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 (  3/0202 لوازمرقم  ) العطاء

قطع غيار توريد شراء و والخاص بمشروع 
 ووحدات إنارة شوارع 

 

 

 



 

 

 دفتر عقد المقاولة

 لممشاريع اإلنشائية
 

 الشروط الخاصة( –)الجزء الثاني 
 

 

 
 شراء وتوريد قطع غيار ووحدات إنارة شوارع:  المشروع 

 
 

 0202/ 3لوازم  العطاء رقم :                           
 
 

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

 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د
 
 

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

 .كشروط خاصة لمعقد

عمى مواد الشرروط العامرة يعتبرر سرائدًا ويؤخرذ إن ما يرد في ىذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل 

 .بو بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يمغي أو يعدل عمى تمك المواد

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 التعميمات لممناقصين–

Instructions to Tenderers 

 
 (0202/ 3العطاء رقم )لوازم 

 
 شراء وتوريد قطع غيار ووحدات إنارة شوارعالخاص بمشروع : 

لممقرراولين الررذين يحررش ليررم شررراء نسررم المناقصررة بموجررذ اإلعرران عررن طرررح ىررذا العطرراء، يمكررن  (1)
والراغبين باالشتراك فري المناقصرة أن يتقردموا لمحصرول عمرى نسرخة مرن وثرائش العطراء الموزعرة مرع 

 الدعوة مقابل دفع ثمن النسخة المقرر.
 
 ليذا المشروع ما يمي: تشمل وثائش العطاء (0)
 

 بما فييا اإلعاندعوة العطاء  -

 الشروط العامت للعقذ:الجزء األول -

 :الجزء الثاني -
 التعميمات لممناقصين -أ 
 الشروط الخاصة -ذ 
 الشروط الخاصة االضافية -ج 
 نماذج العرض والضمانات واالتفاقيات والبيانات -د

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

   المتطمبات العامة -                   
 المتطمبات الخاصة لقطع الغيارا ووحدات اإلنارة -          
 شيادات الفحص -          

 الكتالوجات والمخططات التوضيحية  -          
 جداول الكميات واألسعار -          

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 وتقديم عروض المناقصاتإعداد 
 

 طريقة تقديم العروض:
 ينبغررري عمرررى مرررن يرغرررذ باالشرررتراك فررري ىرررذه المناقصرررة أن يقررروم بزيرررارة موقرررع العمرررل، وأن يتعررررف  (3)

عميو، وأن يحصل بنفسو وعمى مسؤوليتو ونفقتو الخاصة، عمى جميرع المعمومرات الازمرة لرو لتقرديم 
بالمشرروع وسرائر العرادات المحميرة، وظرروف العمرل،  العرض، وأن يتفيم ماىيتيرا والظرروف المحيطرة

 وكل األمور األخرى التي ليا عاقة بالمناقصة، أو تمك التي تؤثر عمى وضع أسعار عرضو.
 

يقدم عرض المناقصة عمى نموذج عرض المناقصة المدرج في ىذا الدفتر، ويقوم المنراقص  -أ 
أو ماحرررش أخررررى ويوقرررع وثرررائش  بتعبئرررة النمررروذج وجررردول الكميرررات واالسرررعار وأي جرررداول

 المناقصة في األماكن المحددة لذلك.
يشررترط أن يكررون تعبئررة خانررة أسررعار الوحرردة فرري جررداول الكميررات باألرقررام والكممررات بخررط  -ذ 

 واضح.
ذا أجرررى المنرراقص أي  -ج  ال يجروز إدخررال أي تعررديل عمرى وثررائش العطرراء مررن قبرل المنرراقص، وا 

 ىذه التعميمات، فإن ذلك يؤدي الى رفض عرضو.تعديل، أو إذا أخل بأي من 
أمررا إذا أراد المنرراقص تقررديم عرررض بررديل، فررإن باسررتطاعتو أن يقرردم ذلررك فرري مررذكرة خاصررة 
 منفصررررمة ترفررررش بررررالعرض، شررررريطة أن يتقرررردم بررررالعرض األصرررريل كمررررا ىررررو مطمرررروذ فرررري 

 الشروط، ولمجنة العطاءات المختصة أن تنظر في عرضو البديل أو ترفضو.
 
جررذ عمررى المنرراقص أن يقرردم عرضررو عمررى النسررش المطمرروذ فرري ىررذه التعميمررات ودعرروة العطرراء وأن ي (4)

 يشتمل العرض عمى البيانات والمعمومات التالية:
 

وضررع منشررأة المنرراقص فررردا كرران أو شررركة، وكترراذ التفررويض لممسررؤول المفرروض بررالتوقيع  -أ 
ذا كانررت ىنرراك مشرراركة بشرركل ائررتاف فإنررو يجررذ عمررى الشررركات المتفلفررة تقررديم  عنيررا. وا 

اتفاقية االئتاف بينيرا بحيرث يكرون الترفلف بالتكافرل والتضرامن )مجتمعرين ومنفرردين(، وأن 
 يوقع أطراف االئتاف عمى العرض، وأن يقدموا الكفاالت والضمانات بأسمائيم مجتمعين.

لمشرراريع خبرررة المنرراقص ومؤىاتررو، مررع بيرران وصررف المشرراريع الترري سرربش وأن أنجزىررا، وا -ذ 
 الممتزم بيا حاليا، وبيان نسذ إنجازىا بأرقام واقعية.

ذكر أسماء المقاولين الفرعيين الذين ينوي استخداميم في التنفيذ، شريطة ذكر اسرم مقراول  -ج 
االشغال الكيروميكانيكية، عمى أن يكون ىذا المقاول الفرعي مصنفا ضمن نفس الفئة التي 

 ي تصنيفو، أو بالفئة التي تمييا مباشرة بالتسمسل التنازلي.ينتمي إلييا المقاول الرئيسي ف
يرفش مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدش لصرالح صراحذ العمرل وألمرره، برالمبم   -د 

المحررردد فررري )ممحرررش عررررض المناقصرررة(، كررردليل عمرررى جديخرررة الترررزام المنررراقص لمررردخول فررري 



 

 

نك أو مؤسسة مالية كل منيمرا مررخص المناقصة، وعمى أن تكون تمك الكفالة صادرة عن ب
 لمعمل في األردن.

تعاد ىذه الكفاالت  لممناقصين الذين لم يحل عمييم العطاء، حسبما تقررره المجنرة المختصرة 
( أيام من تاريم إحالة العطاء أو انتياء صاحية كفالة المناقصة أييما أسبش. أما 7خال )

ىرذه الكفالرة بعرد أن يقردم ضرمان األداء ويوقرع  المناقص الذي يحال عميو العطاء فتعاد إليو
 العقد.

فعندىا يتوجرذ  (Bonds)أما إذا كان المناقص منتميا إلى بمد تستعمل فيو ضمانات تأمين 
عمررى المنرراقص أن يتقرردم بطمررذ مسرربش إلررى صرراحذ العمررل لمعرفررة فيمررا إذا كرران يقبررل مثررل 

مصردقة مرن بنروك محميرة عنرد ىذاالضمان، وفي كل األحوال يجذ أن تكون تمرك الضرمانات 
 تقديميا.

عنرروان المنرراقص الرسررمي الكامررل. أمررا إذا كرران مركررز المنرراقص الرئيسرري خررارج األردن فررإن  -ىر 
عميو أن يحدد عنوانا لو في األردن ليعتبر عنوانو الرسمي الذي توجرو إليرو كافرة المراسرات 

ن تعتبرر وكأنيرا قرد سرممت واإلشعارات. وكل إشعار أو رسالة تبعرث مسرجمة عمرى ىرذا العنروا
 إليو.

أن يقدم تحميا ألسعار البنود الرئيسية المحددة في العطاء، مبينا تكاليف المواد والتجييرزات  -و 
 اآلليررررررررة والمصرررررررررنعيات والمصرررررررراريف اإلداريرررررررررة واألربررررررررراح إلنجرررررررراز بنرررررررررود األشرررررررررغال 

 كاممة.
اقيررا بعرضررو إذا كانررت أي معمومررات أو بيانررات أخرررى يطمررذ إلررى المنرراقص تقررديميا أو إرف -ز 

 مطموبة بموجذ الشروط الخاصة االضافية أو المواصفات الخاصة أو ىذه التعميمات.
تعتبر األسعار التي يدونيا المناقص أمام البنرود فري جردول الكميرات عمرى أنيرا القيمرة الكميرة ألشرغال  (5)

نجازىررا واصرراح أيررة عيرروذ فييررا وفقررا لمعقررد، وتشررمل كرر ذلك األعمررال التمييديررة كررل مررن تمررك البنررود وا 
(Preliminaries)  .)اال اذا ورد لألعمال التمييدية بنود منفصمة خاصة بيا في جدول الكميات( 

 توضيح االلتباس: (6)
إذا كان ىناك أي التبراس أو تنراقض فري وثرائش العطراء، أو كانرت ىنراك حاجرة لتوضريح أي غمروض 

طري إلرى رئريس لجنرة العطراءات المختصرة مرن في وثرائش العطراء، فعمرى المنراقص أن يتقردم بطمرذ خ
زالررة االلتبرراس فرري موعررد يسرربش الترراريم المحرردد لفررتح العطرراء بمررا ال يقررل عررن )  ( 7أجررل التوضرريح وا 

أيام، ويتم توزيع اإلجابة خطيا عمى االستفسارات عمى جميع المناقصين المتقدمين لمعطاء، وال يجوز 
 الموعد المحدد لتقديم العرض. أن يتخذ مثل ىذا التوضيح مبررا لطمذ تمديد

 إيداع العروض: (7)
 ( يقدم العرض متكاما وفي ظرف مختوم مكتوذ عميو من الخارج عطاء رقم )   / -أ 

 _______________________________________ الخاص بمشروع : 
_________________________________________________________ 

فرري صررندوش العطرراءات الررذي تحرردده لجنررة العطرراءات المختصررة فرري واسررم المقرراول ويررودع 
 إعانيا عن العطاء وذلك في أو قبل الموعد والتاريم المحددين لإليداع.



 

 

 
 إن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى صاحبة مقفا. -ذ 
نرص فري  تفتح العروض عادة في جمسة عمنيرة بحضرور مرن يرغرذ مرن المناقصرين، إال إذا -ج 

 دعوة العطاء عمى اتباع أسموذ آخر.
 إلزامية العروض: (8)

 
يعتبر العرض المقردم ممزمرا لممنراقص وال يجروز سرحذ ىرذا العررض بعرد تقديمرو ويظرل العررض ممزمرا 

( يومررا ابتررداء مررن ترراريم إيررداع العررروض إال إذا حرردد فرري دعرروة 92لممنرراقص الررذي تقرردم بررو لفترررة )
 ىذه المدة. العطاء مدة التزام أطول من

 
 عمات الدفع وسعر المناقصة: (9)
 

 عمى المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني إال إذا نص عمى غير ذلك في شروط دعوة العطاء.
ذا كانت ىنالك عمات أخرى لمدفع منصوص عمييا في نموذج عررض المناقصرة، فإنرو يجرذ تحديرد  وا 

 م األساسي".تمك العمات وأسعار تحويميا في موعد "التاري
 

حالة العطاء  تقييم العروض وا 
 
 تقييم العروض: (12)

يتم دراسة عروض المناقصات وتقييميا بموجرذ تعميمرات العطراءات الحكوميرة الصرادرة بموجرذ نظرام 
 األشغال الحكومية، ويفترض في المناقص أن يكون عمى اطاع ودراية بيذه التعميمات.

 أسموذ تدقيش العروض: (11)
وجد في العرض خطرأ أو تنراقض برين حسراذ جممرة أي مبمر  ومرا يجرذ أن تكرون عميرو إذا  -أ 

ىرذه الجممرة بتطبيررش سرعر الوحرردة، فممجنرة المختصررة الحرش بتعررديل جممرة المبمرر  بمرا يتفررش 
وتطبيش سعر الوحدة، وبالتالي يتم تعرديل مجمروع األسرعار أو المبمر  اإلجمرالي لمعطراء وفقرا 

 لذلك.
المذكور باألرقرام عرن المرذكور كتابرة بالكممرات، فتعتبرر كتابرة الكممرات ىري إذا اختمف العدد  -ذ 

 الممزمة وتصحح القيمة تبعا لذلك.
إذا وجد خطأ فري أي مرن العمميرات الحسرابية، فإنرو يرتم تصرحيح المجمروع ويكرون المجمروع  -ج 

 المصحح ممزما لممناقص.
لبنود، فإنو يحرش لمجنرة المختصرة إمرا إذا وجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من ا -د 

رفض العرض، أو اعتبار تمك البنود غير المسعرة وكأنيا محممة عمى بنرود العطراء األخررى، 
 وعمى المناقص تنفيذىا )فيما إذا أحيل عميو العطاء( بدون مقابل.

 



 

 

 
ش بمررا إذا قررام المنرراقص بتسررعير بنررد بصررورة مغموطررة أو مبررال  فييررا، فممجنررة المختصررة الحرر -ىر 

 يمي:
 رفض العرض، أو - 1
تعرررديل األسرررعار بموافقررررة المقررراول مستأنسررررة بأسرررعار السرررروش الدارجرررة وأسررررعار  - 0

المناقصرررين اآلخررررين ) شرررريطة أن تبقرررى القيمرررة اإلجماليرررة لمعررررض بعرررد التعرررديل 
 مساوية أو أقل من قيمة العرض بعد التدقيش الحسابي(.

في إىمال أي عرض غير متقيد بمرا ورد فري ىرذه التعميمرات.  تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقيا (10)
حالرررة العطررراء دون التقيرررد بأقرررل  كمررا تمرررارس صررراحياتيا بموجرررذ أحكرررام نظرررام األشرررغال الحكوميرررة وا 
العروض قيمة، ويتم كل ذلك دون أن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء أي حرش فري مطالبرة صراحذ 

 العمل بأي تعويض إزاء ذلك.
 الكفاالت(الضمانات )

 ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ( : (13)
( يومرا مرن تراريم إباغرو خطيرا 14عمى المنراقص الفرائز بالعطراء أن يقروم بتوقيرع العقرد خرال فتررة )

بإحالررة العطرراء عميررو أو تمزيمررو لررو، وعمررى المنرراقص أن يقرردم إلررى صرراحذ العمررل ضررمان األداء عنررد 
الضمان المرفش، وتكون قيمة ىذا الضمان الصادر عن أحرد البنروك توقيع اتفاقية العقد حسذ نموذج 

أو احدى المؤسسات المالية المرخصة لمعمل في األردن بالمبم  المحدد )في ممحش عرض المناقصرة( 
 وذلك ضمانا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذا تاما ، ولدفع ما قد يترتذ عمى المقاول وفاء ألغراض العقد.

أو تررأخر عررن توقيررع اتفاقيررة العقررد، أو عجررز عررن تقررديم ضررمان األداء المطمرروذ،  إذا رفررض المنرراقص
فعندىا يحش لصاحذ العمل مصرادرة  كفالرة المناقصرة المرفقرة بعرضرو دون الرجروع إلرى القضراء، وال 

 يكون لممناقص أي حش في المطالبة بيا أو بأي تعويض بشأنيا.
 (:ضمان إصاح العيوذ ) كفالة اصاح العيوذ (14)

 عمررى المقرراول أن يقرردم لصرراحذ العمررل عنررد تسررممو شرريادة تسررمم األشررغال، ضررمان إصرراح العيرروذ 
% مررن قيمررة األعمررال المنجررزة، لضررمان قيامررو باسررتكمال االعمررال المتبقيررو و تنفيررذ أعمررال 5بقيمررة 

إصرراح العيرروذ المطموبررة لممرردة المنصرروص عمييررا فرري ممحررش عرررض المناقصررة، وبحيررث يكررون ىررذا 
صادرا عن بنك أو مؤسسة مالية كل منيما مرخص لمعمل في األردن. وبتسميم ىرذا الضرمان الضمان 

 لصاحذ العمل يعاد لممقاول ضمان األداء.
 
 

  
 
 
 



 

 

 نموذج كتاذ عرض المناقصة                         
Letter of Tender 

 
 

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

 إلى السادة )صاحذ العمل( : .............................................................................
لقد قمنا بزيارة الموقع  والتعرف عمى الظروف المحيطة بو، كما قمنا بدراسة شروط العقد، والمواصفات، 

اول الكميات، وممحش عرض المناقصة، والجداول األخرى، وماحش العطاء ذات والمخططات، وجد
األرقام:.................................. المتعمقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعاه. ونعرض نحن 

صاح أية عيوذ فييا وفقا ليذا الع نجازىا وتسميميا وا  رض الذي الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ األشغال وا 
عاه مقابل مبم  إجمالي وقدره:.......................................... أو أيشمل كل ىذه الوثائش المدرجة 

 أي مبم  آخر يصبح مستحقا لنا بموجذ شروط العقد.
 

إننا نقبل تعيين "مجمس فض الخافات" بموجذ "الفصل العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاش عمى 
 تعيين أعضائو حسذ ممحش عرض المناقصة.

 
( يوما من تاريم إيداع العروض، وأن يبقى العرض ممزما 92نوافش عمى االلتزام بعرض المناقصة ىذا لمدة )

لنا، ويمكنكم قبولو في أي وقت قبل انقضاء مدة االلتزام ىذه. كما نقر بأن ممحش عرض المناقصة يشكل جزءا 
 ناقصة".ال يتجزأ من "كتاذ عرض الم

( من شروط العقد، وأن 4/0نتعيد في حالة قبول عرضنا، أن نقدم ضمان األداء المطموذ بموجذ المادة )
نباشر العمل بتاريم أمر المباشرة، وأن ننجز األشغال ونسمميا ونصمح أية عيوذ فييا وفقا لمتطمبات وثائش 

 العقد خال "مدة اإلنجاز".

لى أن يتم ذلك، فإن "كتاذ عرض المناقصة" ىذا مع "كتاذ وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية  العقد فيما بيننا، وا 
 القبول أو قرار اإلحالة" الذي تصدرونو يعتبر عقدا ممزما فيما بيننا .

 ونعمم كذلك بأنكم غير ممزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم.
 ............ من شير: ................ عام: .......................حرر ىذا العرض في اليوم:  .........

 توقيع المناقص: ................................... شاىد: ........................................
 
 
 
 



 

 

 صوممحش عرض المناق
Appendix to Tender 

 

 شراء وتوريد قطع غيار ووحدات إنارة شوارع                        3/0202لوازم  المشروع:العطاء رقم:
 

 التحديدات رقم المادة البيرررران

 اسم صاحذ العمل:
 عنوانو:

1/1/0/0 
 1/3و

 سمطة إقميم البترا التنموي السياحي 
 (  08االردن ص ذ )  –البترا 

 اسم الميندس :
 عنوانو:

1/1/0/4  

 اسم المقاول:
 عنوانو:

1/1/0/3 
 1/3و

 

 %  ( من قيمة دخول العطاء3)   التعميمات كفالة المناقصة
 %( من قيمة العقد 5) التعميمات كفالة إصاح العيوذ

 1/1/3/3 لألشغالنجاز إل مدة ا
 

توقيع من تاريم  تقويميا يوم(  32)  
 االتفاقيو

 ( يوما تقويميا 365)  1/1/3/7 صاح العيوذإشعار بإلفترة ا
 القوانين األردنية السارية المفعول 1/4 العقدالقانون الذي يحكم 

 المغة العربية 1/4 المغة المعتمدة في العقد
 المغة العربية  1/4 لغة االتصال

لى إل دخوالمدة التي سيمنح فييا المقاول حش ال
 الموقع

مر أ( أيام تقويمية من تاريم 7) 0/1
 . المباشرة

 داءألقيمة ضمان ا
فترة اإلشعار بإصاح قيمة ضمان األداء خال 
 العيوذ )ضمان اصاح العيوذ(

 " المقبولة( من "قيمة العقد % 12) 4/0
 )ررر %( من قيمة العقد 

 نظام توكيد الجودة
 
 

4/9  
 مطموذ

  6/5 المعتادةوقات العمل أ
الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريم المحدد 

 لممباشرة
 ( يوما، وتعتبر ىذه الفترة15) 8/1

 مشمولة ضمن مدة اإلنجاز
 ( دينار عن كل يوم تأخير        52)   8/7 قيمة تعويضات التأخير

 



 

 

 نموذج اتفاقية العقد
Form of Contract Agreement 

 
 

 0202/ 3لوازم   :رقم                                  شراء وتوريد قطع غيار ووحدات إنارة شوارع  :المشروع
 

 
 
 

 0202... لسنة   ............من شير   .. ............حررت ىذه االتفاقية في ىذا اليوم 
 

 بين

 
 .... عمى اعتباره "الفريش األول" ..  سمطة إقميم البترا التنموي السياحي.صاحذ العمل ........

 و

 ..... عمى اعتباره "الفريش الثاني" ...........................................المقاول      
 

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

. 

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

صاح أية عيوذ فييا ولما كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم بو المقاول لتنفيذ األ نجازىا وا  شغال وا 
 وتسميميا وفقا لشروط العقد،

 فقد تم االتفاش بين الفريقين عمى ما يمي:
يكون لمكممات والتعابير الواردة في ىذه االتفاقية نفس المعاني المحددة ليا في شروط العقد المشار  - 1

 إلييا فيما بعد.
 يتجزأ من ىذه االتفاقية وتتم قراءتيا وتفسيرىا بيذه الصورة:تعتبر الوثائش المدرجة تاليا جزءا ال  - 0

 .......... .....................    "كتاذ القبول"  -أ 
 ...................................   "كتاذ عرض المناقصة -ذ 
 ماحش المناقصة ذات األرقام: .................................. -ج 
 
 
 



 

 

 العقد )الخاصة والعامة(شروط  -د 
 المواصفات وكما ىو وارد في نموذج استدراج العروض المرفش  بطيو  . -ىر 
 المخططات -و 
 والجداول المسعرة )جداول الكميات والجداول األخرى( -ز 

 
  )         ( ""قيمة العقد المقبولة - 3

 يوما تقويميا            (    )   "مدة اإلنجاز" 
 
قيام صاحذ العمل بدفع الدفعات المستحقة لممقاول وفقا لمشروط، يتعيد المقاول بتنفيذ األشغال إزاء  - 4

صاح أية عيوذ فييا وتسميميا وفقا ألحكام العقد. نجازىا وا   وا 
 
صاح أية عيوذ فييا وتسميميا، يتعيد صاحذ العمل  - 5 نجازىا وا  إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وا 

 مقاول قيمة العقد بموجذ أحكام العقد في المواعيد وباألسموذ المحدد في العقد.بأن يدفع إلى ال
وبناءا عمى  ما تقدم فقد اتفش الفريقان عمى إبرام ىذه االتفاقية وتوقيعيا في الموعد المحدد أعاه وذلك وفقا 

 لمقوانين المعمول بيا.
 

 الفريش الثاني )المقاول(
 

 الفريش األول )صاحذ العمل(

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

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

 
 الوظيفة: ...........................................

 
 وقد شيد عمى ذلك: ................................

 

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

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

 .... مجمس المفوضين  ..رئيسالوظيفة: .
 
 وقد شيد عمى ذلك: ................................

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 نموذج ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(

Performance Guarantee 

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

يسرنا إعامكم بأن مصرفنا: ............................................................................. قد 
 .................................................كفل بكفالة مالية، المقاول: ...........................

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

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

بمبم :                   ) ........................ ( دينار أردني 
..................................................... 

........................................................................................... وذلك لضمان 
 العطاء المحال عميو حسذ الشروط الواردة في وثائش عقد المقاولة، وأننا نتعيد بأن  تنفيذ

بمجرد ورود أول طمذ خطي منكم المبم  المذكور أو أي جزء تطمبونو منو بدون أي تحفظ أو  –ندفع لكم 
 زاماتو مع ذكر األسباذ الداعية ليذا الطمذ بأن المقاول قد رفض أو أخفش في تنفيذ أي من الت –شرط 

 وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانذ المقاول عمى إجراء الدفع. –بموجذ العقد 
وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعول من تاريم إصدارىا ولحين تسمم األشغال المنجزة بموجذ العقد المحدد 

................... ما لم يتم تمديدىا مبدئيا بتاريم ........... شير ............... من عام ..............
 أو تجديدىا بناء عمى طمذ صاحذ العمل.

 
 توقيع الكفيل / مصرف: ..............................
 المفوض بالتوقيع: ....................................
 التاريم: ..............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قطع غيار ووحذاث إنارة شىارعل ومتطلباث المىاصفاثالعامت والخاصت الشروط 

 

 : المتطمبات العامة -أواًل :
 

 -: الغرض ومجال التطبيش -أ
أن الهدد  مدن وضدع  دذم المواصدفات  دو تحديددد المتطلبدات الفنيدة اع ا دية لدطدع غيدار وحدددات 

حددددود اعماندددة  والمفوضددديات  اإلندددارة التدددد ت دددتخدم فدددد إندددارة الطدددرع والشدددوارع التدددد تددددع ضدددمن
والبلديات والمجالس الدروية اعخدر  التدد تددوم شدراات الاهربداء بتزويدد ا بالطاقدة الاهربا يدة  دن 

 طريع شباات التوزيع التابعة لها .
وتنطبع  ذم المواصفات بشال  ام  لى قطدع غيدار وحددات اإلندارة التدد ت دتخدم مصدابي  بخدار 

مصددابي  بخددار الز بدع ذ  الضدداط العددالد بجميددع قدددراتها وبشددال الصدوديوم ذ  الضدداط العددالد و 
 -خاص  لى تلك الوحدات ذات الددرات التالية :

 واط . 1777،  057،  157،  117،  77وحدات الصوديوم :  -1
 واط . 057،  105وحدات الز بع :  -0
 

يدددتم ا دددتخدام  دددذم المواصدددفات دون تعدددارض مدددع أ  تعليمدددات صددددرت او تصددددر  دددن الجهدددات 
 معنية حول تنظيم  ملية إنارة الطرع والشوارع فد المدن والدر  .ال
 
 -متطمبات عامة : –الظروف التشغيمية والموقعية  -ذ

 النظام الكيربائي :  -1
يدددتم ا دددتخدام وحددددات إندددارة للطدددرع تتنا دددب مدددع الفولطيدددة اال دددمية والتدددردد المحدددددين للنظدددام 

تعليمددات الفولطيددات الديا ددية للندددل والتوزيددع الاهربددا د الدددا م فددد المملاددة والتددد وردت ضددمن 
 07/11/1988واالنتفداع فددد المملاددة التدد صدددرت  ددن وزارة الطاقدة واليددروة المعدنيددة بتدداري  

. و ليدددك تادددون وحددددات اإلندددارة موضدددوع  دددذم  1/1/1989والتدددد بددددأ العمدددل بهدددا ا تبدددارا مدددن 
  يرتز . 57أحاد ( وتردد فولط   )طور 037المواصفات منا بة للعمل  لى فولطية ا مية 

% 17% للمددن و  6اما التفاوت الم موح بك للفولطية اال مية ح ب  ذم التعليمات فهدو  
 للدر  واعريا  .

% ( للمددددددن والددددددر  17% الدددددى  6: )  0773الفتدددددرة االنتداليدددددة حتدددددى  دددددام  -: ماحظرررررة
 واعريا   لى حد  واء .



 

 

 الظروف الموقعية والمناخية : -0
غيدار وحددات اإلندارة الم دتخدمة إلندارة الطدرع والشدوارع فدد المددن والددر  منا دبة تاون قطع 

 للعمل فد الظرو  التالية :
 

 . -( متر 1517،   057-تتراوح بين ) –* االرتفاع  ن  ط  البحر 
 درجة  ل يوس. 57* درجة الحرارة الدصو  المحيطة 

 درجة  ل يوس . 5–* درجة الحرارة الدنيا المحيطة 
 درجة  ل يوس. 05معدل درجة الحرارة المحيطة * 

 % .66* الرطوبة الن بية الدصو  
 % .67* الرطوبة الن بية الدنيا 
 % .50* معدل الرطوبة الن بية 

 ملم . 557 – 37* معدل ت اقط اعمطار ال نوية 
 أيام فد   5-6و د بمعدل:يمان حدويها فد أ  وقت من ال نة  –* العواص  الرملية 

 .ال نة   
  ام/ ال ا ة و لى شال  بات او زوابع 167*  ر ة الرياح يمان ان تصل الى حوالد 

 متدطعة .   
 أيام فد ال نة . 8* ت اقط اليلوج بمعدل 

 
 -المواصفات القياسية المرجعية : -ج

عغددراض  ددذم المواصددفات وتجنبددا ع  التبدداس قددد يحدددث  نددد مطابدتهددا مددع أ  قطددع غيددار 
معروضة لشرا ها مدن قبدل أ  مدن الجهدات المدذاورة أنفدام ، يدتم ا تمداد المواصدفات  وحدة إنارة

 الديا ية ذات العالقة الصادرة  ن الجهات التالية امرجع قيا د ونها د .
( بالدرجددددة اعولددددى إن وجدددددت JISMمؤ  ددددة المواصددددفات والمدددداييس االردنيددددة )  -1

( BSIالمواصدددددفات البريطانيدددددة )( او  ي دددددة IECواللجندددددة الاهروتدنيدددددة الدوليدددددة )
 بالدرجدددددة اليانيدددددة ، وذلدددددك للخصدددددا ص الاهربا يدددددة والمياانيايدددددة للوحددددددات ) 

Eleclrical & Machanica Specs. ) 

( للخصدددددددددا ص الفوتومتريدددددددددة للوحددددددددددات                        CIEلجندددددددددة اإلندددددددددارة الدوليدددددددددة ) -0
 (Photometric Specs. ) 



 

 

 :لقطع الغيارا ووحدات اإلنارة الخاصةالمتطمبات  -: ثانياً      
 
 -:المصابيح  - أ

تاددون المطددابي  الم ددتخدمة فددد وحدددات إنددارة الطددرع والشددوارع مددن النددوع التفرياددد ومتطابدددة 
، ( بجميدددع تعدددديالتها وذلددك لمصدددابي  الز بدددع IEC i88بشددال  دددام مددع متطلبدددات الديا دددية)

بجميدددع تعدددديالتها وذلدددك لمصددددابي  الصدددوديوم ، و ليدددك تادددون  ددددذم  (IEC 662والديا ددديك)
المصددابي  د بوجددود طدددم الددتحام المنا ددب د قددادرة  لددى بدددء التشددايل وا ددتمرارم بشددال مدبددول 

 % ( من الديمة اال مية لها .176% و 90 ندما تاون فولطية المصدر بين )
لمنشأ والددرة المدررة بدالواط يجب ان يحمل ال مصباح تفرياد وبشال واض  ويابت  المة ا

 . ويمان ان تتخذ  المة المنشأ شال العالمة التجارية او الشراة الصانعة .
( بشدال  دام ، ويعتمدد قيا دها IEC 61تاون قا دة المصباح متطابدة مع متطلبات الديا دية)
 - لى قدرة المصباح ونو ك وذلك  لى النحو التالد :

 ( . 07) ن  E27واط   :  105ز بع  -
 ( . 67) ن  E40واط   :  057ز بع  -
 ( . 07) ن  E27واط :  77صوديوم  -
 (. 67) ن  E40واط :  057،  157،  177صوديوم  -
يجب ان ينا ب شال وأبعاد المصباح الم دتخدم فدد الوحددة شدال وأبعداد العدااس الم دتخدم  

 فيها وينطبع ذلك بشال خاص  لى مصابي  الصوديوم ذات الضاط العالد .
يجب ان تحتو  العروض المددمة ع  من الجهات ذات العالقة  واء اانت لتوريد المصابي  

لمصدددابي  نشدددرات صدددادرة  دددن الجهدددة الصدددانعة تبدددين او وحددددات اإلندددارة التدددد تشدددتمل  لدددى ا
المعلومات التالية  ن المصابي  ) مع مرا اة ما يرد فد العطاءات مدن شدروط خاصدة تتعلدع 

 بضرورة تدديم  ذم النشرات ( .
 معدل العمر التشايلد والعمر االقتصاد  . -1
 فولطية ( .المنحنيات التشايلية ) تاير التيار والددرة والدفع المنير مع تاير ال -0

 ( .Spectral Curveالمنحنيات اللونية ) -3

( ومنحنيدددددددددات  بدددددددددوط الددددددددددفع Mortality Curveمنحنيدددددددددات العمدددددددددر) -6
 ( .Lumen Depreciationالمنير)

 
 



 

 

 -: Lamp Holderحامل المصباح  -ذ
( IEC 238يجددب ان تطددابع مواصددفات حامددل المصددباح المتطلبددات الددواردة فددد الديا ددية ) 

الجارية  ليها ، اما يجب ان تنا ب ندوع وقددرة المصدباح الم دتخدم فيهدا . وجميع التعديالت 
وبشددال خدداص يجددب ان تاددون المددادة التددد يصددنع منهددا الحامددل  ددد البور ددالن لجميددع أنددواع 
وقدرات  ذم المصابي  . وللتأاد من  دم حددوث ارتخداء فدد توصديل المصدباح مدع الحامدل ، 

ودام بنابض )زمبرك( لدولبد منا دب بحيدث يضداط ياون مراز حامل المصباح من الداخل مز 
( للمصددباح  نددد ترايبددك وشدددم ويبدددى المصددباح فددد Central pin لددى الم ددمار الو ددطد )

 وضعك باض النظر  ما يتعرض لك من ا تزازات بفعل الرياح او غير ا .
يددتم تيبيددت حامددل المصددباح بج ددم الوحدددة  ددن طريددع قا دددة تيبيددت معدنيددة ذات وضددع يابددت 

المفضددل ان ياددون التيبيددت غيددر مباشددر بددل مددن خددالل مياانيايددة زمبرايددة منا ددبة قددادرة  ومددن
 لى امتصاص اال تزازات . اما ان من المفضل ان تاون  ناك إماانية لتايير وضع حامل 
المصددباح بالن ددبة للعددااس مددن اجددل الحصددول  لددى بدددا ل مختلفددة لتوزيددع اإلنددارة الناتجددة  ددن 

 يع .الوحدة بح ب أبعاد الطر 
 -تاون قيا ات حامل المصباح  لى النحو التالد :

 ( . 07) ن  E27واط   :  105مصابي  الز بع  -
 ( . 67) ن  E40واط   :  057مصابي  الز بع  -
 ( . 07) ن  E27واط :  77مصابي  الصوديوم  -
 (. 67) ن  E40واط :  057،  157،  177مصابي  الصوديوم  -
 

 -: Ballastالكابح  -ج

 بددارة  ددن جهدداز يوضددع بددين مصدددر التيددار والمصددباح التفرياددد وتاددون مهمتددك اددب  التيددار   ددو
وابداؤم  ن الديمة المطلوبة لك والتد تحدد ا قدرة المصباح ونو ك . و ليدك يجدب ان يادون الاداب  
منا با لنوع وقدرة المصباح الم تخدم وذلك اما تحددم الشراة الصانعة وتبينك بوضوح  لى ج م 

 ب  .الاا
( و ليك تادون IEC 923,922يجب أن تطابع مواصفات الااب  متطلبات الديا ية العالمية ) -1

 -المتطلبات الر ي ية ع  ااب  اما يلد :
 %( .17فولط   037الفولطية المدررة : ) -
 (  رتز .57التردد ) -
 درجة  ل يوس. 137( ال تدل  ن twدرجة الحرارة الدصو  لمل  الااب  ) -



 

 

درجدددة  ل ددديوس  67( ال تزيدددد  لدددى Delta-tاالرتفددداع فدددد درجدددة حدددرارة الاددداب   ندددد تشدددايلك ) -
       للوحدات 

 درجة  ل يوس لوحدات الصوديوم .  77الز بدية و      
 % من الددرة اال مية للمصباح . 17فدد الددرة فد الااب  : ال يزيد  لى  -
طريع طال ك بمادة  ازلة مداومة للرطوبة او  مداوم للعوامل الجوية وبشال خاص الرطوبة  ن -

 . (Cast Resin)ان ياون 
امدددا يجدددب أن يحمدددل الاددداب  المعلومدددات التاليدددة مطبو دددة  لدددى ج دددمك مباشدددرة بشدددال واضددد   -0

 ومدروء وغير قابل لإلزالة طيلة العمر التشايلد للااب  .
 * بلد المنشأ والشراة الصانعة .

المرجعددد ح دب اتدالوج الشددراة الصدانعة بحيدث يوضدد  ذلدك ندوع وقدددرة * الندوع او الطدراز والدرقم 
 المصباح المنا ب لهذا الااب  .

 *  المة مميزة لال نهاية من نهاية اع الك بما فيها نهاية التاريض .
 * الفولطية المدررة ون بة التفاوت الم موح بها ، والتردد المدرر والتيار المدرر .

 *  امل الددرة للااب  .
 (.tw* درجة الحرارة الدصو  لمل  الااب  )

 ( . Delta-t) * االرتفاع فد درجة حرارة الااب 
 * ر م توضيحد لطريدة التوصيل مع المصباح ) او المشال اذا وجد ( .

 * بالن بة لاواب  مصابي  الصوديوم ذو الضاط العالد :
 (                  Maximum peak value of pulse voltageالديمة الدصو  لفولطية الذروة اللحظية )   
( اذا تجدددددداوزت  ددددددذم Ignitorالتددددددد التددددددد يماددددددن ان يتعددددددرض لهددددددا الادددددداب  بفعددددددل المشددددددال )   

 ( فولط .1577(الديمة
يجدددب ان ترفدددع بالاددداب  قا مدددة بدددأنواع المشدددتعالت ) دددواء بدددذار أرقامهدددا المرجعيدددة او ب رفددداع  -3

 .اتالوجات لها( التد يمان ا تخدامها معك 
 
 -: Ignitorالمشعل  -د

ت ددتخدم المشددعالت لوحدددات إنددارة الصددوديوم ذو الضدداط العددالد تطددابع مواصددفاتها متطلبددات 
 .( IEC 927,926المواصفات الديا ية المرجعية )

 Electronic Superposed Pulseتاون جميع المشعالت المددمة من الندوع االلاتروندد )

Type) ( والذ  يشتمل  لى بادئ داخلدBuik-in starter بحيث تاون لديك الددرة الذاتية )



 

 

 لى التوق   ن العمل بعد فتدرة منا دبة  ندد احتدراع المصدباح والعدودة للعمدل بشدال طبيعدد 
بعددد ا ددتبدال المصددباح ويادددون المشددعل ذا مواصددفات وأداء منا دددبين لنددوع وقدددرة المصدددباح ، 

اددددون المشددددعل منا ددددبا لتشددددايل واددددذلك لنددددوع وقدددددرة الادددداب  الم ددددتخدم ، ومددددن المفضددددل أن ي
واط صددوديوم . أمددا مددد  درجددة الحددرارة  057واط إلددى  77المصددابي  بمختلدد  الددددرات مددن 

 ( درجة  ل يوس . 97الى    37–) المحيطة المنا بة لعمل المشعل فيجب أن ياون من
 يجب أن يحمل المشعل المعلومات والعالمات التالية :

 ة . المة المنشأ او الشراة الصانع -
 الرقم المرجعد ح ب الاتالوج . -
 نوع وقدرة المصباح المنا ب لك .  -
 الفولطية المدررة والتردد المدرر . -
 الفولطية الدصو  لنبضة التشايل الناتجة  ن المشعل . -
 ر م توضيحد لطريدة التوصيل مع المصباح والااب  . -
 التوصيل . المة مميزة لال من نهايات المشعل لت هيل  ملية  -
 مد  درجة الحرارة المنا ب لعمل المشعل . -

 -وحدات اإلنارة و الكشافات : -ىر 
تددددديم وتدددورد وحددددات االندددارم والاشدددافات ااملدددة بدددأجهزة التشدددايل واللمبدددات باإلضدددافة إلدددى 
الخلية الضو ية إذا ااندت الوحددات المطلوبدة فدد جدداول الاميدات تعمدل بالخليدة الضدو ية 

 -أنواع اما يلد :و ى  لى  دة 
 وحدات إنارة الشوارع . -1

 . اشافات إنارة ال احات والميادين -2

 . فاع وأ فل الج وراشافات إنارة اعن -3

 وحدات إنارة الحدا ع . -4

 . وتوصيل الاابالت)قواطع الحماية( المصهرات  -5

 : ومكوناتيا وحدات إنارة الشوارع 1/ه
 أو  لى قمتك مباشرة.إما أن تاون من النوع الذ  يراب  لى ذراع العمود 

 جسم وحدة االناره او الكشاف : -

ياون ج م الوحدم ذو شال وحجم منا ب للارض الذ   تؤديها ، يحو  بداخلك 
أجهدزة التشدايل الالزمدة ، مصدنوع مدن مدواد مداومدة للصددأ ، غيدر قابلدة للت ادل ، 



 

 

خفي  الدوزن ، يتحمدل الصددمات ودرجدات الحدرارة التدد تصدل إليهدا الوحددم أينداء 
اال دددتعمال العددداد  ، ومجهدددز بحشدددية مدددن اللبددداد أو المطددداط لمندددع ت دددرب المددداء 
والابددار والحشددرات الصددايرة . ويددزود ج ددم الوحدددم بدا دددة توصدديل مددن الصدديند 

بمرابط لتيبيت  وبمداس منا ب للموصالت ويجهز مدخل الموصالت إلى الوحدم
الموصددالت لمنعهددا مددن االنددزالع  لددى أن تاددون مصددممة بصددورة فنيددة بحيددث ال 
تتلدد   ددزل الموصددالت وتمنددع أ  شددد أو ضدداط  لددى التوصدديلة داخددل الوحدددم . 
وتاون جميع أدوات تيبيت الوحدم  لى العمود من الندوع المجلفدن أو الفدوالذ غيدر 

 الدابل للصدأ. 

 الغطاء الناشر لمضوء : -

ود الوحددددم باطددداء ناشدددر للضدددوء مصدددنوع مدددن الزجددداج المنشدددور  أو مدددن مدددادة يدددز 
البولياربونايددت والمعامددل معاملددة خاصددة طبدددام للمواصددفات العالميددة لاددد يتحمددل 
الصدددمات وتددأيير الحددرارة و دددم تاييددر اللددون  لددى المددد  البعيددد ب ددبب التعددرض 

يك وأن يتم إقفال عشعة الشمس وياون  ط  الاطاء بشال يمنع تجمع الابار  ل
الاطدددداء بشددددال محاددددم تمامددددام . امددددا يددددتم تيبيتددددك مددددع الوحدددددم بوا ددددطة مفصددددالت 
و)االبدددات( بحيدددث يبددددى الاطدددداء معلددددام بالمفصدددالت فددددد حدددال فدددك )الاالبددددات( 

 ليت نى الوصول إلى داخل الوحدم عغرض الصيانة. 
 

 العاكس : -

يادون العدااس مصددنو ام مدن اعلمنيددوم المعدال  الشددديد الندداء ذو درجددة  اليدة مددن 
اللمعان وغير قابل للصدأ أو الت ال  لى المد  البعيد ومراب  لى ج م الوحدم 
 لددى نحددو يماددن بددك تهي تددك باددل دقددة ح ددب التوزيددع المطلددوب للضددوء للحصددول 

يجددوز ا ددتخدام  ددوااس  لددى أابددر ا ددتفادة مددن الضددوء النددات   ددن اللمبددة. امددا 
مطلية بد انات خاصدة تزيدد مدن شددة انعاداس الضدوء  لدى أن يدنص فدد جددول 

 الاميات  لى ذلك . 
 
 



 

 

 قاعدة الممبة : -

يجدددب أن تصدددنع قا ددددة اللمبدددة )حامدددل المصدددباح( مدددن الصددديند اعبددديض الجيدددد 
(Porcelain لددى أن تاددون صددالحة ليراددب  ليهددا لمبددات بخددار الصددوديوم أو  )

ع ومنا بة لحجم اللمبة ومتحراة إل طاء أفضل وأح ن توزيع للضوء بخار الز ب
ح ددب نددوع الشددارع والتصددميم ، وأن تحددافظ  لددى اللمبددة فددد موضددعها الصددحي  

بدا ها ميبتة بدوة.  وا 
وتدددزود قا ددددة اللمبدددة بموصدددالت معزولدددة  دددزالم مداومدددام للحدددرارة وموصدددلة بدددأطرا   -

لموصدددددالت درجدددددات الحدددددرارة التوصددددديل الموجدددددودة بج دددددم الوحددددددم لتتحمدددددل  دددددذم ا
 .  الدصو  التد تصل إليها الوحدم أيناء التشايل

 

 الممبات : -
تجهددددز الوحدددددات بلمبددددات بخددددار الصددددوديوم أو الز بددددع أو أ  أنددددواع أخددددر  مددددن 
اللمبددددات ويددددتم تحديددددد نددددوع اللمبددددة وا ددددتطا تها بجددددداول الاميددددات ، وتاددددون  ددددذم 

ة ومددددن الندددددوع المدلدددددوظ اللمبددددات مصدددددنو ة مددددن الزجددددداج الصدددددلب المددددداوم للحدددددرار 
(Screw .ومصنو ة ومختبرة طبدام للمواصفات العامك والمداييس أو مدا يعادلهدا )

 و لى المداول تدديم المعلومات الفنية التالية  ن اللمبات :

 . اتالوج اللمبة مع المواصفات الااملة وا م الشراة الصانعة  -1

 ا تهالك اللمبة بالوات لشروط الجهد العادية . -2

 . وتيار بدء االشتعالجهد  -3

 . % من إنارتها اال مية88 مر اللمبة بال ا ات حتى تصل إنارتها إلى  -4

 . الخط البياند لهبوط شدة إنارة اللمبة مع الزمن -5

 .  ا ة من  ملها )باللومن( 188الفيض الضو د للمبة بعد مضد  -6

 . اامل  مر اللمبة مددرام بال ا ات -7

 . المل  الخانع والماي معامل الددرة للمبة بعد تجهيز ا ب -8

 دددددددعة المايددددددد  الواجدددددددب ا دددددددتخدامك مدددددددع اللمبدددددددة لتح دددددددين معامدددددددل الدددددددددرة  -9
 . )بالمياروفاراد(



 

 

   

 : (Ballastالممف الخانش )الكابح( ) -

تاون الملفات الخاندة صالحة للعمل مع لمبات بخدار الز بدع أو بخدار الصدوديوم 
ح ب نوع وقدرة اللمبة الم تخدمة فد الوحدة ، ومصممة لتعمل ح ب الظرو  
ألمناخيددك للمملاددة ومانعددة لت ددرب الرطوبددة وتتحمددل الحددرارة وال يصدددر  نهددا أ   

 لبدة معدنيدة . ويادون  ا تزازات صوتية  ند التشدايل ومدن الندوع المحمدد ضدمن
الملددد  مدددن الندددوع المتددددرج لتعدددديل  بدددوط الجهدددد  لدددى اللمبدددة ويفضدددل أن يادددون 

فولدددددت وأن تاددددون  دددددذم الملفددددات مدددددع بديدددددة  288/218/228/238/248التدددددرج 
أجزا هددا ذات نو يددة تراددب داخددل الوحدددم ، ومددزودة بمددرابط التوصدديل والبراغددد ، 

صددة بالجهددد والددددرة والتددردد ومعامددل ومدددون  لددى الملفددات نف ددها المعلومددات الخا
الدددددرة. و لدددى المدددداول تددددديم الاتالوجدددات التدددد توضددد  الخصدددا ص الفنيدددة لهدددذم 

 الملفات وتشمل  لى ما يلد : 

 . الوص  العام للمل  وا م الشراة الصانعة -1

 . مخطط التوصيل وطريدة الترايب -2

 .الحارة الرطبةع الموافع للمناطع نوع المادة العازلة ويجب أن تاون من النو  -3

 . جهد التجربة وجهد العزل للمل  -4
 

 : (Capacitorالمكثف ) -

تاون المايفات صالحة للعمل مع لمبات بخار الز بع أو لمبات بخدار الصدوديوم 
ذبذبدددة /يانيدددة أو ح دددب  58فولدددت وتدددردد  258 – 288وتعمدددل تحدددت جهدددد مدددن 

نظددام شدددراة توزيددع الاهربددداء المحليددة ، وتتحمدددل ظددرو  التشدددايل المحليدددة وذات 
 . 8995 ن افاءة  الية بحيث تعمل  لى رفع معامل الددرة إلى ما ال يدل 

 
 
 
 



 

 

 المشعل : -

ياون المشعل صدالحام للعمدل مدع اللمبدات المحدددة قددرتها بجدداول الاميدات وجيدد 
فولت ،  (388-288) العزل ضد الرطوبة والماء . ويعمل تحت جهد يتراوح بين

 .م شراة توزيع الاهرباء المحلية ذبذبة/يانية ، أو ح ب نظا 58وتردد 

 

 الداخمية :كابات وموصات التغذية  -

 :ل من  لبة المصهرات إلى الوحدات اابالت التوصي –أ 
فولت ، وبمدطدع ال  688و ى  بارة  ن موصالت نحا ية معزولة تتحمل جهد 

لين أو أايدر ، وتاون داخل غال  بال تيك مؤلفدة مدن موصد 2ملم 295 يدل  ن
وقدددراتها باإلضددافة إلددى موصددل التددأريض. ويحمددل  ددعر ا  ح ددب  دددد الوحدددات

 .  لى  عر الوحدم
 موصالت التاذية داخل الوحدم : -ب 
 ددلياون أو أ  مددادة أخددر  و ددى موصددالت نحا ددية معزولددة بمددادة  ازلددة مددن ال 

درجدات حدرارة تصدل إلدى  للحرارة ، وبحيدث يادون العدزل قدادرام  لدى تحمدل مداومة
يلدددو فولدددت ا 4م ويدددة وتتحمدددل جهدددد بددددء اإلشدددعال الدددذ  يصدددل إلدددى  درجدددة 128
 . الصوديوم  الد الضاطلمصابي  بخار  تدريبام 

 كشافات إنارة الساحات والميادين : 0/ه
يجدددب أن تادددون صدددالحة لترايدددب لمبدددات بخدددار الصدددوديوم ذات الضددداط العدددالد أو      

فولدت ، وتدردد  007لمبات )الميتال  اليد( اعنبوبية أو  أ  أنواع أخر  تعمل  لى جهد 
ذبذبة/يانيدددة أو ح دددب نظدددام شدددراة الاهربددداء المحليدددة .  ويادددون ندددوع اللمبدددة وقددددرتها  57

 ح ب جداول الاميات.
ا  : يصدددنع مدددن صدددفا   مدددن اعلمنيدددوم المضددداوط ومدددد ون ببويدددا الفدددرن ج دددم الاشددد •

الحراريددة ومجهددز بحشددية مددن المطدداط المدددو  بال ددلياون لمنددع ت ددرب المدداء والابددار إلددى 
 داخل الاشا . 

 الاطاء : من الزجاج الحرار  .  •
 أجهزة التشايل الاهربا ية : تاون مجهزة فد صندوع منفصل أو ضمن الاشا  .  •
 لمشعل : ياون معزوالم ضد الماء ومراب فد ج م الاشا  من الخارج. ا •



 

 

 نظام اإلنارة :  وااس  لى الجانبين ومن أ لى مصنو ة من اعلمنيوم الشديد النداء.  •
( ويماددن تحريادك أفديدام للحصددول  لدى وضددع Porcelainحامدل اللمبدة : مددن الصديند ) •

 منا ب للمبة . 
وأفديام بوا طة ذراع  شا  بحيث ياون قابل للتحريك  موديام ترايب الاشا  : يراب الا •

 الترايب. 
 
 وحدات إنارة األنفاش وأسفل الجسور: 3/ه
 لدددى جهدددد  تادددون صدددالحة ال دددتعمال لمبدددات الفلور دددنت أو بخدددار الصدددوديوم ، وتعمدددل  

 ذبذبة/يانية ، أو ح ب نظام شراة توزيع الاهرباء المحلية. 57فولت ، وتردد  007
ج ددم الوحدددم : ياددون مصددنوع مددن صددفا   اعلمنيددوم المشددال والمددداوم للعوامددل الجويددة  •

الخارجية المحيطة وذو متانة مياانياية ليتحمل الصدمات والحرارة. ويحو  بداخلدك أجهدزة 
 التشايل الالزمة 

الاطاء الناشر للضوء : ياون مصنوع مدن الزجداج الصدلب الدا دد المدداوم للحدرارة وذو  •
مياانياية وقابل للتايير ، وميبت بج م الوحددم  دن طريدع إطدار مدن المطداط لمندع متانة 

ت دددرب المددداء أو الابدددار ، ويجدددب أن يادددون  دددهل الفدددك والترايدددب ومجهدددز بو ددديلة تجعلدددك 
 معلدام بج م الوحدم  ند فاها عغراض الصيانة. 

( : يادددون مدددداوم للمددداء وغيدددر قابدددل للت ادددل وميبدددت Ballastالملددد  الخدددانع )الاددداب ( ) •
 بداخل ج م الوحدم. 

 العااس :  بارة  ن مرآة  اا ة من اعلمنيوم المصدول والالمع والمعال .  •
ترايب الوحدم : يجب أن ياون قابالم للتيبيت  لى الجدران أو اع د  ومجهز بو دا ل  •

 التيبيت الالزمة من م امير )براغد( وصواميل. 
 
 وحدات إنارة الحدائش : 4/ه

وم مدع أجهدزة تاون صالحة ال تعمال اللمبات المتو جة أو بخار الز بع أو بخدار الصدودي
 ددو وارد ح ددب نددوع اللمبددة وقدددرتها . وشددال الوحدددم يحدددد ح ددب مددا التشددايل أو بدددونها 

ياددون الشددال العددام للوحدددات ذو مظهددر جمددالد ، بحيددث  بجدددول الاميددات والمخططددات.
 :  وم لدخول اعتربة والابار والماءومدا

الاطددداء الناشدددر للضدددوء : إمدددا أن يادددون ادددرو  الشدددال أو مخروطدددد أو أ  شدددال آخدددر  •
مصددنوع مددن مددادة البولياربونايددت المداومددة للحددرارة والصدددمات ، وذو لددون يابددت ال يتايددر 



 

 

  يددة مددع الددزمن ، وميبددت بصددورة محامددة بج ددم الوحدددم ،  ددهل الفددك والترايددب لت ددهيل  مل
 الصيانة. 

قا ددددة تيبيدددت الوحددددم بدددالعمود : مصدددنو ة مدددن  دددبياة اعلمنيدددوم المدددد ون ببويدددة الفدددرن  •
 الحرارية. 

( ومنا دددبة لحجدددم Porcelainقا ددددة اللمبدددة : تادددون مصدددنو ة مدددن الصددديند اعبددديض ) •
وقدددرة ونددوع اللمبددة يددتم تيبيددت وترايددب الوحدددم بددالعمود بشددال رأ ددد بوا ددطة براغددد مددن 

 المجلفن.  الحديد
 

  * ماحظات :
 :ن الوحدم  لى أن تحتو   لى اآلتد لى المداول تدديم الاتالوجات والمعلومات الفنية  

 . ة إليك بعالمة مميزة بالاتدالوجا م الشراة الصانعة ورقم الموديل الخاص مع اإلشار  -أ 
 والصيانة.اعبعاد وطريدة الترايب الوص  العام للوحدات من حيث الشال والوزن و  -ب
 المنحنيات البيانية لال مما يلد : -ج

   توزيع اإلنارة فد ال من االتجا ين الطولد والعرضد  لى م تو   ط   •      
    الطريع ، معامل اال تخدام للوحدم فد ال من االتجام الطولد للشارع والرصي          
 وذلك بالن بة الرتفاع الوحدم.          

 ضاءة  لى  رض الشارع بالن بة الرتفاع الوحدم. شدة اإل •      
 المنحنى الدطبد للوحدم.  •      

 للمبة وأجهزة التشايل )بالواط(. الددرة الم تهلاة الالية –د 
 أبعاد الوحدم ووزنك والم احة المعرضة للري . - د

 :المصيرات )قواطع الحماية( وتوصيل الكابات   5ه/
توصديل الاددابالت مددن أجددل و  )قواطددع الحمايدة الحراريددة الماناطي ددية( المصددهرات ت دتعمل

لددى  لشددباة الاهربدداءوالخارجةللوحدددة  المؤديددة مددل التوصدديلة بددين الاددابالت الداخلددة  مددن وا 
ذات  ددددعة منا ددددبة مددددن النددددوع او الدواطددددع مصددددهرات الاهربدددداء ،  لددددى ان تاددددون العمددددود 
أو من البال دتيك الدا دد أو قواطدع ( مع قا دة من الصيند اعبيض ، Screwالمدلوظ )

 حرارية ماناطي ية  لى خط الطور ، أما الحياد  فيربط مباشرة.
 
 
 
 



 

 

  : شهاداث الفحص  -: لثا  ثا
  ند شراء أ  امية من اللوازم الاهربا ية يجب أن يرفع معها شهادات الفحص التالية :

    لمتطلبات اللوازم ( التد تبين مطابدة تصميم  ذم Type Testشهادات فحص النوع ) -
   الديا ية ويتم ذلك  ادة فد المصنع او المختبرات المعتمدة  ن طريع فحص المواصفات    
 العينات . دد منا ب من    
(  وذلددك لددد  فحددص  ينددات مددن Routins Testشددهادات الفحددص الروتينددد ) -

صددنع بعددد االنتهدداء مددن إنتاجهددا وقبددل شددحنها فددد الم اللددوازمطلوبددة مددن الاميددة الم
 للموقع .

 
 

 :الكتالىجاث والمخططاث التىضيحيت  -:رابعا  
ترفع مع الامية المطلوبة من قطع غيار وحدات اإلنارة  دد منا ب من الاتالوجات والمخططات 

 التد تبين ما يلد :
   شال اللوازم المطلوبة وصورم توضيحية ملونك لها ولماوناتها والمواد المصنو ة منها  ذم  -
  . الماونات   
 وأبعاد ا ووزنها ومواصفاتها الفنية من الناحية الاهربا ية والمياانياية .   
 التوصيالت الاهربا ية بين ماوناتها وماان تاذيتها بالاهرباء . -
 لجميع اللوازم االم  لى حدم واذلك نو ها وقدرتها. اال تخدام اعميل -
 نداط العمل المنا بة .المنحنيات والمتجهات التوضيحية التد تبين توزيع  -
 المواصفات الفنية الخاصة لجميع اللوازم المطلوبة . -
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 – لطة اقليم البترا التنمو  ال ياحد/ مديرية االشاال العامك والدر ات 

 ق م الدرا ات
 جدول الكميات واألسعار

 

 

 3/0202لوازم  عطاء 

 شراء وتوريد قطع غيار ووحدات إنارة الشوارع
 

 ( صفح1عدد صفحات ىذا الجزء )ات 
 ( قيط ) كتابة ورقماً نيستبعد اي عرض لم تتم تعبئة االسعار فيو بالت 
 يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركو 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المبم  السعر االفرادي الكمية الوصف الرقم
 بالعدد  1

( 27E(واط ، يركذ عمى سن )110تقديم و توريد مصباح إنارة صوديوم )
 .،اوروبي او ما يوازييا بحسذ المواصفات المرفقة

 
400 
 اربعمئة
 فقط

 د ف د   ف
    

 كتابة 
............... 

 اتابة  
.................. 

 بالعدد :  2
تقديم و توريد مرابط لتوصيل وحدات االنارة مع الشبكة الكيرباء المعزولة، ذات 
صناعة جيده اوروبي ، او ما يوازييا ، بمقاس وحجم مناسذ لتوصيل وحدات 

 ( ممم.16/120االنارة مع شبكات الكيرباء المعزولة قياس ال يقل عن ) 

500 
 خمسمائة
 فقط

 د   ف د   ف

    
 اتابة  

.................. 
 اتابة  

.................. 
 بالعدد : لفة  3

مبسط صناعة  2(ممم2.5×2تقديم و توريد كيبل كيرباء نحاس مطري قياس )
 يارده /ربطة( بحسذ المواصفات العامة و الكود االردني . 100اردني )

50  
 خمسون
 فقط

 د   ف د   ف

    
 اتابة  

.................. 
 اتابة  

.................. 
 بالعدد : 4

تقديم و توريد ذراع لوحدات انارة الشوارع من المواسير المعدنية المجمفنة بقطر 
(درجة ، مشطوفة الحواف الداخمية 120(متر ، مثنية )1(انش و بطول )1.5)

(انش، 3)( لكل ذراع بقطر 2والخارجية ومثبت عمييا مربط بالمحام عدد )
مجمفنة و معالجة وفش المتطمبات والتعميمات المرفقة، محما عمى السعر 

(ممم، عمى ان يتم ربط نصفي كل 14(ممم، وصواميل )120البراغي طول )
مربط مع بعضيا البعض بواسطة البراغي والصواميل قبل دخوليا لمستودعات 

 السمطة.

 
 
200 
 مائتان
 فقط
 
 

 د   ف د   ف

    

 اتابة  
.................. 

 اتابة  
.................. 

 بالعدد  5
(واط، وفقا لمتطمبات 150تقديم و توريدوحدات انارة شوارع من النوع المطري )

 نسخة العطاء، عمى ان تشتمل عمى :
غطاء عموي واقي لمعاكس و حامل طقم التحكم مزود ببراغي تثبيت الوحده  -

التحكم وعاكس المصباح و غطاء شفاف لحجرة عمى الذراع و غطاء طقم 
( سم مزود 5المصباح نافذ لمضوء ذو برواز خارجي بسماكو ال تقل عن )

 بكاسكيت و مربط لمغطاء.
( 40E(واط صوديوم مركذ عمى حامل مصباح بورسان )150مصباح ) -

 عمى ان تكونا ذات صناعة اوروبية.
(/وحدة يركذ داخل 1دا )( فاز عد1(امبير )10قاطع حراري مغناطيسي )-

حجرة طقم التحكم وذلك لعزل الوحدة عن مصدر الكيرباء حال حدوث عطل او 
 دائرة قصر داخل مكونات الوحده.

طقم التحكم ) مشعل،كابح،مكثف( المتوافش مع صنف وقدرة ومصباح االنارة  -
وحجميا، دات صناعة اوروبية، عمى ان تكون متصمة مع بعضيا البعض ومع 

صباح من خال موصات نحاسية ذات مقطع مناسذ لتيار الوحدة حامل م
وعازل حراري وفش المتطمبات والتعميمات المرفقة عمى ان تكون جميعيا ذات 

 صناعة اوروبية.

350 
ثاثمائة 
 وخمسون 

 فقط

 د   ف د   ف

    

 اتابة       
.................. 

 اتابة  
.................. 

 ينقل الى الخاصةالمجموع  
 

  



 

 

 

 

 

 
 

 الخاصررررررررررررو
 البند المنقول بيان االعمال الرقم

 منو 
 القيمو

 دينار فمس

   1 ( واط117تدديم وتوريد مصباح انارة صوديوم ) 1

   0 تدديم وتوريد مرابط توصيل 0

   3 0(ملم0.5×0مطر ) نحاستدديم وتوريد ايبل  3

   4 لوحدات انارة الشوارعتدديم وتوريد ذراع  4

   5 واط 157تدديم وتوريد وحدات انارة شوارع  5

  وعرررررالمجم

 
 .............................................................................................المجموع الكمي :

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

 

 .............................................................................................المجموع النيائي :
 

 ...................................................................................................اسم الشركو :
 

 .....................................................................................اسم المفوض / والوظيفو :
 

 .......................................:..............................................التوقيع والختم الرسمي  والتاريم
 

 :....................................................................العنوان ورقم الياتف والفاكس    

 


