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 دونت فهسطني 

 وزارة املبنيت  
 اإلدارة انعبيت نهىازو انعبيت

 2021/ 09يساودة رقى 
 

لتأجيخ محصة معالجة رفح الثانػية لسعالجة السياه العادمة بالطخؼ السختـػ مداودة شػػخح عغ تعمغ وزارة السالية      
 تبعًا لمذخوط السػضحة في كخاسة السداودة.ة لرالح وزارة الدراع واستخجاميا ألغخاض الخي الدراعي

  –العامة  لمػاـزاإلدارة العامة  –مخاجعة وزارة الساليةالسداد في السذاركة في ىحا  واألفخاد الخاغبيغ فعمى الذخكات
كخاسة السػاصفات  مىجل الحرػؿ عأخالؿ أوقات الجواـ الخسسي مغ بجػار محصة فارس لمبتخوؿ  –تل اليػا 

   . غيخ مدتخدة( شيكل 299مبمغ )دفع مقابل  ووثائق السداد
وزارة  -العامةػاـز لم العامة باإلدارةآخخ مػعج لقبػؿ عخوض األسعار بالطخؼ السختـػ في صشجوؽ العصاءات 

بحزػر مسثمي  تفتح السطاريفو  09/90/0902 السػافق االثشيغ يـػ الداعة العاشخة صباحًا مغالسالية في غػدة 
 .يغ في نفذ السكافالسداود

 جلنت انعطبءاث املركسيت
 

  يالحظت:ـ
 .السداد. أجخة اإلعالف في الرحف عمى مغ يخسػ عميو 2
الػششي ظ بشكي أو كفالة بشكية مغ البشظ أو شي دوالر(  2999مغ )بسشج دفع معتسج مغ قبل البخيج بس يجب إرفاؽ. 0

 يػمًا مدتخدة لسغ ال يخسػ عميو السداد. 99ساري السفعػؿ لسجة الفمدصيشي  اإلنتاجو بشظ أ اإلسالمي
 وتذسل جسيع انػاع الزخائب بالذيكل. تقجـ األسعار 0
 األسعار. السخكدية غيخ ممدمة بقبػؿ أعمى.لجشة العصاءات 4
 لجشة العصاءات السخكدية غيخ مدئػلة عغ أي مبمغ نقجي يخفق بالعخض ..5
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 انعبيتانشروط 
 :ـاملساودين أوالً: إعذاد وتقذيى انعروض ين قبم 

بعج أف يقخأ ىحه الػثائق ويتفيع جسيع ما ورد  والػثائق السخفقة بجعػة السداودةعخضو وأسعاره عمى الججاوؿ والشساذج  السداوديعج  .2
ويقجميا ضسغ العخض كاممة عمى أف يتحسل كافة الشتائج الستختبة عمى عجـ قيامو  ختع ويػقع كافة وثائق دعػة السداودةفييا وي

  بالتجقيق واالستكساؿ برػرة صحيحة.

عمى أف يذسل الدعخ رسـػ الجسارؾ والزخيبة السزافة وجسيع الخسـػ والسراريف  بالذيكل السداودةأسعار  يمتـد السداود بكتابة .0
 األخخى.

أو مكتػبًا بالحبخ األزرؽ أو األسػد فقط ويحطخ السحػ أو التعجيل أو الذصب أو اإلضافة في العخض عخضو مصبػعًا  السداوديعج  .0
ويعاد كتابة الرػاب بالحبخ األزرؽ أو األسػد ويػقع  خوكل ترحيح مغ ىحا القبيل يػضع عميو خصيغ متػازييغ بالحبخ األحس

  بجانبو مغ قبل مغ أجخى الترػيب

لتأجيخ محصة  مداودةفي مغمف مغمق بإحكاـ ويكتب عميو  السداودةعخضو مخفقًا بو الػثائق السصمػبة مع تأميغ دخػؿ  السداوديقجـ  .4
وكحلظ اسسو  99/0902رقع ة لرالح وزارة الدراعمعالجة رفح الثانػية لسعالجة السياه العادمة واستخجاميا ألغخاض الخي الدراعي 

وعميو تبميػػغ اإلدارة  السداودةكذ ورقع صشجوؽ البخيج الخاصيغ بو لتخسل إليو السكاتبات الستعمقة وعشػانو بالكامل ورقع الياتف والفا
وعشػانيا  السداودةالعامة لمػاـز / وزارة السالية خصيًا بأي تغييخ أو تعجيل في عشػانو وعميو أف يكتب أيزًا اسع الجائخة التي شخحت 

 العخض السقجـ مشو.وبخالؼ ذلظ يحق لمجشة العصاءات أف تيسل 

في صشجوؽ العصاءات السخرز ليحا الغخض لجى اإلدارة العامة لمػاـز قبل انتياء السجة السحجدة  السداوديػدع العخض مغ قبل  .5
 .يشطخ فيو ويعاد إلى مرجره مغمقاً لحلظ وكل عخض ال يػدع  في صشجوؽ العصاءات قبل آخخ مػعج لتقجيع العخوض ال 

مغ تاريخ آخخ مػعج لتقجيع  يـػ عسل 69العخض السقجـ مشو نافح السفعػؿ وال يجػز لو الخجػع عشو لسجة  بأف يبقى السداوديمتـد  .6
 العخوض.

 
 ثبنيًب: انشهبداث واملستنذاث انرمسيت املطهىبت:ـ

 الشحػ التالي: ات والػثائق السصمػبة مشو وىي عمىإذا كاف شخكة أف يخفق مع عخضو الذياد السداود يمتـد -
 التجاري أو الرشاعي لمذخكة.الدجل ** 

 يمتـد السداود الستقجـ لمسداودة إذا كاف شخز إرفاؽ صػرة اليػية.** 

أما إذا كاف الستقجـ ىػ وكيل عغ الذخز الخاغب بالجخػؿ لمسداودة فيجب عميو إرفاؽ وكالة رسسية مػقعة أماـ كاتب العجؿ ** 
 وصػرة وىػيتو.

 
 تأيينبث وضًبنبث املساودة : ثبنثًب:

أف يخفق بعخضو سشج دفع معتسج صادر مغ بشظ البخيج أو عمى شكل كفالة أو شيظ بشكي  يمتـد السداود :تأميغ الجخػؿ في السداودة-
عخض غيخ  " كتأميغ دخػؿ "وال يشطخ في أي (دوالر 2999) بسبمغ (او بشظ االنتاج الفمدصيشي  اإلسالمي)البشظ الػششي  مغصادر 

بعج مجة  ؿ في السداد إلى مقجمييا مغ السداوديغ الحي لع يحاؿ عمييع السدادعمى أف تعاد تأميشات الجخػ معدز بتأميغ دخػؿ السداد
 السداد.مغ تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض، وكحلظ لسغ أحيل عمييع  يػماً 69

سشج دفع معتسج صادر مغ بشظ شكل  الحي رسا عميو السداد بتقجيع تاميغ حدغ تشفيح عمىيمتـد السداود تأميغ الجخػؿ في السداودة:  -
ويكػف لمجشة  بسبمغ مقصػعالفمدصيشي (  اإلنتاجبشظ  أوالبخيج أو عمى شكل كفالة أو شيظ بشكي صادر مغ )البشظ الػششي اإلسالمي 

الحق بسرادرة التاميغ اذا ما اخل السداود الحي رست عميو السداودة باي مغ التداماتو ويعاد تاميغ حدغ التشفيح الى السداود بعج 
 ح كافة االلتدامات الستختبة عميو.تشفي



 

 

 رابعًب: فتح انعطبءاث وتقييًهب:
ي دعػة السداد فحه المجشة بفتح السداودة في الدماف والسكاف السحجديغ فتح العخوض مغ قبل المجشة السذكمة ليحا الغخض وتقـػ ىت. 1

 -اتخاذ اإلجخاءات التالية:ب وتقػـ المجشة 
يفتح مطخوفو يزع رئيذ المجشة عميو وعمى مطخوفو رقسًا مدمداًل  دو مداإثبات عجد السطاريف في محزخ فتح السطاريف وكل ** 
 الػاردة. السداوداتومقامو عجد  السداودةىيئة كدخ اعتيادي بدصو رقع عمى 

 وإثبات عجدىا. السداودةتخقيع األوراؽ السخفقة مع  **

 . مداودواألسعار وقيسة التأميغ االبتجائي السقجـ مغ كل  السداداسع مقجـ تدجيل **  

قو وكحلظ عمى محزخ المجشة بعج ومطخوفو وكل ورقة مغ أوراالسداودة التػقيع مغ رئيذ المجشة وجسيع األعزاء الحاضخيغ عمى ** 
 تجويغ كافة الخصػات الدابقة.

 -جلنت دراست وتقييى انعروض: :خبيسبً 
 السقجمة وفقًا لسا يمي: العخوض تقػـ المجشة الدابقة بجراسة 

 السداد.ال يشطخ في أي عخض غيخ معدز بتأميغ دخػؿ  .2

 وشخوط دعػة السداد.لمتأكج مغ مجي التداـ السداود بعخضو بسػاصفات تجرس العخوض  .0

يتع دراسة عخوض األسعار لمكل حيث أنو إذا ما تػفخت في الجية السداودة الستقجمة لمسداد الذخوط السصمػبة يتع اإلحالة عمي  .0
 األسعار. بأعمىالستقجـ 

 د.األسباب ودوف الحق باالعتخاض مغ قبل  الستقجـ لمسدا إبجاءاألسعار دوف  بأعمىيحق لمجشة استبعاد الستقجـ  .4

 األسعار ويحق ليا عجـ إبجاء األسباب ودوف الحق باالعتخاض مغ قبل الستقجـ لمسداود. بأعمىالمجشة غيخ ممدمة   .5

يحق لإلدارة العامة لمػاـز العامة إلغاء السداودة نيائيًا ، في أي وقت دوف الحاجة إلبجاء األسباب وال يحق لمستقجميغ لمسداودة  .6
 عمي ذلظ مصمقًا. االعتخاض

 :ـانتسايبث املساود  ًب:سبدس
 بعج االنتياء مغ عسمية التخسية مباشخة.  استكساؿ إجخاءات العقج الخاص وتػقيع االتفاقيةالسداد الحي أحيل عميو  عمى السداود .2
 اإلدارةمدبق مغ  أف يتشازؿ ألي شخز آخخ عغ كل أو أي جدء مغ العقج دوف الحرػؿ عمى إذف خصي ال يجػز لمسداود .0

  العامة لمػاـز العامة التي أحالت عميو السداد مع االحتفاظ بكامل حقػؽ اإلدارة وفقًا لمعقج األصمي.

 كلالمجشة خدارة أو ضخر ناشئ عغ تقجيع عخضو في حالة إذا ما رفزت إلي اإلدارة العامة لمػاـز بأي الخجػع  لمسداودال يحق  .0
دعػة السداد في أي وقت أو مجشة الاألسعار أو إذا ألغت  أقلعمى مقجـ  دادالسالعخوض السقجمة إلييا أو إذا لع تحل  أو بعس

 أي مخحمة دوف ذكخ األسباب وال يتختب عمي المجشة أي التدامات مادية مقابل ذلظ.

أف يكػف الجفع لجي بشظ البخيج في حداب وزارة  عميو خالؿ أسبػع مغ تبميغو بحلظ عمى لمسبمغ الستعاقجبالجفع  السداودمتـد .ي4
 السالية.

 : شروط يتفرقت:ـسببعبً 

الغر أو التالعب في معاممتو أو ثبت عميو أنو شخع أو قاـ بشفدو أو بػاسصة غيخه بصخيق مباشخ أو غيخ  السداوداستعسل  إذا .2
عمى التػاشؤ معو إضخارًا  العامميغ في اإلدارة العامة لمػاـز بذأف العخض السقجـ مشو أو مباشخ عمى رشػة أحج مػضفي

السقجـ مشو وليا أف تحخمو مغ االشتخاؾ مغي عقجه في الحاؿ ويرادر التأميغ العامة ويحق لمجشة السداودات أف تبالسرمحة 
 بالتعػيس عغ كل عصل وضخر لحق بيا جخاء ذلظ. في مداودات أخخي لمسجة التي تحجدىا دوف اإلخالؿ بحقيا بالسصالبة

 .إلغاء التعاقج معو دوف المجػء لمقزاء  العصاءاتيحق لمجشة  السداودإذا أفمذ  .0
لى استرجار حكع جاز إلغاء العقج  السبـخ معو أو ما تبقى مشو  بتػجيو كتاب لمػرثة يفيج بحلظ دوف الحاجة إ السداودإذا تػفى  .0

 قزائي يقزي بحلظ.



 

 

 ط اخلبصتانشرو
 يهتسو املستأجر ببنشروط اخلبصت انتبنيت:

يجب عمى السدتأجخ أف يكػف مؤسدة محمية أو شخكة خاصة واف يقجـ الديخة الحاتية لمذخكة وشاقع العسل مع ضخورة أف  -2
يكػف ىشاؾ شخز مؤىل ومتخرز في مجاؿ معالجة السياه العادمة واستخجاميا في أغخاض الخي الدراعي ضسغ فخيق 

 والتي تؤىميا لتذغيل السخفق العسل

السدتأجخ بأنو عايغ السحصة مػضػع اإليجار معايشة تامة نافية لمجيالة وتبيغ لو أنيا خالية مغ العيػب وبحالة جيجة يقخ   -0
وصالحة لالستعساؿ وأنيا مصابقة لألوصاؼ السبيشة في ىحا العقج وجسيع السحتػيات التي تدمسيا مع السأجػر بحالة جيجة 

 مغ األعصاؿ والشػاقز والعيػب وخالية

يمتـد السدتأجخ بالتػقيع عمى محزخ استالـ وتدميع ألصػؿ ومػجػدات السخفق مع )الػزارة( ويمتـد بالعشاية بيا وبسمحقاتيا   -0
والسحافطة عمييا، ويتحسل مدؤولية ما يريب السأجػر أثشاء انتفاعو بو مغ تمف أو ىالؾ غيخ ناشئ عغ استعسالو استعسااًل 

يعيًا، عمى إف يتع إرفاؽ السحزخ بتقخيخ تقييع فشي مقجـ مغ )الػزارة( يحجد )حالة أصػؿ ومػجػدات السخفق( يتع أعجاده شب
مغ قبل جية استذارية متخررة مغ شخؼ )الػزارة( لغخض التػثيق بسخجعية التقخيخ الفشي، مع األخح بعيغ االعتبار شخوط 

 لة فمدصيغ. وقػانيغ إىالؾ األصػؿ السعسػؿ بيا في دو 

يقخ السدتأجخ بأنو استمع السأجػر السشرػص عميو بيحا العقج ومحتػياتو ويمتـد بالقياـ بإجخاء جسيع اإلصالحات الالزمة  -4
التخسيب والتخشيح كسا يمتـد بتدميع السأجػر ومحتػياتو  أحػاضلمسأجػر خالؿ فتخة العقج عمى نفقتو الخاصة بسا فييا 

 بشفذ الحالة التي كاف عمييا حيغ التعاقج. لمسؤجخ عشج انتياء اإليجار

 .الكيخباء استيالؾ فػاتيخمغ يمتـد السدتأجخ بجفع ما يديج عغ حرة الصاقة الذسدية السخررة لمسخفق  -5
تحديغ جػدتيا عشج االحتياج لحلظ يمتـد  أولديادة كسية السياه السعالجة  أجيدة أوأحػاض  إضافةفي حاؿ رغبة السدتأجخ  -6

وعشج  اإلضافاتالسدتأجخ بالحرػؿ عمى تخخيز ومػافقة مغ السؤجخ وفي حالة السػافقة يمتـد السدتأجخ بجسيع تكاليف 
 انتياء العقج ال يحق لمسدتأجخ السصالبة بالبيع أو تكاليفو.

 أوداخل السحصة  أشجاروزارة الدراعة لدراعة وغخس أي  يمتـد السدتأجخ بالحرػؿ عمى األذونات والتخاخيز الالزمة مغ -7
التذغيمية كسا يمتـد بتػفيخ كافة احتياجاتو مغ أدوات  وأغخاضياحػليا وأف يزع لػحة تػضيحية باسسو تبيغ اسع السحصة 

 ومعجات وآليات الزمة لتذغيل وإدارة السأجػر عمى نفقتو الخاصة.

السخررة لو التي تحجدىا  األماكغفي  األحػاضعسمية السعالجة وتشطيف  عغ ةاتجالش الحسأةيمتـد السدتأجخ بالتخمز مغ  -8
 .الجيات السخترة

  ـ0990/  740السػاصفات الفمدصيشية لمسياه العادمة السعالجة ـ ؼ يمتـد السدتأجخ ب -9

 الدراعيلمخي ـ بذأف السياه السعالجة 0920( لدشة 04التعميسات الفشية اإللدامية رقع )يمتـد السدتأجخ ب -29

يمتـد السدتأجخ بأجخاء الفحػصات السخبخية الالزمة قبل ضخ أي كسية مياه لمسدارعيغ وحفطيا وتدويج الجيات السخترة بيا  -22
كسا يمتـد أيزا بإجخاء فحز دوري لمسياه الػاردة وتقجيع تقخيخ أسبػعي مغ واقع نتائج  عشج الصمب وذلظ عمى نفقتو الخاصة

 ىحه الفحػصات.

 سدتيجفة بالخي بالسياه التي يشتجيا السخفق ىي حرخًا أشجار )الجػافة والديتػف والشخيل والحسزيات(السحاصيل ال -20

) وزارة الرحة  قبلمتابعة استخجاـ السياه السعالجة" التي تع تذكيميا سابقًا مغ "لجشة يمتـد السدتأجخ بالتشديق والتعاوف مع  -20
، ا العقجج مغ التداـ السدارعيغ السذتخكيغ بدراعة السحاصيل السحجدة بيحالخصج والتفقج لمتأكلغخض  / دائخة صحة البيئة (

"لجشة متابعة استخجاـ السياه السعالجة" كتابيًا مباشخة عشج تدجيل محزخ مخالفة ألي بإشعار الػزارة و ويمتـد السدتأجخ



 

 

 بل الػزارة والجيات الحكػمية السخترةمذتخؾ مخالف لمسعاييخ وألصػؿ استخجاـ السياه السعالجة لمخي حتى يتع متابعتو مغ ق
 ويتابع مشدق وزارة الدراعة استكساؿ المجشة السحكػرة لحيغ إزالة السخالفات

 الستفق عمييا معتحريل ثسغ السياه التي يتع ضخيا لمسدارعيغ حدب التعخفة قخاءة العجادات و بعسمية يمتـد السدتأجخ  -24
السحجدة، عجا لمتعخفة إضافية لغ امبرسػـ أو إضافة أي  وال يجػز الػاحج،مكػب التي تقجر بشرف شيكل لوالسدارعيغ  )الػزارة(

 .غخامات التدبب باألعصاؿ أو غخامات التأخيخ والتي تكػف باالتفاؽ مع وزارة الدراعة

لمكذف يمتـد السدتأجخ بتقجيع تقخيخ دوري عغ كسيات السياه السػردة إلى السخفق والكسيات التي تع ضخيا إلى السدارعيغ  -25
  والتأكج مغ عجـ وجػد تدخيب ناتج عيػب إنذائية في األحػاض أو الخصػط الشاقمة وشبكات التػزيع.

يتع  األوقات السشاسبة حدب ججاوؿضسغ والشػعية السصمػبة و  اتالسياه السعالجة لمسدارعيغ بالكسي يمتـد السدتأجخ بإيراؿ -26
 عمييا.تعخيف السدارعيغ 

تبجيل أو تغييخ في السأجػر أو ىجـ أو بشاء أو تجخيف أو نقل لسحتػياتو إال بسػافقة خصية يحطخ عمى السدتأجخ إحجاث  -27
مدبقة مغ السؤجخ وإال اعتبخ ىحا العقج مفدػخًا حكسًا مع التداـ السدتأجخ بإعادة السأجػر إلى ما كاف عميو عشج بجء التعاقج 

قج تتختب عمى ذلظ ويحق لمسؤجخ في حاؿ امتشاع السدتأجخ عغ وعمى نفقتو الخاصة فزاًل عغ إلدامو بكافة التعػيزات التي 
تشفيح التدامو ىحا ودوف حاجة لتػجيو إنحار أو إخصار أف يقـػ بإصالح التخخيبات الحاصمة عمى نفقة السدتأجخ ويزسغ 

 السدتأجخ ىحه الشفقات ميسا بمغ مقجارىا.

  .الخاصة يمتـد السدتأجخ بتػفيخ الحخاسات الالزمة لمسحصة عمى نفقتو -28
يمتـد السدتأجخ باستغالؿ واستعساؿ السأجػر لمغخض الستفق عميو وفقًا لكخاسة الذخوط السخجعية والسمحق أو السالحق  -29

 السخفقة مع ىحا العقج كسا يمتـد بجفع كافة التكاليف والشفقات واألعباء الالزمة الستغالؿ واستعساؿ السأجػر.
الخقابة عمى سيخ العسل في السأجػر وفي حالة عجـ التدامو بحلظ أو عجـ  إجخاءغ يمتـد السدتأجخ بتسكيغ الفخيق األوؿ م -09

 التدامو بأي مغ الذخوط الػاردة في ىحا العقج يعتبخ العقج مفدػخًا مغ تمقاء نفدو ودوف سابق إنحار.
ية جية أخخي بإدارة أو ال يحق لمسدتأجخ أف يتشازؿ أو يؤجخ أو يذارؾ السأجػر إلى غيخه كميًا أو جدئيًا أو الدساح أل -02

 استغالؿ السأجػر إال بسػافقة خصية مدبقة مغ السؤجخ.
يجػز االتفاؽ بيغ الفخيقيغ الستعاقجيغ عمى تججيج العقج لسجد أخخى بشفذ الذخوط الستفق عمييا أو بذخوط ججيجة يتع  -00

 االتفاؽ عمييا حدب األصػؿ.

ة نفقات أو تكاليف نتجت عغ استخجاـ السأجػر أو الستعمقة ال يجػز لمسدتأجخ الخجػع عمى السؤجخ الستخداد قيسة أي -00
بأنذصتو الدراعية أو التجارية التي يسارسيا كسا ال يحق لو الخجػع عمى الحكػمة الفمدصيشية بأية خدائخ تكبجىا جخاء 

الحكػمة  استغاللو لمسأجػر أو عغ أية أضخار قج تشتج عغ ضخوؼ بيئية أو كػارث شبيعية أو ضخوؼ شارئة مالع تكغ
بحق السدتأجخ بالحرػؿ عمى مداعجات شارئة مغ مؤسدات  األخالؿالفمدصيشية قج أقخت تعػيزات عامة بذأنيا مع عجـ 

 محمية أو خارجية.

يمتـد السدتأجخ بعسل تػعية مدتجامة لمسجتسع السحمي السحيط والسدتفيجيغ مغ السياه الشاتجة عغ السخافق لزساف عجـ  -04
 لجة ألي أغخاض أخخى خارج شخوط ىحا العقج.السياه السعا ؿاستغال 

أثشاء تذغيل السخافق إذا تبيغ لمسدتأجخ وجػد تدخيب ناتج عغ عيػب إنذائية في السخفق ولسشع أي أضخار قج تمحق الخداف  -05
 فػرا.تذغيل السخفق بذكل مؤقت وإبالغ الػزارة  ؼالجػفي فإف السدتأجخ يمتـد بإيقا

تذغيل السخافق يمتـد السدتأجخ مغ حيغ إلى آخخ بعسل دورات تجريبية خاصة بعسميات التذغيل مغ واقع الخبخة السكتدبة في  -06
والريانة وتدتيجؼ ىحه الجورات التجريبية السيتسيغ مغ الكادر الحكػمي أو مغ قصاع التعميع العالي وتتع ىحه الجورات 

 بالتشديق مع الػزارة.
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 دور ويسئىنيبث انىزارة
 

 الداحل بمجية التابعة لسرمحة مياهرفح  –تػريج السياه السعالجة مغ محصة السعالجة تتحسل )الػزارة( مدؤولية استسخار  -2
السخفق والتشديق مع السحصة لزساف عجـ ضخ مياه عادمة غيخ معالجة أو غيخ  الى ومصابقة لسعاييخ السعالجة األولية

 مصابقة لسعاييخ السياه السعالجة أوليًا إلى السخفق.

تكمف )الػزارة( مسثال ليا يقـػ بالتشديق مع مرمحة مياه الداحل ومع إدارة محصة السعالجة التابعة ليا ومع إدارة السخفق بسا  -0
 .سعالجة مغ السحصة لمسخفق بسا يتػافق مع السعاييخ الفمدصيشيةيزسغ تػريج السياه ال

التي قج تعتخض تشفيحىا والتي قج تكػف  اإلشكاليات بشػد كخاسة السدايجة وحلدييل تشفيح تمتـد )الػزارة( ببحؿ الجيج الكافي لت -0
 ىحه الكخاسة)السدتأجخ(، وخرػصا اإلشكاليات التي قج تطيخ مغ تشفيح وتصبيق بشػد خارج نصاؽ قجرة 

الداـ السذتخؾ السخالف بإزالة السخالفة وتمتـد ق السخالفات الػاردة مغ السخفق و تقجيع الجعع القانػني واستقباؿ تقاريخ تػثي  -4
 .بإجخاء الزػابط القانػنية بحق السخالفيغ بسػجب القػانيغ السشطسة لكل حالة بسخجعية ما تسثمو )الػزارة( كجية حكػمية

  تمغي الجور الخقابي لػزارة الدراعة والػزارات والجيات الخسسية ذات العالقة.ىحه االتفاقية ال -5

 

 (:وإنهبؤه)يذة انعقذ  
مجة التأجيخ صالحة ونافحة لسجة خسذ سشػات تججد بسػافقة الصخفيغ كتابيًا ما لع يتفق الصخفاف عمى تجسيجىا أو إنيائيا أو  -2

 ومحزخ بالسخاجعة. تعجيميا، بعج إجخاء مخاجعة شاممة وتػثيق تقخيخ

 تعتبخ ىحه االتفاقية سارية السفعػؿ بجءًا مغ تاريخ تػقيعيا مغ الصخفيغ. -0

يحق لكال الصخفيغ السصالبة بسخاجعة حالة التقيج باالتفاؽ بحاؿ ثبػت مخالفة أي شخؼ ليحه السحكخة أو امتشاعو عغ القياـ  -0
 بأدواره ومدؤولياتو التي تشطسيا ىحه السحكخة.  

 

 فبث(:)حم اخلال 
 في حاؿ حجوث أي خالؼ يشذأ عغ تفديخ أي بشج مغ البشػد الدابقة أو مغ بشػد العقج فيتع حمو وديًا بالتفاوض. .2

يػمًا مغ بجء مفاوضتيسا لمػصػؿ إلى حل حػؿ أي خالؼ يتعمق بالعقج يحق ألي مغ  09إذا لع يتسكغ الصخفاف خالؿ  .0
وتصبيق القػانيغ واألنطسة السعسػؿ بيا في مشاشق الدمصة الػششية الصخفيغ حل الخالؼ بالمجػء إلى السحكسة السخترة 

 الفمدصيشية بيحا الذأف.
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 جذول األسعبر
  

 يالحظبث انسنىي ببنشيكم اإلجيبر انبنذ انرقى

2. 

تأجري حمطت يعبجلت رفح انثبنىيت ملعبجلت امليبه انعبديت 
 واستخذايهب ألغراض انري انسراعي 
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 إقـــــــرار وانتــــــــــــــساو

 

برفتي مسثاًل عغ  شخكة   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىػية رقع ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أقخ أنا السػقع أدناه  
 ػػػػػػػػػػػػػػػ بالتػػالي:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

تأجيخ محصة والخاصة  0902/ 99د بػثائق السداودة السصخوحة رقع ما ور بأنشي قخأت وتفيست كافة  .2
مغ  ةلرالح وزارة الدراعمعالجة رفح الثانػية لسعالجة السياه العادمة واستخجاميا ألغخاض الخي الدراعي 

 شخوط عامة وخاصة وألتـد التدامًا قانػنيًا بتمظ الذخوط.
يػما مغ  ستػف ري السفعػؿ وال يجػز لي الخجػع عشو لسجة كسا ألتـد بأف يبقى العخض السقجـ مشي سا. 0

 تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.
 وكحلظ ألتـد بتػقيع العقج وإحزار كفالة حدغ التشفيح وااللتداـ بذخوط السداودة والعقج الخاص بيا.. 0

 وىحا إقخار وتعيج مشي بحلظ أقخ وألتـد بكل ما ورد بو دوف أي ضغط أو إكخاه.
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