 كتابة

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

 كتابة
......................

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

 بالعدد :  .14
تقديم وتوريد ذراع لوحدات انارة الشوارع من المواسير 

ة مثني ،( متر 1( انش وبطول )1.5المعدنيه المجلفنه بقطر )

مشطوفة الحواف الداخلية والخارجية ومثبت ، ( درجه 120)

مجلفنه  ،( انش 3( لكل ذراع بقطر)2عليها مرابط بالحام عدد )

محمال على ، ومعالجه وفق المتطلبات والتعليمات المرفقه 

على ، ( ملم 14وصواميل )، ( ملم 120السعر البراغي طول )

ض بواسطة ربط نصفي كل مربوطه مع بعضها البع تمان ي

 يل قبل دخولها لمستودعات السلطة .البراغي والصوام

 

 

 
 
800 

 ثمانمائه
 فقط

    

 كتابة
......................

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

 كتابة
......................

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

 المجموع ينقل إلى الخالصة
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سل
سل

الت
 

 الكمية ــــــــفالوصــــــــــــــــــــــــــ
 المبلغ السعر اإلفرادي

 د ف د ف
  بالعدد : .15

 من حديد مفلفن و مدهون حراري  غطا عامودتقديم وتوريد 

( لتغطية صندوق سم 14ض سم و عر 60)طول قياس 

ذات  ةضلعمالتوصيل في اسفل اعمدة االنارة النموذجيه ال

ه براغي لتثبيت( متر ، على ان يشتمل الغطاء على 12اع )االرتف

مع العلم يحق لمقدم العرض ،  سليممحكم وفي مكانه بشكل 

 الحصول على عينة لهذه االغطية من قبل السلطة.

 

 
300 

 مائة ثالث
 فقط
 

    
 كتابة

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

 كتابة
......................

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

  بالعدد : .16
ركب ي، ( واط 1000باح انارة صوديوم )تقديم و توريد مص

( اوروبي وحسب المواصفات E40) 40على حامل سن 

  .المرفقة

 
 

 
 50 

 خمسون 
 فقط 

    
 كتابة

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

 كتابة
......................

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

  بالعدد : .17
ركب ، ي واط (400) إنارة متال هاليد تقديم وتوريد مصباح

( , أوروبي وحسب المواصفات E40) 40على حامل سن 

 المرفقة .

 
50 

 خمسون 
 فقط

    
 كتابة

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

 كتابة
......................

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

  بالعدد : .18
( مع غطاء أمبيرIP54( )15-20) وريد خلية ضوئيةتقديم وت

نافذ للضوء لون حليبي تستخدم خارج المباني  صناعه أوروبي 

الكهرباء ركة الكهرباء لالستخدام في لوحات حسب مواصفات ش

 . لتحكم بإنارة الشوارع
 

 
40 

 اربعون 
 فقط

    
 كتابة

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

 كتابة
......................

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

  بالعدد : .19
حصان 40 )( Contactorتقديم وتوريد مفتاح مغناطيسي )

فولت( يثبت على سكه صناعه 220( جهد ملفه )ميكانيك

  . مع تقديم عينةاوروبي، 

 

 

 
30 

 ثالثون 
 فقط

    
 كتابة

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

 كتابة
......................

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

  المجموع ينقل إلى الخالصة
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سل
سل

الت
 

 الكمية الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــف
 المبلغ السعر اإلفرادي

 د ف د ف
  بالعدد : .20

( 150)تقديم وتوريد وحدات انارة شوارع من النوع المطري 

 تشتمل على :على ان ات نسخة العطاء ، وفقا لمتطلب ، واط

كس وحامل طقم التحكم مزود ببراغي غطاء علوي واقي للعا -

التحكم وعاكس تثبيت الوحده على الذراع وغطاء طقم 

ذو نافذ للضوء لحجرة المصباح المصباح وغطاء شفاف 

( سم مزود بكاسكيت 5ل عن )بروز خارجي بسماكة ال تق

 .ومربط للغطاء 

واط صوديوم مركب على حامل مصباح  (150)مصباح  -

 تكونا ذات صناعه اوروبيه .على ان ( E40بورسالن )

( / وحدة 1( فاز عدد)1( امبير )10قاطع حراري مغناطيسي ) -

وذلك لعزل الوحدة عن يركب داخل حجرة طقم التحكم 

او دائرة قصر داخل مصدر الكهرباء حال حدوث عطل 

 .مكونات الوحدة

وقدرة  صنفالمتوافق مع  )مشعل ، كابح ، مكثف( طقم التحكم -

، على ان  ذات صناعه اوروبيه ، ومصباح االنارة وحجمها

متصله مع بعضها البعض ومع حامل المصباح من تكون 

مناسب للتيار الوحدة خالل موصالت نحاسية ذات مقطع 

ن وعازل حراري وفق المتطلبات والتعليمات المرفقة  على ا

 .صناعه اوروبيه تكون جميعها ذات
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 اربعمائه
 فقط

    
 كتابة

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

 كتابة
......................

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

  بالعدد : .21
( 250)تقديم وتوريد وحدات انارة شوارع من النوع المطري 

 شتمل على :تعلى ان وفقا لمتطلبات نسخة العطاء ،  ، واط

كس وحامل طقم التحكم مزود ببراغي غطاء علوي واقي للعا -

التحكم وعاكس تثبيت الوحده على الذراع وغطاء طقم 

ذو نافذ للضوء لحجرة المصباح المصباح وغطاء شفاف 

( سم مزود بكاسكيت 5ل عن )بروز خارجي بسماكة ال تق

 .ومربط للغطاء 

امل مصباح واط صوديوم مركب على ح (250)مصباح  -

 تكونا ذات صناعه اوروبيه .على ان ( E40بورسالن )

( / وحدة 1( فاز عدد)1( امبير )10قاطع حراري مغناطيسي ) -

يركب داخل حجرة طقم التحكم وذلك لعزل الوحدة عن 

مصدر الكهرباء حال حدوث عطل او دائرة قصر داخل 

 مكونات الوحدة.

وقدرة  صنفوافق مع المت )مشعل ، كابح ، مكثف( طقم التحكم -

، على ان  ذات صناعه اوروبيه ، ومصباح االنارة وحجمها

متصله مع بعضها البعض ومع حامل المصباح من تكون 

مناسب للتيار الوحدة خالل موصالت نحاسية ذات مقطع 

ن وعازل حراري وفق المتطلبات والتعليمات المرفقة  على ا

 .تكون جميعها ذات صناعه اوروبيه
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 ئتانما
 فقط

    
 كتابة
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 كتابة
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  المجموع ينقل إلى الخالصة



 يسلطة اقليم البترا التنموي السياح            شوارع      ووحدات  إنارة قطع غيار توريد و شراء مشروع الكميات واالسعار           جدول 

 الشوارع نارةالكهرباء وإ الخدمات المساندة / قسممديرية                                           

 الخالصــــــــــــه
رقم 

 البند
 العمل وصف

الصفحة 

 المنقول منها

 القيمة

 دينار فلس

    واط 150صوديوم إنارة  تقديم وتوريد مصباح 1

    واط 250إنارة صوديوم  مصباحتقديم وتوريد  2

    واط 110إنارة صوديوم  مصباحتقديم وتوريد  3

    40تقديم وتوريد حامل مصابيح سن  4

    27تقديم وتوريد حامل مصابيح سن  5

    واط 250الصوديوم  مصباحتقديم وتوريد كابح يتناسب مع  6

    واط150الصوديوم  مصباحكابح يتناسب مع  تقديم وتوريد 7

    واط110الصوديوم  مصباحتقديم وتوريد كابح يتناسب مع  8

    واط 250الصوديوم  مصباحتقديم وتوريد مشعل يتناسب  9

    واط 150الصوديوم  مصباحتقديم وتوريد مشعل يتناسب  10

    تقديم وتوريد مرابط توصيل 11

    ق )تب( غازلصتقديم وتوريد ال 12

    2( ملم2,5×2تقديم وتوريد كيبل مطري ) 13

    تقديم وتوريد ذراع لوحدات انارة الشوارع 14

     غطاء عمود إنارةيد تقديم وتور 15

    واط 1000يد مصباح إنارة صوديوم تقديم وتور 16

    واط 400إنارة متال هاليديد مصباح تقديم وتور 17

    خليه ضوئيةد تقديم وتوري 18

    مفتاح مغناطيسيتقديم وتوريد  19

    واط150تقديم وتوريد وحدات انارة شوارع  20

    واط250تقديم وتوريد وحدات انارة شوارع  21

 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع
  

 
 ...........................................................ي :..................ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجموع الكل

 ....................................................اده :.........................ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنزيل او زي

 ...................................................................ي :............ــــــــــــــــــــــــــالمجموع النهائ

 ...........................................................ه :....................ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم الشرك

 .....................................اسم المفوض / والوظيفه :...........................................
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