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 حاديأمبرد محمي  زراعي بيتوصيانة  عادة تأهيلإعطاء 

Greenhouse Rehabilitation  

 مبرد احادي  –بولي كاربونيت  –لبيت زراعي محمي المواصفات الفنية 

Technical Specifications for a Polycarbonate Greenhouse 

 الوضع القائم الحالي:

 البيت الزجاجي القائمبعاد أ: 

 

(الصالةاحاديهرميالشكل)متر30طولالبيت: -أ

متر6واحدةعرضهاصالة:عرضالبيت -ب

 متر2,4 :االسمنتية/الصبةعنسطحاالرضاالرتفاعالجانبي -ج

 متر.4ارتفاعالبيتالكلي: -د

مترمربع180 :مساحةالبيت -ه
 

 المواصفات الفنيةاألعمال المطلوب إنجازها و:- 
 

 : الزجاجي غطاء البيتإستبدال  اوالً: 

والمدخلوإزالةجميعإزالةالواحالزجاجعنالبيتالزجاجيالقائممنكافةالجوانبوالسقف .1

 .مخلفاتالزجاحمنالبيتبشكلكامل

علة جميةعالجوانةبPolycarbonateالواحمةنالبةوليكاربونيةتإستبدالااللوحالزجاجيةةبة .2

.والمدخلوالسقف

ربونيتالمكونمنطبقتيناالواحالبوليكببابوالالمدخلويتمتغطيةسقفالبيتوالجوانب .3

 وسماكة 8)ثنائي( فوقبنفسجية االشعة معاملضد شفافاللونونفاذيتهUV treatedملم

 .درجةمئوية120درجةال 40–%ويتحملحرارةمن80للضوء

4.  وبمتانيتم بروفيالتخاصة استخدام عالية لتثبيتة كالواح الهيكلربونيتجيدااالبولي عل 

 القديم طريق عن سماكة مجلفن معدني تيوب تحركملم2تركيب عدم اوااللواحلضمان

ل تسريبه وعدم المطلوببين والقوام الشكل عل  ومحافظته الهزهزه او والهواء اصدارهلماء

 الصواتالمزعجه.ل

معبعضهاالبعضبقطعةمخصصةلذلكمنمنكافةالجهاتكربونيتلالواحالبولييصوتمتي .5

العفنHربونيتبشكلحرفاالبوليك نوعممتازضد ومن كافية بكمية سيلكون معوضع

إستخداملتثبيتوالمجلفنةللبراغيبواسطةاومقاومللظروفالجويةيجمعااللواحمعبعضها

الخاصة المناسبالرونديالت والهواءلوبالحجم الماء ودخول تسريب عدم يضمن بما ذلك

والثباتيةالتامة.
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ا .6 قص عملية حال كاربونيتواحلفي يكونيجبالبولي تضمنان ماكينة بواسطة القص

القص استقامة عل  او المحافظة وتمويج ارتفاعاتوانخفاضاتاو انتفاخاتاو وجود وعدم

 .بروزللخارجبعدالتركيب

و .7 عمل يتم الخارجية االسمنتية كربونيتواالرضية البولي الواح التماسبين منطقة سكةفي

تثبتبالصبةاالسمنتيةعل مل10وعمقحرفيوسم7بعرضالصاجالمجلفنمنارضية

القسارةللخارجمعحولااللواحالطوبمنكافةالجوانبومنثميتمبناءاطارمنطولالبيت

 التنوالخشنة عيم الطوببحيثتثبتااللواحاعل الطوبواغالقايفتحاتفيهذهونظافة

.لكونبكميةكافيةومننوعممتازضدالعفنيسالضعوالمنطقهو

ملمبمعدلمزرابمنكلجهةطولية2المزاريبالعلويةمصنوعةمنالصاجالمجلفنسماكة .8

نهايةكلمزرابيتموصلهاولحمهالحامناعمللصوبةمعنهايةتجميعيةدائرية)مفة(الشكلفي

انشمثبتةبمرابطبشكلجيدتصلمناعل 2املسوقويبماسورةمنالصاجالمجلفنبقطر

م(عل انيكونميالنهاللجهةالخلفيةللبيتوانيتم3البيتال االرض/سطحالصبة)ارتفاع

ريباتلزماتوقطعالتوصيالتبينالمزتشبيكهامناسفلبخطوطتصريفمشبكةمعكافةالمس

وموصلةلنقطةتجميع)خزان(مياهصرفرئيسةمعتزويدهبمصافيمنالنوعالذياليصدا

م2واليسمحبدخولايةشوائب)خزانمنالبالستيكالمقوىالمعالجوبحجم
3

(بواسطةمواسير

زانالتجميعيمعتزويدانشوبطولمننهايةالبيتحت مكانالخ2بفسيارضيةبقطر

 .االمتالءدالخزانبمضخةكهربائيةغاطسةوتوصيالتلتفريغالفائضمنالمياهمنالخزانعن

ملموصواميلوبراغيمجلفنة2بمرابطووصالتتربيطمجلفنةوبسماكةالبيتانيتمتزويد .9

للربطبينجميعقطعالبيتعل ان البيتوالمحافظةتسربالماءوتضمنمتانةالوالتصدا

 .عل شكلوقوامالبيت

 تركيببابداخليللبيتوصيانةالبابالخارجي. .10

ً ثا  ظام التبريد ويشتمل على ما يلي :: ننيا

 .لتثبيتخالياالتبريدعليهاسم4سم*8مجلفنةبابعادالتبريدمصنوعةمنتيوباتةواجه .1

بشكلعرضيوعل طولالبيتويوصل3يتمتثبيتالواحالتبريدبواسطةتيوباتمجلفنةعدد .2

تثبيتهامعبعضهاالبعضبواسطةوصالتراسيةممويت2,5بينهاعراضاتعرضيةبارتفاع

.وبراغيمجلفنة

سماكةمصنوعةمنالصاجالمغلفنوجوامعالخالياوالركازاتمجاريالتبريدالسفليةوالعلوية .3

بمايسمحوابعادالمجرىوعدةتوصيلها)قطعهواحدةمتصلة(معضرورةضبطالميالنملم2

 .واالستفادةمنهجيدابهداخلالبيتاواالرضيةيوعدمتسركامالبتجميعماءالتصريف

منظمحصانمع1قوة1عددمنشأاوروبيمنتبريدلنظامالغاطسةمضخةتوريدوتركيب .4

البيفيسيالمصنوعهمنوصالتبكافةالمزودوالخزانمستلزماتهاضغط)ايزيبرس(و

ويتمتوصيلهابالكهرباءالمقاومةللظروفالجويةوعواملالطقسوتتناسبمعضغطالمضخة

معلوحةالتحكموتثبيتهامعالتشغيل.

االعفان .5 ضد ومعامل والتكلس للتملح المقاومة عالي ممتاز اوروبي منشأ من التبريد خاليا

سماكة(كاملةلكلصالة.10.سم0م*2م*ارتفاع8الخلية)طولوصلبمتماسكبأبعاد

منالنوعغيرالمعادومنالصنفالغذائياليتفاعل1عددافقيخزانبالستيكتوريدوتركيب .6

مسلحةبالحديدتتحملعل صبةاسمنتيةتثبيتهيتملترمضلع2000سعةطبقات6معالمواد
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تنقيةلمعتركيبفلترويتمتزويدهبكافةالتوصيالتوالتشبيكاتالعادةضخالمياه.وزنالخزان

 .الشوائب

 صيانةالمراوحوالتأكدمنكفاءتهافيتبريدالبيت. .7



 مواصفات لوحة الكهرباءثالثاً: 

أمبير(تحتويعل لمباتإشارة+سلكترات63فاز)3توريدوتركيبوتشغيللوحةكهربائية.1

 أسبوعي+2،3عدد  ديجتال ديجتالمعحساس+تايمر وضعيات+ثيرموستاتحرارة

6أمبيرعدد16فاز1+أوفرلودللتحكمبالمراوح+حمايةفازفيلر+قاطع2كونتاكتورعدد

 الستائرعدد لنظام لود أوفر 2+كونتاكور الستائرعدد لنظام 4وضعيتين+،1+سلكتر

نباللوحة.عل جامطريةأباريز

يزودالبيتبجميعالتوصيالتالكهربائيةالداخليةعل انتكونمحميةومثبتةفيالبيتبمرابط.2

.مقاومةللحرارة

 .تمديدالكوابلداخلبربيشحلزونيمقاومللحرارةوبحسبتعليماتالمشرف.3

4 . داخلها الكهربائية الكوابل يتموضع البيتبترنكاتخاصة تزويد للحفاظعل الكوابلمنيتم

 .لقطعالالزمةلتثبتهاعل الهيكلالتلفوجميعا

5. تثبت2عددمطريمزدوجموفرللطاقةنيونكهرباءبالبيتيدتزو. غرفةالمدخلوعندعند

.لبيتمدخلا

.يجبانتكونالقطعالكهربائيةذاتمنشأاوروبي.7

 

 :Misting نظام التضبيبرابعاً: 

منالجهةالخلفيةللبيتصالةالال داخلالماءملممنخزان50توصيلخطماءرئيسيبقطر -

 .(التبريد)جهةخاليا

ينخطعددملم50ملمبالخطالرئيسيالــ32موسماكة27بيشبولياثلينبطولاتوصيلبر -

 .مترمنمستوىسطحاألرض2الطاوالتوعل إرتفاعفوقعل طولالبيت

 .م1*1(اونزلتضبيبتغطيمساحةMistبمنقطاتضبابية)تزويدكافةالخطوط -

 تركيبقاطع)محبس(عل كلخطعندمنتصفالبيت. -

منالنوعغيرالمعادومنالصنفالغذائياليتفاعل1عددبالستيكماءخزانتوريدوتركيب -

مسلحةبالحديدتتحملصبةاسمنتيةعل تثبيتهلترمضلعيتم2000طبقاتسعة6معالمواد

ويتمتزويدهبكافةالتوصيالتوالتشبيكاتالعادةضخالمياهمعتركيبفلترلتنقية.وزنالخزان

 الشوائب.

منظمضغطمعفاز1كهرباءونظامحصان2اوروبيبقوةمنشأماءمنمضخةتوريدوتركيب -

 .كافةالمستلزماتللتركيبوالتشغيل)ايزيبرس(و

 .توماتيكيبالتضبيبمنخاللساعةتحكم)مؤقت/تايمر(ومنظمنظامتحكمأ -

داخل - والرطوبة فيالصالةحساسلقياسالحرارة التضبيبومعلقومثبتجيدا مربوطبنظام

 .البيتمنتصف

واحدمنبدايةال نهايةخطالتضبيبوتركيبخطوطالتضبيبعل مستوى - تثبيتها عل يتم

بمايضمنالمحافظةعل استقامةيكونمرفوعفوقحماالتالبيتيدالمجلفنالحدجسرقويمن

مثبتجيدافوقالحمالةبواسطةمرابطانيكونوالخطتحتالستارة/البراديالمتحركةالداخلية
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للماءبعدغلقالنظاممعوضعمياهبداخلةوعدموجودمشاكلتنقيطلضمانعدمتجمعالجيدة

 .الماءالمتبقيداخلالخطوطلتفريغالنظاممضخةالكترونيمعحساسيفتحبعدغلقمحبس

التحكمالكهربائيةولوحةخزانالماءمعوالتشبيكاتكافةالتوصيالتوالقطعضرورةالتاكدمن -

في وربطها والحساس والمنظم التحكم ساعة بكفاءة عملها يضمن وبما تكون صالةان كل

 .يةمفصولةعنالثان

 

تزود بنظام ري مكون من:النظام الري: خامساً: 

-  منالنوعغيرمعادمتر40بطولانش1بارحجم6ضغطpvcخطمواسيرمننوعالـــ

أحدتصنيعهومعالجضدالموادالكيماويةعل طولالبيتمنمصدرالماءحت النهايةوعل 

بواسطةالبيتجانبي تماما عل استقامته والمحافظة تثبيته االسمنتيةعل انيتم وفوقالصبة

2عددانش½مرابطقويةومتينةخاصةمقاومةللحرارة،يزودكلخطريبمحابسوحنفيات

ل انيتمتثبيتالحنفيةبمتانةوبعيداعنالممراتوتشبيكوتوصيلالخطوطمعخزانالماءع

 .والتوصيالتمنالنوعالممتازوالمتحملللظروفالحراريةالموادالكيماويةمعكافةالقطع

منالنوعغيرالمعادومنالصنفالغذائياليتفاعل1عددبالستيكماءخزانتوريدوتركيب -

مسلحةبالحديدتتحملعل صبةاسمنتيةتثبيتهلترمضلعيتم2000طبقاتسعة6معالمواد

الخزان توزن ويتم . والتشبيكات التوصيالت بكافة لتنقيةلزويده فلتر تركيب مع المياه ضخ

 الشوائب.

وتركيب - توريد منمضخة اوروبيعدد 1منشأ منظمضغط)ايزيبرس(حصانمع1قوة

 .مستلزماتوكافةال

 ل:يشتتبنشات او طاوالت الالستاندات او السادسا: 

ولعل طبينالخطينممرخدمةكمتر1معتركمسافةالطاوالتمنخطينبتصممالصالة -

.منالجهتينسم90معتركفاصلبينالجوانبومنجهةواجهاتاللكسانالجانبيهالبيت

طاوالت4وبعدد(سمارتفاع90)،(معرض1,6)،(مطول3)بابعادالطاوالتعل انتكون -

للخطين.تالطاو8اجماليلكلخطوبعدد

سم3*3المجلفنةالصاجمنالزواياوحديدمنالصاجTعبارةعنفريمالوجهالعلويللطاولة -

ملم3.5سماكة . ب الداخل من الصاجمنTمقسمة المجلفن سماكة3الحديد كل3.5سم ملم

.مبالمقابلله3يوصلاالطارالخارجيبطولعبارةعنقاطعسم60

-  الشبك من لوح تركيب يتم الصاج 3*3المجلفن سماكة الزوايا3سم اسفل من وتلحيمه ملم

 عدد ودعم تقوية الشبكجسر ويركباسفل بالكامل درز اللحام بحيثيكون من2والقواطع

.ملم2سمسماكة3*6الحديدالمجلفنالصاج

الطاوالت - ارجل 90بارتفاع سطح عن سم اإلسمنتية تيوباتاألرضية عن الصاجمنعبارة

ارجللكلطاولةويتمتركيبقاعدة10ملمبحيثيتمتركيب2سمسماكة3*6الحديدالمجلفن

ملم2سم10*10بارةعنبليتحديدملحومةجيدالكلواحدهمناالرجلع

توصلاالرجلالمركبةلXسممنقاعدةالرجلب20يتمتدعيمالطاولةمناالسفلعل ارتفاع -

.االبعضل الزوايااالربعةببعضهع

يتمازالةزوائداللحاموتنعيمهاوتاسيسهافيمادةدهانضدالصداوالدهانبلونيتناسبمعلون -

 .)الصاج(الطاولةاالصلي
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 ً  التضليل / البرادي العلوية:: سابعا

موبطول5,5يتمتركيبشبكحراريمقوىمرنيغطيكافةمساحةالصوبةعنداللزومبعرض -

أو2,4متروعل ارتفاع26 تحكم عل نظام بناءا تفتحوتغلقاتوماتيكيا عنسطحالصبة م

.حساساتاويدوياعندالحاجة

- ( التحكمenergy safe20%،(shading 50%الشبك عل  تعمل منسوجة مواد من ومكون

والبوليباإلضاءةوالحرارةوالرطوبةداخلالبيتالصالة،وهيعبارةعنخيوطمنااللمنيوم

ايثلينوهيالمستخدمةللتحكمبالتظليلوالحرارةويكونبينالخيوطفتحاتليتمالتحكمبالتظليل

وخيوطالبوليايثلينتعمل الشمس، وتعملعل عكساشعة للصداء مقاومة وخيوطااللمنيوم

 عل منعخروجالحرارةوعل توفيرالطاقة.

،عل وحدةلكلمتر2,75متساويةفيالحجمبعرضوحداتانيتمتقسيمالشبكاوالبردايةلعدة -

 .انيتمالفتحواالغالقعل هذهالمسافة

.ويحتويعل قابليةممتازةللفتح%60-50بنسبةتضليلوخضراستخدامالشبكمناللوناال -

 .لجويةواالغالقواليأخذحيزكبيرعندالضمونوعيةالشبكالتسمحبارتفاعالرطوبةا

-  المعدنيةان االكسسوارات كافة تكون وان تدعيم وتيوبات حركة بعامود مزود النظام يكون

403RWوالبالستيكيةمننوعيةجيدةمعالجةضدالصداوالتعفن،مزودبماتورحركةمننوع

3ملمو4هيرتزواالسالكوالوصالتالكهربائيةمنسماكة50فولت،220والتيارالكهربائي

 .خطوط

-  عامودية لكلقطعةويتممتر2إرتفاعمترو3بطولقطعتينمتحركةمنالشبكتركيبستارة

 تركيبهاعندمنتصفالبيت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   انشروط انخاصت بؼطاء إػادة حأهٍم وصٍاَت بٍج زراػً يحًً يبرد أحادي 

 

 يٍ قبم كافت انًقاونٍٍ قبم انخقذو بانؼرض.وحانت انبٍج انسجاجً انقائى  يؼاٌُت انًوقغ -1

 حسهٍى انهوازو انقذًٌت انى يأيور انًسخودع وانخخهص يٍ األَقاض ال يكاٌ او يكب َفاٌاث رسًً -2

 وحسب األصول.خارج انًركس 

وانكفانت نًذة سُت يٍ انرئٍسً /انبقؼت  ًركسيوقغ انانؼرض ٌشًم انخورٌذ وانخركٍب وانخشغٍم فً  -3

 .  األونً انرسًً حارٌخ اإلسخالو

ورسوم والضريبة العامة على المبيعات والضرائب األردنية  المعدات واألجهزة معفاة من الرسوم -4
 حسب الكتاب المرفق.  طوابع الواردات 

سٍخى حُظٍى يسخُذ انصرف بقًٍت انؼطاء بانذٌُار األردًَ وسٍخى ححوٌم انًبهغ نصانح انشركت بانٍورو  -5

بًا ٌؼادل قًٍت يسخُذ انصرف وحسب سؼر صرف انسوق بخارٌخ حُظٍى يسخُذ انصرف وٌخحًم 

 انًسخفٍذ )انًورد( رسوو انخحوٌالث وانؼًوالث انبُكٍت.

  ٌوياً يٍ حارٌخ حبهٍغ قرار اإلحانت. 66خسهٍى انيذة  -6
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