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مدير عام شركة مياه اليرموك  
 

وفقًا لمتعميمات والشروط العامة والخاصة بيا فإنني أقدم عرضي  (C-T-G-0021-0063)         بناًء عمى دعوة العطاء رقم 
وأوافق عمى أن أقوم بتوريد كل أو بعض الموازم المعروضة باألسعار والشروط والمواصفات المبينة في ىذا العرض  

 
نني ألتزم بأن يظل ىذا العرض قــائمًا لمدة  يومًا اعتبارًا من التاريخ المحدد من قبمكم كاخر موعد لاليداع وأفــوض  (  120  )        وا 

شركتنا في كافة اإلجراءات والتبميغات المتعمقة بيذا العرض لدى دائرتكم  / بتمثيل مؤسستنا   (                                   )السيد 
                                                                                                                                                                                         

 
المفوض بالتوقيـــع 
 

 (                                              ):إسم المناقص 
: الخاتــــم  

 
 (                                              ):العنـــوان  

 
 (                       )فاكس  (                     )ىاتف  (                 )الرمز البريدي  (             ):ب  . ص 

 ______________________________________________________________________
 

 : (أبين فيما يمي جميع المرفقات التي يتكون منيا عرضي  )المرفقات 
1 )
2 )
3 )
4 )
 
 

 :مالحظــــات 

 

. يجب أن يعبأ ىذا النموذج بالكامل وأن يرفق بالعرض عند تقديمو إلى الدائرة  .1
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 رؼ١ٍّبد اٌلفٛي فٟ اٌؼطبء
 

رؼزجو ٘نٖ اٌزؼ١ٍّبد ِىٍّخ ٌٍشوٚؽ اٌؼبِخ ٚاٌقبطخ ٌٍزؼبلل ٚرىْٛ ٌٙب فٟ اٌزطج١ك لٛح ػمل ٌٍشواء ٍِٚيِخ 

. ٌٍّٕبلظ١ٓ ٌٍٚغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ ؽك اٍزجؼبك اٞ ػوع غ١و ٍِزيَ ثىً اٚ ثؼغ اٚ اؽل ثٕٛك ٘نٖ اٌزؼ١ٍّبد 

 

: اػلاك ٚرمل٠ُ اٌؼوٚع : اٚال 

 

 ال ٠َّؼ ثبالشزوان اال ٌٍشووبد اٌّؼزّلح ٚاٌَّغٍخ .1

 اٌؼطبء ٚصبئك وبفخ ٠ٚٛلغ ٠ٚقزُ اٌؼطبء ثٛصبئك اٌّوفمخ ٚإٌّبمط اٌغلاٚي ػٍٝ ٚاٍؼبهٖ ػوػٗ إٌّبلض ٠ؼل .2

 ِؼٍِٛبد اٚ ٚصبئك اٞ ٠ؼ١ف اٌؼطبء اْ ٚصبئك اٌٝ ثبالػبفخ ٌٍّٕبلض ٠ٚؾك وبٍِخ اٌؼوع ػّٓ ٠ٚملِٙب

ػٍٝ اٌّزؼٙل ػٕل رؼجئخ اٌؼوع اٌّملَ ِٕٗ اٌم١بَ ثبٌقزُ ٚاٌزٛل١غ ػٍٝ ػوٚه٠خ أٙب ٠ٚوٜ اػبفزٙب فٟ ٠وغت

 .وبفخ طفؾبد اٌؼطبء ِٚغٍف ػوع اٌَؼو اٌّملَ

 .ِبئخ ٚػشوْٚ ٠ِٛبً ِٓ اٌزبه٠ـ اٌّؾلك وآفو ِٛػل إل٠لاع اٌؼوٚع  (120)ِلح ٍو٠بْ اٌؼوع ال رمً ػٓ  .3

 اٌّٛافك اٌضالصبءآفو ِٛػل الٍزالَ اٌؼوٚع ػٍٝ اٌؼٕٛاْ اٌّنوٛه أكٔبٖ اٌَبػخ اٌؾبك٠خ ػشو طجبػ ٠َٛ  .4

20/4/2021.  

فٟ ؽبي ٚعٛك اػزواػبد ػٍٝ اٌّٛاطفبد اٚ اٌشوٚؽ اٚ اٌزؼ١ٍّبد اٌٛاهكح فٟ ٘نا اٌؼطبء ف١زٛعت ػٍٝ  .5

ٚلجً اٌّٛػل إٌٙبئٟ ٌزمل٠ُ اٌؼوٚع ا٠ّٙب ٘ب إٌّبلض رمل٠ُ اػزواػٗ فالي فَّخ  ا٠بَ ػًّ ِٓ ربه٠ـ ٔشو

 .اٍجك

 اٚ ثبئزالف أٚ ِٕفوكا وبْ ٍٛاء اٌّبكح ٌٕفٌ أٚ اٌؼطبء ٌٕفٌ ػوع ِٓ اوضو ٠ملَ اْ ٚاؽل ٌّٕبلض ٠غٛىال  .6

 .افو ِٕبلض ِغ ثشواوخ
 :٠واػب ِب ٠ٍٟ (اما ٍّؾذ ثنٌه ٚصبئك اٌشواء )ػٕل رمل٠ُ ػوع ثل٠ً  .7

 ٌٕفٌ اٌّبكح فؼٍٝ إٌّبلض اْ ٠نوو ػٍٝ ػوػٗ االطٍٟ ٚثبٌؾجو ثل٠ً افز١بهٞفٟ ؽبي رمل٠ُ ػوع  . أ

 .اٌَّبػ ثنٌه فٟ ٚصبئك اٌشواءفٟ ؽبي رُ ٚمٌه  ِوفمب ثٗ ثل٠الاالؽّو اْ ٕ٘بن ػوػبً 

 . ػٍٝ ّٔٛمط رمل٠ُ اٌؼوٚع االطٍٟ ِٛلؼب ِٚقزِٛب ِٓ إٌّبلض اٌجل٠ًاْ ٠ملَ اٌؼوع  . ة

 .اٞ غّٛع اٚ رش٠ٛٗ فٟ إٌّبلظخ ٠فمل إٌّبلظٗ ل١ّزٙب ٠ٚؾوَ إٌّبلض ؽك االشزوان .8

ػٍٝ إٌّبلض أٚ ِٓ ٠فٛػٗ  اؽؼبه اٌؼوع  اٌّملَ  ِٓ  لجٍٗ  فٟ ِغٍف ِغٍك ثبؽىبَ ِٚقزَٛ ِٚؼْٕٛ  .9

 :ثبٍُ 

  ِل٠و٠خ اٌؼطبءاد ٚ اٌّشزو٠بد – شووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن 

  ُاٌؼطبء هل:  C-T-G-0021-0063      

 اٍُ إٌّبلض : .................................... 

  ْاٌؼٕٛا :............................................    

 

ٚ ٚػغ اٌّغٍف شقظ١ب فٟ اٌظٕلٚق اٌّقظض ٌٍؼطبءاد ثؾؼٛه ِٛظف اٌؼطبءاد ٚاٌزٛل١غ ػٍٝ ٍغً 

 ".اال٠لاع اط١ٌٛب

 . ال رمجً اٌؼوٚع اٌٛاهكح اٌٝ اٌشووخ ثبٌفبوٌ اٚ اٌجو٠ل االٌىزوٟٚٔ .10

طفؾبد ِٚوفمبد اٌؼطبء ِٚل٠و٠خ اٌؼطبءاد غ١و َِئٌٚخ ػٓ فملاْ اٚ ٔمض اٞ  ػٍٝ إٌّبلظ١ٓ اٌزبول ِٓ .11

ِوفك اٚ طفؾخ ثؼل شواء ٚصبئك اٌؼطبء ٚ ٠زؾًّ إٌّبلض َِئ١ٌٚخ ػلَ ل١بِٗ ثبٌزلل١ك ٚ اٌزؤول ِٓ اوزّبي 

 . اٌٛصبئك 

 .اٌؼوٚع ٌزمل٠ُ ِٛػل وؤفو اٌّؾلك ٚاٌّٛػل اٌزبه٠ـ ثؼل اٌؼوٚع ػٍٝ رؼل٠الد أٞ اعواء اٚ ٍؾت ٠مجً ال .12

َظاو ٠ؼزجو رمل٠ُ ػوع إٌّبلض اٌزياِبً ِٕٗ ثؤٔٗ ِطٍغ ِٚزفُٙ ٌغ١ّغ اٌّٛاك ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌظبكهح ثّٛعت  .13
 ٌلٜ شووخ  ٔظبَ اٌّشزو٠بد اٌؾى١ِٛخ ٚرؼ١ٍّبرٗ اٌّؼّٛي ثٗ فٟ شووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن2019ٌَٕخ   (28)هلُ 

 .١ِبٖ ا١ٌوِٛن ٚرؼل٠الرٗ ٚٚصبئك كػٛح اٌؼطبء ٚإٌّبمط اٌّوفمٗ
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٠خ ٌّلح فَّخ ا٠بَ ػًّ  ٚاما ٌُ ٠ؼزوع اٞ ِٕبلض ػٍٝ اٌمواه فالي رٍه اٌّلح ة٠زُ االػالْ ػٓ االؽبٌخ اٌّجل .14

رظجؼ االؽبٌخ ٔٙبئ١خ ثؼل اٌّظبكلخ ػ١ٍٙب ١ٍٚزُ رؼ١ٍك االؽبٌخ اٌّجلئ١خ ػٍٝ ٌٛؽخ االػالٔبد اٌقبطخ ثبٌشووخ 

 .فٟ ِل٠و٠خ اٌؼطبءاد ٚاٌّشزو٠بد ٚػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ ٌٍشووخ

ػٍٝ اٌَبك اٌّزؼٙل٠ٓ اٌن٠ٓ ٠ؾبي ػ١ٍُٙ اٞ ِٓ اٌّٛاك اؽبٌخ ِجلئ١خ االٌزياَ ثّواعؼخ ِل٠و٠خ اٌؼطبءاد  .15

 ٚاٌّشزو٠بد ٌالؽالع ػٍٝ َِٛكح االؽبٌخ ٚاٌزج١ٍغ اٌّجلئٟ ثبالؽبٌخ ِٓ لجً شقض ِقٛي ٚفالي فَّخ ا٠بَ 

ػًّ ِٓ ربه٠ـ اشؼبهُ٘ ثنٌه ِٓ لجً ِل٠و٠خ اٌؼطبءاد ٚاٌّشزو٠بد ٟٚ٘ اٌّلح اٌمب١ٔٛٔخ ٌالػزواع ػٍٝ 

. اٌمواه اٌّجلئٟ ٚفٟ ؽبي ػلَ ِواعؼزُٙ ١ٍزُ ا١ٌَو ثبالؽبٌخ إٌٙبئ١خ ٚاػزجبهُ٘ ِٛافم١ٓ ػٍٝ االؽبٌخ 

 .٠ٍزيَ إٌّبلض ثؼل االؽبٌخ إٌٙبئ١خ ػ١ٍٗ ثزٕف١ن اٌّزطٍجبد اٌٛاهكح ثبٌزؼبلل ٚارّبَ اٌزٛه٠ل .16

 .اٌّؾبوُ االهك١ٔخ ٟ٘ اٌغٙخ اٌمؼبئ١خ اٌٛؽ١لح اٌّقٌٛخ ثبٌٕظو فٟ أٞ كػٛح لؼبئ١خ رٕشؤ ث١ٓ اٌّزؼبلل٠ٓ .17

 

: فطبة اٌزغط١خ : صب١ٔبً 

 

 :ػٍٝ إٌّبلض اهفبق فطبة اٌزغط١خ ثبٌؼوع اٌّملَ ِٕٗ ٠شًّ ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌزب١ٌخ  

 .اعّبٌٟ ػلك اٌجٕٛك إٌّبلض ػ١ٍٙب ٚاهلبِٙب  .1

 .ل١ّخ وفبٌخ اٌلفٛي اٌّملِخ ِغ اٌؼوٚع ػٍٝ اْ رؾَت ثٕبء ػٍٝ اػٍٝ ٍؼو فٟ ؽبي رمل٠ُ ػوع ِواكف .2

 .اعّبٌٟ ل١ّخ اٌؼوع ػٍٝ اْ رؾَت ثٕبء ػٍٝ اػٍٝ ٍؼو فٟ ؽبي رمل٠ُ ػوع ِواكف .3

 .موو اٞ ِوفمبد افوٜ .4

 

: االٍــؼبه : صبٌضبً 

ػٍٝ اٍبً رٛه٠ل اٌّٛاك ٌَّزٛكػبد شووخ ١ِبٖ  رؾلك األٍؼبه اإلفواك٠خ ٚاإلعّب١ٌخ ِفمطخ ثبٌل٠ٕبه األهكٟٔ .1

 شبٍِخ وبفخ اٌوٍَٛ اٌغّوو١خ ٚاٌوٍَٛ ٚاٌؼوائت األفوٜ ثّب ف١ٙب اٌؼو٠جخ َِزٛكع ٚاكٞ اٌؼوة/ ا١ٌوِٛن 

اٌؼبِخ ػٍٝ اٌّج١ؼبد ٠ٚئفن ثبٌم١ُ اٌّضجزخ وزبثخ اما ِب افزٍفذ ِغ اٌم١ُ اٌّضجزخ ثبألهلبَ وٍّب ؽمك مٌه ِظٍؾخ 

 .شووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن 

ث١بْ هلُ اٌزَغ١ً فٟ شجىخ اٌؼو٠جخ اٌؼبِخ ػٍٝ اٌّج١ؼبد ِٓ لجً إٌّبلض ٚػوٚهح رضج١زٙب ػٍٝ اٌفٛار١و ٚموو  .2

 .االٍُ ثشىً ٚاػؼ ٚهلُ طٕلٚق اٌجو٠ل ٚهلُ اٌفبوٌ ٚاٌٙبرف ٚرؾل٠ل إٌّطمخ ٚاٌوِي اٌجو٠لٞ

 

: ؽو٠مخ اٌلفغ : هاثؼبً 

 

اٞ ر١ٍَُ اٌجؼبئغ فٟ  )٠زُ كفغ ل١ّخ اٌّٛاك اٌّٛهكٖ ِٓ فالي شووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن ثؼل اٌز١ٍَُ إٌٙبئٟ  .1

 )  ِٓ لجً ٌغٕخ االٍزالَ اٌّقزظخاٌَّزٛكػبد ٚلجٌٛٙب ثظفخ ٔٙبئ١خ

 .اٌلفغ ثبٌل٠ٕبه االهكٟٔ ٚؽَت لواه االؽبٌخ .2

 

: اٌىفبالد : فبَِبً 

 

صالصخ ثبٌّبئخ ِٓ ل١ّخ اٌٍٛاىَ اٌّواك رٛه٠ل٘ب وىفبٌخ  (%3)٠وفك ِغ وً ػوع ش١ه ِظلق ٚثَٕجخ ال رمً ػٓ  .1

ٚفٟ ؽبي رؼنه رمجً وفبٌخ ثٕى١خ  )كفٛي اٌؼطبء طبكهح ػٓ اؽل اٌجٕٛن اٌؼبٍِخ فٟ اٌٍّّىخ االهك١ٔخ اٌٙبش١ّخ 

٠َٛ ِٓ ربه٠ـ ا٠لاع اٌؼوٚع ٌنٌه اٌؼطبء الِو شووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن  (120)ٚطبٌؾخ ٌّلح (غ١و ِشوٚؽٗ

 .ٚؽَت اٌشوٚؽ اٌؼبِخ ٚإٌّٛمط ٚثقالف مٌه ال ٠مجً اٌؼوع

ػٍٝ اٌّزؼٙل اٌنٞ ٠ؾبي ػ١ٍٗ اٌؼطبء اٚ عيء ِٕٗ ِواعؼخ ِل٠و٠خ اٌؼطبءاد ٚاٌّشزو٠بد الٍزىّبي رمل٠ُ وفبٌخ  .2

 ا٠بَ ِٓ 10 فالي  ٚهٍَٛ اٌطٛاثغ ٚرٛل١غ االرفبل١خ  ِٓ ل١ّخ اٌّٛاك اٌّؾبٌخ ػ١ٍٗ (%10)ؽَٓ رٕف١ن ثم١ّخ

 .ربه٠ـ اشؼبه االؽبٌخ إٌٙبئٟ ٚمٌه رغٕجبً ٌّظبكهح رب١ِٓ كفٛي اٌؼطبء

 .ِٓ ل١ّخ االؽبٌخ   (%5) ثزمل٠ُ وفبٌخ ط١بٔخ ثَٕجخ اٌّزؼٙل اٌنٞ ٠ؾبي ػ١ٍٗ اٌؼطبء٠ٍزيَ  .3

 .رملَ ع١ّغ اٌىفبالد ثبٍُ شووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن .4
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: اٌغواِبد : ٍبكٍبً 

 

. ٠طجك ِب ٚهك فٟ اٌشوٚؽ اٌؼبِٗ ٌٍلفٛي فٟ اٌؼطبء ف١ّب ٠قض اٌّقبٌفبد ٚاٌزغو٠ُ

 

 

 

: رمل٠ُ اٌؼوٚع : ٍبثؼب

 

 :ِغٍك ِٚقزَٛ ػٍٝ اٌؼٕٛاْ اٌزبٌٟ ِغٍف ٠غت رمل٠ُ اٌؼوٚع ٚاٌٛصبئك اٌلاػّٗ ٌٙب ثب١ٌل فٟ  

 

 

 اٌّووي– شووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن 

ِل٠و٠خ اٌؼطبءاد ٚاٌّشزو٠بد 

شبهع ثغلاك  -  اهثل

http://www.yw.com.jo 
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انجضء انشاتع 
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اٌشـــوٚؽ اٌؼبِخ  
 

ٚأ٠خ ِواٍالد أفوٜ ِٓ ِملَ ٚ اٌّالؽك اٌّٛاطفبد اٌف١ٕخ ٚاٌشوٚؽ اٌؼبِخ ٚاٌقبطخ ٚاٌؼوع اٌّملَ  -

.  ال رزغيأ ِٓ ٚصبئك اٌؼطبء عيءاٌؼوع ِٚٛافك ػ١ٍٙب ِٓ شووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن  رؼزجو 

 ٔظبَ اٌّشزو٠بد اٌؾى١ِٛخ ٚرؼ١ٍّبرٗ 2019ٌَٕخ   (28)اٌشوٚؽ اٌؼبِخ اٌّوفمخ ٚاٌٛاهكح فٟ ٔظبَ هلُ  -

اٌّؼّٛي ثٗ فٟ شووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن عيء ال ٠زغيأ ِٓ ٚصبئك اٌؼطبء ِب ٌُ رزؼبهع ِغ اٌشوٚؽ اٌقبطخ ٚفٟ 

 .ؽبٌخ رؼبهػٙب رؼزّل اٌشوٚؽ اٌقبطخ

 .ؽٛاثغ اٌؼمل ٚهٍَٛ اإلؽبٌخ ٚأ٠خ هٍَٛ اػبف١خ أفوٜ رؼٛك ػٍٝ اٌّزؼٙل اٌّؾبي ػ١ٍٗ اٌؼطبء  -

 .اعٛه االػالْ ػٍٝ ِٓ ٠وٍٛ ػ١ٍٗ اٌؼطبء ِّٙب رىوهد -

 

:- اٌزؤ١ِٕبد ٚاٌؼّبٔبد : أٚال 

 

ِٓ ل١ّخ اٌؼوع ٚ رجمٝ طبٌؾخ  ( % 3 )ٌٍلفٛي فٟ اٌؼطبء ثَٕجخ  (أٚ ش١ه ِظلق  )٠وفك ثبٌؼوع وفبٌخ ثٕى١خ  .1

 .٠ِٛب اػزجبها ِٓ ربه٠ـ فزؼ اٌؼوٚع  (120)ٌّلح 

 :رؼبك رؤ١ِٕبد اٌلفٛي فٟ اٌؼطبء اٌٝ ِمل١ِٙب ِٓ إٌّبلظ١ٓ ٚفمبً ٌّب ٠ٍٟ . أ .2

 .اٌٝ اٌن٠ٓ أزٙذ ِلح ٍو٠بْ ػوٚػُٙ ٌُٚ ٠وغجٛا ثزّل٠ل٘ب ثٕبء ػٍٝ ؽٍجُٙ اٌقطٟ  .1

 .ٚرٛل١غ االرفبل١خاٌٝ اٌن٠ٓ عود االؽبٌخ ػ١ٍُٙ ثؼل رمل٠ُ رب١ِٓ ؽَٓ رٕف١ن  .2

 إٌّبلظ١ٓ ثبٍزضٕبء اإلؽبٌخ إٌٙبئٟ لواه ػ١ٍُٙ اٌّؾبي رجٍغ ثؼل ػ١ٍُٙ االؽبٌخ رزُ ٌُ اٌن٠ٓ إٌّبلظ١ٓ اٌٝ .3

 ػٍٝ اٌفبئي إٌّبلض رٛل١غ ثؼل اال ا١ٌُٙ اٌلفٛي رؤ١ِٕبد اهعبع ٠زُ ال اٌن٠ٓ ٚاٌضبٌش اٌضبٟٔ طبؽجٟ اٌؼوع

 .اٌقطٟ ؽٍجُٙ ثلْٚ ا١ٌُٙ اٌزؤ١ِٕبد ٚرؼبك اٌزٕف١ن ُؽَٓ رؤ١ِٓ االرفبل١خ ٚرمل٠ُ

 

اما اٍزٕىف إٌّبلض ػٓ االٌزياَ ثؼوػٗ اٚ ٌُ ٠مُ ثبرّبَ اٌّزطٍجبد اٌالىِٗ ٌٍزؼبلل ٚرٛل١غ اِو اٌشواء اٚ ِب .    ة

٠مَٛ ِمبِٗ فالي اٌّلح اٌّؾلكح فٟ ٘نٖ ا١ٌَبٍخ رظبكه ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ ل١ّخ رب١ِٓ اٌلفٛي ا٠واكاً ٌٍشووخ ثّب 

 .  ِٓ ل١ّزٙب  (%3)٠زٕبٍت ٚل١ّخ اٌّبكح اٚ اٌّٛاك اٌزٟ اٍزٕىف ػٕٙب ٚثّب ال ٠مً ػٓ 

 

ػشوح ا٠بَ ػًّ  (10)ِٓ اعّبٌٟ ل١ّخ اإلؽبٌخ فالي  (%10)٠ملَ طبؽت اٌؼوع اٌفبئي وفبٌخ ؽَٓ رٕف١ن ثَٕجخ  .3

 . ِٓ رج١ٍغٗ ثبشؼبه االؽبٌخ إٌٙبئ١خ ٚرجمٟ طبٌؾخ ؽ١ٍخ فزوح رٕف١ن االرفبل١خ

٠ؼبك رؤ١ِٓ ؽَٓ اٌزٕف١ن اٌٝ اٌّزؼٙل ثؼل رٕف١نٖ وبفخ شوٚؽ اٌؼمل ثّٛعت ؽٍت فطٟ ثبالفواط ػٓ اٌزب١ِٓ ِٓ  .4

 .االط١ٌٛخ ٚرمل٠ُ اٌؼّبٔبد اٌّطٍٛثخ ؽَت شوٚؽ اٌؼملاالٍزالَ اٌشووخ ثؼل اٌزبول ِٓ اٌٛصبئك 

 اٌٝ اٌزؤ١ِٓ ٘نا ٠ٚؼبكِٓ ل١ّخ االؽبٌخ   (%5) ثزمل٠ُ وفبٌخ ط١بٔخ ثَٕجخ اٌّزؼٙل اٌنٞ ٠ؾبي ػ١ٍٗ اٌؼطبء٠ٍزيَ  .5

 .اٌشووخ فٟ اٌَّزف١لح اٌغٙخ ِٓ مِخ ثواءح ٠ملَ أْ ثؼل اٌّزؼٙل

 ٚ اعواء  اٌزؤ١ِٓ ل١ّخ ِظبكهح اٌّقزظخ ٌٍغٕخ اٌشواء  ف١ؾك اٌّطٍٛثخ، اٌظ١بٔخ ثزمل٠ُ اٌّزؼٙل أفً اما .6

 . األٍؼبه فوٚق ٖٚرؾ١ًّ اٌّزؼٙل ؽَبة ػٍٝ اٌظ١بٔخ

 ٠ملَ اٌّزؼٙل ػّبٔخ فط١خ ِٓ ٍٛء اٌّظٕؼ١خ ِظللبً ِٓ وبرت اٌؼلي ثىبًِ ل١ّخ اٌٍٛاىَ اٌّؼّٛٔخ ِؼبفبً   .7

 .فَّخ ػشو ثبٌّبئخ ِٓ ل١ّزٙب ٌّلح ٍٕخ (%15)ا١ٌٙب

٠ٍزيَ اٌّزؼٙل ثبٍزجلاي اٌٍٛاىَ اٌزٟ صجذ ٍٛء ِظٕؼ١زٙب فالي فزوح اٌؼّبٔخ اٌٛاهكح ثمواه االؽبٌخ ثٕبًء ػٍٝ رمو٠و  .8

اٚ ٌغٕخ ف١ٕخ رشىٍٙب ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ ثبٍزجلاٌٙب ثٍٛاىَ عل٠لح ػٍٝ ٔفمزٗ ثّٛعت /ٌغٕخ ف١ٕخ ِٓ اٌشووخ ٚ

الواه فطٟ ِٛلغ ِٕٗ ثنن ٚفٟ ع١ّغ االؽٛاي ٠غت اْ ٠زُ اٍزجلاٌٙب فالي شٙو٠ٓ وؾل الظٝ ِٓ ربه٠ـ اشؼبهح 

ثنٌه ِٓ ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ ٌٍٚغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ فوع غواِخ رزٕبٍت ِغ ِلح اٍزجلاي اٌٍٛاىَ ٚاٌؼوه 

 .ٚإٌفمبد إٌبرغخ ػٓ مٌه ٠ٚؼبك اؽزَبة ِلح اٌؼّبٔخ ِٓ ربه٠ـ رملَ اٌٍٛاىَ اٌغل٠لح 
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  :  كػٛح اٌؼطبء ٚاػلاك ٚرمل٠ُ اٌؼوٚع ِٓ لجً إٌّبلظ١ٓشواء: صب١ٔب 

 

٠ملَ إٌّبلض اٌنٞ ٠وغت ثشواء كػٛح اٌؼطبء َٔقخ ِظللخ ػٓ هفظخ ِٙٓ ٍبه٠خ اٌّفؼٛي رقٌٛٗ طٕبػخ  .1

 .أٚ ث١غ أٚ رٛه٠ل اٌٍٛاىَ اٌّطٍٛثخ أٚ االرغبه ثٙب ، ٍٚغً اٌزغبهٞ اٌظبكه ػٓ ٚىاهح اٌظٕبػخ ٚاٌزغبهح 

ِمبثً ٚطٛي ِمجٛػبد ؽَت االطٛي  (غ١و َِزوكح)اٌّموهح  (اٌٛهل١خ)٠لفغ إٌّبلض صّٓ كػٛح اٌؼطبء  .2

 ٠ٚزٍَُ وبفخ ٚصبئك كػٛح اٌؼطبء ِٚوفمبرٙب

٠ؼل إٌّبلض ػوػٗ ٚفمبً ٌٛصبئك كػٛح اٌؼطبء ثؼل اْ ٠موأ ٘نٖ اٌٛصبئك ٠ٚزفُٙ ع١ّغ ِب ٚهك ف١ٙب ٚاما ٌُ رىٓ  .3

اٌٛصبئك وبٍِخ أٚ ٚعل ٔمظبً ف١ٙب فؼ١ٍٗ ؽٍت اٌٛص١مخ إٌبلظخ ِٓ اٌشووخ  ٠ٚزؾًّ إٌزبئظ اٌّزورجخ ػٍٝ ػلَ 

 .ل١بِٗ ثبٌزلل١ك ٚاالٍزىّبي ثظٛهح طؾ١ؾخ

ػٕل اٌز٠ٕٛخ فٟ كػٛح اٌؼطبء اٌٝ اْ اٌٍٛاىَ اٌّواك شواإ٘ب ٠غت اْ رزطبثك ِغ اٌؼ١ٕخ اٚ اٌؼ١ٕبد اٌّٛعٛكح فٟ  .4

اٌؼ١ٕبد ٚفؾظٙب اٌفؾض اٌالىَ لجً / اٌشووخ اٚ فٟ ِىبْ افو رؾلكٖ كػٛح اٌؼطبء فؼٍٝ إٌّبلض ِؼب٠ٕخ اٌؼ١ٕخ 

 .رمل٠ُ ػوػٗ ٚال ٠ؼف١ٗ االكػبء ثؼلَ االؽالع اٚ اعواء اٌّطبثمخ ٚاٌفؾض اٌالى١ِٓ ٠ٚؼزجو وبٔٗ اؽٍغ ػٍٝ اٌؼ١ٕخ

٠ؼل إٌّبلض ػوػٗ ٚاٍؼبهٖ ػٍٝ اٌغلاٚي ٚ إٌّبمط اٌّوفمخ ثلػٛح اٌؼطبء ٠ٚقزُ ٠ٚٛلغ ّٔبمط ػوع  .5

ٚعلاٚي اٌى١ّبد ٚاٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ فٟ كػٛح اٌؼطبء ٠ٚملِٙب ػّٓ اٌؼوع وبٍِخ  (Bid Form)إٌّبلظخ

٠ٚؾك ٌٍشووخ اٍزجؼبك اٞ ػوع غ١و ِزم١ل ثٙنٖ اٌغلاٚي ٚ إٌّبمط ٠ٚؾك ٌٍّٕبلض ثبالػبفخ اٌٝ ٚصبئك كػٛح 

اٌؼطبء اْ ٠ؼ١ف اٞ ٚصبئك اٚ ِؼٍِٛبد ٠وغت اػبفزٙب ٠ٚوٜ أٙب ػوٚه٠خ ٌزٛػ١ؼ ػوػٗ ٚػٍٟ اْ ٠ىزت 

ػٕٛأٗ اٌىبًِ ٚاٌلل١ك فٟ ػوػٗ ِزؼّٕبً اٌؼٕٛاْ  ٚاٌٙبرف ٚاٌفبوٌ ٌزوًٍ ا١ٌٙب اٌّقبؽجبد اٌّزؼٍمخ ثبٌؼطبء 

ٚػ١ٍٗ اْ ٠جٍغ اٌشووخ فط١بً ػٓ اٞ رغ١١و اٚ رؼل٠ً فٟ ػٕٛأٗ ٚرؼزجو ع١ّغ اٌّقبؽجبد اٌزٟ رزون ٌٗ فٟ 

. اٌؼٕٛاْ اٌّنوٛه اٚ روًٍ ا١ٌٗ ثبٞ ١ٍٍٚٗ اهٍبي وؤٔٙب ٚطٍذ فؼالً ٍٍّٚذ فٟ ؽ١ٕٙب 

٠غت اْ ٠ىْٛ ػوع إٌّبلض فبي ِٓ اٌّؾٛ اٚ اٌزؼل٠ً اٚ اٌشطت اٚ االػبفخ ٚاما الزؼذ اٌظوٚف مٌه ف١غت  .6

ػٍٝ إٌّبلض اٌزٛل١غ ثبٌؾجو االؽّو ثغبٔت اٌّؾٛ اٚ اٌزؼل٠ً اٚ اٌشطت اٚ االػبفخ ٚػ١ٍٗ وزبثخ اٌَؼو ثبٌولُ 

ٚاٌؾوٚف ٚػٍٝ إٌّبلض ونٌه اْ ٠نوو اٌَؼو االفواكٞ ٌٍٛؽلح ٌّٚغّٛع اٌٛؽلاد ٌىً ِبكح ٚونٌه اٌَؼو 

ٚث١بْ ا٠خ ػوائت اٚ هٍَٛ ِؼّٕخ فٟ اٌَؼو ٚثؾ١ش ٠ىْٛ اٌَؼو  (ٌغ١ّغ اٌّٛاك اٌّملَ ٌٙب)االعّبٌٟ ٌٍؼوع 

ٔٙبئ١بً غ١و لبثً ال٠خ رؼل٠الد ثبٌي٠بكح الؽمبً ٠ٚؼزجو اٌَؼو شبِالً اعٛه اٌزؾي٠ُ ٚاٌزغ١ٍف ٚثقالف مٌه ٠ؾك ٌٍغٕخ 

. اٌشواء اٌّقزظخ اْ رًّٙ اٌؼوع 

٠ملَ إٌّبلض اٌؼوع ِغ رب١ِٓ اٌلفٛي ثبٌؼطبء فٟ ِغٍفبد ِٕفظٍخ ِغ وزبثخ اٌّؾزٜٛ ػٍٝ اٌّغٍف ِٚٓ صُ  .7

ػٕٛاْ ٠ٚمَٛ ثغّؼٙب فٟ ِغٍف ٚاؽل ِغٍك ثبؽىبَ ٠ٚىزت ػ١ٍٗ اٍُ اٌشووخ اٌّملَ ٌٙب اٌؼطبء ٚاٌؼٕٛاْ  ٚاٍُ 

لُ اٌؼطبء ثقؾ ٚاػؼ ٚاٌزبه٠ـ اٌّؾلك وبفو ِٛػل ٌزمل٠ُ اٌؼوٚع ٚثقالف مٌه ٠ؾك ٌٍغٕخ هإٌّبلض اٌضبثذ ٚ

. اٌشواء اٌّقزظخ اْ رًّٙ اٌؼوع

٠ٛكع اٌؼوع ِٓ لجً إٌّبلض فٟ طٕلٚق اٌؼطبءاد ٌلٜ اٌشووخ لجً أزٙبء اٌّلح اٌّؾلكح ٌنٌه ٚوً ػوع ال  .8

. ٠ظً ٠ٚٛكع فٟ طٕلٚق اٌؼطبءاد لجً افو ِٛػل ٌزمل٠ُ اٌؼوٚع ال ٠مجً 

 

ػٍٝ اٌّزؼٙل ػٕل رؼجئخ اٌؼوع اٌّملَ ِٕٗ اٌم١بَ ثبٌقزُ ٚاٌزٛل١غ ػٍٝ وبفخ طفؾبد اٌؼطبء ِٚغٍف ػوع  .9

 .اٌَؼو اٌّملَ

 

٠ِٛبً  (120)٠ٍزيَ إٌّبلض اْ ٠جمٟ اٌؼوع اٌّملَ ِٕٗ ٔبفن اٌّفؼٛي ٚغ١و عبئي اٌوعٛع ػٕٗ ٌّلح ال رمً ػٓ  .10

 .ِٓ اٌزبه٠ـ اٌّؾلك وؤفو ِٛػل ٌزمل٠ُ اٌؼوٚع لبثٍخ ٌٍزغل٠ل ثّٛافمخ اٌطوف١ٓ

ػٕل ػلَ رؾل٠ل ِٛػل ٌزٛه٠ل اٌٍٛاىَ فٟ كػٛح اٌؼطبء فؼٍٝ إٌّبلض اْ ٠ج١ٓ ثبٌزؾل٠ل ِٛػل اٌزٛه٠ل ٚاما ٌُ ٠ؾلك  .11

ٚرؼٕٟ وٍّخ ؽبالً فالي اٍجٛع ِٓ ربه٠ـ طلٚه االشؼبه ثزج١ٍغ االؽبٌخ )ِٛػل اٌزٛه٠ل ٠ؼزجو اٌزٛه٠ل ؽبالً 

 .(إٌٙبئ١خ

ػٍٝ إٌّبلض اْ ٠ج١ٓ فٟ اٌؼوع اٌّملَ ِٕٗ ثٍل إٌّشؤ ٌٍٛاىَ اٌّؼوٚػخ ٚاٍُ اٌشووخ اٌظبٔؼخ ٚاٌّبهوخ  .12

 .ٚهلُ اٌىزبٌٛط اٚ إٌشوح اٌقبطخ ثبٌٍٛاىَ اٌّؼوٚػخ (Model)ٚاالٍُ اٌزغبهٞ ٚاٌطواى

 .٠ؾك ٌشووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن ؽٍت اٞ شٙبكاد اٚ ِؼٍِٛبد روا٘ب ػوٚه٠خ .13

 اْ اطلاه اِو اٌشواء ػٓ اٌشووخ ثؼل رجٍغخ ٠شىً ِغ ٚصبئك اٌؼطبء ٠ٜؼزجو رمل٠ُ ػوع إٌّبلض ِٛافمٗ ِٕٗ ػً .14

 اٌّؼزّلح ػملاً ٍِيِبً 
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فب١ٌٗ ِٓ اٞ ػ١ت فٟ اٌظٕغ اٚ فٟ  (Brand new%()100)٠ؼّٓ إٌّبلض اْ رىْٛ اٌّٛاك اٌّٛهكٖ عل٠لٖ  .15

  .اٌّبكح

َِزٛكع ٚاكٞ اٌؼوة  /  شووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن ٌَّزٛكػبد رؾلك األٍؼبه اإلفواك٠خ ٚاإلعّب١ٌخ ػٍٝ أٍبً ٚاطً  .16

ِفمطخ ثبٌل٠ٕبه األهكٟٔ شبٍِخ وبفخ اٌوٍَٛ اٌغّوو١خ ٚاٌوٍَٛ ٚاٌؼوائت األفوٜ ثّب ف١ٙب اٌؼو٠جخ اٌؼبِخ ػٍٝ 

اٌّج١ؼبد ٠ٚئفن ثبٌم١ُ اٌّضجزخ وزبثخ اما ِب افزٍفذ ِغ اٌم١ُ اٌّضجزخ ثبألهلبَ وٍّب ؽمك مٌه ِظٍؾخ شووخ ١ِبٖ 

 .ا١ٌوِٛن 

 

: فزؼ اٌؼوٚع : صبٌضبً 

( 2019)ٌَٕخ  (28)رفزؼ اٌؼوٚع ِٓ لجً ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ ٚمٌه ؽَت ٔظبَ اٌّشزو٠بد اٌؾى١ِٛخ هلُ  .1

 .٠ٚغٛى ٌىً ِٕبلض اٚ ٌّّضٍٗ ؽؼٛه فزؼ اٌؼوٚع

 .ال رمجً اٌؼوٚع اٚ اٞ رؼل٠الد ػ١ٍٙب روك ثؼل اٌزبه٠ـ ٚاٌّٛػل اٌّؾلك وؤفو ِٛػل ٌزمل٠ُ اٌؼوٚع  .2

 اما ٚعلد ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ ػٕل ِٛػل فزؼ اٌؼوٚع اْ ػلك إٌّبلظ١ٓ ٠مً ػٓ صالصخ اٚ الً ِٓ اٌؼلك  .3

اٌّؾزًّ فٍٙب اْ رموه رّل٠ل ِٛػل رمل٠ُ اٌؼوٚع اٚاػبكح ؽوػ اٌؼطبء ٚفٟ ؽبٌخ اػبكح اٌطوػ رؼبك اٌؼوٚع 

 .ِغٍمخ اٌٝ ِمل١ِٙب ِمبثً رٛل١غ إٌّبلض اٚ ِٓ ٠ّضٍٗ 

 

: كهاٍخ ٚرم٠ُٛ اٌؼوٚع : هاثؼبً 

رؾلك ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ اٌغٙبد اٌن٠ٓ رزىْٛ ُِٕٙ اٌٍغٕخ اٌف١ٕخ اٌزٟ رمَٛ ثلهاٍخ اٌؼوٚع ِٓ إٌٛاؽٟ  .1

 اٌف١ٕخ ٚاٌّب١ٌخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ رزطٍت مٌه ٚرملَ اٌزٛط١خ إٌّبٍجخ ٌٍغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ

. ال ٠ٕظو فٟ اٞ ػوع غ١و ِؼيى ثزؤ١ِٓ كفٛي اٌؼطبء  .2

 (فٟ ؽبي ٌُ رٕض كػٛح اٌؼطبء ػٍٝ رمل٠ُ ػوع فٕٟ ِٚبٌٟ ِٕفظ١ٍٓ )رزُ كهاٍخ اٌؼوٚع اٌّملِخ ٌٍؼطبء  .3

 :ٚفمبً ٌّب ٠ٍٟ

٠زُ ػًّ رلل١ك اٌٟٚ ٌٍؼوع ٚفمب ٌٍّٕٛمط اٌّؼزّل ٌنٌه ٚفٟ ؽبي ػلَ ٚعٛك ِقبٌفبد هئ١َ١خ ػ١ٍٗ ٠زُ  . أ

 .لجٌٛٗ ٚاػزّبكٖ ٌٍلفٛي فٟ اٌزم١١ُ 

فٟ ؽبي ٚعلد ِقبٌفبد هئ١َ١خ فٟ اٌؼوع اٌّملَ ِٓ لجً اٌّزٕبلض ٠زُ اٍزجؼبك ػوػٗ ِٓ اٌزم١١ُ ٚػٍٝ  . ة

 .اْ ٠زُ ث١بْ مٌه طواؽخ ػٕل اػلاك اٌزمو٠و اٌفٕٟ ٌٍغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ

 .رلهً اٌؼوٚع ِٓ إٌبؽ١خ اٌف١ٕخ ثؾ١ش رؾلك اٌّؼب١٠و اٌف١ٕخ ٌٍلهاٍخ ٚفمبً ٌٍّٛاطفبد اٌّطٍٛثخ  . د

 .رئفن ثؼ١ٓ االػزجبه وفبءح إٌّبلض ِٓ إٌبؽ١ز١ٓ اٌّب١ٌخ ٚاٌف١ٕخ ِٚملهرٗ ػٍٝ اٌٛفبء ثبٌزياِبد اٌؼطبء  . س

 .رجلأ اٌلهاٍخ ثبٌؼوع اٌنٞ للَ اهفض االٍؼبه صُ اٌنٞ ١ٍ٠ٗ ؽزٝ رزُ كهاٍخ اٌؼوٚع اٌّملِخ . ط

اما رٛافود فٟ اٌؼوع وبفخ اٌشوٚؽ ٚاٌّٛاطفبد ٚاٌغٛكح رٛطٟ اٌٍغٕخ اٌف١ٕخ ثبالؽبٌخ ػٍٝ ِملَ  . ػ

 .اهفض االٍؼبه شو٠طخ اْ رج١ٓ اٌٍغٕخ ِلٜ ِؼم١ٌٛخ االٍؼبه

رزُ ِمبهٔخ اٍؼبه اٌؼوٚع اٌّطٍٛثخ ٌٍٛاىَ ٚاالشغبي اٚ اٌقلِبد فٟ كػٛح اٌؼطبء ٚمٌه ٌزؾل٠ل ِملَ  . ؿ

اهفض اٌّطبثك ػٍٝ اْ ٠زُ اٍزجؼبك ل١ّخ اٞ اػبفبد اٚ لطغ غ١به غ١و ِطٍٛة رَؼ١و٘ب فٟ كػٛح 

 .اٌؼطبء ٠ٚؾك ٌٍغٕخ اٌف١ٕخ لجٛي االػبفبد ٚلطغ اٌغ١به فٟ اٌؼوع اٌفبئي ثبٌؼطبء ثؼل فٛىٖ

فٟ ؽبي ػلَ رٛافو اٌّزطٍجبد فٟ اٌؼوع اٌنٞ ٠زؼّٓ اهفض االٍؼبه رٕزمً اٌلهاٍخ اٌٝ اٌؼوع اٌنٞ  . ك

١ٍ٠ٗ ثبٌَؼو اٌٝ اْ رظً اٌٝ اٌؼوع اٌنٞ رزٛافو ف١ٗ اٌّزطٍجبد ٌالؽبٌخ ػٍٝ اْ رج١ٓ اٍجبة اٌؼوٚع 

 .االهفض ثشىً ٚاػؼ 

اٚ ٚعٛك ٔمض ف١ٙب ٠غٛى شواء اٌٍٛاىَ اٚ االشغبي  (إٌّبلظبد)ػٕل ػلَ ِطبثمخ وبفخ اٌؼوٚع  . م

 .(أَت اٌؼوٚع)اٌّؼوٚػخ اٌزٟ رٍجٟ اؽز١بعبد اٌشووخ ٚرزٛافو ف١ٙب اٌغٛكح ٚثبٍؼبه ِٕبٍجخ 

فٟ ؽبي ٔظذ كػٛح اٌؼطبء  )اٌّملِخ ٌٍؼطبء ؽَت رٍٍََٙب فٟ اٌَؼو  (إٌّبلظبد  )رزُ كهاٍخ اٌؼوٚع  .4

 :ٚفمبً ٌّب ٠ٍٟ  (ػٍٝ رمل٠ُ ػوع فٕٟ ِٚبٌٟ ِٕفظ١ٍٓ

٠زُ ػًّ رلل١ك اٌٟٚ ٌٍؼوع ٚفمبً ٌٍّٕٛمط اٌّؼزّل ٌنٌه ٚفٟ ؽبي ػلَ ٚعٛك ِقبٌفبد هئ١َ١خ ػ١ٍٗ ٠زُ  . أ

 .لجٌٛٗ ٚاػزّبكٖ ٌٍلفٛي فٟ اٌزم١١ُ 

 .فٟ ؽبي ٚعلد ِقبٌفبد هئ١َ١خ فٟ اٌؼوع اٌّملَ ِٓ لجً اٌّزٕبلض ٠زُ اٍزجؼبك ػوػٗ ِٓ اٌزم١١ُ  . ة

رلهً اٌؼوٚع ِٓ إٌبؽ١خ اٌف١ٕخ ثؾ١ش رؾلك اٌّؼب١٠و اٌف١ٕخ ٌٍلهاٍخ ٚفمبً ٌٍّٛاطفبد اٌّطٍٛثخ ِٚؼب١٠و  . د

 .اٌزب١ً٘ اٌٛاهكح فٟ كػٛح اٌؼطبء

 .رئفن ثؼ١ٓ االػزجبه وفبءح إٌّبلض ِٓ إٌبؽ١ز١ٓ اٌّب١ٌخ ٚاٌف١ٕخ ِٚملهرٗ ػٍٝ اٌٛفبء ثبٌزياِبد اٌؼطبء . س
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 .اما رٛافود فٟ اٌؼوع وبفخ اٌشوٚؽ ٚاٌّٛاطفبد ٚاٌغٛكٖ رٛطٟ اٌٍغٕخ اٌف١ٕخ ثبػزّبك اٌؼوع اٌفٕٟ  . ط

 .فٟ ؽبي ٚعلد ِقبٌفبد ف١ٕخ فٟ اٌؼوع اٌّملَ ٠زُ اٍزجؼبكٖ . ػ

١ٍزُ كػٛح اٌشووبد اٌّئٍ٘خ ف١ٕبً ٌؾؼٛه اعزّبع فزؼ اٌؼوٚع اٌّب١ٌخ ٌٙب ٠ٚزُ اػبكح اٌؼوٚع اٌّب١ٌخ  . ؿ

اٌغ١و ِزبٍ٘ٗ ف١ٕبً ٌٍّزٕبلض ِغٍمخ ٚرؾزفع ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ ٌٕفَٙب ثبٌؾك فٟ ث١بْ اٚ ػلَ ث١بْ 

 .اٍجبة هفغ اٌؼوع

رزُ ِمبهٔخ اٍؼبه اٌؼوٚع اٌّطٍٛثخ ٌٍٛاىَ اٚ االشغبي اٚ اٌقلِبد فٟ كػٛح اٌؼطبء ٚمٌه ٌزؾل٠ل ِملَ  . ك

اهفض االٍؼبه ػٍٝ اْ ٠زُ اٍزجؼبك ل١ّخ اٞ اػبفبد اٚ لطغ غ١به غ١و ِطٍٛة رَؼ١و٘ب فٟ كػٛح اٌؼطبء 

 .٠ٚؾك اٌٍغٕخ اٌف١ٕخ لجٛي االػبفبد ٚلطغ اٌغ١به فٟ اٌؼوع اٌفبئي ثبٌؼطبء ثؼل فٛىٖ

 .٠زُ رطج١ك اٌزؼ١ٍّبد اٌقبطخ ثطو٠مخ اؽزَبة ػالِبد اٌزم١١ُ اٌفٕٟ ٚاٌّبٌٟ ٌزؾل٠ل اٌؼوع اٌفبئي ثبٌؼطبء . م

 

فٟ ؽبٌخ ػلَ رٛافو اٌّزطٍجبد فٟ اٌؼوع اٌنٞ ٠زؼّٓ اهفض االٍؼبه رٕزمً اٌلهاٍخ اٌٝ اٌؼوع اٌنٞ ١ٍ٠ٗ  .5

ثبٌَؼو اٌٝ اْ رظً اٌٝ اٌؼوع اٌنٞ رزٛافو ف١ٗ اٌّزطٍجبد ٌإلؽبٌخ ػٍٝ اْ رج١ٓ اٍجبة اٍزجؼبك اٌؼوٚع 

 .االهفض ثشىً ٚاػؼ 

٠ئفن ثؼ١ٓ االػزجبه ػٕل اٌلهاٍخ اٍزّواه رٛافو لطغ اٌغ١به ٚاٌظ١بٔخ ٚاٞ اِٛه افوٜ ٠زطٍجٙب ٔظبَ اٌٍٛاىَ  .6

 .ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌّؼّٛي ثٙب 

          ٚوزجُٙ اٌالؽمٗ هل25/1/2013ُروا٠ـ  ( 972)ثٕبءا ػٍٝ لواه ِغٌٍ اٌٛىاء هلُ : اٌظٕبػخ اٌٛؽ١ٕخ  .7

 ٠زُ ِٕؼ اٌظٕبػخ اٌٛؽ١ٕخ 5/1/2014 ربه٠ـ 6/11/1/265 ٚ 27/1/2013ربه٠ـ  ( 56/10/6/1733) 

ِب كاِذ ِطبثمخ ٌٍشوٚؽ ٚاٌّٛاطفبد اٌف١ٕخ ٚإٌٙل١ٍخ االهك١ٔخ ٚمٌه  % 20االهك١ٔخ أفؼ١ٍخ ثبٌَؼو ثَٕجخ 

:  شو٠طخ اؽؼبه ِب ٠ضجذ اْ اٌّظٕغ ِؾٍٟ ٠ٚزُ ِٕؼ االفؼ١ٍخ ٌَؼو إٌّزظ اٌّؾٍٟ ٚفمبً ٌٍّؼبكٌخ اٌزب١ٌخ 

  ،  ِٚٓ صُ ٠ُ ِمبهٔخ ثَؼو إٌّزظ اٌّؾٍٟ شو٠طخ ِطبثمخ وال اٌؼوػ١ٓ ٌٍشوٚؽ 1.20× ٍؼو اٌٍَؼخ االعٕج١خ 

 .ٚاٌّٛاطفبد 

رواػٟ ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ لجً االؽبٌخ وفبءح ٚفجوح إٌّبلض فٟ رمل٠ُ اٌٍٛاىَ اٌّطٍٛة ٍّٚؼزٗ اٌزغبه٠خ  .8

ٚاٌز١َٙالد اٌزٟ ٠ملِٙب اٚ اٌقلِٗ اٌزٟ ٠ٛفو٘ب ٚلطغ اٌغ١به ٚٚهُ اٌظ١بٔخ ٚللهرٗ اٌّب١ٌخ ٠ٚغٛى ٌٙب 

 .اٍزجؼبك ػوػٗ ٌٕمض وً اٚ ثؼغ ٘نٖ اٌّزطٍجبد 

 

: اؽبٌخ اٌؼطبءاد : فبَِبً 

 

: رزُ اؽبٌخ اٌؼطبءاد ِغ ث١بْ األٍجبة ػٍٝ اٌفبئي٠ٓ ٚفمبً ٌّب ٠ٍٟ  .1

االهفض اٌّطبثك اما وبْ اهفض اٌؼوٚع ٠زؼّٓ اٌغٛكح اٌالىِٗ فٟ اٌٍٛاىَ اٌّطٍٛثخ ِٚطبثك  . أ

 .ٌٍّٛاطفبد ٚاٌشوٚؽ فٟ كػٛح اٌؼطبء

اما وبْ ٕ٘بٌه ػوٚع ِقبٌفخ ٚػوٚع افوٜ ِطبثمخ رَزجؼل اٌؼوٚع اٌّقبٌفخ ٚرزُ : أهفض اٌّطبثك  . ة

 .االؽبٌخ ػٍٝ اهفض اٌؼوٚع اٌّطبثمخ

ٌٍغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ فٟ ؽبٌخ ٚعٛك ِقبٌفبد فٟ وبفخ اٌؼوٚع اٌّملِخ اْ رقزبه أَت ٘نٖ : االَٔت  . د

اٌؼوٚع ِٓ ؽ١ش اٌغٛكح ٚاٌَؼو ٚإٌٛع ٚاٌشوٚؽ اٌزٟ رفٟ ثبٌغوع اٌّطٍٛة اما الزٕؼذ اٌٍغٕخ ٌظبٌؼ 

 .اٌشووخ اٌَّزف١لٖ

 .اٞ ٍجت افو ٠زفك ِغ اؽىبَ ٘نٖ ا١ٌَبٍخ ػٍٝ اْ ٠ىْٛ ِجوهاً ثشىً وبف . س

 

رؾزفع ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ ٌٕفَٙب ثؾك اٍزجؼبك اٞ ػوع ال ٠ىْٛ ٚاػؾبً ثظٛهح وبف١خ رّىٓ ِٓ االؽبٌخ  .2

 .اٚ ٠ؾزًّ اوضو ِٓ رف١َو

ٌٍغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ اْ رٕمض اٚ ري٠ل اٌى١ّبد اٌّطٍٛثخ فٟ كػٛح اٌؼطبء لجً االؽبٌخ كْٚ اٌوعٛع اٌٝ  .3

فَّخ  (%25)إٌّبلض اٚ ثؼل االؽبٌخ ثّٛافمخ اٌّزؼٙل ػٍٝ اْ ال ٠زغبٚى ِغّٛع اٌي٠بك اٚ إٌمظبْ 

. ٚػشو٠ٓ ثبٌّبئخ ٍٛاء لجً االؽبٌخ اثٛ ثؼل٘ب

رَزجؼل ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ اٌؼوع غ١و اٌّزم١ل ثبٌّٛاطفبد ٚاٌشوٚؽ ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌؼبِخ اٌشوٚؽ اٌقبطخ  .4

أزؾً طفخ أٚ ٌلػٛح اٌؼطبء اٚ اما وبْ ِملِٗ غ١و وفء اٚ غ١وِئً٘ اٚ اما ٍجك ٚارقن ثؾمٗ لواه ؽوِبْ 

رّض١ً ِئٍَخ اٚ شووخ اٚ االكػبء ثبٔٗ ٚو١ٍٙب ثبٌج١غ اٚ اففٝ أٗ ٚو١ٍٙب ٍٛاء وبْ رّض١ٍٗ ٌّئٍَخ اهك١ٔخ اٚ 

. اعٕج١خ



C-T-G-0021-0063 

 ِؾطبد ٚاكٞ اٌؼوة –رٛه٠ل ٚروو١ت ٚرشغ١ً ِى١فبد ٘ٛاء 

 

16 

 

 .اما ٚلغ رٕبلغ اٚ رؼبهع ث١ٓ اٌزؼ١ٍّبد ٚاٌشوٚؽ اٌؼبِخ ٚث١ٓ اٌشوٚؽ اٌقبطخ ف١ئفن ثّب ٚهك فٟ اٌقبطخ .5

اما رج١ٓ ٌٍغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ أْ االٍؼبه اٌّؼوٚػٗ ػ١ٍٙب ِورفؼٗ فٍٙب اْ رؼ١ل ؽوػ اٌؼطبء اٚ اْ رٍغؤ اٌٝ  .6

اٌشواء ػٓ ؽو٠ك اٍزلهاط ػوٚع اٚ اٌشواء اٌّجبشوٚفمبً الؽىبَ ٔظبَ ٌٛاىَ اٌشووخ وّب ٠ؾك ٌٙب اْ 

رظوف إٌظو ػٓ اٌشواء و١ٍب اٚ عيئ١بً ٚػٕل اػبكح اٌطوػ ٠ؾك ٌٍّٕبلض اٌنٞ ٍجك اْ اشزوٜ كػٛح اٌؼطبء 

 .اٌؾظٛي ػ١ٍٙب كْٚ ِمبثً 

رؾزفع ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ ثؾمٙب فٟ اٌغبء كػٛح اٌؼطبء اٚ لواه االؽبٌخ فٟ اٞ ٚلذ اٚ اٞ ِوؽٍخ كْٚ  .7

ث١بْ االٍجبة ِب ٌُ ٠ىٓ اٌّزؼٙل لل رجٍغ اِو اٌشواء ٚلواه االؽبٌخ ٚاٍزىًّ وبفخ اعواءاد رٛل١غ اٌؼمل اٚ 

االرفبل١خ ٌٚٙب اْ روفغ وً اٚ ثؼغ اٌؼوٚع اٌّملِخ ا١ٌٙب كْٚ اْ ٠ىْٛ الٞ ِٓ إٌّبلظ١ٓ اٌؾك فٟ 

اٌوعٛع ا١ٌٙب ثؤٞ فَبهح اٚ ػوه ٔبشٟء ػٓ رمل٠ُ ػوػٗ ٚال ٠زورت ػٍٝ اٌشووخ اٞ اٌزياِبد ِبك٠خ اٚ 

 .غ١و ِبك٠خ ِمبثً مٌه

اٌشووخ غ١و ِم١لح ثبإلؽبٌخ ػٍٝ ألً األٍؼبه ِغ األفن ثؼ١ٓ االػزجبه ِلح اٌزٛه٠ل ٚ ٌٍشووخ اٌؾك ثزغيئخ  .8

 .اٌؼطبء  اٚ اٌغبء اٌؼطبء كْٚ ث١بْ األٍجبة ٚال ٠ؾك ألؽل االػزواع ػٍٝ لواه اٌشووخ ثٙنا اٌقظٛص

 

: َِئ١ٌٚبد اٌّزؼٙل رغبٖ اٌشووخ : ٍبكٍبً 

 

رمل٠ُ رؤ١ِٓ ؽَٓ اٌزٕف١ن )ػٍٝ اٌّزؼٙل اٌنٞ اؽ١ً ػ١ٍٗ اٌؼطبء اٍزىّبي اعواءاد اٌؼمل اٌقبص ثمواه االؽبٌخ  .1

ٚكفغ اٌوٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚرٛل١غ االرفبل١خ فالي اٌّلح اٌزٟ رؾلك فٟ وزبة اٌزج١ٍغ اٌنٞ ٠وًٍ اٌٝ اٌّزؼٙل ػٍّب 

ثبٔٗ ٠ؾك ٌٍشووخ اٌغبء االؽبٌخ كْٚ اْ ٠زورت ػ١ٍٙب ا٠ٗ اٌزياِبد ِب١ٌخ اما ٌُ ٠مُ اٌّزؼٙل ثبٍزىّبي وبفخ 

 .االعواءاد اٌّطٍٛثخ ِٕٗ فالي اٌفزوح اٌمب١ٔٛٔخ إٌّّٛؽٗ ٌٗ 

٠ؼزجو رٛل١غ االرفبل١خ ِٓ لجً اٌّزؼٙل اػزوافبً ِٓ ثؤٔٗ ِطٍغ ػٍٝ وبفخ ِؾز٠ٛبد لواه االؽبٌخ ٚاِو اٌشواء ٚوً  .2

. ِب ٠زؼٍك ثّٙب ٚأٗ ٍِزيَ اٌزياِب ربِب ثّؾز٠ٛبرّٙب ِٚؼّّٛٔٙب 

ال ٠غٛى ٌٍّزؼٙل اْ ٠زٕبىي الٞ شقض افو ػٓ وً اٚ اٞ عيء ِٓ اٌؼمل كْٚ اٌؾظٛي ػٍٝ امْ فطٟ ِٓ  .3

. ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ ِغ االؽزفبظ ثىبًِ ؽمٛق اٌشووخ ٚفمبً ٌمواه االؽبٌخ ٚاٌؼمل االط١ً 

اما اٍزٕىف اٌّزؼٙل ػٓ رٕف١ن اٌزياِبرٗ ثّٛعت اٌؼمل اٚ لظو فٟ مٌه اٚ ربفو فٟ رمل٠ُ اٌٍٛاىَ اٌّؾبٌخ ػ١ٍٗ  .4

ػٕٙب  ٌٍغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ شواء اٌٍٛاىَ اٚ اٌقلِبد ِٛػٛع اٌؼمل ثٕفٌ اٌّٛاطفبد ٚاٌقظبئض اٚ ثل٠الً 

ثناد اٌقظبئض ٚاالٍزؼّبالد ٚال رمً ػٕٙب ٠ٍٛخ ِٓ اٞ ِظله افو ػٍٝ ؽَبثٗ ٚٔفمزٗ ٚرؾ١ٍّٗ فوٚق 

االٍؼبه ٚإٌفمبد االػبف١خ ٚاٞ فَبهح اٚ ِظبه٠ف اٚ ػطً اٚ ػوه ٠ٍؾك ثبٌشووخ كْٚ اٌؾبعخ اٌٝ اٞ 

 .      أناه ٚال ٠ؾك ٌٍّزؼٙل االػزواع ػٍٝ مٌه

٠ؾك ٌٍشووخ فَـ االرفبل١خ فٟ أٞ ٚلذ كْٚ اٌؾبعخ اٌٝ أناه ػلٌٟ ٌٍّزؼٙل اما ِب صجذ فشٍٗ ثبٌٛفبء ثبٌزياِٗ  .5

أٚ ِقبٌفزٗ ألٞ شوؽ ِٓ شوٚؽ االرفبل١خ ِٚظبكهح وفبٌخ ؽَٓ اٌزٕف١ن و١ٍب أٚ عيئ١ب كْٚ أْ ٠ىْٛ ٌٍفو٠ك 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   اٌضبٟٔ اٌؾك ثبالػزواع أٚ اٌّمبػبٖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

فَّخ ػشو ٠ِٛبً ِٓ ربه٠ـ اشؼبهٖ  (15)٠وفغ اٌّزؼٙل اٌٍٛاىَ اٌّوفٛػٗ ػٍٝ ٔفمزٗ فالي ِلح الظبٖ  .6

ثؼوٚهح هفؼٙب ِٓ اٌّىبْ اٌّٛعٛكٖ ف١ٗ ، اال اما الزؼذ اٌؼوٚهح اٌظؾ١خ اٚ اال١ِٕخ هفؼٙب اٚ ارالفٙب لجً 

مٌه اٌّٛػل فبما ربفو فٟ اٌم١بَ ثنٌه ػٓ اٌّٛػل اٌّؾلك ٌٗ ف١ؼزجو ِزٕبىالً ػٕٙب ٌٍشووخ ٌٍٚشووخ اٌوعٛع 

ػ١ٍٗ ثٕفمبد اٌوفغ ٚاالرالف اْ الزؼٝ مٌه ثمواه ِٓ ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ وّب ٠ؾك ٌٍشووخ فوع هٍَٛ 

 .ػٓ وً اٍجٛع رؤف١و ػٓ اٌفزوح اػالٖ  (%1)رقي٠ٓ ػ١ٍٗ ثب ِملاهٖ 

ثَٕجخ ال رمً ػٓ  (غواِٗ ِب١ٌخ)اما ربفو اٌّزؼٙل فٟ رٕف١ن ِب اٌزيَ ثٗ فٟ اٌّٛػل اٌّؾلك ثبٌؼمل فزفوع ػ١ٍٗ  .7

ِٓ ل١ّخ اٌٍٛاىَ اٌزٟ رؤفو اٌّزؼٙل فٟ رٛه٠ل٘ب ػٓ وً اٍجٛع اٚ عيء ِٓ االٍجٛع ٚثؾل اػٍٝ  (1%)

ِٓ ل١ّزٙب وّب ٠ؾك ٌٍشووخ اٌغبء اٌؼمل ثؼل ِوٚه اهثؼخ اٍبث١غ ربف١و اما الزؼذ ِظٍؾخ اٌشووخ  (15%)

 . مٌه ٚػٍٝ اْ ٠زُ رؾ١ًّ اٌّزؼٙل وبفخ اٌقَبئو إٌبرغٗ ػٓ مٌه 

ال ٠ؾٛي رٛل١غ اٌغواِخ فٟ اٌجٕل اٌَبثك كْٚ ؽك اٌشووخ فٟ اٌوعٛع ػٍٝ اٌّزؼٙل ثم١ّخ اٌؼطً ٚاٌؼوه إٌبرظ  .8

ػٓ رؤفو اٌّزؼٙل فٟ رٕف١ن ِب اٌزيَ ثٗ كْٚ ٍبثك أناه ػٍٝ اْ ٠زُ اػالَ ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ ثم١ّخ اٌؼطً 

 .ٚاٌؼوه اْ ٚعلد

رؾظً األِٛاي اٌَّزؾمخ ٌٍشووخ ِٓ إٌّبلظ١ٓ أٚ اٌّزؼٙل٠ٓ ٌٍشووخ ِٓ وفبالرُٙ ٌل٠ٙب ٌنٌه اٌؼطبء أٚ أٞ  .9

 .ػطبء أفو أٚ االِٛاي اٌَّزؾمخ ٌُٙ ٌلٜ اٌشووخ فٟ أٞ رؼبِالد افوٜ
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ٌشووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن ؽك لجٛي اٌظوٚف اٌزٟ رَججذ فٟ رؤف١و اٌؼًّ أٚ هفؼٙب ٚػلَ اػزجبه٘ب ظوٚف لب٘وح  .10

. كْٚ ؽك االػزواع أٚ ؽٍت ث١بْ األٍجبة 

 

ٟ٘ ؽلس اٚ ظوف اٍزٕضبئٟ فبهط ػٓ اهاكح ١ٍٚطوح اٌطوف١ٓ ِضً اٌؾوة اٚ االػواة اٚ : اٌمٛح اٌمب٘وح   .11

ِضً اٌف١بػبٔبد اٚ اٌيالىي اٚ اٌجواو١ٓ اٚ  (ػًّ اٌمٛح اٌؼ١ٍب  )اٌشغت اٚ اٌغو٠ّخ ٚلل ٠ىْٛ ؽَت اٌّظطٍؼ 

اٌزشو٠ؼبد اٌؾى١ِٛخ اٌَّزؾلصخ اٚ غ١و اٌٛاػؾخ اٌزٟ ال ٠ّىٓ اٌزٕجئ ثٙب ثؾ١ش ٠ّٕغ اؽل اٚ وال اٌطوف١ٓ ِٓ 

اٌٛفبء ثبٌزياِبرّٙب إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌؼمل ١ٌٌٚ اٌّمظٛك ثنٌه رجو٠و االّ٘بي اٚ اٌزمظ١و اٚ غ١وٖ ِٓ 

 .اٌّقبٌفبد ٌىً ِٓ اٌطوف١ٓ 

 

٠ىْٛ ِٓ اٌّزفك ػ١ٍٗ اْ اٌّزؼٙل ال ٠زؾًّ االػواه اٌّزورجخ ػٍٝ اٌزبف١و فٟ رٕف١ن اٌؼمل اٚ ػلَ اٌٛفبء ثٗ اما  . أ

 .وبْ اٌزبف١و اٚ ػلَ اٌٛفبء ثَجت اٌمٜٛ اٌمب٘وح

فٟ وً االؽٛاي ػٕل ٚعٛك لٜٛ لب٘وٖ فبٔٗ ٠زٛعت ػٍٝ اٌّزؼٙل رمل٠ُ اشؼبه فطٟ ٚفٛهٞ اٌٝ اٌغٙخ  . ة

 .اٌّقزظخ ثبٌظوٚف ٚاالٍجبة اٌزٟ رّٕغ ِٓ رٕف١ن االٌزياَ اٚ اٌزبف١و فٟ اٌٛفبء ثٗ ٚرمل٠ُ وً ِب ٠ضجذ مٌه

رىْٛ اٌمٜٛ اٌمب٘وح اٌّئلزٗ ِٓ ِجوهاد اٌزبف١و ٠ٚغت اٌٛفبء ثؼل ىٚاٌٙب ٚرىْٛ اٌمٜٛ اٌمب٘وح اٌلائّخ ِٓ  . د

 .ِجوهاد ػلَ اٌٛفبء

 .رٕظو ٌغٕخ اٌشواء اٌّقزظخ فٟ اٌمٜٛ اٌمب٘وح ِٓ ؽ١ش اٌّىبْ ٚاٌيِبْ ِٚلٜ اصوّ٘ب ػٍٝ رٕف١ن اٌؼمل . س

 

: فؾض اٌٍٛاىَ ٚاٍزالِٙب  : ٍبثؼب

 

الػبكح ٚىٔٙب ٚل١بٍٙب ػٍٝ ِٛاى٠ٓ رؾلك٘ب اٌشووخ ٌٍفؾض ٚ رىْٛ اٌٍٛاىَ اٌزٟ ٚهك٘ب اٌّزؼٙل فبػؼخ  .1

ٌّؼوفخ ِلٜ ِطبثمزٙب ٌٍّٛاطفبد ثبٌطو٠مخ اٌزٟ رؾلك٘ب اٌشووخ ٚثؾ١ش رزطبثك ِغ اٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ اٌّؼزّلٖ 

 . ثٕبءا ػٍٝ ٔزبئظ اٌفؾض ٚٚفمب ٌشوٚؽ اٌؼمل ٠ٚزُ اٌلفغٌٙنٖ اٌغب٠خ 

 

. ١ِبٖ ا١ٌوِٛن اٌؾك ثطٍت أ٠خ شٙبكاد أٚ ِؼٍِٛبد روا٘ب ػوٚه٠خ ٌٍزؤول ِٓ عٛكح اٌّٛاك .2

 

رىْٛ اٌّٛاطفبد اٌّنوٛهح فٟ كػٛح اٌؼطبء أٚ لواه االؽبٌخ اٌؾل االكٔٝ اٌّمجٛي ٚال رٍغٝ ِٛاطفبد اٌؼ١ٕبد  .3

. اٌّملِخ ِٛاطفبد كػٛح اٌؼطبء أٚ لواه االؽبٌخ اال اما رفٛلذ ػ١ٍٙب 

 

اْ اٍزالَ اٌّٛاك ِٓ لجً اٌشووخ ٚفؾظٙب ِٓ لجً ٌغٕخ االٍزالَ أٚ أٞ عٙخ أفوٜ ال ٠ؼفٟ اٌّٛهك ِٓ  .4

َِئ١ٌٚزٗ رغبٖ ٘نٖ اٌّٛاك اٌّٛهك ؽ١ٍخ فزوح اٌؼّبْ ، ٌٍشووخ اٌؾك ثبػبكرٙب ٚاٌشواء ػٍٝ ؽَبثٗ اما رج١ٓ 

 .فالي اٍزقلاِٙب ٚعٛك ػ١ت أٚ ػطً ِظٕؼٟ ، أٚ صجذ أْ اٌّبكح غ١و ع١لح
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انجضء انخايظ 
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  ِؾطبد ٚاكٞ اٌؼوة–رٛه٠ل ٚروو١ت ٚرشغ١ً ِى١فبد ٘ٛاء  

 

ٚ ِؾطخ  (1)اٌّؾطخ هلُ  ) فٟ وً ِٓ ِؾطبد ٚاكٞ اٌؼوة 7رٛه٠ل ٚروو١ت ٚرشغ١ً ِى١فبد ٘ٛاء ػلك٘ب  .1

 (  (3)ِٚؾطخ هلُ  (2)اٌزٕم١خ ِٚؾطخ هلُ 

 

 Air Condition Split Unit Type 

 Featuring inverter technology  

 TON  2 

  220 V   -  50 Hz  

  

 

 

ٚ  (1)اٌّؾطخ هلُ  ) ِؾطبد ٚاكٞ اٌؼوة  فٟ وً 12ِٓرٛه٠ل ٚروو١ت ٚرشغ١ً ِى١فبد  ٘ٛاء شجبن ٚػلك٘ب .  2

(  ( 3)ٚ اٌّؾطخ هلُ  (2)ِؾطخ اٌزٕم١خ اٌّؾطخ هلُ 

 
 ِى١ف ٘ٛاء شجبن 

 Featuring inverter technology  

 TON  2 

   220 V   -  50 Hz 
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انجضء انسادط 
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القائــمة الســــوداء 

 
 

  ٔظبَ اٌّشزو٠بد اٌؾى١ِٛخ ٚرؼ١ٍّبر2019ٌَٕٗخ   (28)ٔظبَ هلُ ؽَت ِب ٚهك فٟ 
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انجضء انساتع 
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 اٌؼطبء كفٛي وفبٌخ ّٔٛمط

TENDER GUARANTEE 

 
مياه اليرموك  شركة : السادة إلى
 

 )..........................................................المصرف اسم ( مصرفنا بأن إعالمكم يسرنا
 
 .ٌٍٕمغ لبثً غ١و ػٕخ هعؼخ ال ثزؼٙل .……………………مؤسسة / شركة / المقاول يكفل

 .أردنيا دينارا ..………………………… فقط "أردنيا دينارا  (    )بمبمغ 
 

 …………………………………… : رقم العطاء دخول كفالة مقابل وذلك
 .…………………………………………… بمشروع الخاص

 
 عمى المذكور العطاء دخل والتي بذلك المتعمقة لمشروطا وفق ، المذكور لمعطاء متقدم كمناقص ه بالتزاماتوقيام لتأمين
 . أساسيا
 أحد مع االتفاقية توقيع لحين أو  تاريخ ايداع العروضمن " ٠ِٛب ( 120) ٌّلح المفعول سارية الكفالة ىذه وتبقى

 .  أسبق أييما المناقصين
 
 النظر بصرف منكم طمب أول عند أعاله المذكور االمبمغ لكم ندفع بأن ٌٍٕمغ  لبثً غ١و ػٕخ هعؼخ ال ثزؼٙل نتعيد واننا
 . المناقص قبل من اعتراض أي عن

 ………………………… مصرف/الكفيل توقيع
 ………………………… بالتوقيع المفوض

 ..………………………. خالتاري
 

 ٚاٌّبٌٟ اٌفٕٟ اٌؼوع ػٓ ِٕفظً ِغٍف فٟ اٌىفبٌخ ٚػغ ٠غت. 
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 )اٌزٕف١ن ؽَٓ وفبٌخ ّٔٛمط(

PERFORMANCE GUARANTEE 

 
 

إلى السادة شركة مياه اليرموك 
 

 : ..................................................................يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا 
 

 :..................................................................قد كفل بكفالة مالية ، المقاول
................................................................................................. 

 
 (                                           )بخصوص العطاء رقم 

: ................................................ المتعمق بمشروع 
 دينار أردني فقط الغير................................. دينار أردني فقط الغير  (                      ):  بمبمغ 

 
. وذلك لضمان حسن تنفيذ العطاء المحال عميو حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة ، وأننا نتعيد بأن ندفع لكم 

مع ذكر األسباب . بمجرد ورود أول طمب خطي منكم المبمغ المذكور أو أي جزء تطمبونو منو بدون أي تحفظ أو شرط
وذلك بصرف النظر عن . الداعية ليذا الطمب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماتو بموجب العقد 

 .أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول عمى إجراء الدفع 
توريد المواد بموجب العقد / أو/و/وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارىا ولحين تسمم األشغال المنجزة 

وعمى ان يتم ...................... من عام.....................شير..................... المحدد مبدئيًا بتاريخ
 .تسعين يوما ما لم يردكم من شركة مياه اليرموك طمبا خطيا بالغاء الكفالة  (90)تجديدىا تمقائيا لمدد أخرى مدة كل منيا

 :....................مصرف/ توقيع الكفيل
 : .......................    المفوض بالتوقيع 
 : .......................        التاريــــخ  
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 ) اٌظ١بٔخ وفبٌخ ّٔٛمط(

MAINTANANCE GUARANTEE 

 
إلى السادة شركة مياه اليرموك 

 
: .................................................................... يسرنا إعالمكم بأّن مصرفنا

 
: .................................................................. قد كفل بكفالة مالية ، المقاول

 .................................................................................................
 (                                                          )بخصوص العطاء رقم 

: ............................................................... المتعمق بمشروع 
. دينار أردني................................. دينار أردني ( ........................................): بمبمغ 

 
وذلك ضمانًا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماتو فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة 

ننا نتعيد بأن ندفع لكم .  الموجز المبمغ المذكور أو أي جزء تطمبونو منو بدون - بمجرد ورود أول طمب خطي منكم - وا 
مع ذكر األسباب الداعية ليذا الطمب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماتو فيما يخص / أي تحفظ أو شرط 

أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول عمى 
. إجراء الدفع 

 
وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارىا ولحين التسمم لألشغال المنجزة تسمما نيائيا  بموجب العقد وقيام 

وعهً اٌ َتى تجذَذها تهقائُا نًذد أخشي انقضاء مدة الصيانة  / او/و/المقاول بإكمال النواقص واإلصالحات المطموبة 

 .تسعٍُ َىيا يا نى َشدكى يٍ ششكح يُاِ انُشيىك طهثا خطُا تانغاء انكفانح  (90)يذج كم يُها

 
 

:.................... مصرف/ توقيع الكفيل
 

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

: .......................     التاريــــخ  
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اٌّظٕؼ١خ  ٍٛء ػل ػّبٔخ ّٔٛمط

 

 

 : اٌّٛلغ أكٔبٖ ........................................... ٔؾٓ /أٔب  أرؼٙل

 ليا معدلة قرارات  أية أو / و ليا مالحق وأية ءارشال امر أو العقد في الواردة و عمينا المحالة المواد بضمان
)            (  لعام شركة مياه اليرموك عن الصادرة

 
 الموافقة يتم دفعة لكل النيائي االستالم تاريخمن تبدأ شيرا 18 لمدة المفعول ساري الضمان ىذا يكون بحيث
 امر او العقد في ذلك خالف يرد لم ما ، الشراء اوامر او / و العطاءات أو / و لمعطاء األصول حسب تسمميا عمى

 . الشراء
  

 المواد قيمة وبكامل المصنعية سوء من لشراءا اوامر / او العقد في المذكورة المواد كافة ضمان التعيد ىذا ويشمل
 .قيمتيا من بالمائة عشر خمسة % 15 نسبة إلييا مضافا المضمونة

 
 حال وفي ،اليرموك مياة شركة قبل من المقررة المدة خالل مصنعيتيا سوء ثبت التي المواد كافة باستبدال ونتعيد
 المواد تمك قيمة كامل بدفع نتعيد ا فانن لالستبدال، المقررة المدة نياية مع جديدة بأخرى المواد تمك باستبدال قيامنا عدم

 عطل أي ضمان مع القضاء، إلى المجوء أو لإلخطار الحاجة دون قيمتيا من بالمائة عشر خمسة % 15 إلييا مضافا
 .ه اليرموكميا بشركة تمحق مصاريف أو ضرر أو
 

 

 

 أٚلغ ٚػ١ٍٗ

 

أػالٖ  ٚهك ثّب ٚاٌّزؼٙل اٌّمو
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 االرفبل١خ / اٌؼمل ّٔٛمط
 

 ث١ٓ  (2021)ٌؼبَ   (          )ِٓ شٙو (    )ا١ٌَٛ  فٟ األرفبل١خ ٘نٖ ؽوهد
 األٚي اٌفو٠ك اػزجبهٖ ػٍٝ شووخ ١ِبٖ ا١ٌوِٛن  اٌؼًّ طبؽت

 اٌضبٟٔ اٌفو٠ك اػزجبهٖ ػٍٝ ......................................... اٌّمبٚي ٚث١ٓ
ا١ٌوِٛن ٌــ  ١ِبح شووخ اؽز١بعبد ٌزب١ِٓ ِزقظظخ شووخ ِغ اٌزؼبلل  فٟ"هغجب  األٚي اٌفو٠ك وبْ ٌّب

 

 ِؾطبد ٚاكٞ اٌؼوة –رٛه٠ل ٚروو١ت ٚرشغ١ً ِى١فبد ٘ٛاء 

 
 اٌّزؼبلل٠ٓ اٌفو٠م١ٓ ث١ٓ األرفبق رُ لل C-T-G-0021-0063  ٌٍؼطبء اٌضبٟٔ اٌفو٠ك ثٗ رملَ اٌنٞ ثبٌؼوع لجً لل وبْ ٌّٚب
 :٠ٍٟ ِب ػٍٝ
 

 ف١ّب ا١ٌٙب ٚاٌّشبه اٌؼطبء كػٛح فٟ اٌؼبِخ اٌشوٚؽ فٟ ٌٙب اٌّؾلكح اٌّؼبٟٔ ٔفٌ األرفبل١خ ٘نٖ فٟ اٌٛاهكح ٚاٌزؼبث١و ٌٍىٍّبد ٠ىْٛ -1
 .ثؼل
 

 ِزىبٍِخ ٚؽلح ِغّٛػٙب فٟ ٚفّٙٙب لواءرٙب ٚرؼزجو األرفبل١خ ٘نٖ ِٓ ٠زغيء عيء ال ٠ٍٟ ف١ّب اٌّلهعخ اٌٛصبئك رؼزجو -2
: ٟ٘ اٌٛصبئك ٚ٘نٖ

 
 ٚاٌقبطخ اٌؼبِخ اٌشوٚؽ *        
 االؽبٌخ لواه *        
 إٌّبلظخ ػوع *        
اٌّٛاطفبد  *       

اٌؼمل  رٛل١غ لجً رظله ٌٍؼطبء ِالؽك ا٠خ *       

 

 :-................................. ٌٍؼمل االعّب١ٌخ اٌم١ّخ - 3   
.................................  :-اٌزٛه٠ل                      ِلح

 
 اٌّطٍٛثخ األػّبي ع١ّغ ثزٕف١ن اٌضبٟٔ اٌفو٠ك ٠زؼٙل االرفبل١خ ٌٙنٖ ٚفمب  اٌضبٟٔ ٌٍفو٠ك اٌَّزؾمخ اٌّجبٌغ ثلفغ األٚي اٌفو٠ك رؼٙل اىاء    -4

 . األرفبل١خ  ٘نٖ فٟ اٌٛاهكح ٚاٌّزطٍجبد ٌٍشوٚؽ " ٚفمب ٚط١بٔزٙب ٚر١ٍَّٙب ٚأغبى٘ب األرفبل١خ ٘نٖ فٟ ِٕٗ

 
 اٌضبٟٔ اٌفو٠ك اٌٝ ٠لفغ ثؤْ األٚي اٌفو٠ك ٠زؼٙل , اٌؼطبء ٘نا ثّٛعت ِٕٗ اٌّطٍٛثخ األػّبي ع١ّغ ثزمل٠ُ اٌضبٟٔ اٌفو٠ك ل١بَ اىاء- 5

 . ٘نٖ فٟ ٌنٌه اٌّؾلك ٚثبألٍٍٛة اٌّٛاػ١ل فٟ اٌّنوٛهح ٚاألعٛه األٍؼبه

 
 .أػالٖ اٌّنوٛه اٌزبه٠ـ فٟ ٚ اثواِٙب األرفبل١خ ٘نٖ رٛل١غ عوٜ اػالٖ موو ِب ػٍٝ ثٕبء

 

 
 اٌضبٟٔ                                                                      اٌفو٠كاالٚي                اٌفو٠ك 

 ) اٌّٛهك(                                                                    )اٌؼًّ طبؽت)               
 
 

اٌزٛل١غ                                                                          اٌزٛل١غ 

 

 
 

 األٍُ:                                                                           األٍُ 
 

 :اٌٛظ١فخ:                                                                      اٌٛظ١فخ
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انجضء انثايٍ 
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 C-T-G-0021-0063المرفق بالعطاء رقم   (1)جدول رقم 

 

هلُ 

 اٌجٕل
 اٌى١ّٗ اٌٛؽلٖ اٌّبكح

 اٌَؼو اإلعّبٌٟ اٌَؼو اإلفواكٞ
إٌٛع اٌّؼوٚع 

 ِٚٛاطفبرٗ

 ثٍل إٌّشؤٚ
 ِلح اٌزٛه٠ل

 ك٠ٕبه فٌٍ ك٠ٕبه فٌٍ

1 

رٛه٠ل ٚروو١ت ٚرشغ١ً 

 ؽٓ 2ِى١فبد ٘ٛاء 
Split Unit 
Inverter 

 ِؾطبد ٚاكٞ اٌؼوة 
ٚ ِؾطخ اٌزٕم١خ  (1)اٌّؾطخ هلُ 

 (  3)ِٚؾطخ هلُ  (2)ِٚؾطخ هلُ 

   7 ػلك

   

 

2 

رٛه٠ل ٚروو١ت ٚرشغ١ً 

 ؽٓ  2ِى١فبد ٘ٛاء شجبن
Inverter 

ِؾطبد ٚاكٞ اٌؼوة 
ٚ ِؾطخ اٌزٕم١خ  (1)اٌّؾطخ هلُ 

 (  3)ِٚؾطخ هلُ  (2)ِٚؾطخ هلُ 

   12ػلك 

   

 

 :اٌَؼو االعّبٌٟ 

 

 
 :                 اٌقزُ ٚاٌزٛل١غ                        :                            هلُ اٌفبوٌ                            :                      هلُ اٌٙبرف                             :                 اٍُ إٌّبلض 

  


