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 31/7102عطاء رقم 
ق ننازةبننتيةةا  زا  نني ززشنن ةءزحكننول ززع ننيءر  زعنننز نن  زننننيءةتزةال كنننناجننن زةاع ز/زتعلنننزورة ازةاليا نن 

تيعنننًيزالشننن و زوةالوةصنننحيتزةالوانننح زاننن زك ةبننن زوو ننني  زورة ازةات ي ننن زوةاتعلننن مزةاعنننيا زاصنننيا زةالة بننن ز
ز.ةاع يء

 ز بننل ًيزوت  نن زانن زةالشنني ك زانن ز نناةزةاع ننيءزل ةجعنن زورة ازاعلننازةاشنن كيتزاةتزةاصتصننيسزوةالبننجل
ان ززيياق  زلنزإشي ازل و زةا  ن ةنزةألولةا ليلزي جزةاوا ةزةا يي زنززالوةرمزةاعيل ةإلةة ازةاعيل زةاليا  ز/ز

صاللزأوقيتزةاةوةمزةا بل زلنزأجلزةاحصولزعلنازك ةبن زةالوةصنحيتزوو ني  زز(9   زي جزةاظيا )ز را
ز.صر ن زورة ازةاليا  إااز   زلبت ةازتو ةززش كل(ز300يلزةاازليلغز)ةاع يءزلقي

ورة ازةالننوةرمززةاعيلن زةة ايإلآصن زلوعنةزاقينولزعن وسزةألبننعي زينياظ وزةالصتنومزان زصنننةو زةاع نيءةتزين
وتحننننت زةالظنننني  وزز66/00/6007ةالوةانننن زززةاصلنننن  ز ننننومةاحية نننن زعشنننن زصننننييحيز ننننوززرانةاليا نننن زانننن ز نننن

زةارلينزوةالكينز.نح زقص نزا زنيتيحاو زلل ل زةال
ز
ز

 لجنة العطاءات المركزية 
 

 مالحظة:ـ
زأج ازةإلعالنزا زةاصحوزعلازلنز  بوزعل هزةاع يء. .0
  ج زإ اي زكحيا زينك  زأوزش كزينك زصية  نزلنزينكزلعتلةزاةىزورة ازةاليا  زيغراز .6

ةصنول"زبني يزةالحعنولزالنةازز$ز"كتنمل ن0000يليلنغزز(أوزينكزةإلنتنيجزةاي  ةزينكةوززةاو ن )ةاينكززززز
ز ال  زشهو زلنزآص زلوعةزاتقة مزةاع وس.

زتقةمزةألبعي زيياش كلزوتشللزجل ازأنوةعزةا بومزوةاا ة  . .3
زاجن زةاع يءةتز   زللرل زيقيولزأقلزةألبعي . .4
زةإلةة ازةاعيل زالوةرمز   زلب وا زعنزأيزليلغزنقةيز  ا زلازةاع يء. .5
ز6865944ز-6866990زالل ةجع زوةابتحبي ز يتوز قمز: .6
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 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

 عننةزةالنننيقسزع اننهزوأبننعي جزعلننازةاجننةةولزوةانلننياجزوةاو نني  زةال اقنن زيننةعوازةاع ننيءزيعننةزأنز قنن أز نناجز .0
عن سزكيللن زةاو ي  زو تحهمزجل نازلنيزو ةزا هنيزو صنتمزو وقنازكيان زو ني  زةعنوازةاع نيءزو قنةلهيزانلنزةا
 علازأنز تحللزكيا زةانتي جزةالت تي زعلازعةمزق يلهزيياتةق  زوةابتكليلزيصو ازصح ح .

علنازأنز شنللزةابنع ز بنومزةاجلني كزوةاان  ي زةالانيا زوأجنو زةاتحنر مززيياشن كلتكت زأبنعي زةاع نيءز .6
 ص ى.وةاتغل وزولصي  وزةانقلزوةاتحل لزوةاتنر لزوةاتمل نزوجل ازةا بومزوةالصي  وزةأل

أوزةاتعننة لزأوزز عننةزةالنننيقسزع اننهزل يوعننًيزأوزلكتويننًيزيننياحي زةألر  زأوزةألبننوةزاقنن زو حظنن زةالحننو .3
ةاشنن  زأوزةإلاننيا زانن زةاعنن سزوكننلزتصننح  زلننننز نناةزةاقي ننلز واننازعل ننهزص نن نزلتننوةر  نزينننياحي ز

 تصو  .و عيةزكتيي زةاصوة زيياحي زةألر  زأوزةألبوةزو وقازيجينيهزلنزقيلزلنزأج ىزةاز ةألحل

 قننةمزةالنننيقسزع انننهزل اقننًيزيننهزةاو ننني  زةال لوينن زلننازتنننمل نزةصننولزةاع ننيءزاننن زلغلننوزلغلنن زي حكنننيمز .4
اللنيقص زورة ازةات ي  زوةاتعل مزةاعيا ززاصيا زلة ب زةازا  ي ززق ازةبتيةةا  زش ةءو كت زعل هزع يءز

نةو زةاي  نةزةاصيصن نزينهزوكااكزةبنلهزوعنوةننهزيياكيلنلزو قنمزةاهنيتوزوةاحنيك زو قنمزصنز6007/ز30ز قم
الوةرمز/زورة ازةاليا ن زص  نًيزينميزتغ  ن ززةاعيل زاةإلةة زات بلزإا هزةالكيتييتزةالتعلق زيياع نيءزوعل هزتيل ننغز

تعة لزا زعنوةنهزوعل هزأنز كت زأ اًيزةبمزةاةة  ازةات ز  حتزةاع يءزوعنوةنهنيزويصنالوزاانكز حن ززأو
 مزلنه.الجن زةاع يءةتزأنزتهللزةاع سزةالقة

زةاعيلنن زاةإلةة ز ننوةعزةاعنن سزلنننزقيننلزةالنننيقسزانن زصنننةو زةاع ننيءةتزةالصصننسزاهنناةزةاغنن سزاننةىز .5
زقينلزةنتهنيءزةالننةازةالحنةةازانااكزوكنلزعن سزاز ننوةعزز(9ان زين جزةاوا نةزينياق  زلنننزين جزةاظنيا ز)النوةرمز

 لقًيز.ا زصنةو زةاع يءةتزقيلزآص زلوعةزاتقة مزةاع وسزاز نظ زا هزو عيةزإاازلصة جزلغ

لننزز ولنيًززبنتون لترمزةالنيقسزيمنز يقازةاع سزةالقةمزلنهزنياازةالحعولزواز جورزاهزةا جوعزعننهزالنةاز .6
زتي  خزآص زلوعةزاتقة مزةاع وس.

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

لوين زلننهزو ن ز  ا زةالنيقسزلازع اهز)زصيص زإاةزكينز شي كزألولزل از(زةاشنهيةةتزوةاو ني  زةال ز .0
زعلازةانحوزةاتيا :

 . زصو ازلصةق زعنزشهيةازلرةوا زةالهن زوكااكزةاب  ازةااةت  زالش ك
 . ةابجلزةاتجي يزأوزةاصنيع زالش ك 

 . شهيةازصلوز  وزلنزةة  ازا  ي زةاةصلزوا  ي زةاق ل زةالايا 

لولنيتزان ن زتعن وزعلازةالنيقسزأنز  ا زيع اهزةانبنص زةألصنل  زلننزأ ن زكتياوجنيتزأوزنشن ةتزأوزلع .6
اةزكيننتزتلنكزةاع ننيتز ييالوةرمزةالع وا زوكااكز قةمزلازع انهزةاع ننيتزةال لوين زان زةعنوازةاع نيءزوةن
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از كنونزالجنن زةاع نيءةتزعنةمز    زقييل زالنقلزاعل هزأنز حةةزلكينهيزوةاوقنتزةانايز لكننز ؤ تهنيزا نهزوةن
 ةانظ زيياع س.

   ننن زي اننننياتهيزو ننن ىزأنهننننيزاننن و   ززاتوانننن  ز حننن زاللننننيقسزأنز انننن وزأ ننن زو نننني  زأوزلعلولنننيتز .3
 ع اه.

 

  ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .0

صنية زلننزيننكزةاي  نةزةاتنييازانورة ازةاتصنياتزوتكنواوج نيززلعتلةز لترمزةالنيقسزأنز  ا زيع اهزبنةزةاا
عيلنننلزلنننازةابنننل  زةاحلبننن  ن  زاننن ز نننرازأوزعلنننازشنننكلزكحياننن زأوزشننن كزينكننن زصنننية زلننننزيننننكز تزةالعلولنننيت

لنننزتني  خزاننت ززشنه بنني يزةالحعنولزالننةاز"زكتننمل نزةصنولز"ز$ز0000زيليلنغزولوةاقن زورة ازةاليا نن زعلنازااننك
ةالظي  وزواز نظ زان زأيزعن سز  ن زلعنررزيتنمل نزةصنولزةاع نيءزنزعلنازأنزتعنيةزتمل ننيتزةانةصولزان ز

يعنةزلنةازأبنيوع نزلننزتني  خزآصن زلوعنةززيلزعلن همزةاع نيءةاع يءزإانازلقنةل هيزلننزةالنيقصن نزةانايزانمز حن
زاتقة مزةاع وسنزوكااكزالنزأح لزعل همزةاع يءزيعةزأنز قولوةزيتقة مزتمل نزحبنزةاتنح ا.

 تأمين حسن التنفيذ :  .7

 لترمزةالتنيقسزةاحي رزيياع يءزأوزيميزجرءزلنزينوةجزيتقة مزتمل نزحبنزةاتنح ازالع يءزةالحنيلزعل نهزوق لن ز
وااكزعل زشكلزبنةزةاازلعتلةزصية زلنزينكزةاي  ةزأوزعلن زشنكلزكحيان زصنية ازلننزليلغزلق وعزكحيا زةا

 ولنًيزز05ينكز تعيللزلازةابل  زةاحلب  ن  زا ز رازولوةاق زورة ازةاليا  زعل زااكزوحب زةألصنولزصناللز
أنز كنونزبني يزةالحعنولزلنةاززلنزتي  خزتيل غهزيقن ة زإحيان زةاع نيءزعل نهزلننزقينلزةإلةة ازةاعيلن زالنوةرمزعلن 

ب  ينزةاعقةزنزو عيةزتمل نزحبنزةاتنح ازإا زةالتعهةزيعةزتنح ازكيان زةااترةلنيتزةالت تين زعل نهزيلوجن ز لن ز
ص  زتقةلهزةاةة  ازةالبتح ةازاإلةة ازةاعيل زالوةرمزييإلا ةجزعنزةاتمل نز)ح  ز تمزإصةة زش كزيق ل زةاكحيا ز

زنكز.لنزورة ازةاليا  زالوةرمزالي
 تمزوززلنزق لتهزكليز00004عنةزةاعقةزأوزةاتحي ززينبي ز.يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 3   

عنزنح زةاعقةزأوزةاتحي زك بومز وةيازإ  ةةةتزأ اًيزعنةزةإلحيا زأوزةات ب  زعلازز00004تحص لزنبي ز
صصمزلنزايتو ازةالو ةزلازأنزتلنزق ل زةاعقةزأوزةاتحي زعز00008ةاجه زةالنحاازا صي زلجلوعزةالحصلز

زعنةزةابةةة.
ز

 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:
ز-:لجنة فتح المظاريف -0
 شننكلزلننة  زعننيمزةالننوةرمزةاعيلنن زاجننن زاننت زلظنني  وزةاع ننيءزوتقننومز نناجزةالجننن زيحننت زةاع ننيءةتزيحاننو زز

ز-ازةإلج ةءةتزةاتيا  :ةالنيقص نزأوزلل ل همزا زةارلينزوةالكينزةالحةة نزا زةعوازةاع يءزيعةزةتصي
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إ ييتزعةةزةالظي  وزا زلحا زات زةالظي  وزوكنلزع نيءز حنت زلظ وانهز اناز  ن  زةالجنن زعل نهز -زأ
وعلنننازلظ وانننهز قلنننًيزلبلبننناًلزعلننناز   ننن زكبننن زةعت نننيةيزيبننن هز قنننمزةاع نننيءزولقيلنننهزعنننةةزةاع نننيءةتز

 ةاوة ةا.

 ت ق مزةألو ة زةال اق زلازةاع يءزوةن ييتزعةة ي.ز -ز 

ةمزةاع ننيءزوةألبننعي زوق لنن زةاتننمل نزةايتننةة  زةالقننةمزلنننزكننلزلنننيقسزوااننكزيحاننو زقنن ةءازةبننمزلقننز -زت
 ةالنيقص نزأوزلل ل هم.

ةاتوق ننازلنننز  نن  زةالجننن زوجل ننازةألعاننيءزةاحيانن  نزعلننازةاع ننيءزولظ واننهزوكننلزو قنن زلنننزأو ةقننهز -ز 
 وكااكزعلازلحا زةالجن زيعةزتةو نزكيا زةاص وةتزةابييق .

ز
 

ز-:العروضلجنة دراسة وتقييم  -7
 حننةةزلننة  زعننيمزةالننوةرمزةاعيلنن زةألشننصيسزأوزةاجهننيتزةاننا نزتتكننونزلنننهمزةالجننن زةاحن نن زةاتنن زتقننومزية ةبنن ز
ةاع وسزلنزةانوةح زةاحن  زوةاليا  زوةاقينون  زوتقةمزتوصن يتهيزةالنيبني زالجنن زةاع نيءةتزةال كر ن زيعنةزأصناز

ز-ةالعي   زةاتيا  زا زةاعتيي :
   زلعررزيتمل نزةصولزةاع يء.از نظ زا زأيزع سز ز -زأ

تة  زةاعن وسزلننزةانيح ن زةاحن ن زيح ن زتحنةةزةالعني   زةاحن ن زواقنًيزالوةصنحيتزةالنوةرمزةال لوين زعلناززز -ز 
جنننةولز عنننةزاهننناجزةاغي ننن نزوتصانننازكياننن زةاعننن وسزاننننح زةالعننني   زلننننزح ننن زةاتنننرةمزةالننننيقسزيع انننهز

 يلوةصحيتزوش و زةعوازةاع يء.

ازةالنيقسزلنزةانيح ت نزةاليا  زوةاحن  زولقة تهزعلازةاوانيءزيياترةلنيتزةاع نيءز ؤصازيع نزةاعتيي زكحيءز -زت
وبلعتهزةاتجي   زوةاتبه التزةاتن ز قنةلهيزأوزةاصةلن زةاتن ز وا  نيزوق نازةاغ ني زوو نزةاصن ين زوزكنااكز

عنسزكونهزوك لزأوزلورعزاوك لزأوزتيج نزوالجنن زةبنتيعيةزعن سزةالننيقسزةانايزازتتنوا زا نهزكنلزأوزي
  اجزةالت لييت.

 تيةأزةاة ةب زيياع سزةاايزقةمزأ صسزةألبعي ز مزةاايز ل هزحتازتتمزة ةب زةاع وسزةالقةل .ز -ز 

إاةزتننوةا تزاننن زةاعننن سزكياننن زةاشنن و زوةالوةصنننحيتزوةاجنننوةازتوصننن زةالجننن زةاحن ننن زييإلحياننن زعلنننازلقنننةمز -زج
لو ةزالصننوزةاوةحنةزينيا  مزأ صسزةألبعي زوزلنزح زةالجن زةاحن  زأنزتوص زييات ب  زعلازأك  زلنز

 لنزةصتالوزةألبعي .

انن زحيانن زعننةمزتننوةا زةالت ليننيتزانن زةاعنن سزةاننايز تاننلنزأ صننسزةألبننعي زتنتقننلزةاة ةبنن زإاننازةاعنن سز -ز 
ةاايز ل نهزييابنع زإانازأنزتصنلزإانازةاعن سزةانايزتتنوةا زا نهزةالت لينيتزاإلحيان زعلنازأنزتين نزأبنيي ز

 ةبتيعيةزةاع وسزةأل صسزيشكلزوةا .
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تبنننيوتزةالوةصنننحيتزوةألبنننعي زوةاشننن و زوةاجنننوةازةال لويننن ز حانننلزةالننننيقسزةانننايز تانننلنزع انننهزإاةز -زخ
ل رةتزإايا  ز مزةالقةمزاللنتجيتزةالحل ن نز نمزةالننيقسزةالقن مزيحلبن  نزيصنو ازةة لن نز نمزلنةازةاتبنل مز

 ةألقلزإاةزكينتزب ع زةاتبل مزالصلح زةاةة  ازةالبتح ةا.

 
 

 أو المورد :ـخامسا :ـ التزامات المتعهد 
علازةالتعهنةزةانايزأح نلزعل نهزةاع نيءزةبنتكليلزإجن ةءةتزةاعقنةزةاصنيسزيقن ة زةإلحيان زوتوق نازةاتحيق ن ز .0

زوليز لحقهيزلنزأو ة زولبتنةةتزيليزا هيز)أوةل زةاش ةء(.
 لنزتي  خزةبتاللهزألل زةاتو  ة.زشه  لترمزةالتعهةزيياتو  ةزصاللز .6

آصن زعننزكنلزأوزأيزجنرءزلننزةاعقنةزةونزةاحصنولزعلناززإانززاز جورزاللتعهةزأنز تنيرلزأليزشنصس .3
 ص  زلنزاجن زةاع يءةتزةات زأحياتزةاع يء.

از ح زاللنيقسزأوزةالو ةزةا جوعزعلازاجن زةاع يءةتزيميزصبي ازأوزا  زنيشئزعننزتقنة مزع انهز .4
لنازلقنةمزأقنلزا زحيان زإاةزلنيز اانتزاجنن زةاع نيءةتزكنلزةاعن وسزةالقةلن زإا هنيزأوزإاةزانمزتحنلزةاع نيءزع

 ةألبعي زأوزإاةزأاغتزاجن زةاع يءةتزةعوازةاع يءزا زأيزوقتزأوزأيزل حل زةونزاك زةألبيي .

 لتننرمزةالننو ةزيتبننل مزةالننوةرمزواقننًيزاللوةصننحيتزوةاشنن و زةالتحنن زعل هننيزوةاننوة ةازانن زقنن ة زةإلحيانن زوكننااكز .5
 ةاع نيتزةالعتلةازوةالاكو ازا ه.

ز
 المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامو بو:ـ :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضدسادسا

إاةزتمص زةالتعهةزعنزتو  ةزلنيزةاتنرمزينهزان زةالوعنةزةالحنةةزان زةاعقنةز حن زالنة  ز:ززفرض غرامة مالية .0
%(زلننزق لن زةالنوةرمزةاتن زتنمص زان زتو  نة يز0عيمزةة  ازةالوةرمزةاعيل زأنز ح سز  ةلن زليا ن زازتقنلزعننز)

مص  زإازإاةزتينن نزأنزةاتننمص  زانن زةاتو  ننةزنننيجمزعنننزقننوازقنني  ازنزوانن زجل ننازةألحننوةلزعلننازعنننزكننلزأبننيوعزتنن
ةالتعهننةزتقننة مزإشننعي زص نن زواننو يزإاننازةاجهنن زةالصتصنن زيننياظ ووزوةألبننيي زةاتنن زأةتزإاننازةاتننمص  زانن ز

زةاتو  ةزأوزلنعتهزلنزااكزوتقة مزليز  يتزااك.
عنزتنح ازةاترةليتهزيليزا نهزةاترةلنهزيياتو  نةزأوزقصن زان زإاةزنكلزةالتعهةزز:زالشراء عمى حساب المتعهد .6

ااننكزأوزتننمص ز حنن زالننة  زعننيمزةة نن ازةالننوةرمزةاعيلنن زإصننةة زةاقنن ة زيشنن ةءزةالننوةرمزةاللتننرمزيهننيزةالتعهننةزينننح ز
ةاصصني سزوةالوةصننحيتزلننزأيزلصننة زآصن زعلننازحبني ز نناةزةالتعهنةزونحقتننهزلنازتحل لننهزان و زةألبننعي ز

وأ نن زصبنني  زأوزلصنني  وزأوزع ننلزأوزانن  ز لحنن زيياننةة  ازةالبننتح ةازأوزةة نن ازةالننوةرمزوةانحقننيتزةإلاننيا  ز
زةاعيل زةونزةاحيج زإاازأيزإناة زواز ح زاللتعهةزةاعت ةسزعلازااك.

:زو ننيز حن زالجنن زةاع نيءةتزاستبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـو أو إلغـاء العقـد المبـرم معـو .3
إلجنن ةءةتزةاالرلنن زيحنن زةالتعهننةزيلننيزانن زااننكزلصننية ازق لنن زةاتننمل نزةالقننةمزلنننزةاتنن زأحياننتزةاع ننيءزةتصننيازة
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ةالتعهننةزأوزأيزجننرءزلنننهزيشننكلز تنيبنن زلننازق لنن زةالننوةرمز  نن زةالننو ةازو عتينن زةاليلننغزانن ز نناجزةاحيانن زإ نن ةةًةز
زالصر ن زةاعيل .

الننن زةالننننيقسزأوززوانن زجل نننازةألحنننوةلز حننن زانننةة  ازةالنننوةرمزةاعيلننن زتحصنن لزةأللنننوةلزةالبنننتحق زاهنننيزاننن  .4
ةالو ةزلنزةأللوةلزةالبتحق زاااكزةالنيقسزأوزةالو ةزاةىزةانورة ةتزوةاه  نيتزوةالؤببنيتزةاحكول ن زأوزلننز

 كحياتهم.

ز
 -حل الخالفات:سابعًا: 

ا زحيلزحةو زأيزصالوز نشمزعنزتحب  زأيزينةزلنزةاينوةزةابييق زأوزلنزينوةزةاعقنةزا نتمزحلنهزوة نًيزز -زأ
 يياتحيوس.

 ولننًيزلنننزيننةءزلحيواننتهليزالوصننولزإاننازحننلزحننولزأيزصننالوز تعلنن زز30تلكنزةا  اننينزصنناللزإاةزاننمز نن -ز 
يياعقنننةز حننن زأليزلننننزةا ننن ا نزحنننلزةاصنننالوزينننيالجوءزإانننازةالحكلننن زةالصتصننن زوت ي ننن زةاقنننوةن نزوةألنظلننن ز

 ةالعلولزيهيزا زلني  زةابل  زةاو ن  زةاحلب  ن  زيهاةزةاشمن.

زز
 شروط متفرقة:ـز:ثامنا

لزةالنننيقسزةاغنننزأوزةاتالعنن زانن زلعيللتننهزأوز يننتزعل ننهزأنننهزشنن عزأوزقننيمزينحبننهزأوزيوةبنن  زةزةبننتعلاإ .0
   جزي    زلييش زأوز   زلييش زعلاز شوازأحةزلوظح زأوزلبتصةل زةابل  زأوزعلنازةاتوة نؤزلعنهز
إاننن ة ًةزييالصنننلح ز لغننن زعقنننةجزاننن زةاحنننيلزو صنننية زةاتنننمل نزلنننازعنننةمزةإلصننناللزيحننن زةانننورة ازةال يايننن ز

تعو ايتزةالت تي زعلازااكزاااًلزعنزشن  زةبنلهزلننزين نزةالنيقصن نزواز بنل زانهزييانةصولزان زييا
زلنيقصيتزالبل  زةاو ن  زةاحلب  ن  ز اةزاااًلزعنزةتصيازةإلج ةءةتزةاقاي   زاةجزعنةزةاقتايء.

كنننااكزإاةزأالننن زةالننننيقسزأوزةالنننو ةز حننن زالجنننن زةاع نننيءةتزإاغنننيءزةاتعيقنننةزلعنننهزةونزةالجنننوءزالقانننيءزوز .6
زلصية ازليلغزةاتمل نزك   ةةزعيمزالصر ن زةاعيل .

إاةزتنواازةالنننيقسزأوزةالننو ةزجننيرزإاغننيءزةاعقنةززةالينن مزلعننهزأوزلننيزتيقننازلننهززيتوج ننهزكتنني زالو  نن ز ح ننةز .3
 يااكزةونزةاحيج زإاازةبتصةة زحكمزقاي  ز قا زيااكزلاز ةزليلغزةاتمل نزا ز اجزةاحيا .

ز
ز
ز
ز
ز
ز
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 األسعار جدول

 الكمية الوحدة ف المطموبالصن م
 اإلجمالي سعر الوحدة

 شيكل أغوره شيكل أغوره

زززز 3500زعةةزوجهز يوا ز يا زز1

ززززز7000 عةةز (-قيعةازك ب ز)رز6

ززززز700 عةةزة(-قيعةازك ب ز)جز3

ززززز3500 عةةزو(-قيعةازك ب ز)هز4

ززززز700 عةةز (-قيعةازك ب زة كلز)رز5

ززززز7000 عةةز( -ر)ظه زك ب زز6

ززززز700 عةةز(ة-)جظه زك ب زز7

ززززز3500 عةةز(و-ه)ظه زك ب زز8

ززززز700 عةة ح(-ظهر كرسي ديكل )زز00

ز (-ك ب ز)رزوظه زقيعةاز00
 

زززز 0777 عةة

زة(-ك ب ز)جزوظه زقيعةاز06
 

زززز 077 عةة

زو(-ك ب ز)هزوظه زقيعةاز03
 

زززز 0077 عةة

ز:مالحظة
ز زحب زةاكشوزةال ا ز..زةالوةصحيتزةاحن 0
أبيوعزلنزتي  خزات ززصاللزلةازأقصي يزلصيرنزةالوةرمزةاعيل زتقة مزع نيتزو تمزتبل لهيزاةيز ج .ز6ز

نزب تمزةاحتحيظزيياع نيتزةالعتلةازةانهي   زالع يءاللنيقص نزيعةزصةو زةإلحيا ززتهيوب تمزإعيةزةالظي  و
 30/06/6007اةيزلصيرنزةالوةرمزةاعيل زحت زتي  خز
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ت زلل اًلزعنززش ك زننزيصحننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننز و  ز قمزننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأق زأنيزةالوقازأةنيجزنننننننننز
زننزيياتننيا :نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

لنننزشنن و زعيلنن زز6007/ز30.زززيننمنن زقنن أتزوتحهلننتزكيانن زلننيزو ةزيو نني  زةاع ننيءزةال نن و ز قننمزز0
زيتز.وصيص زولوةصحيتزوأاترمزةاترةليزقينون ًيزيتلكزةاش و زوةالوةصح

 وليززبت ن.زززكليزأاترمزيمنز يقازةاع سزةالقةمزلن زبي يزةالحعولزواز جورزا زةا جوعزعنهزالةاز6
زلنزتي  خزآص زلوعةزاتقة مزةاع وس.

لنززززز ليهيز تمزوكااكزأاترمزيتو  ةزةألصنيوزةالحيا زعلازيلوج زةاع يءزةالاكو زأعالجزوةات .زز3
ةاتو  نةزعلناززأوةلن ةبنتالمزتوق نازةاعقنةزوززواانًكزلننزتني  خزال ن نز ولني صاللززورة ازةات ي  زوةاتعل مزقيلز

أنزتكنننونزتلنننكزةألصننننيوزةالنننو ةازلننننزقيلننن زواقنننًيزاللوةصنننحيتزوةاشننن و زةالنصنننوسزعل هنننيزاننن ز ننناةز
زةاع يء.
زو اةزإق ة زوتعهةزلن زيااكزأق زوأاترمزيكلزليزو ةزيهزةونزأيزاغ زأوزإك ةجز.ززززز
ز

ز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغل المرخص :ــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ـــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــــــــــ
ز

ز
ز
ز
ز

ز


