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ّٗزؼٖذ ثبىزؼبقذ هجقب ىيْق٘ؿ اى٘اسدح ثنشاعخ اىؾشٗه ٗاىَ٘اففبد ٗاىؼقذ اىَشفق ثٖب ٍغ ػذً اىزسفظ أٗ رؼذٝو 

ىزذاٗه اىسبٗٝبد  اإلعنْذسٝخرؼذٝالد أٗ رسفظبد ٝنُ٘ ىؾشمخ  ألٝخقبزجٔ اىؼطبء ٍ ثْذ ٍِ ثْ٘دٓ ٗفٚ زبىٔ أٛ

 .   األعجبة أثذاءاعزجؼبد اىؼطبء دُٗ  فٜٗاىجنبئغ اىسق 

ٍٝ٘ب ٍِ  رغؼُ٘ٗقذ رٌ رقذٌٝ ٕزا اىؼطبء ثؼذ رجْْٞب اىزبً ىظشٗف اىزْفٞز ٗؽشٗه اىز٘سٝذ ٗاىؼطبء عبسٝب ىَذح 

 ٗاىشعً٘ اىدَشمٞخ . اىقَٞخ اىَنبفخرنُ٘ االعؼبس ؽبٍيخ مشٝجخ  أُيٚ ربسٝخ فل اىَظبسٝف اىفْٞخ ػ
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 قطبع االػَبه اىؼبًٗصاسح                        

 ً ( –ً  -د -ٗاىجشٙ  ) ػ اىجسشٛاىؾشمخ اىقبثنخ ىيْقو 

 ىزذاٗه اىسبٗٝبد ٗاىجنبئغ  اإلعنْذسٝخفشع ؽشمخ    

 ٍْطقخ زشح خبفخ                          

  اإلعنْذسٝخ ٍْٞبء 44/54سفٞف              
 

 201/       201سقٌ  )                    (  ىغْخ      اىؼبٍخ اىؾشٗه اىؼبٍخ ىيَْبققخ 

 ٍنٞف  ( عٞبسح ٍْٜٞ ثبؿ2ػذد)– ٍٞنشٗ ثبؿ (2) ػذد( اٗر٘ثٞظ ٍنٞٞف 2ػذد)) ر٘سٝذ اىخبفخ ثؼَيٞخ
 " ٍشمض سئٞغٚ "                                               

 اإلعننْذسٝخرؼينِ ػْٖنب ؽنشمخ  اىزنٜاىَْبققنبد  فنٜرغشٙ اىؾشٗه اىؼبٍخ اىَجْٞخ ثؼذ ػيٚ اىؼطبءاد اىَقذٍخ ٍنِ اىغنبدح اىَن٘سدِٝ  

شٗه خنضء ال ٝزدنضأ ٍنِ ثسٞث رؼزجش ٕنزٓ اىؾن اإلعنْذسٝخٍْٞبء  – 44/54سفٞف  –ٍْطقخ زشح خبفخ  -ىزذاٗه اىسبٗٝبد ٗاىجنبئغ 

ؽشٗه ػطبءرٌٖ ٗرؼزجش اىؾشٗه اىخبفخ اىَيسقخ ىنو ػَيٞخ ٗالئسخ اىؾشمخ ىيؼق٘د ٗاىَؾزشٝبد ٗاىَخبصُ ٍنَيخ ىٖزٓ اىؾشٗه فَٞنب 

 ىٌ ٝشد ثٖب ّـ .

 ( يهىرج الععاء :1نادة)

َّن٘رج اىؼطنبء اىَؼزَنذ ٍنِ ب ػينٚ رقذً اىؼطبءاد داخو ٍظبسٝف ٍغيقنخ ) اىَظنشٗف اىفْنٚ ٗاىَظنشٗف اىَنبىٚ ( ٍ٘قؼنخ ٍنِ افنسبثٖ

اىفئنبد اىَشافنق ىنٔ ، ٗٝدنت أُ ٝثجنذ ثنبىجْو اىؼنشٝل ػينٚ  خذٗهاىؾشمخ ٗاىَؤؽش ػيٞخ ثشقٌ قغَٞخ رسقٞو اىثَِ ٗربسٝخٖب ٗػيٚ 

 ّ٘ػخ ٍِ اىخبسج ، ٗٝ٘مغ اىَظشٗفِٞ داخو ٍظشٗف ٍغيق ثطشٝقخ ٍسنَخ ػيٞٔ  ٗاىَبىٜ اىفْٜمو ٍظشٗف اىؼطبء 

( اٗر٘ثٞظ ٍنٞٞف ػذد 2)ػذد)- ر٘سٝذاىَبىٚ ىديغخ )شمخ ٗأُ ٍب ثذاخئ اىَظشٗف اىفْٚ ٗاىَظشٗف اعٌ ٗػْ٘اُ  اىؾ
 (  ٍشمض سئٞغٚ ( ٍنٞف ( عٞبسح ٍْٜٞ ثبؿ2ػذد)–( ٍٞنشٗ ثبؿ 2)

أٗ رغننيَٖٞب  األخننشحثبىجشٝننذ اىَ٘فننٚ ػيٞننٔ خبىقننخ  ثئسعننبىٖب أٍننبٗٝنننُ٘ رقننذٌٝ اىؼطننبءاد  201ٝننً٘             اىَ٘افننق     /     /     

 الداسح اىجشٝذ اى٘اسد ٗاىقبدس ثبىؾشمخ ثَ٘خت اٝقبه ٝثجذ فٞٔ ربسٝخ اىزغيٌٞ ٗعبػزٔ .

ارا مبُ اىؼطنبء ٍقنذٍب ٍنِ فنشد أٗ ؽنشمخ فنٚ اىخنبسج أُ ٝقنذً ػينٚ اىَْن٘رج اىخنبؿ ثَقنذً اىؼطنبء ثؾنشه قٞبٍنخ ثغنذاد  َنِ ٗٝد٘ص 

 مشاعخ اىؾشٗه ٗاىَ٘اففبد .

 جذول الفئاث ( ( قائهت الاسعار ) 2نادة )

 ػيٚ ٍقذً اىؼطبء ٍشاػبح ٍب ٝيٚ ػْذ اػذادٓ ىقبئَخ االعؼبس ) خذٗه اىفئبد ( :

ٝدت اُ رنُ٘ قبئَخ االعؼبس ٍؤسخخ ٍٗخزٍ٘خ ٍِ ٍقذً اىؼطبء ٍٗسذد ثٖب قٌٞ مو ثْذ ػيٚ زنذح ٍنِ ثْن٘د اىؼطنبء ٗغٞنش ٍغنَ٘ذ  -1

 .ٗاىشعً٘ اىدَشمٞخ  اىقَٞخ اىَنبفخؽبٍيخ مشٝجخ  عؼبسااالرنُ٘  أُثزقذٌٝ أٙ رسفظبد ٍقبزجٔ ىيؼطبءاد ػيٚ 

 ٗاىسشٗف ٗر٘قٞؼخ . ثبألسقبًمزبثزخ  أػبدحخذٗه االعؼبس ، ٗمو رقسٞر فٖٞب أٗ غٞشٕب ٝدت  فٜال ٝد٘ص اىنؾو أٗ اىَس٘  -2

 أٛشٗه أٗ رؼنذٝو مشاعنخ اىؾن فنٜأٗ اىجٞبّنبد اىَسنذدح ثْذ أٗ ؽنشه ٍنِ  اىؾنشٗه أٗ اىَ٘افنفبد  أٛال ٝد٘ص ىَقذً اىؼطبء ؽطت  -3

قنذً ثؼنذ فنزر اىَظنبسٝف اىفْٞنخ ٍنب ىنٌ  إراػطبئنٔ  فٜادػبء ٍِ فبزت اىؼطبء ثسق٘ه خطأ  إىٚأٗ اىنؾو مَب ال ٝيزفذ  ثبإلمبفخٍْٖب 

 . ثؼذ اػزَبد اىغيطخ اىَخزقخ إالٗاىجذ اىفقو فٞٔ ٗال ٝنُ٘ قشاسٕب ّٖبئٞب  ٗاىَبىٜ اىفْٜٝنِ خطأ ٍبدٝب ، فبّٔ ٝد٘ص ىيدْخ اىزقٌٞٞ 

ارا اٍزْغ ٍقذً اىؼطبء ػِ رسذٝذ عؼش فْف أٗ ثْذ ٍِ األفْبف أٗ اىجْ٘د اىَطين٘ة ر٘سٝنذٕب أٗ رْفٞنزٕب ثقبئَنخ االعنؼبس اىَقذٍنخ  -4

ٍْٔ فٞؼزجش رىل اٍزْبػب ٍْٔ ػِ اىذخ٘ه فٚ اىَْبققخ ثبىْغجخ ىٖزا اىقنْف أٗ اىجْنذ . ٗٝدن٘ص ٍنغ اززفنبر اىؾنشمخ ثسقٖنب فنٚ اعنزجؼبد 

ىيقْف أٗ اىجْذ اىزٙ اٍزْغ ٍقذً  اىؼطبء ػِ رسذٝذٓ عنؼشٓ أػينٚ عنؼش ىٖنزا اىقنْف أٗ اىجْنذ فنٚ اىؼطنبءاد اىَقذٍنخ اىؼطبء أُ رنغ 

ٗرىل ىيَقبسّخ ثْٞٔ ٗثِٞ عبئش اىؼطبءاد االخشٙ فبرا أسعٞذ ػيٞٔ اىَْبققخ فٞؼزجش أّٔ أسرنٚ اىَسبعجخ ػيٚ اعبط أقنو عنؼش ىٖنزا 

 ُٗ أُ ٝنُ٘ ىٔ زق اىَْبصػخ فٚ رىل .طبءاد االخشٙ دؼاىقْف أٗ اىجْذ فٚ اى

 

اىفئبد اىزٚ ٝسذدٕب ٍقذً اىؼطبء ثدذٗه اىفئبد رؾَو ٗرغطٚ خَٞغ اىَقشٗفبد ٗاالىزضاٍبد أٝب مبُ ّ٘ػٖنب اىزنٚ ٝزنجنذٕب ثبىْغنجخ  -5

ػيٖٞنب هجقنب ىؾنشٗه  اىٚ مو ثْذ ٍِ اىجْ٘د ٗمزىل رؾَو اىقٞنبً ثبرَنبً ر٘سٝنذ االفنْبف ٗرْفٞنز االػَنبه ٗرغنيَٖٞب ىيؾنشمخ ٗاىَسبفظنخ



ٝنخ سعنً٘ أٗ ٍقنشٗفبد رْؾنأ ػنِ اىؼقذ ٗرزٌ اىَسبعجخ اىْٖبئٞخ ثبىزطجٞق ىٖنزٓ اىفئنبد ثقنشف اىْظنش ػنِ رقيجنبد اىغن٘ل ٗاىؼَينخ ٗأ

 رىل.

 (  الهقايساث والرسىناث :3نادة ) 

-)ر٘سٝذ  يٞخ )مبٍيخ ٍِ اىؾشٗه اىؼبٍخ ٗاىخبفخ اىَزؼيقخ ثبىؼَ خأُ ٝسقي٘ا ػيٚ ٍدَ٘ػ اىؼطبءاد  ٍقذٍٜػيٚ 

 ٍشمض سئٞغٚ  (       (ٍنٞف ( عٞبسح ٍْٜٞ ثبؿ2ػذد)–( ٍٞنشٗ ثبؿ 2( اٗر٘ثٞظ ٍنٞٞف ػذد )2)ػذد)

اىذائشح اىدَشمٞخ  – 44/54سفٞف  - ٍشمض سئٞغٚ –ىزذاٗه اىسبٗٝبد ٗاىجنبئغ  اإلعنْذسٝخٍِ ٍقش ؽشمخ 

خضء ال  اىؾشٗهغ ٍشاػبح اىذقخ زٞث أّٖب رؼزجشػيٖٞب رفقٞيٞب ٍ ثبإلهالعٗػيٌٖٞ أُ ٝقٍ٘٘ا (  اإلعنْذسٝخٍْٞبء 

اىؼطبءاد ػيٚ اىؼطبءاد قج٘ال ٌٍْٖ ىؾشٗه اىؼَيٞخ مَب  ٍقذٍٜٝزدضأ ٍِ اىؼطبءاد اىَقذٍخ ٌٍْٖ ٗٝؼزجش ر٘قٞغ 

ٗخذد ثقذس ٍب  أُرؼزجش اىؼطبءاد ٍغ اىؾشٗه ٗاىَقبٝغبد اىخبفخ ثٖب ) ٗمزىل اىؾشٗه اىَقذٍخ ٍِ اىَ٘سدِٝ 

 مخ ( ٍنّ٘خ ىؾشٗه اىؼَيٞخ .رقجئ ٍْب اىؾش
فٚ اٙ ؽشه ٗاسد فٚ اىَغزْذاد اىَزم٘سح ثغجت رسفظبد اىَ٘سدِٝ ػْذ رقذٌٝ ػطبءارٌٖ ٍب ىنٌ رقجنو اىؾنشمخ ال ٝؼزجش اُ ْٕبك رؼذٝال 

 فشازخ ٕزٓ اىزسفظبد أٗ ثؼنٖب ْٗٝـ ػيٖٞب مزبثخ فٚ اىؼقذ اىخبؿ ثبىؼطبء اىَقج٘ه .

 : والشهاداث الهعلىبت( سابق الخبرة فى الاعهال 4نادة )

اىفْنٚ خَٞنغ اىجٞبّنبد اىفْٞنخ ٗغٞشٕنب ٍنِ اىجٞبّنبد ٗاىَؼيٍ٘نبد ٗاىَغنزْذاد اىزنٚ ٚ اىؼطبءاد منشٗسح رننَِٞ اىَظنشٗف ٍػيٚ ٍقذ

اىذاىخ ػيٚ عبثقخ اىخجشح فٚ ٍ٘م٘ع اىَْبققخ فبدس ٍِ خٖنخ ٍؼزَنذح ٗاىقٞنذ فنٚ اىَنبرنت أٗ رطيجٖب اىؾشمخ ثَب فٚ رىل اىَغزْذاد 

 . ٗمزىل اىزأٍِٞ االثزذائٚ اىَطي٘ة . د أٗ اىْقبثبد أٗ االرسبداد اىزٚ ٝنُ٘ اىقٞذ فٖٞب ٗاخجب قبّّ٘ب اىغدال

ٗمزىل ؽٖبدح اىَْؾأ ٍؼزَذح ٍِ ثيذ اىَْؾأ ٗرفٞذ ثبّزبج اىؾشمخ اىَقْؼخ ىٖزا اىَْزح ثؾنو ٗفنٚ ٗاّٖنب افنيٞخ ٍنِ اىَقنْغ االفنيٚ 

 . ٗىٞظ ٍقْؼخ ثزشخٞـ 

 .ث٘ىٞقخ اىؾسِ –خ اىَ٘افقخ االعزٞشادٝ -

 ؽٖبدح ٍِ اىَقْغ رفٞذ ثأُ االفْبف اىَ٘سدح خذٝذح ٍٗقْؼخ ػالٗح ػيٚ اىؾٖبداد اىَطي٘ثخ ٕٗٚ : -

 ؽٖبدح اخزجبس ّٖبئٚ )ٍقْغ(. -

 ؽٖبدح اىد٘دح ىخو االّزبج اىَزنبٍو )ٍقْغ ( . -

 اىنزبى٘خبد االعبعٞخ . -

 رؼَيٞبد اىقٞبّخ ٗاىزؾغٞو . -

 ؽٖبدح مَبُ . -

 ى الععاء :نذة سريا( 5نادة )

ٝجقٚ اىؼطبء ّبفز اىَفؼ٘ه ٗغٞش خبئض اىشخ٘ع فٞنٔ ٍنِ ٗقنذ رقنذٝشٓ ثَؼشفنخ ٍقنذً اىؼطنبء ثغنل اىْظنش ػنِ ٍٞؼنبد اعنزالٍخ ثَؼشفنخ 

 ٍٝ٘ب اىَؼْٞخ ثَْ٘رج اىؼطبء اىَشافق ىيؾشٗه . رغؼُ٘اىؾشمخ ززٚ 

 ( سحب الععاء  :6نادة )

ر اىَظبسٝف ٝقجر اىزأٍِٞ اىَؤقذ اىَ٘دع زقب ىيؾنشمخ دُٗ زبخنخ اىنٚ اّنزاس اٗ ػطبئٔ قجو اىَٞؼبد اىَؼِٞ ىفزارا عست ٍقذً اىؼطبء 

 االىزدبء اىٚ اىقنبء اٗ ارخبر اٝخ اخشاءاد اٗ اقبٍخ اىذىٞو ػيٚ زق٘ه مشس .

فؼن٘ه ٗػْذ اّقنبء ٍذح عشٝبُ اىؼطبء ٝد٘ص ىَقذٍٔ اعزشداد اىزأٍِٞ اىَؤقذ ، ٗفٚ ٕزٓ اىسبىخ ٝقجر اىؼطبء ٍيغٞب ٗ غٞش عنبسٙ اىَ

 اىزأٍِٞ اىَؤقذ ٗػذٗىٔ ػِ ػطبئٔ فبرا ىٌ ٝطيت رىل ، اػزجش قبثال العزَشاس االسرجبه ثؼطبئخ اىٚ اُ ٝقو ىيؾشمخ اخطبس ٍْٔ ثغست 

 

 

 

 

 

 



 ( بياياث خاصت بهقذم الععاء وعًىايه : 7نادة )
ٗخنت ػيٞنٔ اُ ٝجنِٞ فنٚ ػطبئنخ اى٘مٞنو  ٝدت اُ ٝنُ٘ ٍقذً اىؼطبء ٍقَٞنب فنٚ  خَٖ٘سٝنخ ٍقنش اىؼشثٞنخ اٗ ٝننُ٘ ىنٔ ٗمٞنو فٖٞنب ٗاال

اىَؼزَذ ٍْٔ فنٚ خَٖ٘سٝنخ ٍقنش اىؼشثٞنخ فَٞنب ىن٘ سعنذ ػيٞنٔ اىَْبققنخ ٗاُ ٝجنِٞ فنٚ ػطبئنٔ اىؼْن٘اُ اىنزٙ َٝننِ ٍخبثشرنٔ ٗٝؼزجنش 

 . اػالّٔ فسٞسب 

َخزقخ ثبالمبفخ اىنٚ مبفنخ ٗارا مبُ اىؼطبء ٍقذٍب ٍِ ٗمٞو ػِ فبزت اىؼطبء فؼيٞٔ اُ ٝقذً ٍؼخ ر٘مٞال ٍقذقب ػيٞٔ ٍِ اىغيطبد اى

 اىجٞبّبد ٗاىَغزْذاد اىزٚ ٝدت ػيٞٔ رقذَٖٝب ٗفقب الزنبً اىق٘اِّٞ ٗاىقشاساد اىَْظَخ .

ٗمو ػطبء ٍقذً ٍِ اىؾشمخ ٝدت اُ رشافقخ ف٘سح سعَٞخ ٍِ ػقذ رأعٞغٖب ٍِٗ ّظبٍٖب االعبعنٚ ، ٗػْنذ رقنذٌٝ ػطنبء ٍنِ ٍْؾنأح 

 رشافقخ ف٘سح سعَٞخ ٍِ ػقذ اىَؾبسمخ . اُردبسٝخ المثش ٍِ ؽخـ ٗازذ ، فٞدت ػيٞخ 

ٗفٚ ميزب اىسبىزِٞ ٝدت اُ رشافق اىق٘سح اىَقذٍنخ ثٞنبُ ثبعنَبء اىَقنشذ ىٖنٌ اىزؼبقنذ ىسغنبة اىؾنشمخ أٗ اىَْؾنأح ٍٗنذٙ ٕنزا اىسنق 

َّننبرج أٗ اىَْؾننأح ٗٗزننذٗدٓ ٗاعننَبء اىَغننئ٘ىِٞ ػْننذ رْفٞننز ؽننشٗه اىؼقنن٘د ٗاٍنننبء االٝقننبالد ٗاػطننبء اىَخبىقننبد ثبعننٌ اىؾننشمخ 

 ر٘قٞؼبرٌٖ ػيٚ اُ رنُ٘ ػيٚ راد ف٘سح اىؼقذ اٗ اى٘مٞو .

 ( نسحًذاث جرفق بالععاء : 8نادة )

ارا منبُ اىؼطننبء اىَقننذً ٍننِ ؽنخـ هجٞؼننٚ اٗ ٍؼْنن٘ٙ فٞدننت اُ رشافنق اىؼطننبء فنن٘سح ٍؼزَننذح ٍنِ ثطبقزننٔ اىنننشٝجٞخ ٗٝشفننق فنن٘سح 

س االفو ىالهالع ػيٞٔ ثَؼشفخ ىدْخ فزر اىَظبسٝف ٗاىزأؽنٞش ػينٚ ٍغ ازنب اىؾشمخم٘ئٞخ ٍِ اىغدو اىزدبسٙ ىيَْؾأح اىَزم٘سح أٗ 

 ، عبثقخ االػَبه فٚ ٍ٘م٘ع اىَْبققخ فبدسح ٍِ خٖخ ٍؼزَذح .ط ٗمالء ردبسُٝ٘  14ٗاعزَبسح  اىق٘سح ثأّٖب هجق االفو

 ( نيعاد فحح الهظاريف : 9نادة )

                        خ فننننٚ ٍٞؼننننبد غبٝزننننٔ اىغننننبػخ اىثبّٞننننخ ػؾننننش رٖننننشا ٝدننننت اُ رقننننو اىؼطننننبءاد داخننننو اىَظننننبسٝف اىفْٞننننخ ٗاىَبىٞننننخ اىننننٚ اىؾننننشم

اىَسذد ثبالػالُ  ىفزر اىَظبسٝف اىفْٞخ ٗال ٝؼزذ ثأٙ ػطبء اٗ رؼذٝو فٞنٔ ٝنشد ثؼنذ ٍٞؼنبد   201ًٝ٘            اىَ٘افق     /       /       

رؼنذٝو ىقنبىر اىؾنشمخ ٍقنذً ٍنِ فنبزت اىؼطنبء االقنو عنؼشا ٗ  ٗال ٝغنشٙ رىنل ػينٚ اٙ –اىزبسٝخ اىَزم٘س أٝنب مبّنذ اعنجبة اىزنأخٞش 

 اىَطبثق ىيؾشٗه ٗاىَ٘اففبد هبىَب أّ ال ٝؤ ش فٚ اٗى٘ٝخ اىؼطبءاد .

 ( نراجعت الععاءاث :01نادة )

ٚ ٝنُ٘ ىيؾشمخ اىسق فٚ ٍشاخؼخ االعنؼبس اىَقذٍنخ عن٘اء ٍنِ زٞنث ٍفشدارٖنب  اٗ  ٍدَ٘ػٖنب ٗاخنشاء اىزقنسٞسبد اىَبدٝنخ ارا اقزنن

االٍش رىل ، ٗٝؼ٘ه ػيٚ اىغؼش اىَجِٞ ثبىسشٗف ٗال ٝؼزذ ثبىؼطبء اىَجْٚ ػيٚ رخفٞل ّغجخ ٍئ٘ٝخ ٍِ قَٞخ اىَْبققخ ػِ اقنو ػطنبء 

ثنأٙ ؽنشه ٍنِ ؽنشٗه اٗ قٞن٘د غٞنش ٍؾنشٗهخ  ّٖبئٞنخ ثنبُ رننُ٘ اعنؼبس اىؼطنبء االىزنضاًٝقذً فٚ اىَْبققنخ ٗػينٚ ٍقنذٍٚ اىؼطنبءاد 

 ٍشرجطخ ثأٙ اػَبه اخشٙ .

 ( جلست فحح الهظاريف :11ة )ناد

ٝد٘ص ىَقذٍٚ اىؼطبءاد اٗ ٍِ ْٝ٘ة ػٌْٖ ثز٘مٞالد اٗ خطبثبد ٍؼزَذح ٌٍْٖ زن٘س خيغخ فزر اىَظبسٝف فنٚ اىَ٘ػنذ اىَسنذد ىنزىل 

 ىغَبع قشاءح اعؼبس اىؼطبءاد اىَقذٍخ .

 الاثهاى : (21نادة )

اىَؼيِ ػْٖب ثِٞ ٍقذٍٖٞب ارا مبُ رىل فٚ فبىر اىؼَو ٗٝد٘ص رىنل اٝننب  الفْبفارا رغبٗد اال َبُ ثِٞ ػطبئِٞ اٗ امثش خبص ردضئخ ا

ارا مبُ ٍقنذً اىؼطنبء االقنو عنؼشا ٝؾنزشه ٍنذدا ثؼٞنذح ىيز٘سٝنذ ال رزْبعنت ٍنغ زبخنخ اىؼَنو ثبىؾنشمخ ٗرىنل ثبىزؼبقنذ ٍنغ فنبزت اّغنت 

بسٝخٚ اىز٘سٝنذ ٍنغ فنبزت اىؼطنبء االقنو ػنِ ثنبقٚ فنٚ اىفزنشح اى٘اقؼنخ ثنِٞ رن الززٞبخنبد اىؾنشمخاىؼطبءاد اىزبىٞخ ػيٚ اقو مَٞخ ريضً 

 ٗػيٚ ىدْخ اىجذ فٚ ٕزٓ اىسبىخ اُ رثجذ فٚ رقشٝشٕب  اىجبقٚ  ٍِ اىقْف. االفْبف

 

 

 

 

 

 



 الحأنيٌ الهؤقخ :  (31نادة )

 فٍْٞنٜ ثنبؿ ٍنٞنن( 2)ػنذد  –خْٞننٔ  146250( ارن٘ثٞظ ٍنٞٞنف 2) ػنذد: ) مبىزننبىٜ دنت اُ ٝقنذً ٍنغ مننو ػطنبء رنأٍِٞ ٍؤقنذٝ    

ٍنِ قَٞنخ اىؼَيٞنخ فنٚ زبىنخ %(  10فنٚ ٕنزٓ اىَْبققنخ ٗٝنضداد اىنٚ ّغنجخ ) خْٞٔ 42050 َٞنشٗثبؿ اى (2ػذد ) –خْٞٔ  60500

شٗه ؾننسعنن٘ اىؼطننبء ٗ ال ٝيزفننذ الٙ ػطننبء غٞننش ٍقننس٘ة ثبىزننأٍِٞ اىَؤقننذ اىَطينن٘ة ٗٝنننُ٘ رىننل اٍننب ثخطننبة مننَبُ ثْنننٚ غٞننش ٍ

ٞل ٍقج٘ه اىذفغ ٍِ ازذ اىجْ٘ك اٗ ّقذا ٗرىل مَبّب ىسغِ ّٞنخ ٍقنذً اىؼطنبء ٗٝنشد ٗعبسٙ ززٚ ؽٖش الزق ىَذح عشٝبُ اىؼطبء اٗ ثؾ

 اىزأٍِٞ اىَؤقذ ىيَ٘سد ٍب ىٌ ٝشعٚ ػيٞٔ اىؼطبء ٗرىل ثؼذ رؼِٞٞ اىؼطبء اىَقج٘ه .

 الحأنيٌ الًهائى  : (41نادة )

زنبىٚ الخطنبسح ثبىفنبمظ ثقجن٘ه ػطبئنخ قَٞنخ ػيٚ فبزت اىؼطنبء اىَقجن٘ه اُ ٝن٘دع فنٚ فزنشح ال ردنبٗص ػؾنشح اٝنبً ٍنِ رنبسٝخ اىٞنً٘ اى

%( ٍِ قَٞخ اخَبىٚ اىؼَيٞخ اىزٚ سعنذ ػيٞنٔ ٗثبىْغنجخ ىيؼقن٘د اىزنٚ رجنشً ٍنغ ٍزؼبقنذ ٍنِ اىخنبسج  10َب ٝغبٗٙ ) ثاىزأٍِٞ اىْٖبئٚ 

ثخطبة مَبُ ثْننٚ ا اٗ ٝنُ٘ اٝذاع ٕزا اىزأٍِٞ فٚ فزشح ال ردبٗص ػؾشِٝ ٍٝ٘ب ٗٝنُ٘ اىزأٍِٞ اىْٖبئٚ مَبّب ىزْفٞز اىؼقذ ٗٝغذد ّقذ

ٝفشج ػْخ ثؼذ اّزٖبء فزشح اىنَبُ ىدَٞغ اّ٘اع اىغنٞبساد اىَزؼبقنذ ػيٖٞنب هجقنب ىنشاعنخ اىؾنشٗه  غٞش ٍؾشٗه اٗ ثؾٞل ٍقج٘ه اىذفغ

 . ٗاىَ٘اففبد اىفْٞخ

 الغاء العقذ ونصادرة الحأنيٌ الهؤقخ : (51نادة )

ٚ اى٘اخت اٝذاػخ فٚ اىَذح اىَسذدح ىٔ فٞد٘ص ىيؾشمخ ثَ٘خت اخطنبسٓ  ثبىفنبمظ ارا ىٌ ٝقٌ فبزت اىؼطبء اىَقج٘ه ثبداء اىزأٍِٞ اىْٖبئ

ثؼنٔ ػيٚ زغبة دُٗ زبخخ  الرخبر اخشاءاد اخشٙ اٗ االىزدبء اىٚ اىقنبء اُ ريغٚ اىؼقذ ٗرقبدس اىزبٍِٞ اىَؤقذ اٗ رْفٞزٓ مئ اٗ 

ٗ اىَْبققنخ اٗ اىََبسعنخ اٗ ثبالرفنبل اىَجبؽنش ٗٝننُ٘ ىٖنب فبزجٔ ثَؼشفخ اىؾشمخ اٗ ث٘اعطخ ازذ ٍقنذٍٚ اىؼطنبءاد اىزبىٞنخ ىؼطبئنخ ا

ٖنب ٍنغ ػنذً االخناله ىذٙ اىؾشمخ الٙ خغبسح اىسقاىسق فٚ اُ رخقٌ اٝخ ٍجبىغ رنُ٘ ٍغزسقخ اٗ رغزسق ىٔ اٝب مبُ عجت االعزسقبل 

 اعزٞفبئخ ٍِ زق٘ل . ػيٞٔ قنبئٞب ثَب ىٌ رزَنِ ٍِ اىشخ٘ع  ثسقٖب فٚ

 الحأنيًاث : (61نادة )

ٍنِ ازنذ اىجْن٘ك اىَؼزَنذح اٗ ثخطنبة منَبُ ثْننٚ غٞنش ٍؾنشٗه فنبدس ٍنِ ازنذ اىجْن٘ك أٗ ثؾنٞل ٍقجن٘ه اىنذفغ دٙ اىزأٍْٞنبد ّقنذا رؤ

اىَسيٞخ اىَؼزَذح ثزاد اىقَٞخ ٗاىؼَيخ ٗعبسٙ اىَفؼ٘ه ىيَذح اىَسذدح ثنشاعخ اىؾشٗه ٗاىَ٘اففبد ٗٝد٘ص ىَقذً اىؼطبء هينت خقنٌ 

 ٗقذ رقذٌٝ اىطيت ثبىْغجخ ىيزبٍْٞبد اىْٖبئٞخ . ٔ ىذٙ اىؾشمخ ثؾشه اُ ٝنُ٘ فبىسخ ىيقشف قَٞٔ اىزبٍِٞ ٍِ ٍجبىغ ٍغزسقخ ى

 خعاباث الضهاى :  (71نادة )

ِ ّقذا فٞؤدٙ ٍقبثو اٝقبه سعَٚ ٝثجذ فٚ اىؼطبء سقَخ ٗربسٝخخ ٗٝد٘ص اُ رغست ز٘اىٔ ثشٝذٝخ ثقَٞزخ رشافنق اىؼطنبء ٞارا مبُ اىزبٍ

جبىغ ، ٗرقجو اىؾٞنبد ػيٚ اىَقنبسف اىَسيٞنخ ارا منبُ ٍؤؽنشا ػيٖٞنب ثنبىقج٘ه ٍنِ اىَقنشف اىَغنس٘ة ٗال رسغت فبئذح ػيٚ ٕزٓ اىَ

ػيٞٔ مَب رقجو اىؾٞنبد اىَغس٘ثخ ػيٚ ٍقبسف ثبىخبسج ثؾشه اىزبؽٞش ػيٖٞب ثبىقج٘ه ٍِ ازذ اىَقبسف اىَؼزَنذح ثدَٖ٘سٝنخ ٍقنش 

 اىؼشثٞخ .

اىَقننبسف اىَسيٞننخ اىَؼزَننذح ٗال ٝقزننشُ ثننبٙ قٞننذ اٗ ؽننشه ٗاُ ٝقننش فٞننٔ ٍِٞ خطننبة مننَبُ ٗخننت اُ ٝقننذس ٍننِ ازننذ أٗارا مننبُ اىزنن

اىَقشف اُ ٝذفغ رسذ اٍش اىؾشمخ ٍجيغب ٝ٘اصٙ اىزبٍِٞ ٗاّخ ٍغزؼذ الدائخ ثبمَيخ اٗ ردذٝذ ٍذح عنشٝبُ خطنبة اىننَبُ ىَنذد اخنشٙ 

 اىٚ اٙ ٍؼبسمخ ٍِ ٍقذً اىؼطبء . داالىزفبػْذ اىطيت ٍْٖب دُٗ زغجَب رشآ اىؾشمخ 

 :  جىريذ الاصًاف ( 81ادة )ن

ال ٝسقو اىزبٍِٞ اىْٖبئٚ ارا قبً فبزت اىؼطبء اىَقج٘ه ثز٘سٝذ خَٞغ االفْبف اىزٚ سعٚ ػيٞٔ ر٘سٝذٕب ٗقجيزٖب اىؾنشمخ ّٖبئٞنب خناله 

فنٚ ىزغطٞنخ قَٞنخ اىَذح اىَسذدح الٝذاع اىزبٍِٞ اىْٖبئٚ اٍب ارا مبُ اىز٘سٝذ اىَقج٘ه ػِ خضء ٍِ االفْبف اىَؾنبس اىٖٞنب ٗمنبُ  َْنٔ ٝن

اىزبٍِٞ اىْٖبئٚ فٞخقٌ ٍِ  َِ اىدضء اىَ٘سد ٍب ٝؼبده قَٞخ ٕزا اىزنأٍِٞ ٍنِ ٍدَن٘ع قَٞنخ اىؼطنبء ٗٝسنزفظ ثنٔ ىنذٙ اىؾنشمخ ثَثبثنخ 

 . رأٍِٞ ّٖبئٚ ززٚ رَبً رْفٞز اىؼقذ ٗؽشٗهخ

 رد الحأنيٌ الهؤقخ : (19نادة )

غٞش ر٘قف ػيٚ هيت ٌٍْٖ ع٘اء مبّذ ّقذا اٗ ثؾٞل اٗ ثخطبة منَبُ فن٘س ٝشد اىزبٍِٞ اىَؤقذ اىٚ افسبة اىؼطبءاد غٞش اىَقج٘ىخ ث

 اػزَبد رقشٝش ىدْخ اىجذ فٚ اىَْبققخ اىؼبٍخ .



اىن٘اسدح ثنشاعنخ  ٗال رشد اىزبٍْٞبد اىْٖبئٞخ اال ثؼذ اُ ٝنزٌ رْفٞنز اىؼقنذ ثقنفخ ّٖبئٞنخ اٗ اّقننبء فزنشح اىننَبُ ٗهجقنب ىيؾنشٗه اىؼبٍنخ

خ ٗٝشد اىزبٍِٞ ثنبٍيخ اٗ ٍب رجقٚ ٍْنٔ ىقنبزجٔ اٗ اىنٚ اىجْنل ارا منبُ خطنبة منَبُ ثغٞنش ر٘قنف ػينٚ ثبىَْبقق اىؾشٗه ٗاىَ٘اففبد

 هيت ٍِ اٙ ٍَْٖب .

 :  رفض الاصًاف (02نادة )

ارا سفنذ اىؾنشمخ فنْفب اٗ امثنش ٍنِ االفنْبف اىَن٘سدح اٗ ٗخنذد فٖٞنب ّقنـ اٗ ٍخبىفنبد ىيَ٘افنفبد اٗ ٍخبىفنب ىيؼْٞنبد اىَؼزَنذح 

ٗث٘خ٘ة عنست االفنْبف اىَشف٘منخ ثزىل مزبثخ ثبىفبمظ ٍقس٘ة ثخطبة ٍ٘فٚ ػيٞٔ ثؼيٌ اى٘ف٘ه ثبعجبة اىشفل  ٝخطش اىَ٘سد

ٗر٘سٝذ ثذال ٍْٖب ٗٝدت اُ ٝزٌ رىل االخطبس ف٘س فذٗس قشاس اىؾشمخ اٗ فٚ اىًٞ٘ اىزبىٚ ػيٚ االمثنش ٗٝيزنضً اىَن٘سد ثغنست االفنْبف 

فننٚ رسقننٞو خ اىٞننً٘ اىزننبىٚ الخطننبسٓ فننبرا رننأخش فننٚ عننسجٖب ٝنننُ٘ ىيؾننشمخ اىسننق اىَشف٘مننخ خنناله عننجؼخ اٝننبً ػيننٚ االمثننش ٍننِ رننبسٝ

%( ػِ مو اعج٘ع اٗ خضء ٍْٔ ٍِ قَٞخ االفْبف ىَنذح اققنبٕب اسثؼنخ اعنبثٞغ ٗثؼنذ اّزٖنبء ٕنزٓ اىَنذح 2ٍقشٗفبد رخضِٝ ث٘اقغ ) 

ٍقنبسٝف سقب ىٖنب ٗٝدن٘ص اىزدنبٗص ػنِ ٝنُ٘ ىيؾشمخ اىسنق فنٚ اُ رزخنز اخنشاءاد ثٞؼٖنب فن٘سا ٗاُ رخقنٌ ٍنِ اىنثَِ ٍنب ٝننُ٘ ٍغنز

 اىزخضِٝ فٚ زبالد خبفخ ٍزٚ قذسد اىغيطخ اىَخزقخ رىل .

 الحًازل عٌ العقذ : (12نادة )

ال ٝد٘ص ىيَ٘سد اىزْبصه ػِ اىؼقذ اٗ ػِ اىَجبىغ اىَغزسقخ ىٔ ميٖب اٗ ثؼنٖب ٍٗغ رىل ٝد٘ص اُ ٝزْبصه ػنِ رينل اىَجنبىغ الزنذ اىجْن٘ك 

ثزقذٝق اىجْل ٗٝجقٚ اىَ٘سد ٍغئ٘ال ػِ رْفٞز اىؼقذ ٗال ٝخنو قجن٘ه ّضٗىنٔ ػنِ اىَجينغ اىَغنزسق ىنٔ ثَنب ٝننُ٘ ٗٝنزفٚ فٚ ٕزٓ اىسبىخ 

 ٍِ زق٘ل . ٔىيؾشمخ قجي

 حالاث فسخ العقذ : (22نادة )

عنزَشاس فنٚ ارا ر٘فٚ اىَ٘سد خبص ىيؾشمخ فغخ اىؼقذ ٍنغ سد اىزنبٍِٞ ارا ىنٌ ٝننِ ىيؾنشمخ ٍطبىجنبد قجنو اىَن٘سد اٗ اىغنَبذ ىي٘س نخ ثبال

 رْفٞز اىؼقذ ثؾشه اُ ٝؼْٞ٘ا ػٌْٖ ٗمٞال ثز٘مٞو ٍقذل ػيٚ اىز٘قٞؼبد فٞٔ ٗر٘افق ػيٞٔ اىغيطخ اىَخزقخ ثبىؾشمخ .

فٞننُ٘ ىيؾنشمخ اىسنق فنٚ اّٖنبء اىؼقنذ ٍنغ ٍقنبدسح اىزنبٍِٞ اٗ ٍطبىجنخ ثنبقٚ ٗارا مبُ اىؼقنذ ٍجنشً ٍنغ امثنش ٍنِ ٍن٘سد ٗرن٘فٚ ازنذٌٕ 

 ز اىؼقذ .اىَ٘سدِٝ ثبالعزَشاس فٚ رْغٞ

ٗٝسقو االّٖبء فٚ خَٞغ ٕزٓ اىسبالد ثَ٘خت فبمظ ٍقس٘ة ثنزنبة ٍ٘فنٚ ػيٞنٔ ثؼينٌ اى٘فن٘ه دُٗ اىسبخنخ اىنٚ ارخنبر اخنشاءاد 

 .اخشٙ  اٗ االىزدبء اىٚ اىقنبء 

 : جأخير الهىرد فى جىريذ الاصًاف (32نادة )

اىَسنذد ثبىؼقنذ فٞدن٘ص ىيؾنشمخ اػطبئنٔ ٍٖينخ امنبفٞخ ىيز٘سٝنذ ارا ربخش اىَ٘سد فٚ ر٘سٝذ االفْبف اىَطي٘ثخ اٗ خضء ٍْٖنب فنٚ اىَٞؼنبد 

ىيز٘سٝنذاد ػنِ منو %(  3%( ػِ مو اعج٘ع رنبخٞش اٗ خنضء ٍنِ االعنج٘ع ثسنذ اققنٚ ) 1ػيٚ اُ ر٘قغ ػيٞٔ غشاٍخ ربخٞش ث٘اقغ )

ػنذً قٞنبً اىَن٘سد ثز٘سٝنذ ٍِ قَٞخ االفْبف اىَطي٘ثخ اىزٚ ٝنُ٘ اىَ٘سد قذ ربخش فٚ ر٘سٝذٕب ٗفنٚ زبىنخ اعج٘ع اٗ خضء ٍِ االعج٘ع 

 -االفْبف فٚ اىَٞؼبد اىَسذد ىيؼقذ اٗ خاله اىَٖيخ االمبفٞخ ٝنُ٘ ىيؾشمخ ارخبر ازذ االخشاءِٝ اىزبىِٞٞ :

ثز٘سٝذٕب ٍِ غٞشٓ ػيٚ زغبثٔ عن٘اء ثطشٝنق اىَْبققنخ اىؼبٍنخ أٗ ػيٖٞب اىزٚ ىٌ ٝقٌ اىطشف اىثبّٚ اىَزؼبقذ  ؽشاء االفْبف -1

٘ػٖٞنب اٗ االٍنش اىَجبؽنش ثنزاد اىؾنشٗه ٗاىَ٘افنفبد اىَؼينِ ػْٖنب ٗاىَزؼبقنذ ػيٖٞنب ٗٝخقنٌ ٍنِ اىَسذٗدح اٗ اىََبسعخ ثْ

قَٞخ اىزبٍِٞ اىَ٘دع اٗ اٝٔ ٍغزسقبد ىٔ اىطشف االٗه اٗ اٝنٔ خٖنخ اخنشٙ زنٍ٘ٞنخ اٗ غٞنش زنٍ٘ٞنخ قَٞنخ اىفنشٗل اىْبردنخ 

رنجذٕب فٚ اىزْفٞز ػيٚ زغبة اىطنشف اىثنبّٚ ٍٗنب  ػِ اىضٝبدح فٚ اىثَِ ٍنبفب اىٖٞب اىَقشٗفبد اىزٚ ٝنُ٘ اىطشف االٗه قذ

ٝغزسق ىيطشف االٗه ٍِ غشاٍنبد اٗ رؼ٘ٝننبد ، ٗال ٝسنق ىيطنشف اىثنبّٚ اىَطبىجنخ ثفنشٗل االعنؼبس ارا منبُ عنؼش اىؾنشاء 

 . ػيٚ زغبثخ اقو ٍِ اىثَِ اىَزفق ػيٞٔ فٚ ٕزا اىؼقذ 

قَٞخ اىزؼبقذ ٗاىسق٘ه ػيٚ خَٞغ اىَغزسقبد دُٗ اىسبخنخ  %( 10ٍِاّٖبء اىزؼبقذ ٍٗقبدسح اىزبٍِٞ اىْٖبئٚ ثَب ٝ٘اصٙ ) -2

  اىٚ ارخبر اخشاءاد اخشٙ اٗ االىزدبء اىٚ اىقنبء .

 فسخ العقذ واثاٍر : (42نادة )

ارا اخو اىَ٘سد ثأٙ ؽشه ٍِ ؽشٗه اىؼقذ اٗ إَو اٗ اغفو اىقٞبً ثأزذ اىزضاٍبرٔ اىَقشسح ٗىٌ ٝؾشع فٚ افالذ ا ش رىل خناله اعنج٘ع 

ٝخ اخطبسٓ ثبىفبمظ ٍقس٘ة ثخطبة ٍ٘فٚ ػيٞٔ ثؼيٌ اى٘ف٘ه ثبىقٞبً ثبخشاء ٕزا االفالذ مبُ ىيؾشمخ اىسق فٚ ارخنبر ازنذ ٍِ ربس

 -ءِٝ اىزبىِٞٞ ٗفقب ىَب رقزنٞخ رشٗف اىؼقذ ٍٗقيسخ اىؾشمخ :االخشا



شمخ ٍنِ غشاٍنبد اٗ فغنخ ٗاىسقن٘ه ػينٚ خَٞنغ ٍنب رغنزسقخ  اىؾناىزبٍِٞ اىْٖبئٚ اىَغزسق ٗقذ اى فغخ اىؼقذ ٍغ ٍقبدسح -1

 رؼ٘ٝنبد ػَب ٝيسق ثٖب ٍِ امشاس .

رْفٞز اىؼقذ ػيٚ زغبة اىَ٘سد ثأٙ هشٝقخ ٍِ هشل اىزؼبقذ ٍغ ٍقبدسح اىزنبٍِٞ اىْٖنبئٚ اىَغنزسق ىيَن٘سد ٗاىسقن٘ه ػينٚ  -2

ٞدنخ خَٞغ ٍب رنجذرٔ ٍِ ٍقشٗفبد ٗخغبئش صٝبدح ػيٚ قَٞخ اىؼقنذ ّزٍب رغزسقخ اىؾشمخ ٍِ غشاٍبد ٗرؼ٘ٝنبد ٗاعزشداد 

 الػبدح االعْبد .

 نذة الارجباط بالععاءاث : (52نادة )

ٍٝ٘نب ٍنِ رنبسٝخ خيغنخ فنزر اىَظنشٗف اىفْنٚ ٗٝغنزَش  40(  رغنؼُ٘رؾزشه اىؾشمخ اُ رجقٚ اىؼشٗك قبئَخ ال َٝنِ عنسجٖب ىَنذح ) 

ٗػذٗىنٔ ػنِ ػطبئنٔ ، ٗارا اىؼشك قبئَب ززٚ ثؼذ ّٖبٝنخ اىَٞؼنبد اىَنزم٘س اىنٚ اُ ٝقنو ىيؾنشمخ اخطنبس ٍْنٔ ثغنست اىزنبٍِٞ اىَؤقنذ 

ٍٝ٘ب اىَزم٘سح ٗقجو اخطبسٓ ثقج٘ه ػطبئٔ ٝقجر اىزنبٍِٞ اىَؤقنذ اىنزٙ دفؼنٔ زقنب  اىزغؼُ٘عست ٍقذً اىؼطبء ػطبئٔ قجو اّزٖبء ٍذح 

 ىيؾشمخ دُٗ اىسبخخ اىٚ ارخبر اٙ اخشاءاد قبّّ٘ٞخ اٗ اقبٍخ اىذىٞو ػيٚ زق٘ه مشس ىٖب .

 قبىل الععاء وججسئحه : (62نادة )

ؾشمخ غٞش ٍيضٍخ ثقج٘ه اقو اىؼطبءاد اٗ اٙ ػطبء اخش ٗرسزفظ ىْفغٖب ثبىسق فٚ قج٘ه اٙ ػطبء رؼزجشٓ فٚ ٍقنيسزٖب ٗىٖنب زغنت اى

اىسق فنٚ اُ ريغنٚ اىَْبققنخ اىؼبٍنخ ميٞنخ  أُ ردضأ اىز٘سٝذاد ٍ٘م٘ع اىؼطبء ٗرؼطٞخ المثش ٍِ ٍ٘سد ٗازذ ٗرىل ىٖب رقذٝشٕب اىَطيق

 ٗال ٝد٘ص ىَقذٍٚ اىؼطبءاد اىَطبىجخ ثأٙ رؼ٘ٝل ػِ رىل . اٗ خضئٞب دُٗ اثذاء االعجبة

 فسخ العقذ ونصادرة الحأنيٌ الًهائى : (72نادة )

 -ٝفغخ اىؼقذ ٗٝقبدس اىزبٍِٞ اىْٖبئٚ فٚ اىسبالد االرٞخ :

 ارا اعزؼَو اىَزؼبقذ اىغؼ اٗ اىزالػت فٚ ٍؼبٍيزٔ ٍغ اىؾشمخ . -1

 غٞشٓ ثطشٝق ٍجبؽش اٗ غٞش ٍجبؽش فٚ سؽ٘ح ازذ ٍ٘رفٚ اىؾشمخ . ارا  جذ اُ اىَزؼبقذ قذ ؽشع ثْفغٔ اٗ ث٘اعطخ -2

 ارا افيظ اىَزؼبقذ اٗ اػغش . -3

( ٝؾطت اعٌ اىَزؼبقذ ٍِ عدو اىَ٘سدِٝ ٗال ٝخو فغخ اىؼقذ ٍٗقبدسح اىزبٍِٞ ثسق اىؾنشمخ فنٚ اىشخن٘ع ػينٚ  2، 1ٗفٚ اىسبىزِٞ )

 اىَزؼبقذ ثبىزؼ٘ٝنبد اىالصٍخ .

 يادة او الًقص :جعذيل العقذ بالس  (82نادة )

%( ٍِ قَٞزنٔ ٗرىنل خناله ٍنذح اىز٘سٝنذ دُٗ اُ ٝننُ٘ ىيَزؼبقنذ 50ٝنُ٘ ىيؾشمخ اىسق فٚ رؼذٝو اىؼقذ ثبىضٝبدح اٗ اىْقـ فٚ زذٗد )

 َطبىجخ ثأٙ رؼ٘ٝنبد اٗ فشٗل اعؼبس ٗٝد٘ص ىيؾشمخ ٍذ اىَذح اىَسذدح ىيز٘سٝذ ارا اعزذػٚ االٍش رىل .اىاىسق فٚ 

 اد :السذ ظريقت (29نادة )

  ٝزٌ اىغذاد ثأزذٙ اىطشل اىزبىٞخ : 

                                      % ثؼذ اىفسـ ٗاالعزال100ًاٗال : 

 : نذة الضهاى ( 03نادة )

قشِٝ مو ػيٚ اىَ٘سد اُ ٝنَِ االفْبف اىَ٘سدح ػيٚ اى٘خخ االمَو ىيَذد اىَ٘مسخ ثبىؾشٗه ٗاىَ٘اففبد اىفْٞخ اىخبفخ ثبىؼَيٞخ  

 ربسٝخ االعزالً االثزذائٚ ىٖب . ٍِفْف 

ٗاُ ٗخذ أٙ فْف أٗ خضء ٍِ االفْبف اىَ٘سدح أ ْبء ٍذح اىنَبُ غٞش عيٌٞ أٗ ٍؼٞت فؼيٚ اىَ٘سد أُ ٝقير أٗ ٝن٘سد ٕنزا اىقنْف 

ً ػيٚ زغبثخ ىنٚ رنُ٘ خَٞنغ االفنْبف اٗ االخنضاء ا ْنبء ٍنذح اىننَبُ فنبىسخ ىالعنزؼَبه فنبرا ققنش فنٚ اداء رىنل فييؾنشمخ أُ رقن٘

ثؼذ اىزْجٞخ ثنبخشاء ٕنزا االفنالذ ثنزنبة ٍغندو ثؼينٌ اى٘فن٘ه أٗ ثنأٙ ٗعنٞيخ ثزْفٞزٓ ثبىْٞبّخ ػْٔ ػيٚ زغبثخ ٗرسذ ٍغئ٘ىٞزخ ٗرىل 

 ٍِ ٗعبئو االرقبه اىسذٝث .

 : شروط الحىريذ ( 13نادة )

َ٘منسخ ثبىَ٘افنفبد ٗاىؾنشٗه اىفْٞنخ ٝيزضً اىَ٘سد ػْذ قٞبٍنخ ثبىز٘سٝنذ ثزقنذٌٝ مبفنخ االٗسال ٗاىَغنزْذاد ٗاىؾنٖبداد اىَطي٘ثنخ ٗاى

 اىخبفخ ثبىؼَيٞخ ػيٚ اُ رنُ٘ خَٞغ اىَغزْذاد ثأعٌ / ؽشمخ االعنْذسٝخ ىزذاٗه اىسبٗٝبد ٗاىجنبئغ .

 ٗاُ ٝيزضً ثنبفخ اىؾشٗه ٗاىَ٘اففبد اىفْٞخ اىَطي٘ثخ ىنو فْف ٍِ االفْبف اىَ٘سدح .

 



 :فحرة ضهاى للاصًاف الهعلىبت لها   الاسحلام الابحذائى (23نادة )

هجقب ىيؾشٗه ٗاىَ٘افنفبد ٗاىشعنٍ٘بد فٞسقنو االعنزالً االثزنذائٚ ٗٝسنشس ٍسننش االفْبف ارا ارنر ٍِ اىَؼبْٝخ اىزٚ رَذ ر٘سٝذ 

ٗارا رٖنش ٍنِ فٚ ٗخ٘د اىَ٘سد أٗ ٍْذٗثخ ٗفٚ زبىنخ رخيفنخ أٗ ٍْذٗثنخ أ ْنبء اىَؼبْٝنخ  ٝثجنذ رىنل فنٚ اىَسننش اىَنزم٘س سعَٚ ثزىل 

اىز٘سٝننذ ىننٌ ٝغننزنَو فٞؤخننو االعننزالً االثزننذائٚ اىننٚ اُ ٝزنننر اُ أُ  ْفننز ػيننٚ اى٘خننخ االمَننو اٗرىننٌ ْبف اىَطي٘ثننخ االفنن اىَؼبْٝننخ اُ

 ٍطبثقخ ىيؾشٗه ٍغ ا جبد اىز٘اسٝخ اىزٚ ٝزٌ فٖٞب رىل ثْفظ اىَسنش . االفْبف اىَ٘سدح 

 الاسحلام الًهائى : (33نادة )

اُ  ىالفْبف اىزٚ رزطيت فزشح مَبُ ٗاالفنْبف االخنشٙ اىزنٚ ال رزطينت فزنشح منَبُ  ارا ارنر ٍِ اىَؼبْٝخ ثؼذ اّزٖبء فزشح اىنَبُ

قذ قبً ثنو ٍب ػيٞٔ ٍِ االىزضاٍبد هجقب ىؾشٗه اىؼَيٞخ فٞسقو االعنزالً اىْٖنبئٚ ٗٝنشد اىٞنٔ اىزنبٍِٞ اىْٖنبئٚ ٗاال فٞؤخنو ززنٚ  اىَ٘سد

ٗرؼطٚ ئٚ أّ قذ رٌ اال ارا زقو ا جبرٔ ثَسنش ٍ٘قغ ػيٞٔ ٍِ اىؾشمخ . ٗال ٝؼزجش االعزالً اىْٖب ػيٞٔرْفٞز مو االىزضاٍبد اىَفشٗمخ 

 ٗرغزَش ٍغئ٘ىٞزٔ هجقب الزنبً ٕزٓ اىؾشٗه اىٚ زِٞ رسشٝش ٍسنش االعزالً اىْٖبئٚ اىَؾبس اىٞٔ .ف٘سح ىيَ٘سد 

 الخاص بالهًحج الهصري : 2015( لسًه 5ظبقا للقايىى رقو ) (43نادة )

% (  40ىيَ٘اففبد  اىقٞبعٞخ اىَؼزَذح ال ٝقو ػنِ )ُ٘ اىَنُ٘ اىقْبػٚ اىَقشٙ اىَطبثق ثبُ ٝن اىؼطبءادٝيزضً ٍقذٍٚ  -

 اىَقذً . اىؼطبءٍِ قَٞخ 

% ( ػينٚ اُ ٝقنذً ٕنزا  40اىَقنذً ٍْنٔ ػنِ )  اىؼطنبءاُ ٝزؼٖذ ٍقذً اىؼطبء ثبال رقو ّغجخ اىَنُ٘ اىقنْبػٚ اىَقنشٙ فنٚ  -

 اىزؼٖذ مَِ اٗسال اىَظشٗف اىفْٚ  .

% ( ٍنِ اخَنبىٚ  40اىَؾشٗع ثْذا ٝيزضً ثَقزنبٓ اىَزؼبقذ ثبال رقو قَٞخ اىَنُ٘ اىقْبػٚ اىَقشٙ ػِ )  اُ ٝزنَِ ػقذ -

 قَٞخ اىؼقذ .
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 عمذ رُسٔذومُرج مششَع 
 (مكٕف ( سٕبسح مٕىٓ ثبص2عذد)–( مٕكشَ ثبص 2( اَرُثٕس مكٕٕف عذد )2)عذد) 
 مشكض سئٕسّ  (  -)

 -ثٕه كل مه : رحشس ٌزا العمذ فٕمب       اوً فٓ ُٔم           المُافك   /   /

ششكخ اإلسككىذسٔخ لزكذاَا الحبَٔكبد َالجؼكبئم ط مىحمكخ اكشح  بطكخ ط  شكشكخ  -1

خ مسكككبٌمخ مظكككشٔخ لاشكككشكخ المبثؼكككخ لاىمكككل الجحكككشْ َالجكككشِ َٔم اٍكككب لبوُوكككب ربثعككك

سئكككٕس م اكككس اوداسي َالعؼكككُ المىزكككذة  ثحكككشِ/ ممكككذَق رُفٕكككك دساص السكككٕذالاُا 

 مٕىب  اإلسكىذسٔخ الجحشْ . 44/54َممشٌب سطٕف 

 ) ؽشف أَا (

 () ش.                   ششكخ  -2

َٔىكُة عىكً فكّ                      مكذ السكٕذ / َٔم اٍب لبوُوب فٓ الزُلٕم عاكّ ٌكزا الع

 الظبدس ثزبسٔخ   /   /           السٕذ/           ثمُجت  الزُلٕم 

   ثحبلخ ػشٔجٕخ:      س ل ر بسِ:

 :َممشٌب 

 - :د

 ف:  

  ( ) ؽشف ثبن

 تمهيد
مجمىعح من تين       -      /    طرحد الشركح الطرف األول  المناقصح العامح رقم 

( مٕىٓ ثبص 2عذد )  –مكٕف  ( اَرُثٕس2)عذد) ) لرىريذ  لشركاخ المرخصصحا

 مشكض سئٕسّ  ( ) –( مٕكشَثبص مكٕف  2عذد )  –مكٕف 

لجكُا  إلكّ المكبلَٓالزمٕٕم َلذ اوزٍذ ل ىخ الجذ  َالذ ٕاخ  اإلسكىذسٔخابَٔبد  لمححزٓ -

 اورّ:لزُسٔذ ) الحشف ال بوٓ( ة    شرك خ مه عذح ششكبد َمىٍمالممذم ادالعحب 

1-   

2- 

3- 

4- 

5- 

ثظفزً ساحخ اوعزمبد إداسح الششكخ ) الحشف األَا (          َافك      /    /   َثزبسٔخ  -

       .............  ثبلزشسكٕخ  عاكّ  شكشكخ عاكّ                        ثمُجت لشاسي سلم   المبلٓ

 -الجىُد اورٕخ :لششا  

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 
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ػكككشٔجخ المٕمكككخ المؼكككبفخ  )      جىٕكككً         .......... جمكككبلّ َلكككذسح َرلككب ثمجاككك  ا

14%)0 

    ...........   لبمذ الششكخ الحشف اوَا  ثبطذاس امش الزُسٔذ  سلكم        /    /   ثزبسٔخ -

 مُافبح الششكخ الحشف اوَا         ...........      لزُسٔذثبلزشسٕخ ششكخ الحشف ال بوّ لا

 0مه إجمبلّ لٕمخ عمإخ الزُسٔذ كزأمٕه وٍبئٓ لٍزي العمإخ % 10مٕمخ ث

 

   -عاّ مبٔاّ :  اورفبقرم  لذَ

 البند الأول

الحككشف الممككذم مككه  حككب عالٔعزجككش الزمٍٕككذ سككبلف الككزكش َكبفككخ األَساق َالمسككزىذاد َ

َ الخبطكككخ ثٍكككزي َالكزبلُجكككبد الفىٕكككخ ال كككبوٓ َالمشاسكككتد المزجبدلكككخ ثكككٕه الحكككشفٕه 

جككض  و ٔز ككضأ مككه ٌككزا العمككذ َٔأ ككز َالممجُلككخ مككه الشككشكخ الحككشف اوَا  ظككخالمىبل

 اكمخ .

 البند الثاني

 اورّ:ٔازضم الحشف ال بوٓ ثزُسٔذ 

ؽجمككككب  ومككككش مككككب َوُعككككب ََطككككفب )............................................................(ك

) فمككؾ َلككذسي  جىٍٕككب  ................ذسي ثمجاكك  إجمككبلٓ َلكك م...............ــــككـسلالزُسٔككذ 

وهذه  الييمذح   المٕمكخ المؼكبفخوغٕش ( شبمل ػشٔجخ  ...........................................

 نهائيح وال يجىز للطرف الثاني طلة ذعذيلها تالسيادج ألي سثة من األسثاب .

لٕككبم   عىككذ شف ال ككبوٓ َٔككزم الُفككب  ثٍككزي المٕمككخ ثمُجككت شككٕب ممجككُا الككذفم ٔسككام لاحكك -

ل ىككً رشكككل لٍككزا  ثمعشفككخ ح المككُسدالسككٕبساد َاسككزتم  معبٔىككخ الحككشف األَا ثفحككض َ

 0الغشع 

 البند الثالث

  ألظبيفٓ مُعذ  (                   ) بالمزعبلذ عإٍالسٕبساد ٔازضم الحشف ال بوٓ ثزسإم 

 الزُسٔذ م أمش اسزتربسٔخ مه   )                                   ( 

المزعبلكذ عإٍكب عكه المُعكذ المحكذد فٕككُن السكٕبساد فإرا رأ ش الحشف ال بوٓ فكٓ رُسٔكذ 

% عكه ككل أسكجُع ركأ ٕش أَ جكض  مىكً مكه 1لاحشف األَا أن ُٔلم عإً غشامكخ لكذسٌب 

% مكه لٕمكخ 3لٕمخ الكمٕخ الزٓ ٔكُن الحشف ال بوٓ لكذ ركأ ش فكٓ رُسٔكذٌب َثحكذ ألظكّ 

ُسح َرسككزحك الغشامككخ ثم ككشد اظككُا الزككأ ٕش َلككُ لككم ٔزشرككت عإككً أْ المككزك اوطككىبف 

كمككب ٔحككك لاحككشف اوَا رعككذٔل الكمٕككخ المُػككحخ  ػككشس دَن ابجككخ تلككٓ رىجٕككخ أَ إوككزاس .

% دَن أْ اعزككشاع مككه 50ثبلضٔككبدح أَالىمظككبن فككٓ اككذَد /امككش الزُسٔككذ ثككأمش اوسككىبد 

 0ح الزُسٔذالمُسد َثىفس الششَؽ َالمُاطفبد َاوسعبس  تا فزش

 البند الرابع                             

ٔازضم الحشف ال بوٓ ثزُسٔذ السٕبساد المزعبلذ عإٍب محبثمخ لاششَؽ َالمُاطفبد الفىٕكخ  -

 0َفّ المٕعبد المزفك عإً طبلحخ لاعمل ثٍب 

فإرا رجٕه لاحكشف األَا َجكُد أٔكخ مخبلفكخ فكٓ الشكشَؽ َالمُاطكفبد أَ َجكذ ثٍكب ومكض  -

جككت عإككً إ حككبس الحككشف ال ككبوٓ ثمُجككت  حككبة مسكك ل ثعاككم الُطككُا ممشَوككب ثأسككجبة َ

الشفغ ََجُة سحت األطىبف المشفُػخ َرُسٔذ ثذو مىٍب َرلب  تا شٍش عاكّ األك كش 
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مكككه الٕكككُم الزكككبلٓ و حــكككـبسح فكككإرا ركككأ ش فكككٓ سكككحجٍب فااحكككشف األَا الحكككك فكككٓ رحظكككٕل 

المشفُػخ عه كل أسجُع َلمذي ألظبٌب  % مه لٕمخ األطىبف2مظشَفبد رخضٔه ثُالـم 

أسثعخ أسبثٕم َثعذ اوزٍكب  ٌكزي المكذح ٔككُن لاحكشف األَا الحكك فكٓ ارخكبر إجكشا اد ثٕعٍكب 

عاّ أن ٔخظم مكه الك مه مكب ٔككُن مسكزحمب لاحكشف األَا َرلكب دَن إ كتا ثحكك الحكشف 

 األَا فٓ المحبلجخ ثبلزعُٔغ عه األػشاس الزٓ راحك ثبلحشف األَا  .

 

 البند الخامس

مككه الىبإككخ الفىٕككخ المزعبلككذ عإٍككب  السككٕبساد ٔؼككمه الحككشف ال ككبوٓ فبعإككخ َطككتإخ 

َالىبر خ عه عُٕة الظىبعخ ان َجذد عاّ كبفخ السٕبساد المُسدح َالزِ رم الزُسٔكذ مكه 

األكمككل َأوٍككب جذٔككذح َمحبثمككخ لكزبلُجبرٍككب ؽككُاا فزككشح  جككًودا  الغككشع عاككّ الُاجاككخ 

ؽجمكب َرجذأ مه ربسٔخ اوسزتم اوثزكذائّ (                                       ساد)لاسٕب الؼمبن

 .لششَؽ الُكٕل ث مٍُسٔخ مظش العشثٕخ 

َٔازضم الحشف ال بوٓ ثم شد ا حبسح كزبثخ ثبلمٕبم ثإطكتق أَ اسكزجذاا األجكضا  الزكٓ ٔ ٍكش 

إرا رمكبعس عكه رلكب فٕحكك ثٍب أْ عٕت أَ  ال أَ لظُس عاّ وفمزً ؽُاا فزشي الؼكمبن فك

لاحشف األَا المٕبم ثٍزا اإلطتق أَ اوسزجذاا عاّ وفمخ الحشف ال بوٓ َ ظم ركبلٕف رلب 

 مه مسزحمبد الحشف ال بوٓ لذًٔ دَن ابجخ تلٓ رىجٕخ أَ إوزاس .

 

 السادس البند

رحذ            ......     طبدس ثزبسٔخ  وٍبئّ  حبة ػمبن  (الحشف ال بوٓ لذمذ الششكخ)

ثمٕمخ إجمبلٕخ َلــــذسٌب ...............               مه الجىب)                (                سلم 

َ رلب ثمب   وغٕش(  ...........................َلذسح جىٕخ )فمؾ  ..............................

مه اِ ششَؽ أَ رحف بد %  مه لٕمخ ٌزا العمذ كزأمٕه وٍبئٓ لٍزي العمإخ  با 10ٔم ل

 عبم مه ربسٔخ اوسزتم اوثزذائٓ حلمذ المفعُا سبسََْممجُا الذفم لظبلح الحشف األَا 

 َٔشد ثعذ اوزٍب  مذح العبم

 

 البند السابع

ثأْ شكشؽ مكه شكشَؽ العمكذ أَ أٌمكل أَ اغفكل المٕكبم ثأاكذ الزضامبركً  ال بوٓأ ل الحشف  إرا

 حكبة مسك ل ثعاكم بكس أَ ـــــــثبلفبسي ــــــبسٔخ أ ح تا أسجُع مه ر رلبَلم ٔظاح اثش 

ككبن لاشكشكخ الحكشف األَا  اإلطكتقلامٕبم ثإجشا  ٌكزا  الُطُا اَ ثبِ ؽشٔمخ ٔزفك عإٍب

 -الزبلٕٕه : اإلجشائٕٕهدَن ارخبر أٔخ إجشا اد لؼبئٕخ الحك فٓ ارخبر أاذ 

اَ  عبمككخ اَ المحإككخ الاَ ثبلمىبلظككخ ثىُعٍٕككب رىفٕككز العمككذ عاككّ اسككبثخ ثبلممبسسككخ  -1

الىٍككبئّ مككه الزكأمٕه  َٔظككجحثكبومش المجبشككش ثكىفس الشككشَؽ َالمُاطكفبد المزعبلككذ عإٍكب 

اكك الشككشكخ الحكشف اوَا كمككب ٔكككُن لٍكب الحككك فككّ الحظكُا عاككّ جمٕككم مكب رسككزحمً مككه 

غشامبد أَ رعُٔؼبد اسزئذا  جمٕم مب ركجذرً الششكخ الحشف اوَا مه مظكشَفبد وزٕ كخ 

 سىبد وعبدح او

الحظكُا عاكّ كمب ٔكُن لٍب الحك  َٔظجح الزبمٕه الىٍبئّ مه اك الششكخ فسخ العمذ  -2

 0عمب ٔاحك ثٍب مه أػشاس جمٕم مب رسزحمخ  مه غشامبد َرعُٔؼبد 
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 الثامن البند 

 و ٔ ُص لاحشف ال بوٓ الزىبصا عه ٌزا العمذ كاً أَ اِ جض  مىً لاغٕش.

 التاسع البند                                              

جمٕم المشاستد ثٕه الحشفٕه رزم ثُاسحخ  حبثكبد مُطكّ عإٍكب ثعاكم الُطكُا عاكّ 

َرعزجكش   اولكزشَوكٓلجشٔذ ثبالعىبَٔه المحذدح ثظذس ٌزا العمذ أَ ثبسزخذام الفبكسبد أَ 

 لبوُوٕب طحٕحب . إعتوب إعتوٍبثزلب لذ رم 

 البند العاشر

المكبٌشح عىكذ َلكُع أاكذاس  بسجكخ عكه إسادح المكُسد َو ٔمككه  مكُحالرحجٕكك شكشَؽ  ٔزم

المذوٕككخ َالحككشة  َاإلػككشاثبدالشككغت  أعمككبارعىككّ   َالزككٓالعمككذ  رحشٔككشالزىجككب ثٍككب عىككذ 

المشككبثٍخ َفككّ كككل  الحجٕعٕككخاألٌإككخ َالفٕؼككبن َالككضوصا َاوٍٕككبس الزشثككخ أَ الكككُاسس 

 .فُس اذَثٍب جبد المُح المبٌشح األاُاا ٔكُن المُسد مسئُو أمبم الششكخ عه إث

 

 الحادى عشرالبند 

لسىً  11الظبدس ثبلمبوُن سلــــم ُن المذوٓ َلبوُن الز بسح رحجك أاكبم كل مه المبو

لسىً  5لبوُن سلم  الزىفٕزًٔ َخ زَوئح2011لسىً  12 سلم اوسز مبسَلبوُن  1444

العمُد ثشأن رفؼٕل المىز بد المظشًٔ فٕمب لم ٔشد ثشأن وض مه أاكبم ألئحً  2015

 المخبصن لاششكخ الحشف األَا .َالمشزشٔبد َ

 

 عشر لثانى االبند 

عاّ ا زتف أوُاعٍكب َدسجبرٍكب ثبلفظكل فكٓ أْ وكضاع ٔىشكب رخزض محبكم اإلسكىذسٔخ  

 0عه رىفٕز ثىُد ٌزا العمذ 

 عشرالثالث البند 

رحشس ٌزا العمذ مه أسثم  وسخ ثٕكذ ككل ؽكشف وسكخخ لاعمكل ثٍكب َالىسكخخ ال بل كخ رككُن 

 لألجشا  اد  َالشاثعخ لامحبع المبوُوٓ .

 

 البند الرابع العشر

 

ثزش ٕض المشكجكبد المكُسدي َ المحاُثكً  مزعامًجمٕم المسزىذاد ال ٔازضم المُسد ثزمذٔم

 مه اوداسي العبمً لامشَس َ الزشا ٕض كشكه مه اسكبن اوسزتم اوثزذائٓ
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(  كراسة الشروط و املواصفات الخاصة باملناقصة رقم ) 

( اتوبيس مكيف  0عذد ) و الخاصة بتوريذ  0202لسنة 

( ميكروباص  0و عذد )  ( ميني باص مكيف 0و عذد ) 

 مكيف

 

 

 



 :
ً
 المكيف وتبيس ال  اوال

 : 
ً
 -تندات المطلــوب وتقديــمـها مع العطــــاء : المساوال

بوكس  –مواصفات كاملة للسيارة المعروضة و مكوناتها الرئيسية ) محرك  -1 محاور أمامية و خلفية  –شاسيه  –جير

 بها بلد المنشأ .....
ً
 االصلي لهذة المكونات. المصنع و  الخ ( موضحا

2-  .  منحنيات االداء لمحرك السيارة من حيث القدرة و االستهالك النوعي للوقود من المصنع االصلي

يد و التكييف و الكهرباء.  -3  رسومات كاملة للسيارة و تشمل دوائر الهواء و التير

 رسومات كاملة لكمر الشاسيه و الجسم موضحا بها الوصالت و طريقة الربط.  -4

ي تم توريد االتوبيس اليها سابقا )سابقة التوريد(. تقديم ب -5
 يان بالجهات الت 

ات التغيير .  -6
 تقديم بيان بالفالتر الالزمة للسيارة و كذلك في 

: الشـــروط العـــــامة : 
ً
 -ثانيا

خيص داخل جمهورية مرص العربية.  -1  تقديم جميع االوراق و المستندات المطلوبة للي 

ي بتوريد  -2
م الطرف الثانز ز   55555جميع أنواع و كميات الفالتر األصلية الالزمة الجراء الصيانة الدورية لمدة يلي 

 كم. 

م الطرف -3 ز ي بتقديم كتالوجات التشغيل و الصيانة و األصالح ) موضحا بها جميع المكونات و  يلي 
الثانز

ي : 
 -الخلوصات و كيفية االصالح ( عل ان تشمل االن 

  ونية و التوصيل فيما بينها و كذلك  جميع دوائر الكهرباء و مخططاتها موضحا بها جميع ) اللوحات االلكي 

جميع وصالت الكهرباء و االسالك و الفيش بارقامها الصحيحة و لوحة الفيوزات الخاصة بالسيارة و 

 التكييف (. 

 جميع دوائر الهواء الخاصة بالمحرك و الفرامل و نظام التعليق 

  و الفرامل. يفضل رسومات لجميع مكونات نظام التعليق 

  . جميع مكونات دوائر التكييف 

  .ييت و الوقود ز يد و الي   المحرك بمكوناته كاملة و كذلك دوائر التير

ي بتقديم كتالوج يشمل جميع قطع غيار السيارة و دوا -4
م الطرف الثانز ز  القطع.  ئرها كاملة باالرقام األصلية لهذهيلي 

ي بتوريد جهاز لكشف االعطال )  -5
م الطرف الثانز ز الب توب ( من احدى الماركات العالمية المعروفة محمال يلي 

ي 
نامج االصلي لكشف اعطال المحرك و جميع دوائر السيارة علي ان تكون مواصفاته كاالن   : عليه الير

  بوصة.  15.6شاشة 

  معالج Intel core i5  نواة.  4ميجا ذاكرة مؤقتة ،  6جيجا هرتز و  3.4يصل الي 



  جيجا بايت رام  16ذاكرة عشوائيةDDR4 . 

  ا بايت.  1هارد ديسك  تير

  خاليا.  3بطارية ليثيوم ايون 

وس و المحاور و ما يعادلها من األنواع المحلية و   -6  المحرك و علب الي 
ز
تقديم بيان بأنواع الزيوت المستخدمة ف

 . ات التغيير
 كذلك في 

ي بتوريد العدة االتية ) كوري -7
م الطرف الثانز ز ي يلي 

شنطة  –مفتاح عجل  –ك رفع مناسب للمحور األمامي و الخلفز

 (. تاح ناحية و طقم مفكات و طقم لقمعدة تشمل طقم مف

اقل سعر  الحاصل عل و يعتير العطاء الفائز هو  Point System الدرجات سيتم تقييم العروض فنيا بنظام -8

 -مقارن طبقا للمعادلة االتية : 

 العطاءات المقدمة / الدرجة الفنية العطاء المقدم ( xسعر العطاء المقدم وتقييم السعر المعتمد=اجمالي 
ى
 ) اعىل درجة فنية ف

 -: المواصفــــات الفنــية : ثالثا 

 المحرك -1

  ي ديزل رباعي األشواط
 . EURO III–سيلندر  6 -محرك خلفز

  حصان عند اقصي  335 قدرة المحرك ال تقل عنRPM. 

  االعطال بالكمبيوتر. تزويد المحرك بامكانية تشخيص 

  .يد  حالة نقص ضغط زيت المحرك او ارتفاع درجة حرارة سائل التير
ز
ي ف  وجود دائرة لاليقاف الجير

  .يجب ان تكون فالتر ترشيح الوقود عل ثالثة مراحل لتحقيق اعل تنقية 

  
ز
 االتوبيس. يجب ان تكون تنقية الهواء عل مراحل متعددة و يفضل دخول الهواء من اعلي جزء ف

 صندوق الرسعات -2

  ي حالة االتوماتيك.  6يفضل اوتوماتيكي  اليقل عن
ز
 رسعات امامية و مزود بمحول عزم ف

  ة مع امكانية تشغيله و فصله مزود بريتاردر هيدروليك يستقبل اشارة التشغيل من دواسة الفرامل مبارسر

 .
ً
 يدويا

  .يجب ان يزيد عزم الفتيس عن العزم االقص للمحرك 

  ان يكون نقل الرسعات بسهولة و يرس دون حدوث اى تخفيض للعزم. يجب 

  حالة عدم وضع المور سواء من جهة السائق 
ز
يجب تزويد نظام االمان بحيث انه ال يمكن ادارة السيارة ف

 او من الخلف. 

 

 

 



 الشاسيه  -3

 وخات عل ان تكون الكمرا ت و مصمم للخدمة الشاقة بحيث يتحمل جميع االجهادات دون حدوث رسر

كات العالمية المعروفة.   العوارض وحدة واحدة و من انتاج احدى الرسر

  .االجزاء 
 
يد و باف  وجود كمرات و دعامات لحماية جميع االجزاء الخلفية مثل المحرك و دائرة التير

  .تزويد االتوبيس بوسيلة للقطر من االمام و الخلف 

 التوجيه  -4

 نج من احدى الماركات ال   توبيسعالمية المعروفة مع امكانية توجيه اال يجب ان يكون باور ستير
ز
يدويا ف

 الدائرة الهيدروليكية. 
ز
 حالة حدوث خلل ف

 الفرامل  -5

  .فرامل ثنائية لالمام و الخلف تعمل بالهواء المضغوط 

  ( يجب ان تكون الفرامل ديسكات من االمام و الخلفDisc Brake .) 

  حالة حدوث خلل بدائرة الهواء. يجب تزويد الدائرة بخزان هواء احتياطي للطوارئ 
ز
 ف

  ( يجب ان يعمل نظام الفرامل بنظام الـABS  ونية ونيا عن طريق لوحة الكي  ( و يتم التحكم فيه الكي 

 متصلة بحساسات رسعة للعجل لضمان التشغيل االمثل للفرامل. 

  .وجود وسيلة توضح مدى تآكل التيل عل تابلوه السائق 

 محرك عن طريق وضع فرملة عل العادم. تزويد النظام بفرامل عل ال 

  .وجود وسيلة لتنقية الهواء  من الماء قبل الدخول للخزانات 

 نظام التعليق  -6

  ( ي
 يتحمل الخدمة الشاقة و اقص ظروف التشغيل.  ) Air Suspensionنظام تعليق هوان 

  ونية متصلة بحساسات المكانية معايرة  النظام عن طريق لوحة الكي 
ز
 Selfاالرتفاع تلقائيا ) يتم التحكم ف

Leveling  .) 

  .تابلوه السائق 
ز
 ارتفاع القرب الهوائية بمفاتيح كهربائية ف

ز
 تزويد النظام بامكانية التحكم ف

  تزويد نظام التعليق باعمدةStabilizer   .ي تتحمل الخدمة الشاقة
 امامي و خلفز

   وجود مساعدين تلسكوبية Telescopic shock absorberاالمام 
ز
 و الخلف.  ف

 الجنوط و الطارات  -7

  .يد السطح الفرامل  جنوط مصنعة من صلب عالي الجودة و بها فتحات تهوية كافية لزيادة عملية التير

  جميع االطاراتTubeless  . ي
ز
 بما فيها االطار االضاف

  . يجب ان تتحمل االطارات اقص وزن للركاب بامان تام و ايضا متوافقة مع المواصفات العالمية 

  .تاريــــخ انتاج االطارات اليزيد عن سنة من تاريــــخ التوريد 



 التابلوه و العدادات  -8

  االبواب و االنوار الداخلية و الخارجية و انوار الشنط و ( 
ز
يجب ان يكون التابلوه مزود بازرار للتحكم ف

 (. DVDمرايات الجانب و تحويل من الكالكس للرسينة و شاشة عرض 

 ي عجلة القيادة  العلي و اسفل . تزويد التابلوه بزرار للت
ز
 حكم ف

  ، التابلوه و لوحة العدادات يجب ان تحتوي علي عدادات للرسعةRPM  حرارة المحرك ، ضغوط دوائر ،

 الهواء و ضغط زيت المحرك .... الخ. 

  . ي حالة عدم تفعيل فرملة اليد
ز
 تزويد التابلوه بوسيلة انذار صوتية و مرئية ف

  ا الخلفية للمارشدير. التابلوه مزود بشاشة ة للكامير  صغير

  .ونية بحيث تظهر اعطال السيارة كتابيا عل الشاشة  التابلوه مزود بشاشة الكي 

 المحاور المامية و الخلفية  -9

  مصنوعة من الصلب و قادرة عل تحمل االحمال و االجهادات و الصدمات عند الحمل االقص ) خدمة

 شاقة (. 

 محاور من نفس بلد منشأ المحرك. يفضل ان تكون بلد المنشأ لل 

ات كهرياء السيارة -11 ى  وتجهي 

  ( بطارية جافة ال تقل عن  2تزويد االتوبيس بعدد )امبير و يتم وضعهما عل دُرج جرار مزود بصداد  255

از اثناء سير االتوبيس.  ز
ي ال يحدث اهي 

 حت 

  .تزويد االتوبيس بمثبت للرسعة 

  ي االنوار
ز
 و المساحات و مياه قربة المساحات.  تزويد االتوبيس بذراع للتحكم ف

  ( كالكس واضح الصوت و رسينة.  2تزويد االتوبيس بعدد ) 

  ( شاشة عرض  2تزويد االتوبيس بعدد )DVD  بالصالون الداخلي و تكون من احدى الماركات العالمية

 المعروفة بكامل مشتمالتها. 

  ( ا خلفية للمارشدير متصلة  1تزويد االتوبيس بعدد  تابلوه السائق. ( كامير
ز
 بشاشة ف

  .وجود مفتاح لتشغيل و فصل المحرك من الخلف و مفتاح امان لعدم الدوارة اثناء اعمال الصيانة 

  وجودSwitch   .يمنع دوارة المحرك اثناء فتح باب المحرك 

  .ة الكهرباء و الحساسات و علبة الفيوزات يجب ان تكون معزولة عزال تاما عن المياه  ضفير

 لفتح الباب االمامي من لوحة الفيوزات او بجانب البطارية.  وجود مفتاح 

  بالنسبة لالضاءة الداخلية فيجب ان تكون كشافاتLED  و تصمم بحيث تعطي توزيــــع متجانس لالضاءة

 ممرات الطرقة و 
ز
مع وجود اضاءة منفصلة للسائق و اخرى للقراءة اعل كل راكب باالضافة ال اضاءة ف

 .LEDا الساللم و تكون جميعه



 بالنسبة لالضاءة الخلفية تشمل انوار المارشدير و الSTOP  تكون جميعها   و النور الصغير و االشارات

 .LEDكشافات 

  بالنسبة لالنوار االمامية تشمل النور العال و المنخفض و النور الصغير و الشبورة و االشارات و يجب ان

 افة ممكنة. تكون ذات ضوء مناسب يتيح الرؤية للسائق البعد مس

  يجب ان تكون االنوار االمامية و الخلفية و الجانبية و العلوية تحدد جميع ابعاد االتوبيس من االمام و

 اقص ظروف التشغيل باالضافة للعواكس الخلفية و الجانبية لالتوبيس. 
ز
 الخلف ف

 التـــكـيـيف   -11

  .تكييف بارد فقط 

  يد ال تقل عن  لكل ساعة .   kcal 38555سعة التير

  .ونية تنظم عمل التكييف و رسعات المراوح  وجود لوحة الكي 

  وجود شاشة ديجيتال توضح درجة الحرارة داخل السيارة و تسمح للسائق بالتحكم فيها و ايضا برسعات

 المراوح. 

 تقل رسعة مراوح المبخر عن ثالث رسعات.  يجب اال 

 يد بتساوي لجميع اجزاء اال   يوجد جزء المبخر بالخلف و جزء المكثف باالمام  .توبيسلضمان توزيــــع التير

  يد بسهولة و يرس من خلف االتوبيس حت  ال يسمح بترسبــها ال داخل يجب ان يكون ترصيف مياه التير

 االتوبيس. 

  حالة حدوث 
ز
عمل ارتفاع مناسب الحواض رصف مياه التكييف بحيث ال تسمح بترسب المياه للصالون ف

 سدد. 

 خراطيم الضغط العال و المنخفض لالتمام عمليات الصيانة. سهولة الوصول ل 

  .مراعاة االحمال الكهربية للتكييف بحيث ال تؤثر عل اداء السيارة اثناء تشغيل جميع دوائر الكهرباء 

  بالنسبة لفتحات التكييف يجب ان تكون موزعة عل جميع انحاء السيارة مع وجود وحدات منفصلة

 خروج الهواء من عدمه. لخروج الهواء اعل كل ر 
ز
 اكب تسمح له بالتحكم ف

  يجب ان تكون فالتر التكييف الخاصة برسبنتينة المبخر مصنوعة من االلياف البالستيكية و ليس من

 االسفنج. 

  الفريون بكامل اجزاء دائرة التكييف المكان تنفيذ اعمال الصيانة دون 
ز
يجب وجود صمامات للتحكم ف

 افراغ الشحنة كاملة. 

 سم السيارةج   -12

  بالنسبة لهيكل جسم االتوبيس فيجب ان يكون معالج ضد الصدأ و التاكل من الداخل و الخارج و معالجة

 اماكن اللحامات و التشغيل ضد الصدأ. 

  .وخ او تشققات  يجب ان يتحمل الهيكل اقص حمل بدون حدوث اى رسر



 يد  يجب تصميم غرفة المحرك بحيث تسهل عملية الصيانة و الوصول لكافة اجزاء المحرك و دائرة التير

 بكل سهولة و يرس. 

  .حالة حدوث االصطدام من الخلف 
ز
يد ف  تدعيم غرفة المحرك باجزاء لحماية المحرك و دائرة التير

ي و النوافذ   -13
 الزجاج المامي و الخلفى

  .الزجاج االمامي يجب ان يكون تربليكس و يتيح رؤية ممتازة للسائق 

  ي يجب ان
 يكون تربليكس ذو سمك مناسب. الزجاج الخلفز

  ز يكون الجزء السفلي ثابت و يمثل المساحة االكير من  –يفضل ان تكون النوافذ الجانبية مقسمة ال جزئير

 النافذة و الجزء العلوي به جزء متحرك. 

  يجب ان يكون جميع الزجاج فاميه عاكس و عازل الشعة الشمس و يسمح برؤية ممتازة من الداخل ال

 الخارج. 

 التشطيبات الداخلية و الخارجية   -14

  . ط عدم  وجود حمام بجميع مشتمالته و كذلك عدم وجود ثالجة  يشي 

  ز نصف علوي  –مرايات الجانب ذو ذراع طويل بحيث تتيح رؤية مناسبة للسائق و تكون مقسمة ال نصفير

ي الم –يكشف الطريق 
 نصفز

ز
راة العلوي و و نصف سفلي يكشف جانب االتوبيس عل ان يكون التحكم ف

 السفلي كهربيا من خالل ازرار بجانب السائق من الداخل. 

  .عزل غرفة المحرك عزال تاما بحيث ال تسمح بترسيب اي ابخرة او اصوات ال الصالون الداخلي للركاب 

  الواح الجانب الخارجية و كذلك الواح السقف يجب ان تكون قطعة واحدة من الواح الصاج المجلفن

 البارد او الومنيوم ذو سمك مناسب. المسحوب عل 

  .ي بحيث ال يكون فايير فقط
 تدعيم االكصدام االمامي و الخلفز

  حاالت الغسيل 
ز
تصميم سقف السيارة بحيث يتحمل اجزاء التكييف و يمنع تجميع المياه اعل السقف ف

 .  او الطقس الس 

  ي عزال تاما بحيث يمنع ترسب المياه عزل سقف السيارة و النوافذ و ابواب الركاب و الزجاج االمامي و
الخلفز

 .  حاالت الغسيل او ظروف الطقس الس 
ز
 او االتربة و الهواء ف

  كة تتم عملية الدهان طبقا للمواصفات العالمية و تكون من اجود انواع البويات مع كتابة اسم و لوجو الرسر

ز و سوف يتم موافاة المورد بلون الدهانات و اللوجو عند ا  لتعاقد. من الجانبير

  تصنع ارضيات االتوبيس من مواد عالية التحمل و مغطاة بطبقة مانعة للتأكل و االنزالق و مقاومة للحريق

 و تصمم االرضية بشكل يمنع تجمع المياه. 

  ( باب للركاب  2وجود عدد )–  ي و نظام
ي يتم التحكم بهما من خالل نظام كهربان 

احدهما امامي و االخر خلفز

ي عل ان يتك
ون الباب من ضلفة واحدة بزجاج فاميه و تكون االبواب معزولة عزال تاما لمنع ترسب هوان 



يد من داخل السيارة عند تشغيل التكييف و عدم ترسب المياه و االتربة عند الغسيل او ظروف الطقس  التير

 .  الس 

  ي حالة وجود وردمانات باالتوبيس يتم تصنيعها من ال
ز
ي و يتم تثبيهت Stainless Steelف

ز
ا بطريقة محكمة ف

 سقف السيارة و ارضيتها بطريقة مثالية بحيث ال يتم حلها او خلعها اثناء االستخدام. 

  مقعد باالضافة ال مقعد السائق.  49يجب ان تكون عدد مقاعد الركاب ال تقل عن 

 مختلفة يجب ان تكون مقاعد الركاب بظهر عالي و تنجيد فاخر جدا يتحمل الخدمة الشاقة و االجهادات ال

و يكون سهل التنظيف مع وجود مقبض عالي المتانة و ايضا مسند متحرك من الخارج ذو شكل جمالي 

 لضمان راحة الركاب. 

  .وبات و االغذية بظهر كل مقعد  وجود حامل للمرسر

  مقعد السائق يجب ان يتيح له القيادة بسهولة و يرس من خالل اتساع كابينة القيادة و يكون تنجيده من

ي .  النوع
 الفاخر و يكون التحكم به من خالل النظام الكهروهوان 

  مع لون الصالون الداخلي 
ز النوافذ بستائر مصنعة من مواد عالية الجودة و سهلة التنظيف و تتماشر تجهير

 للسيارة. 

  وجود راديوCD  عالي الجودة و كذلك سماعات موزعة بطريقة متساوية عل جوانب االتوبيس و يكونوا من

 لماركات العالمية المعروفة. احدى ا

  .وجود ميكروفون مثبت امام السائق و يسهل توصيله بالسماعات 

  .وجود مراة صالون داخلية ذو مظهر جمالي و تتيح رؤية مناسبة للسائق 

  ( ز المرور.  2توريد عدد  ( طفاية حريق مناسبة طبقا لقوانير

 الضمـــان   -15

  ز ي اوال و ذلك ضد عيوب   155555او يضمن المورد السيارة لمدة ال تقل عن سنتير
كيلو مي  ايهما ينقصز

 الصناعة و التجميع. 
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ُ
 قيم ( و يتم اعتبارها من تاريــــخ امر االسناد. يفضل مدة التوريد االقل ) و ت

 مكان التسليم   -17

  معاينة بمقر المصنع  المنتج و ذلك البداء المالحظات. عمل يتم 

  ي تم ابدائها عند المعاينة. التسليم النهان  بمقر
ي كل المالحظات الت 

ز
كة الموردة باالسكندرية بعد تالف  الرسر

 

 



 
ً
ي باص :ثانيا

 المكيف المينى

 : المستندات المطلــوب وتقديــمـها مع العطــــاء : 
ً
 -اوال

بوكس  –مواصفات كاملة للسيارة المعروضة و مكوناتها الرئيسية ) محرك  -1 و خلفية محاور أمامية  –شاسيه  –جير

 بها بلد المنشأ  .....
ً
 المصنع االصلي لهذة المكونات. و الخ ( موضحا

2-  .  منحنيات االداء لمحرك السيارة من حيث القدرة و االستهالك النوعي للوقود من المصنع االصلي

يد و التكييف و الكهرباء.  -3  رسومات كاملة للسيارة و تشمل دوائر الهواء و التير

 يه و الجسم موضحا بها الوصالت و طريقة الربط. رسومات كاملة لكمر الشاس -4

ي تم توريد ا -5
ي باصتقديم بيان بالجهات الت 

 اليها سابقا )سابقة التوريد(.  لميتز

ات التغيير .  -6
 تقديم بيان بالفالتر الالزمة للسيارة و كذلك في 

: الشـــروط العـــــامة : 
ً
 -ثانيا

خيص -1  داخل جمهورية مرص العربية.  تقديم جميع االوراق و المستندات المطلوبة للي 

ي بتوريد جميع أنواع و كميات الفالتر األصلية الالزمة الجراء الصيانة الدورية لمدة  -2
م الطرف الثانز ز  كم.   55555يلي 

ي بتقديم كتالوجات التشغيل و الصيانة و األصالح ) موضحا بها جميع المكونات و الخلوصات و   -3
م الطرف الثانز ز يلي 

ي : كيفية االصالح ( عل 
 -ان تشمل االن 

  ونية و التوصيل فيما بينها و كذلك جميع دوائر الكهرباء و مخططاتها موضحا بها جميع ) اللوحات االلكي 

 جميع وصالت الكهرباء و االسالك و الفيش بارقامها الصحيحة و لوحة الفيوزات الخاصة بالسيارة و التكييف (. 

 جميع دوائر الهواء الخاصة بالمحرك و الفرامل. 

  .يفضل رسومات لجميع مكونات نظام التعليق و الفرامل 

  . جميع مكونات دوائر التكييف 

  .ييت و الوقود ز يد و الي   المحرك بمكوناته كاملة و كذلك دوائر التير

ي بتقديم كتالوج يشمل جميع قطع غيار السيارة و دوا -4
م الطرف الثانز ز  القطع.  هئرها كاملة باالرقام األصلية لهذيلي 

وس و المحاور و ما يعادلها من األنواع المحلية و  تقديم بيا -5  المحرك و علب الي 
ز
ن بأنواع الزيوت المستخدمة ف

 . ات التغيير
 كذلك في 

م الط -6 ز ي بتوريد العدة االتية )يلي 
ي  رف الثانز

شنطة عدة  –مفتاح عجل  –كوريك رفع مناسب للمحور األمامي و الخلفز

 .(م لقتاح ناحية و طقم مفكات و طقم تشمل طقم مف

 



اقل سعر الحاصل عل  و يعتير العطاء الفائز هو  ( Point System) سيتم تقييم العروض فنيا بنظام الدرجات  -7

 -مقارن طبقا للمعادلة االتية : 

 العطاءات المقدمة / الدرجة الفنية العطاء المقدم ( xوتقييم السعر المعتمد=اجمالي سعر العطاء المقدم 
ى
 ) اعىل درجة فنية ف

 -ثالثا: المواصفــــات الفنــية : 

 المحرك -1

  ي ديزل رباعي األشواط
.   EURO III–سيلندر  4 -محرك خلفز ي

 و يفضل ان يكون المحرك خلفز

  حصان عند اقصي  165 قدرة المحرك ال تقل عنRPM. 

  .يد  حالة نقص ضغط زيت المحرك او ارتفاع درجة حرارة سائل التير
ز
ي ف  وجود دائرة لاليقاف الجير

 ان تكون فالتر ترشيح الوقود عل ثالثة مراحل لتحقيق اعل تنقية.  يجب 

 صندوق الرسعات -2

  رسعات أمامية و واحدة خلفية.  6مانيوال ال يقل عن 

  .يجب ان يزيد عزم الفتيس عن العزم االقص للمحرك 

  .يجب ان يكون نقل الرسعات بسهولة و يرس دون حدوث اى تخفيض للعزم 

  حالة عدم وضع الموريجب تزويد نظام االمان 
ز
 .بحيث انه ال يمكن ادارة السيارة ف

 الشاسيه  -3

  وخات عل ان تكون الكمرات و مصمم للخدمة الشاقة بحيث يتحمل جميع االجهادات دون حدوث رسر

كات العالمية المعروفة.   العوارض وحدة واحدة و من انتاج احدى الرسر

 ي باص
 بوسيلة للقطر من االمام و الخلف.  تزويد الميتز

 التوجيه  -4

 نج من احدى الماركات العالمية المعروفة مع امكانية توجيه ال ي باص يجب ان يكون باور ستير
 ميتز

ز
يدويا ف

 الدائرة الهيدروليكية. 
ز
 حالة حدوث خلل ف

 الفرامل  -5

  تعمل بالهواء المضغوط. ويفضل ان فرامل ثنائية لالمام و الخلف 

 ان تكون الفرامل ديسكات من االمام و الخ يفضل ( لفDisc Brake .) 

 ان يعمل نظام الفرامل بنظام الـ )  يفضلABS  ونية ونيا عن طريق لوحة الكي  ( و يتم التحكم فيه الكي 

 متصلة بحساسات رسعة للعجل لضمان التشغيل االمثل للفرامل. 

  .وجود وسيلة توضح مدى تآكل التيل عل تابلوه السائق 

 الدخول للخزانات.  وجود وسيلة لتنقية الهواء  من الماء قبل 



 نظام التعليق  -6

 نظام تعليق سوست ورقية و يفضل سوست تربو. 

 يتحمل الخدمة الشاقة و اقص ظروف التشغيل 

  ز اوراق السوست الخماد األصوات الناتجة عن احتكاكها ببعضها البعض و ايضا لمنع وجود عوازل ما بير

 دخول األتربة المسببة للتأكل. 

  تزويد نظام التعليق باعمدةStabilizer   .ي تتحمل الخدمة الشاقة
 امامي و خلفز

   وجود مساعدين تلسكوبية Telescopic shock absorber .االمام و الخلف 
ز
 ف

  .امكانية تشحيم البنوز بسهولة و يرس من حيث اتساع المكان ليسهل عمل الصيانة 

 الجنوط و الطارات  -7

 يد السطح الفرامل. جنوط مصنعة من صلب عالي ا  لجودة و بها فتحات تهوية كافية لزيادة عملية التير

  جميع االطاراتTubeless  . ي
ز
 بما فيها االطار االضاف

 متوافقة مع المواصفات العالمية . قص وزن للركاب بامان تام و ان تكون يجب ان تتحمل االطارات ا 

  .تاريــــخ انتاج االطارات اليزيد عن سنة من تاريــــخ التوريد 

 التابلوه و العدادات  -8

  االبواب و االنوار الداخلية و الخارجية و انوار الشنط و ( 
ز
يجب ان يكون التابلوه مزود بازرار للتحكم ف

 (. DVDمرايات الجانب و تحويل من الكالكس للرسينة و شاشة عرض 

  . ي عجلة القيادة  العلي و اسفل
ز
 تزويد التابلوه بزرار للتحكم ف

  ، التابلوه و لوحة العدادات يجب ان تحتوي علي عدادات للرسعةRPM  حرارة المحرك ، ضغوط دوائر ،

 الهواء و ضغط زيت المحرك .... الخ. 

  . ي حالة عدم تفعيل فرملة اليد
ز
 تزويد التابلوه بوسيلة انذار صوتية و مرئية ف

 المحاور المامية و الخلفية -9

 ل االحمال و االجهادات و الصدمات عند الحمل االقص ) خدمة مصنوعة من الصلب و قادرة عل تحم

 شاقة (. 

  .يفضل ان تكون بلد المنشأ للمحاور من نفس بلد منشأ المحرك 

ات كهرياء السيارة -11 ى  وتجهي 

  ي باص
امبير و يتم وضعهما عل دُرج جرار مزود  125( بطارية جافة ال تقل عن  2بعدد ) تزويد الميتز

ي ال 
ز بصداد حت  ي باصيحدث اهي 

 .از اثناء سير الميتز

  ي باصتزويد
ي االنوار  و المساحات و مياه قربة المساحات.  الميتز

ز
 بذراع للتحكم ف

 ي باص
 ( كالكس واضح الصوت و رسينة.  2بعدد )  تزويد الميتز



  ي وجود مفتاح لتشغيل
ي حالة المحرك الخلفز

ز
و مفتاح امان لعدم الدوارة اثناء اعمال  و فصله المحركف

 الصيانة. 

  .ة الكهرباء و الحساسات و علبة الفيوزات يجب ان تكون معزولة عزال تاما عن المياه  ضفير

  .وجود مفتاح لفتح الباب االمامي من لوحة الفيوزات او بجانب البطارية 

  بالنسبة لالضاءة الداخلية فيجب ان تكون كشافاتLED  و تصمم بحيث تعطي توزيــــع متجانس لالضاءة

 ممرات الطرقة و 
ز
مع وجود اضاءة منفصلة للسائق و اخرى للقراءة اعل كل راكب باالضافة ال اضاءة ف

 .LEDالساللم و تكون جميعها 

 بالنسبة لالضاءة الخلفية تشمل انوار المارشدير و الSTOP  تكون جميعها   و النور الصغير و االشارات

 .LEDكشافات 

  بالنسبة لالنوار االمامية تشمل النور العال و المنخفض و النور الصغير و الشبورة و االشارات و يجب ان

 تكون ذات ضوء مناسب يتيح الرؤية للسائق البعد مسافة ممكنة. 

  ي باصالعلوية تحدد جميع ابعاد ايجب ان تكون االنوار االمامية و الخلفية و الجانبية و
من االمام و  لميتز

 اقص ظروف التشغيل باالضافة للعواكس الخلفية و الجانبية 
ز
ي باصالخلف ف

 .للميتز

 التـــكـيـيف  -11

  يد ال تقل عن  لكل ساعة .   kcal 25555سعة التير

  .ونية تنظم عمل التكييف و رسعات المراوح  وجود لوحة الكي 

 رة و تسمح للسائق بالتحكم فيها و ايضا برسعات وجود شاشة ديجيتال توضح درجة الحرارة داخل السيا

 المراوح. 

 تقل رسعة مراوح المبخر عن ثالث رسعات.  يجب اال 

 يد بتساوي لجميع اجزاء  يوجد جزء المبخر بالخلف و جزء المكثف باالمام ي باصلضمان توزيــــع التير
 .الميتز

   يد بسهولة و يرس من خلف االتوبيس حت ال يسمح بترسبــها ال داخل  يجب ان يكون ترصيف مياه التير

ي باصا
 .لميتز

  حالة حدوث 
ز
عمل ارتفاع مناسب الحواض رصف مياه التكييف بحيث ال تسمح بترسب المياه للصالون ف

 سدد. 

  .سهولة الوصول لخراطيم الضغط العال و المنخفض لالتمام عمليات الصيانة 

 يارة اثناء تشغيل جميع دوائر الكهرباء. مراعاة االحمال الكهربية للتكييف بحيث ال تؤثر عل اداء الس 

  بالنسبة لفتحات التكييف يجب ان تكون موزعة عل جميع انحاء السيارة مع وجود وحدات منفصلة

 خروج الهواء من عدمه. 
ز
 لخروج الهواء اعل كل راكب تسمح له بالتحكم ف

 البالستيكية و ليس من  يجب ان تكون فالتر التكييف الخاصة برسبنتينة المبخر مصنوعة من االلياف

 االسفنج. 



  الفريون بكامل اجزاء دائرة التكييف المكان تنفيذ اعمال الصيانة دون 
ز
يجب وجود صمامات للتحكم ف

 افراغ الشحنة كاملة. 

 جسم السيارة   -12

 ي باص
فيجب ان يكون معالج ضد الصدأ و التاكل من الداخل و الخارج و  بالنسبة لهيكل جسم الميتز

 معالجة اماكن اللحامات و التشغيل ضد الصدأ. 

  .وخ او تشققات  يجب ان يتحمل الهيكل اقص حمل بدون حدوث اى رسر

  يد يجب تصميم غرفة المحرك بحيث تسهل عملية الصيانة و الوصول لكافة اجزاء المحرك و دائرة التير

 لة و يرس.. بكل سهو 

ي و النوافذ   -13
 الزجاج المامي و الخلفى

  .الزجاج االمامي يجب ان يكون تربليكس و يتيح رؤية ممتازة للسائق 

  .ي يجب ان يكون تربليكس ذو سمك مناسب
 الزجاج الخلفز

  ز يكون الجزء السفلي ثابت و يمثل المساحة االكير من  –يفضل ان تكون النوافذ الجانبية مقسمة ال جزئير

 افذة و الجزء العلوي به جزء متحرك. الن

  يجب ان يكون جميع الزجاج فاميه عاكس و عازل الشعة الشمس و يسمح برؤية ممتازة من الداخل ال

 الخارج. 

 التشطيبات الداخلية و الخارجية   -14

  يل بحيث تتيح رؤية مناسبة للسائق. مرايات الجانب ذو ذراع طو 

  تسمح بترسيب اي ابخرة او اصوات ال الصالون الداخلي للركاب. عزل غرفة المحرك عزال تاما بحيث ال 

  الواح الجانب الخارجية و كذلك الواح السقف يجب ان تكون قطعة واحدة من الواح الصاج المجلفن

 المسحوب عل البارد او الومنيوم ذو سمك مناسب. 

  .ي بحيث ال يكون فايير فقط
 تدعيم االكصدام االمامي و الخلفز

  حاالت الغسيل تصميم سقف 
ز
السيارة بحيث يتحمل اجزاء التكييف و يمنع تجميع المياه اعل السقف ف

 .  او الطقس الس 

  ي عزال تاما بحيث يمنع ترسب المياه
عزل سقف السيارة و النوافذ و ابواب الركاب و الزجاج االمامي و الخلفز

 .  حاالت الغسيل او ظروف الطقس الس 
ز
 او االتربة و الهواء ف

 كة تتم عم لية الدهان طبقا للمواصفات العالمية و تكون من اجود انواع البويات مع كتابة اسم و لوجو الرسر

ز و سوف يتم موافاة المورد بلون الدهانات و اللوجو عند التعاقد.   من الجانبير

 ي باصتصنع ارضيات ا
من مواد عالية التحمل و مغطاة بطبقة مانعة للتأكل و االنزالق و مقاومة  لميتز

 حريق و تصمم االرضية بشكل يمنع تجمع المياه. لل



  ( باب للركاب  1وجود عدد ) ي عل ان يتكون الباب من
ي و نظام هوان 

يتم التحكم به من خالل نظام كهربان 

يد من داخل السيارة عند تشغيل   لمنع ترسب التير
ً
 تاما

ً
ضلفة واحدة بزجاج فاميه و تكون معزولة عزال

. التكييف و ايضا ترسب   المياه و االتربة عند الغسيل او ظروف الطقس الس 

 ي حالة وجود وردمانات ب
ز
ي باصف

و يتم تثبيهتا بطريقة محكمة  Stainless Steelيتم تصنيعها من ال  الميتز

ي سقف السيارة و ارضيتها بطريقة مثالية بحيث ال يتم حلها او خلعها اثناء االستخدام. 
ز
 ف

  مقعد.  33تقل عن  يجب ان تكون عدد مقاعد الركاب ال 

  يجب ان تكون مقاعد الركاب بظهر عالي و تنجيد فاخر جدا يتحمل الخدمة الشاقة و االجهادات المختلفة

و يكون سهل التنظيف مع وجود مقبض عالي المتانة و ايضا مسند متحرك من الخارج ذو شكل جمالي 

 لضمان راحة الركاب. 

 ة و يرس من خالل اتساع كابينة القيادة و يكون تنجيده من مقعد السائق يجب ان يتيح له القيادة بسهول

ي . 
 النوع الفاخر و يكون التحكم به من خالل النظام الكهروهوان 

  مع لون الصالون الداخلي 
ز النوافذ بستائر مصنعة من مواد عالية الجودة و سهلة التنظيف و تتماشر تجهير

 للسيارة. 

 يع الركاب و توجد كل وحدة اعل كل مقعد. وجود وحدات لتوزيــــع الهواء التكييف عل جم 

  وجود راديوCD  عالي الجودة و كذلك سماعات موزعة بطريقة متساوية عل جوانب االتوبيس و يكونوا من

 احدى الماركات العالمية المعروفة. 

  ( ز المرور.  2توريد عدد  ( طفاية حريق مناسبة طبقا لقوانير

 الضمـــان   -15

  ز او يضمن المورد السيارة لمدة ي اوال و ذلك ضد عيوب   155555ال تقل عن سنتير
كيلو مي  ايهما ينقصز

 الصناعة و التجميع. 

 مدة التوريد   -16

  
ُ
 قيم ( و يتم اعتبارها من تاريــــخ امر االسناد. يفضل مدة التوريد االقل ) و ت

 مكان التسليم   -17

 معاينة بمقر المصنع  المنتج و ذلك البداء المالحظات. عمل  يتم 

  ي تم ابدائها عند المعاينة. التسليم
ي كل المالحظات الت 

ز
كة الموردة باالسكندرية بعد تالف  النهان  بمقر الرسر

 

 

 



 

 
ً
 ميكروياصال :ثالثا

  سقف مالي  2525تويوتا هاي ايس ) هاي الين ( سياحي موديل ( M55 ) 

  شي شي  2855سعة المحرك 

  ( نظام الفراملABS + VSC  ( و عدد )وسادة هوائية 2 ) 

  راكب بالسائق + زجاج كهرباء + مرايات جانبية كهرباء 14الركاب:  عدد 

  ي
 تكييف هواء امامي و خلفز

  راديو كاسيتMP3 + CD + USB  مخرج +AUX +  سماعات تحكم من الطارة 6 +بلوتوث 

 كراشي منفصلة بظهر متحرك + سني  لوك بالريموت 

  مفتاح عجل –كوريك   –اطار احتياطي 

  ز  –طقم مفكات  –طقم لقم  –شنطة عدة مكونة من: طقم مفتاح ناحية و ناحية  بيز

  ( طفاية حريق  1عدد )كجم حسب قانون المرور المرصي  3 

 ) ي
 نظام مانع للرسقة + ) جنوط سبور + مثبت رسعة + سنسور خلفز

  65/ 235جنوط سبور R 13  +  حزام امان لكل راكب + مفتاح ريموت + ليد امامي 

 كم او ثالث سنوات ايهما اقرب ضد عيوب الصناعة و يقدم نموذج الضمان155555ن ال يقل عن الضما 

  ة عل ة منترسر مستوى الجمهورية و خاصة باالسكندرية باالضافة ال سهولة الحصول عل مراكز الخدمة و الخير

 قطع الغيار عند الطلب

  كة االسكندرية لتداول الحاويات و  البضائع فرع  الدخيلةمكان التسليم: يفضل رسر

  قيم ( و يتم احتسابها من تاريــــخ امر
ٌ
 و يفضل مدة التوريد االقل ) و ت

ً
مدة التوريد يتم تقديمها بالعرض تفصيليا

 التوريد. 

 

 

 

 

 

 

 



 السيد/ رئيس القطاع التجاري

 تحية طيبة و بعد ....

( اتفوبيس مكيفو و  2معاد لسيادتكم طيه اصل كراسة الشروط  و المواصفاا  الااصفة  بتوريفد  فدد   

  مركففر رئيسففب ( يففه صففيهتئا النئائيففة بعففد اسففتياا  ( مينففب بففاو  2( ميكروبففاو و  ففدد    2 ففدد   

رئيس  –المالحظا  المطلوبة  لماً بانه تم حجب السيارا  المالكب بناً   له تأشيرة السيد اللوا  بحري 

 له ان يفتم شفرائئا مفن الشفركا  الشفقيقة تجميف  مصفري   نيسفان  –مجلس االدارة و العضو المنتدب 

 سب سب بالتكييو (. 0011صنب 

 

 

 

 مقدمه لسيادتكم

 رئيس لجنة كراسة وض  كراسة الشروط و المواصاا 

 م. أحمد محمـد  بد المجيد


