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 محافظة شمال سيناء        

  الوحدة المحلية لمركز ومدينة نخل                                             
      ************************************  

   

  

  

تخضع هذه العملية للشروط والمواصـفات الـواردة بـدفتر الشـروط العامـة ومواصـفات األعمـال لألبنيـة العامـة الصـادر  -١

يعتبـر  ١٩٩٨لسـنة  ٨٩للتصـميمات واالستشـارات الهندسـية ويلغـى كـل مـا يتعـارض مـع القـانون رقـم من المكتب العربي 

 ١٩٩٨لسـنة  ٨٩مقدم العطاء أنه أطلع عليها وعلى الشـروط المكملـة ووافـق علـى العمـل بمقتضـاها وٕاحكـام القـانون رقـم 

  .أساس العقد في هذه العملية 

 وفين مغلقين إحداهما للعرض الفني واآلخر للعرض المالي يتعهد مقدم العطاء بتقديم عطاؤه في مظر  -٢

  رئيس المدينة لغاية الساعة الثانية عشره ظهرا                   / تقبل المعطاءات بمكتب السيد المدير العام  -٣

 م ٢٠١٥/    /يوم     الموافق     

 ف العطاء ساري المفعول لمدة ستون يوم من تاريخ جلسة فتح المظاري -٤

 لكميات المبينة بالمقايسة دقيقة وفنية ومفصلة والغرض منها بيان مقدار العقد بصفة عامة والعبرة بما  -٥    

  يطلب من المقاول تنفيذه دون اعتراض منه أو المطالبة بأي تعويض وعلى المقاول التحقق من صحة        

  واي مواد مضافة بخصوص  ١٩٩٨لسنة  ٨٩الكميات والرسومات ويطبق على المقاول نص القانون       

  الكميات المنفذة        

 ترفض أي عطاءات مقترنة بشروط مالية فيما عدا الخصم أو العالوة  -٦    

 على المقاول تقديم صورة من بطاقة التصنيف باتحاد المقاولين وكذا البطاقة الضريبية مجددة مع  -٧    

  عتمدة لمن لم يسبق لهم التعامل معهم بالمجلس العطاء وتقديم سابقة أعمال م        

   على المقاول تدبير جميع مواد البناء الداخلة والمستخدمة في العملية بما فيها الحديد واألسمنت  -٨     

  والخشب والزجاج بمعرفته دون االنتظار ألي تصاريح ودون أن يؤثر ذلك على مدة العملي         

لسـنة  ٨٩أي تأخير عن المدة األصلية للتنفيذ دون مبررات ويطبق عليها الئحة المناقصات والمزايدات بالقانون رقم  -٩    

١٩٩٨  

    

  منفصلة مديرا للمشروع متضامنا معه في المسئولية  يعين المقاول مهندسا نقابيا متخصصا لكل عملية  -١٠

  يقدم إقرارا باإلشراف على العملية خالل مدة التنفيذ وللمجلس ويحضره معه عند التعاقد على أن          

  .يوميا عن كل مهندس غير متواجد أثناء سير العمل )مبلغ  خمسون جنيها ( الحق في خصم           

 األعمال الغير واردة بالمقايسة ويكلف بها المقاول وكذلك األعمال التي نشأ نتيجة تعـديل فـي األساسـات أو غيرهـا -١١

يقدمها المقاول ويتم الموافقة عليها من المجلس وينتج عنها زيـادة فـي الكميـات عـن الـواردة فـي المقايسـة يكـون المحاسـبة 

  .على أساس األسعار الواردة بعطاء المقاول 

  المقاول مسئول عن تدبير المياه والكهرباء بمعرفته وعلى نفقته ويقتصر دور المجلس على إعطائه   -١٢

  .ابات الالزمة لتسهيل مهمته فقط الخط      
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  .تبدأ مدة العملية من تاريخ استالم الموقع ومدة العملية هي ثمانية شهور  -١٣

وكـذلك اشـتراطات  ١٩٩٨لسـنة  ٨٩أي اشتراطات مخالفة لما جاء بدفتر االشتراطات التـي ال تخـالف القـانون رقـم  -١٤

المجلــــس تعتبــــر مرفوضــــة قطعيــــا وللمجلــــس الحــــق فــــي رفــــض أي عطــــاء مقــــرن بــــأي اشــــتراطات أو تحفظــــات تخــــالف 

  االشتراطات العامة والخاصة واالشتراطات العامة للمجلس للعملية 

م  ١٩٩٨لسـنة  ٨٩لى مقدم العطاء االلتزام عند إعداده لقائمة األسعار فـي عطائـه طبـق مـا جـاء بـنص القـانون ع -١٥

والئحته التنفيذية علما بأن لن يلتفت إلـى أي إدعـاء مـن أصـحاب العطـاء بحصـول خطـأ فـي عطائـه إذا قـدم بعـد الميعـاد 

  .المحدد لجلسة فتح المظاريف 

سـى سـى وتخـتص بالعمـل  ١٦٠٠ركوب بسائقها وبحالة جيدة ال تقل سعة محركها عـن  على المقاول تدبير سيارة -١٦

مــع طــاقم اإلشــراف المعــين مــن قبــل المجلــس فقــط وتكــون جــاهزة وصــالحة لالســتخدام يوميــا أثنــاء ســير العمــل وفــي حالــة 

على حساب المقاول  عن كل يوم وذلك الستئجار سيارة) فقط مائة جنيه ( جنيه  ١٠٠تخلفها ألي سبب يتم خصم مبلغ 

  أو استخدام سيارات المجلس وذلك دون اعتراض المقاول 

  على المقاول تجهيز مكتب بمنطقة العمل حسب اشتراطات المكتب العربي وتحفظ به نسخة من    -١٧

  الرسومات وصورة التعاقد واالشتراطات العامة                

  

   

ماليــا المقارنــة بــين  ١٩٩٨لســنة  ٨٩مــن القــانون  ١٦هــا فــي المــادة يكــون أســاس تقيــيم العطــاءات المنصــوص علي -١٨

العطاءات المقبولة فنيا هو متوسط مجموع الفئات المدرجة بالعطاء ويكون هو بذلك األفضل سعرا ماليا وبصـرف النظـر 

  عن اختالف الكميات 

( تجارب المعملية وأهم هذه المواد هي على المقاول قبل البدء في استخدام أي مادة التأكد من صالحيتها بإجراء ال -١٩

التي يتم استخدامها في جميع أجزاء المنشأة وذلك قبـل البـدء فـي اسـتخدامها وكـذا ) المياه  –الزلط  –الحديد  –األسمنت 

بعد استخدامها وحيث تكون مطابقة للمواصفات الفنية في حالة مخالفتها بعد اسـتخدامها يـتم إزالتهـا بمعرفـة المقـاول دون 

المطالبة بأي تعويض واستخدام أي مواد بالمجلس تعتبر بمثابة إقرار كتابي من المقاول بصالحية هذه المواد ومطابقتهـا 

يــتم توقيــع مقــدم العطــاء علــى صــفحات  -٢٠للمواصــفات ومســئوليته عــن أي مخالفــة تظهــر نتيجــة الســتخدام هــذه المــواد 

  المقايسة واالشتراطات العامة ويختم بختمه الخاص 

علـى لوحـات مناسـبة مبـين  ٥٠:  ١على المقاول تقـديم رسـومات تنفيذيـة لمـا يـتم تعديلـه للمشـروعات بمقيـاس رسـم  -٢١

  صور  ٣+ عليها جميع ما سيتم تركيبه أو تعديله بمعرفة المقاول على أن يعتمد من جهة اإلشراف أصل 

ي وكــذا وثــائق التــأمين عــن األعمــال قبــل البــدء فــي يلتــزم المقــاول   إخطــاره بقبــول عطــاءه واســتيفاء التــأمين النهــائ -٢٢

  ١٩٩٨لسنة  ٨٩من القانون  ٢١العمل وذلك خالل مدة عشرة أيام وفي حالة عدم قيامه باستيفاء التأمين يطبق المادة 

أعمـال األلومونيـوم  –النجـارة وخردواتهـا  –الـبالط (على المقاول تقديم عينات عن كافة األعمال الخاصـة ألعمـال  -٢٣

األعمال الكهربائية وجميع مشتمالتها من مفاتيح ومآخذ وأسالك ولوحـات وعلـب توزيـع  –اإلعمال الصحية وخردواتها  –

  لالعتماد من قبل المجلس قبل التركيب



علــى المقــاول قبــل البــدء والتنفيــذ أن يبــدأ فــي اســتخراج التــراخيص بالبنــاء علــى الموقــع وعلــى نفقتــه الخاصــة طبقــا -٢٤

علـى أن تضــاف مـدة اسـتخراج التـرخيص التــي  ٩٦لسـنة  ١٠١والقـانون  ٩٢لســنة  ٢٥والقـانون  ٧٦لسـنة  ١٠٦للقـانون 

  يوم لمدة العملية األصلية ز   ١٥تزيد عن 

صــورة مــن المســتندات الخاصــة للمشــروع والمقــاول مســئول مســئولية كاملــة عــن تواجــد + يعتبــر دفتــر الزيــارة أصــل  -٢٥

مــا جــاء بتعليمـــات موقعــة مــن مــدير األعمــال والمهندســين المشــرفين واإلدارة يعتبـــر أي  دفتــر الزيــارة بــالموقع بتنفيــذ كــل

أعمال لم يصرح بها في دفتر الزيارة غيـر ملزمـة لـإلدارة وأي أعمـال لـم يصـرح بهـا مـن قبـل طـاقم اإلشـراف مرفوضـة وال 

  من مستندات ختامي العملية يستحق عنها أي مستحقات وتزال على نفقة المقاول على أن يتم تقديم هذا الدفتر ض

العربـي يحـق لـإلدارة أن تنظـر فـي المـدد التـي تجيزهـا اإلدارة من دفتر الشروط من المكتب  ٤باإلضافة إلى المادة  -٢٦

  -: كمدد توقف قهري ودون مطالبة بزيادة األسعار وهي 

  

  

  

  

  أي عوائق غير ظاهرة أو تعديل في الموقع بمكاتبات رسمية أو تأخير في اعتماد تقرير األساسات لمدة     -

  )خمسة عشرة يوما ( تتجاوز    

الجير في أعمـال البيـاض وخالفـه حسـب المواصـفات وغيـر مسـموح باسـتخدام أي مـواد أخـرى مخالفـة يتم استخدام  -٢٧

  لذلك

  قبل الدخول في المناقصة على المقاول التأكد من موقع اإلنشاء للعملية على الطبيعة  -٢٨

  على المقاول استالم موقع العملية خالل عشرة أيام من استكمال التأمين النهائي  -٢٩

وفي حالة تخلف المقاول عـن اسـتالم الموقـع مـدة تزيـد عـن عشـرة أيـام أخـرى يعتبـر ابتـداء مـدة العمليـة مـن تـاريخ  -    

  تسديد التأمين النهائي 

علــى المقــاول تقــديم برنــامج زمنــي تنفيــذي لألعمــال علــى أن يلتــزم بــه بعــد إقــراره واعتمــاده مــن المجلــس وفــي حالــة  -٣٠

جلس تعلية قيمة غرامة التـأخير حتـى انتهـاء األعمـال أو سـحب األعمـال وذلـك حسـب مـا اإلخالل بهذا البرنامج يحق للم

  .يراه المجلس 

على المقاول التأكد بنفسه من أن المقايسـة المباعـة لـه وكـذا المسـتندات والتوصـيات والتعـديالت المرفقـة هـي لـذلت  -٣١

  المقايسة وان يراجع مجلس المدينة في أي إيضاحات له العملية المتقدم لها وألن جميع الكميات الخاصة بالبنود مدونة ب

  على المقاول التقدم بنفسه عند طلب شراء النسخة أو بتوكيل رسمي معتمد وكذا عند حضور     – ٣٢

  جلسات فتح المظاريف        

  على المقاول إن يضع العالوة للعملية عند دراسته لها شاملة ضريبة المبيعات المقررة ألعمال  -٣٣

  المقاوالت وأي ضرائب ورسم أو التزامات حكومية أخرى       

ال يسمح للمقاول بأي حال من األحـوال تجزئـة الكميـات أو فتاتهـا بالمقايسـة وأن يـتم وضـع أسـعاره علـى الكميـات  – ٣٤

فـــى  لالمنصـــوص عليهـــا بالمقايســـة واضـــحة وبفئـــة واحـــد للبنـــد ويســـتبعد أي عطـــاء يقتـــرن باشـــتراطات أو تحفظـــات تخـــا

  اشتراطات المجلس 

أيــام الحــروب والكــوارث الطبيعيــة وتســجل بــدفتر الزيــارة مــن طــاقم اإلشــراف بمــا يفيــد التوقــف الفعلــي وال  -

 تشمل النواة واألمور االعتيادية التي يمكن للمقاول تقديرها عند دراسة العملية 
  



يقــــوم المقــــاول بتقــــديم تصــــميم الخلطــــات الخرســــانة المســــلحة والعاديــــة وذلــــك باســــتخدام المــــواد الحجريــــة المطابقــــة  -٣٥

  للمواصفات الفنية 

كـذلك وعلـى أال يقـل محتـوى األسـمنت بـالمتر المكعـب مـن الخرسـانة المسـلحة  ٢سـم/كجـم ١٧٥الخرسانة العادية عـن  -

  و وارد بكراسة الشروط والرسومات ما لم يذكر خالف ذلك من مواصفات خاصة والعادية عن ما ه

علـى لوحـات مناسـبة مبـين  ٥٠:  ١على المقاول تقديم رسومات تنفيذيـة لمـا يـتم تعديلـه للمشـروعات بمقيـاس رسـم  -٣٦

  صور  ٣+ عليها جميع ما سيتم تركيبه أو تعديله بمعرفة المقاول على أن يعتمد من جهة اإلشراف أصل 

  على المقاول قبل البدء في التنفيذ عمل وثائق التأمين عن العملية  – ٣٧

أعمـــال  –النجـــارة وخردواتهـــا  –الـــبالط (علـــى المقـــاول تقـــديم عينـــات عـــن كافـــة األعمـــال الخاصـــة بالتركيـــب مثـــل  -٣٨

تيح ومآخـذ وأسـالك ولوحـات األعمال الكهربائيـة وجميـع مشـتمالتها مـن مفـا –اإلعمال الصحية وخردواتها  –األلومونيوم 

  وعلب توزيع لالعتماد من قبل المجلس قبل التركيب

 –األسـمنت ( على المقاول قبل البدء في استخدام أي مادة التأكد من صالحيتها بإجراء التجارب المعملية مثل    - ٣٩

دائما مطابقتهـا للمواصـفات الفنيـة  وذلك قبل البدء في استخدامها وبعد استخدامها بحيث يتأكد) المياه  –الزلط  –الحديد 

وعلــى أن يوضــح فــي عطــاؤه الفنــي أســلوب ضــبط وتأكيــد جــودة األعمــال وجهــة اختبارهــا وكيفيــة التعامــل معهــا علــى أن 

تكون جهة االختبار حكومية أو قطاع األعمال وأي أعمال تتم مخالفة للمواصفات يتم إزالتها على حسابه وٕاعادة تنفيذها 

  صفات الفنية وبدون المطالبة بأي تعويض بما يتفق والموا

المقاول مسئول عن تواجد دفتر الزيارة بالموقع وتنفيذ كل األوامر والتعليمات الصادرة من المهندس مـدير األعمـال  -٤٠

صـورة والموقعـة مـنهم بتـاريخ صـدورها ويـتم تسـليمه مـع ختـامي + والمهندسين المشرفين والمدونة بدفتر الزيارة مـن أصـل 

  .ملية الع

  .يوفع المقاول على جميع صفحات المقايسة باسمه بتوقيع مقروء ويختمه بختمه الخاص  -٤١

أي تأخير ينتج عن كوارث طبيعية خارجـة عـن إرادة المقـاول يـتم طرحهـا علـى إدارة الفتـوى بمجلـس الدولـة ألحقيـة  -٤٢

  إضافتها من عدمه دون المطالبة بأية زيادة في األسعار

  توصيل المياه واإلنارة على حساب المقاول  -٤٣

  .بالنسبة للشركات مقدمة العطاءات يتم تقديم صورة من عقد الشركة وقانونها النظامي ونشاطها -٤٤

  ٢٠/      /     تحرير في      

    

  رئيس المركز والمدينة           الشئون القانونية                        الشئون المالية   اإلدارة الهندسية                  

        )                 ( ح .عميد أ   )                      (        )          (                   )               (         

  ماجد محمد احمد                                                                                 عودة محمد عودة / م  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
                            

 اشتراطات خاصة بإعمال الكھرباء                                      
   
وجمي�ع  إحضار شھادات ا�ختبار لجميع ا عمدة والكشافات وا س�ك والكاب�ت والمح�و�ت واللوح�ات  -١

المھم��ات الخاص��ة بإعم��ال الكھرب��اء م��ن ش��ركه معتم��دة ومطابق��ة للمواص��فات الفني��ة لش��ركه القن��اة لتوزي��ع 
  الكھرباء

م ويت��راوح ٤/٢,٥/٢م��م وط��ول ٤,٥/٤,٥/٤بس��مك "٨/٦/٤جھ��د م��نخفض مت��درج قط��اع  ٣٥٠/٨العم��ود  -٢
  لتوزيع الكھرباء كجم وحسب المواصفات الفنية لشركه القناة ١٧١كجم الى ١٥٤وزن العمود من 

م ويت�راوح وزن  ٤/٢,٥/٢م�م وط�ول ٤/٤/٣,٥سمك " ٦/٤/٣جھد منخفض متدرج قطاع ١٥٠/٨العمود  -٣
  كجم وذالك حسب  مواصفات شركه القناة لتوزيع الكھرباء ١٠٧كجم الى١٠٣العمود من 

بالك�ابولى كج�م ٦٢٥م�م وال�وزن � يق�ل ع�ن ٣×٢٥×٢٥قط�اع زواي�ا حدي�د ١٢/أ١٠العمود الھيكلي رس�م  -٤
  وحسب المواصفات الفنية لشركه توزيع كھرباء القناة

كج��م بالك��ابولي ٣٣٠م��م وال��وزن � يق��ل ع��ن ٣×٢٥×٢٥قط��اع زواي��ا حدي��د ١٢/أ٩العم��ود الھيكل��ي رس��م  -٥
  وحسب المواصفات الفنية لشركه توزيع كھرباء القناة

  ط .م٧٥نط و تزيد ع.م٧٠المسافة البينية  عمدة الجھد المتوسط  تقل عن -٦
  ط .م٤٠ط و تزيد عن.م٣٥المسافة البينية  عمدة الجھد المنخفض  تقل عن  -٧
جميع المحو�ت والمولدات واللوحات والمھمات يجب أن تكون من شركات معتم�ده م�ع إحض�ار ش�ھادات  -٨

  ا�ختبار والضمان معتمده من الشركة ومطابقة لمواصفات شركه القناة لتوزيع الكھرباء 
  ل المقاول مسئوليه المھمات وحراستھا حتى نھاية المشروع وإط�ق التيار والتسليم ا�بتدائييتحم -٩
يتم صب الحلية الخراسانية الخاصة بأعمدة الجھد المتوسط والمنخفض مع قاع�دة ا عم�دة وا ب�راج ف�ى  -١٠

  من قيمه البند٪٥٠نفس التوقيت دون فاصل زمنى وفى حاله مخالفه ذالك يتم خصم 
  تلتزم الشركة المنفذة بإص�ح أي تلفيات أثناء سير العمل وعلى نفقتھا الخاصة -١١

  
  

  رئيس المركز والمدينة        الشئون القانونية                      الشئون المالية   اإلدارة الهندسية                  

        )             (   ح .عميد أ      )                    (        )          (                   )              (           

  ماجد محمد احمد                                                                                عودة محمد عودة / م  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  محافظه شمال سيناء   
  نخلة ومدينة لمركز المحلي ةالوحد
 ةدارة الھندسيا�      

  
                 
�ری� و$�آ�+ أ(��ة )�� ���'& وآ-���ت ����#�ی%
 $#�ی�ی$ 
  بقريتي �"���

  ��آ� ن��)  صدر الحيطان_  وادي الحاج (                             

  
  

        ��ـــ�	 ��������ـــ�	 ��������ـــ�	 ��������ـــ�	 ������        ����    
  
  

  الوحدة

  
  

  الكميه

     
  الفئه      

   
  ا�جمالى  

        م:حظات   
        ����                م              

١  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بالعـدد توريــد وتركيــب عمــود كهربـــاء جهــد 

مـــدرج   مـــن الحديــــد   ٣٥٠/٨مـــنخفض 

 ٤.٥× ٤.٥وســــمك  ) ٤/ ٨/٦( قطــــاع

ــــــم وتــــــدرج  ٤× م بحيــــــث ٢/ ٢.٥/ ٤م

كجـم والبنـد ١٧٠اليقل وزن العمـود عـن 

عـازل صـينى طـول ٥يشمل توريد وتركيـب 

بوصــــــــة  ٤حديــــــــدحامــــــــل  ٥ســــــــم و  ١٤

ـــه البرايمـــر ووجهـــين  والـــدهان وجهـــين ببوي

و  الحفـــر  الزيـــت بـــاللون المطلـــوبببويـــه 

م ١فــى  اى نـــوع مــن انـــوع الــتربـــه بـــعمق 

ســــم ومحتــــوى خرســــانة ٧٥× ٧٥بابعــــاد 

 ٣م٠.٤زلــط  ٣م ٠.٨عاديــة مكونــة مــن 

ـــــــدى   ٢٥٠رمـــــــل كجـــــــم اســـــــمنت بورتالن

ســم ٥٠قطرهــامــع عمــل حليــه ٣م/ عــادى

سطح االرض حـول فوق سم ٤٠وارتفاعها

 االعمـــــده العمـــــود والمســـــافه البينيـــــه بـــــين 

حسـب المواصـفات  ط٠م ٣٥تقل عـن ال

  الفنيه لشركه الكهرباء مماجميعه بالعدد

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بالعدد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٥٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

شــرح البنــد الســابق ولكــن  لعمــود كهربـــاء   ٢

مــــــدرج   مــــــن  ١٥٠/٨جهــــــد مــــــنخفض 

ـــــد قطـــــاع  ٤وســـــمك  ) ٣/  ٦/٤( الحدي

م ٢/ ٢.٥/ ٤مــــــــم وتــــــــدرج  ٣.٥× ٤×

كجـم ١٠٧بحيث اليقل وزن العمود عـن 

  مماجميعه بالعدد" ٣والحوامل تكون 

  

  

  

  

  

  

  

  ٥٠  بالعدد

                      



  محافظه شمال سيناء    
  نخلة ومدينة لمركز المحلي ةالوحد
 ةدارة الھندسيا�      

  
�ری� و$�آ�+ أ(��ة )�� ���'& وآ-���ت ���                   $ 
���"� 
  بقريتي �#�ی%
 $#�ی�ی

  ��آ� ن��)  صدر الحيطان  _ وادي الحاج(                             

  

                  
               ام eدارة الھندسية         مدير ع          كھرباء نخل مھندس الكھرباء     

  يعتمد                                   /                      م                                                   
رئيس المركز والمدينة                                               محمد عودة             عودة                                                          

  (                        ) ح.عميد أ                                                                                           
  ماجد محمد احمد                                                                                                           

                                                                                                        
  
 
  

    

����        
        ��ـــ�	 ��������ـــ�	 ��������ـــ�	 ��������ـــ�	 ������

  
  

  الوحدة

  
  

  الكميه

    
  الفئه     

  
  ا�جمالى 

        م:حظات   
        ����                م              

٣  

  

  

  

  

ـــد وتركيـــب وشـــد ســـلك  الطـــوليبـــالمتر   توري

مـــــم مـــــن انتـــــاج شـــــركه ٣٥المونيـــــوم معـــــزول 

أومايماثلـــــــة ونهـــــــو البنـــــــد كامـــــــل  الســـــــويدي

حســـــب المواصـــــفات الفنيـــــه لشـــــركه كهربـــــاء 

  القناه مماجميعه بالمترالطولى

  

  

         

  

  

  ١٠٥٠٠  ط.م

                      

٤  

  

شــــــــــرح البنــــــــــد الســــــــــابق ولكــــــــــن لســـــــــــلك 

ـــــــوم معـــــــزول  ـــــــزوم االرضـــــــى ٢٥الموني مـــــــم ل

  واالناره مماجميعه بالمترالطولى

  

  

  

  ٧٠٠٠  ط. م 

                      

) L.E.D( بالعــــــدد توريــــــد وتركيــــــب كشــــــاف ليــــــد  ٥
ن;;;;;اره إ  الس;;;;;ويدي او م;;;;;ا يماثل;;;;;ه  نوعي;;;;;ه

الكش;;;;;;;;اف و وات ١٠٠ش;;;;;;;;وارع بق;;;;;;;;دره 
بق;;;;دره  LEDعدس;;;;ه  ٢مك;;;;ون م;;;;ن ع;;;;دد 

وزراع الكش;;;;;;;;;;;;;;;اف وات للعدس;;;;;;;;;;;;;;;ه  ٥٠
م;;;م والمواص;;;فات ٦٠متح;;;رك قط;;;ر ال;;;زراع 

الفني;;;;;;;ه للكش;;;;;;;اف والمش;;;;;;;تم:ت حس;;;;;;;ب 
مواص;;;فات ش;;;ركه القن;;;اه لتوزي;;;ع الكھرب;;;اء 
ونھ;;;;;و البن;;;;;د حس;;;;;ب المواص;;;;;فات الفني;;;;;ه 

  مماجميعه بالعدد  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٠٠    بالعدد

                      


