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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 0202/ 79عطاء رقى 
 

اصنننياز ارة ا  ر نننؾة رننن ي ةة ظنننيز مينننؾري ا ؾ  ننن  تعلننؽ ارة ا ةاطيا نننج / الظنننج ةاعظنننننيزةة ةاططرننننن  ج  نننؽ طننط       
 تبعًي الشطاط اةاطؾةصفية ةاطؾضحج في رطةرج ااثيئق ةاعظيز.ةا ةخل ج اةألرؽ ةاؾطظي 

/ ةإلدة ا يز رطةجعنج ارة ا ةاطيا نج فعلى ةاشنطرية اةة ةخخ صنيو اةاطلنللج  رنط ًي اتطينا فني ةاطشني رج فني ىن ة ةاعظن
خنل  واانية ةان اةم ةاطرنطي رنؽ وجنل ةاحصنؾ   لنى رطةرنج تل ةايؾة بلنؾة  رحظنج فني ل الو نطا   ةاعيرج الؾةرم ةاعيرج

 ( ش يل ييط رل طدا تؾ د إاى خ  ظج ارة ا ةاطيا ج.022ةاطؾةصفية ااثيئق ةاعظيز رقيبل دفع رولغ )
ةاعيرنج ةالنؾةرم / ارة ا ةاطيا نج فني  بنيإلدة ابنياغط  ةاطت نؾم فني صنظ اع ةاعظنيزةة آخط رؾ ن  اقونؾ   نطاأل ةألرنعي  

م اتفنن ز ةاطغنني  ض بحضننؾ  رط لنني  26/29/0202ةاطؾةفننق  ةخثظننيؽيننؾم  صننبي رننؽ  ةاحيديننج  شننطيننن ا ىننؾ ةالنني ج 
 .ةا رين اةاطيينةاط ظياصيؽ في نفس 

 جلنت انعطاءاث املزكشيت
 

 يالحظت:ـ
 ةاصحف  لى رؽ يطرؾ  ل و ةاعظيز. . وجطا ةإل لن في2
. يلننا إ فننيع رفياننج بظ  ننج وا شنن ػ بظ نني رننؽ ةاوظننػ ةاننؾطظي وا بظننػ ةخن ننيل وا بظننػ ةاوط نن  افنني منني  تعنن   ااننػ ينن ؼ 0

إمضي  تعي  اةا  ةم بياتصؼ رؽ ةاطل حقية رع ط  رؽ ةا ةئطا ةاطيا ج في ارة ا ةاصحج وا ةخدة ا ةاعيرنج الت  ظنج بنؾرة ا 
% رننؽ إجطننياي ةاعظننيز ي ر ننلريؽ دخننؾ  ي رنني د ةاطفعننؾ  اطنن ا تلننعيؽ يؾرننًي رننؽ آخننط رؾ نن  ا قنن يؼ 5ق طننج ةاطيا ننج ب
 ةاعطاأل.

 اتشطل جط ع ونؾةع ةاطرؾم اةاضطةئا . ش يل. تق م ةألرعي  بيا0
 . الظج ةاعظيزةة ييط رل رج بقوؾ  وال ةألرعي .4

 . www.mof.gov.ps. اإلطلع  لى ةا طةرج يطجى رطةجعج رؾاع ةاؾرة ا 5
 2598967679 اؼ :  جؾة . الططةجعج اةخر فلي  6
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 انشزوط انعايت 
 

 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتناقصني:ـ
اؾثنيئق ا ن فيؼ جط نع رني يع  ةاطظياص  طضو اورعي ه  لى ةال ةا  اةاظطيال اةاؾثيئق ةاططفقج ب  ؾا ةاعظيز بع  ون يقنطو ىن ه ة .2

ا د فييي ا ت ؼ ا ؾاع ريفج اثيئق د ؾا ةاعظيز ا ق ريي ضطؽ ةاعطأل ريرلنج  لنى ون ي حطنل ريفنج ةاظ نيئت ةاط طتبنج  لنى  ن م 
 ق يرو بيا  ايق اةخر  طي  بصؾ ا صح حج.

  ؼ اةا غل ض ارصني  ض ةاظقنل  لى ون يشطل ةالعط  رؾم ةالطي ك اةاضط بج ةاطضيفج اوجؾ  ةا ح بياش يلت  ا ورعي  ةاعظيز  .0
 اةا حطيل اةا ظ  ل اةا لريؽ اجط ع ةاطرؾم اةاطصي  ض ةألخطى.

يعن  ةاطظنياص  طضنو رظوؾ نًي وا ري ؾبنًي بنياحوط ةألر ع وا ةألرنؾد فقنا ا حغنط ةاطحنؾ وا ةا عن يل وا ةاشنظا وا ةإلضنيفج فنني  .0
ا عيد ر يبج ةاصنؾة  بنياحوط ةألر ع وا ةألرنؾد  طةألمطةاعطأل ارل تصح ز رؽ ى ة ةاقويل يؾضع  ل و خظيؽ ر ؾةر يؽ بياحوط 

 ا ؾاع بلينبو رؽ اول رؽ وجطى ةا صؾ ا.

تىريـذ يق م ةاطظياص  طضو رطفقًي بو ةاؾثيئق ةاطظلؾبج رع تلريؽ دخؾ  ةاعظيز في رغلنف رغلنق بكمينيم ا ي نا  ل نو  ظنيز  .4
ةرطو ا ظؾةنو بيا يرل ا اؼ ةاييتف اةافنيسس ا انؼ ار اػ  0202/ 79الطظياصج  اؼ  يىث سياراث نصاحل وسارة انذاخهيتس

صظ اع ةاوط   ةاتيصيؽ بو ا طرل إا و ةاطييتبية ةاط علقج بياعظنيز ا ل و توليننغ ةإلدة ا ةاعيرج النؾةرم / ارة ا ةاطيا نج خظ نًي بنلد 
تنل  اانػ يحنق اللظنج ةاعظنيزةة تغييط وا تع يل في  ظؾةنو ا ل و ون يي ا ويضًي ةرؼ ةا ةئطا ةا ي ططمن  ةاعظنيز ا ظؾةنيني اب

 ون تيطل ةاعطأل ةاطق م رظو.

يننؾدع ةاعننطأل رننؽ اوننل ةاطظننياص فنني صننظ اع ةاعظننيزةة ةاطتصننص اينن ة ةاغننطأل انن ى ةإلدة ا ةاعيرننج الننؾةرم اوننل ةن يننيز ةاطنن ا  .5
 .رص  ه رغلقيً يظغط ف و ا عيد إاى ةاطح دا ا اػ ارل  طأل خ يؾدع  في صظ اع ةاعظيزةة اول آخط رؾ   ا ق يؼ ةاعطاأل خ 

رنؽ تني  آ آخنط رؾ ن   رن ؾن يؾرنييل  م ةاطظياص بلن يبقى ةاعنطأل ةاطقن م رظنو نيفن  ةاطفعنؾ  اخ يلنؾر انو ةاطجنؾع  ظنو اطن ا  .6
 ا ق يؼ ةاعطاأل.

% افق تق يط الظج ةاعظيزةة ةاططر  ج يحق اؾرة ا ةاطيا ج ةنييز ةا عيا  وا إ يدا ةاظغنط 25في مي  ةنتفيأل ةخرعي  وس ط رؽ  .7
 ةألرعي في 

 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
 يطفق ةاطظياص رع  طضو ) خيصج إاة رين يشي ك ألا  رطا ( ةاشييدةة اةاؾثيئق ةاطظلؾبج رظو اىي  لى ةاظحؾ ةا ياي:  .2

 .صؾ ا رص اج  ؽ شييدا ر ةااج ةاطيظج ار اػ ةاليطا ةا ةت ج الشطرج 
 ةاللل ةا لي د وا ةاصظي ي الشطرج. 

 .شييدا خلؾ طط  رؽ دةئطا ضط بج ةا خل اضط بج ةاق طج ةاطضيفج 

  خصج ةاحط  اةاطيؽ الشطرج  

 لى ةاطظياص ون يطفق بعطضو ةاظلتج ةألصل ج رؽ ويج ر ياؾجية وا نشطةة وا رعلؾرية فظ ج تعط  بيالؾةرم ةاطعطاضج ارن اػ  .0
ةاعيظية ييط ايبلج الظقل فعل و ون يح د ريينيي اةاؾان  ةان د يق م رع  طضو ةاعيظية ةاطظلؾبج في د ؾا ةاعظيز اإاة رين  تلػ 
 يطيؽ  ؤ  يي ف و اإخ ييؾن اللظج ةاعظيزةة   م ةاظغط بياعطأل.

 يحق الطظياص ون يض ض ويج اثيئق وا رعلؾرية يطيا بكضيف يي ا طى ونيي ضطا  ج  ا ؾض ز  طضو. .0

 :ثانثًا: تأييناث وضًاناث انعطاء
يل  م ةاطظياص ون يطفق بعطضو رظ  دفع رع ط  صيد  رؽ بظنػ ةاوط ن  وا  لنى شنيل رفيانج وا شن ػ  :ا خؾ  في ةاعظيزتلريؽ ة .2

% رؽ إجطنياي ق طنج ةاعظنيز ي 5ارؾةفقج ارة ا ةاطيا ج  لى ااػ بطولغ  ةاوظػ ةاؾطظي ةخرلري وا بظػ ةخن يلبظ ي صيد  رؽ 
 لننى ون تعننيد تلريظننية ةانن خؾ  فنني ةاعظننيز إاننى  عظننيز ننطأل ييننط رعنن ر ب ننلريؽ دخننؾ  ةاس ننلريؽ دخننؾ  ي اخ يظغننط فنني ود 

 .رؽ تي  آ آخط رؾ   ا ق يؼ ةاعطاأل شيط ؽرق رييي رؽ ةاطظياصيؽ ةا د اؼ يحي   لييؼ ةاعظيز بع  ر ا 
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: يل  م ةاطظياص ةافيئ  بياعظيز وا بلد ج ز رؽ بظنؾده ااونل تؾق نع ةاعقن  ب قن يؼ تنلريؽ ملنؽ تظفين  العظنيز تلريؽ ملؽ ةا ظفي  .0
% رؽ إجطياي ق طج ةألصظي  ةا ي  ر   لى شيل رظ  دفنع رع طن  اصنيد  رنؽ بظنػ ةاوط ن  ةا رفيانج 22اطحي   ل و بق طج ة

رنط ين في ي ا ر لريؽ ملؽ تظفي  ري د ةاطفعؾ  اط ا  ةاوظػ ةاؾطظي ةإلرلري وا بظػ ةإلن يلبظ  ج ةا ش ػ بظ ي صيد  رؽ 
، ا عننيد تننلريؽ ملننؽ ةا ظفينن  إاننى ةاط عينن  بعنن  تظفينن  ريفننج ةخا  ةرننية ةا ظفينن ط رؾ نن  ا قنن يؼ تننلريؽ ملننؽ رننؽ تنني  آ آخننةاعقنن  

 .ةاط طتبج  ل و
 فتح انعطاءاث وتقييًها:: رابعاً 

يشنيل رن يط  نيم ةالنؾةرم ةاعيرنج الظنج فن ز رغني  ض ةاعظنيز اتقنؾم ىن ه ةاللظنج بفن ز ةاعظنيزةة بحضنؾ  : الظج فن ز ةاطغني  ض .2
 -ين اةاطيين ةاطح ديؽ في د ؾا ةاعظيز بع  ةتتيا ةإلجطةزةة ةا يا ج:ةاطظياصيؽ وا رط لييؼ في ةا ر

إثبية   د ةاطغني  ض فني رحضنط فن ز ةاطغني  ض ارنل  ظنيز يفن ز رغطافنو يضنع  ئن س ةاللظنج  ل نو ا لنى رغطافنو  اطنًي  - و
 رلللًل  لى ىيئج رلط ة   يدد بلظو  اؼ ةاعظيز ارقيرو   د ةاعظيزةة ةاؾة دا.

 ططفقج رع ةاعظيز اإثبية   دىي.تطق ؼ ةألا ةع ةا  -  

 اطةزا ةرؼ رق م ةاعظيز اةألرعي  اق طج ةا لريؽ ةخب  ةئي ةاطق م رؽ رل رظياص اااػ بحضؾ  ةاطظياصيؽ وا رط لييؼ.  - ة

ةا ؾق ع رؽ  ئ س ةاللظج اجط ع ةأل ضيز ةاحيضط ؽ  لى ةاعظيز ارغطافو ارل ا اج رؽ وا ةاو ار اػ  لى رحضط ةاللظنج  - ث
 فج ةاتظؾةة ةاليبقج.بع  ت ا ؽ ري

يح د ر يط  يم ةالؾةرم ةاعيرج ةألشتيو وا ةالينية ةان يؽ ت  نؾن رنظيؼ ةاللظنج ةافظ نج ةا ني تقنؾم  :الظج د ةرج اتقي ؼ ةاعطاأل .0
 ب  ةرج ةاعطاأل رؽ ةاظؾةمي ةافظ ج اةاطيا ج اةاقينؾن ج اتق م تؾص يتيي ةاطظيربج اللظج ةاعظيزةة 

 -ا يا ج في ةخ  بي :ةاططر  ج بع  وخ  ةاطعيييط ة
 خ يظغط في ود  طأل ييط رع ر ب لريؽ دخؾ  ةاعظيز.  - أ

ت  ل ةاعطاأل رؽ ةاظيم ج ةافظ ج بحيث تح د ةاطعيييط ةافظ ج افقًي اطؾةصفية ةالؾةرم ةاطظلؾبنج  لنى جن ا  يعن  اين ه ةاغيينج،    - ب
 طاط د ؾا ةاعظيز.اتتضع ريفج ةاعطاأل اظفس ةاطعيييط رؽ ميث ةا  ةم ةاطظياص بعطضو بطؾةصفية اش

يؤخن  بعنيؽ ةخ  بني  رفنيزا ةاطظنياص رنؽ ةاظنيمي يؽ ةاطيا نج اةافظ نج ارق  تنو  لنى ةاؾفنيز بيا  ةرنية ةاعظنيز ارنطع و ةا لي  نج   - ت
اةا لني لة ةا ني يقنن ريي وا ةات رنج ةا نني يؾفطىني ااظنع ةا  نني  اا   ةاصن ينج ا رنن اػ رؾننو ارينل وا رننؾرع اؾرينل وا تننيجط، 

  طأل ةاطظياص ةا د خ ت ؾفط ف و رل وا بعض ى ه ةاط ظلبية. االلظج ةر بعيد

 تو و ةا  ةرج بياعطأل ةا د ا م و خص ةألرعي  ثؼ ةا د يل و م ى ت ؼ د ةرج ةاعطاأل ةاطق رج.  - ث

رنؽ منق يإلميانج  لنى رقن م و خنص ةألرنعي  ا إاة تؾةفطة في ةاعطأل ريفج ةاشطاط اةاطؾةصفية اةالؾدا تؾصني ةاللظنج ةافظ نج ب - ج
 ةافظ ج ون تؾصي بيا طر ج  لى وس ط رؽ رؾ د الصظف ةاؾةم  بياطيؼ رؽ ةخ ل  ةألرعي . ةاللظج

في مياج   م تؾةفط ةاط ظلبية في ةاعطأل ةا د ي ضطؽ و خص ةألرعي  تظ قنل ةا  ةرنج إانى ةاعنطأل ةان د يل نو بيالنعط إانى ون  - ح
 ةر بعيد ةاعطاأل ةأل خص بشيل اةضز.تصل إاى ةاعطأل ةا د ت ؾةفط ف و ةاط ظلبية اإلمياج  لى ون تويؽ وربي  

إاة تلنياة ةاطؾةصنفية اةألرنعي  اةاشنطاط اةالنؾدا ةاطظلؾبنج يفضنل ةاطظننياص ةان د ي ضنطؽ  طضنو رين ةة إضنيف ج ثنؼ ةاطقنن م  - خ
الطظ لية ةاطحل ج، ثؼ ةاطظياص ةاطق ؼ بفللظيؽ بصؾ ا دةئطج، ثؼ ر ا ةا لنل ؼ ةألانل إاة رينن  رنط ج ةا لنل ؼ اطصنلحج ةان ةئطا 

 طل في ا.ةا
 

 :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـخايساً 
 لى ةاط عي  ةا د وميل  ل و ةاعظيز ةرن  طي  إجنطةزةة ةاعقن  ةاتنيو بقنطة  ةإلميانج اتؾق نع ةختفيق نج ارني يلحقيني رنؽ وا ةع  .2

 ارل ظ ةة بطي فييي )واةرط ةاشطةز(.
    .رؽ تي  آ ةر لرو ألرط ةا ؾ  وروؾعيل  م ةاط عي  بيا ؾ    خل   .0
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خ يلؾر الط عي  ون ي ظير  ألد شتص آخط  ؽ رل وا ود ج ز رؽ ةاعق  دان ةاحصؾ   لى  إان خظي رؽ الظج ةاعظيزةة  .0
 ةا ي وميا  ةاعظيز.

خ يحق الطظياص وا ةاطؾ د ةاطجؾع  لى الظج ةاعظيزةة بلد خلي ا وا ضط  نيشئ  ؽ تق يؼ  طضو فني ميانج إاة رني  فضن   .4
أل ةاطق رج إاييي وا إاة اؼ تحل ةاعظيز  لى رق م وال ةألرعي  وا إاة واغ  الظنج ةاعظنيزةة د نؾا ةاعظنيز الظج ةاعظيزةة رل ةاعطا 

 في ود اا  وا ود رطملج دان ارط ةألربي .

ؼ ةالؾةرم افقًي الطؾةصفية اةاشطاط ةاط فق  لييي اةاؾة دا في اطة  ةإلمياج ار اػ ةاعيظية ةاطع طن ا اةاطن رؾ ا يل  م ةاطؾ د ب لل  .5
 ف و.

 :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـسادساً 
ؾ   ةاطح د في ةاعقن  يحنق اطن يط  نيم دةئنطا ةالنؾةرم ةاعيرنج إاة تلخط ةاط عي   ؽ تؾ    ري ةا  م بو في ةاط :فطأل يطةرج ريا ج .1

%( رؽ ق طج ةالؾةرم ةا ي تلخط في تؾ   ىي  ؽ رل وروؾع تلخيط إخ إاة تونيؽ ون ةا نلخيط فني 2ون يفطأل يطةرج ريا ج خ تقل  ؽ )
الينج ةاطت صنج بنياغطا  اةألرنبي  ةا ؾ    نيجؼ  ؽ اؾا ايىطا ، افي جط ع ةألمؾة   لى ةاط عي  تق يؼ إشعي  خظي افؾ د إانى ة

 ةا ي ودة إاى ةا لخيط في ةا ؾ    وا رظع و رؽ ااػ اتق يؼ ري ي و  ااػ.
إاة ن ل ةاط عي   ؽ تظفي  ةا  ةريتو بطي ف و ةا  ةرو بيا ؾ    وا اصط في ااػ وا تلخط يحق اط يط : ةاشطةز  لى ملي  ةاط عي  .2

ةز ةالنؾةرم ةاطل ن م بيني ةاط عين  بنظفس ةاتصنيئص اةاطؾةصنفية رنؽ ود رصن   آخنط  لنى  يم دةئطا ةالؾةرم ةاعيرج إص ة  ةاقنطة  بشنط 
ملي  ى ة ةاط عي  انفق و رع تحطيلو فطاع ةألرعي  اةاظفقية ةإلضيف ج اويج خليئط وا رصي  ض وا  ظل وا ضط  يلحنق بيان ةئطا 

 ط عي  ةخ  طةأل  لى ااػ.ةاطل في ا وا دةئطا ةالؾةرم ةاعيرج دان ةاحيجج إاى ود إن ة  اخ يحق ال
ةر بعيد  طأل ةاطؾ د ةا د يتل بيا  ةريتو وا إاغيز ةاعقن  ةاطونطم رعنو: اىظني يحنق اللظنج ةاعظنيزةة ةا ني وميان  ةاعظنيز ةتتنيا  .0

ةإلجطةزةة ةالررج بحق ةاط عي  بطي فني اانػ رصنيد ا ق طنج ةا نلريؽ ةاطقن م رنؽ ةاط عين  وا ود جن ز رظنو بشنيل ي ظيرنا رنع ق طنج 
 رم ييط ةاطؾ دا ا ع وط ةاطولغ في ى ه ةاحياج إيطةدًة الت  ظج ةاعيرج.ةالؾة

افي جط ع ةألمؾة  يحق ا ةئطا ةالؾةرم ةاعيرج تحصيل ةألرؾة  ةاطل حقج ايي في ارج ةاطظياص وا ةاطؾ د رؽ ةألرؾة  ةاطلن حقج  .4
 تيؼ.ا اػ ةاطظياص وا ةاطؾ د ا ى ةاؾرة ةة اةاييئية اةاطؤرلية ةاحيؾر ج وا رؽ رفيخ 

 -: حم اخلالفاث:اً سابع
 في مي  م اث ود خل  يظشل  ؽ تفليط ود بظ  رؽ ةاوظؾد ةاليبقج وا رؽ بظؾد ةاعق  في ؼ ملو اديًي بيا فياأل. - و
يؾرننًي رننؽ بنن ز رفياضنن يطي الؾصننؾ  إاننى مننل مننؾ  ود خننل  ي علننق بياعقنن  يحننق ألد رننؽ  00إاة اننؼ ينن طيؽ ةاظطفننين خننل   -  

إاننى ةاطحيطنننج ةاطت صننج اتظويننق ةاقننؾةنيؽ اةألنغطننج ةاطعطنننؾ  بينني فنني رظننيطق ةالننلظج ةاؾطظ نننج  ةاظننطفيؽ مننل ةاتننل  بننياللؾز
 ةافللظيظ ج بي ة ةاشلن.

 شزوط يتفزقت:ـ :اً ثاين

ةر عطل ةاطظياص ةاغش وا ةا ل ا في رعيرل و وا ثو   ل و ونو شنطع وا انيم بظفلنو وا بؾةرنظج يينطه بظط نق ربيشنط وا  إاة .2
منن  رننؾعفي وا رلنن ت ري ةالننلظج وا  لننى ةا ؾةطننؤ رعننو إضننطة ًة بياطصننلحج يلغنني  قنن ه فنني ةاحنني  ييننط ربيشننط  لننى  شننؾا و

ا صننيد  ةا ننلريؽ رننع  نن م ةإلخننل  بحننق ةاننؾرة ا ةاطظيابننج بيا عؾ ضننية ةاط طتبننج  لننى ااننػ فضننًل  ننؽ شننظا ةرننطو رننؽ بننيؽ 
فضنًل  نؽ ةتتنيا ةإلجنطةزةة ةاقضنيئ ج ضن ه  ةاطظياصيؽ اخ يلطز او بيا خؾ  في رظياصنية اللنلظج ةاؾطظ نج ةافللنظيظ ج ىن ة

  ظ  ةخا ضيز.
إاة وفلس ةاطظياص وا ةاطؾ د يحق اللظج ةاعظيزةة إاغيز ةا عيا  رعو دان ةاللؾز القضيز ار اػ رصنيد ا رولنغ ةا نلريؽ رنكيطةد  .0

  يم الت  ظج ةاعيرج.
و  ب ؾج نو ر ني  الؾ ثنج يفين  بن اػ دان ةاحيجنج إانى إاة تؾفى ةاطظياص وا ةاطؾ د جير إاغيز ةاعق   ةاطوطم رعو وا ري تبقى رظن .0

 ةر ص ة  ميؼ اضيئي يقضي ب اػ رع  د رولغ ةا لريؽ في ى ه ةاحياج.
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 انشـــزوط اخلاصـــت
 فنض ود رنيدا ريرلنج وا ود جن ز رظيني فني مني  رتياف يني الطؾةصنفية ةا ني تنؼ  ةا ةخل نج اةخرنؽ ةانؾطظي يحق اؾرة ا  .2

 ةختفيع  لييي.

% اخيا ج رؽ ود  يؾ  في ةاطصظع ج وا فني ةاطنيدا اتبعنًي 222ياص ون ت ؾن ةاطؾةد ةاطؾ دا ج ي ا بظلبج يل  م ةاطظ .0
 الطؾةصفية ةاط رؾ ا في ةا طةرج.

ينن ؼ ةرنن لم ةاطننؾةد ةاطننؾ دا رننؽ اوننل الظننج ةرنن لم رت صننج ارشننيلج اينن ة ةاغننطأل افقننًي الطؾةصننفية اةاشننطاط ةاعيرننج  .0
ةاعظننيز ااننطة  ةإلمياننج اورننط ةا ؾ  نن  اةاعيظننية ةاطع طنن ا اةا نني ينن ؼ فحصننيي اإجننطةز  اةاتيصننج ال عيانن  ةاننؾة دا فنني د ننؾا

ةا لنني    ليينني بياظط قننج ةا نني تحنن دىي ةاليننج ةاطلنن في ا وا الظننج ةخرنن لم بطؾجننا الننين فظ ننج تشننيل اينن ة ةاغننطأل 
 اطعطفج ر ى رظيبق يي الطؾةصفية ةاطظلؾبج .

 طأل رعط ري د ةاطفعؾ  اط ا ر ؾن يؾرًي رؽ تي  آ إيلع ةاطظياصج.يلا  لى ةاطؾ د ةاعلؼ بلن ري يق رو رؽ   .4

بغن ا وا ةالينج ةا ني تحن دىي ةانؾرة ا  ةا ةخل ج اةخرنؽ ةانؾطظي في ارة ا  لى ةاطؾ د ةخا  ةم ب ؾ    ةاطؾةد ةاط عيا   لييي  .5
ي طتنا  لنى  طل نية ةا ؾ  ن  رنؽ ةاطظياصنج ر ضنطظي ةاظقنل اةا حطينل اةا ظ  نل ارني  يطبقًي الشطاط اةاطؾةصفية ةاؾة دا ف

 رصي  ض  لى نفق و ةاتيصج. وانفقية بياغج ري بلغ  
 فنيةاحنق ةا ةخل نج رؾ  ي ؼ تطر ج وصظي  ةاطظياصج  لى وريل وال ةألرعي  اةاطظنيبق الطؾةصنفية ةاطظلؾبنج اانؾرة ا  .6

ةاطنؾ د بطيو يني  إشنعي يني اطلنطد ةا ط نج ةاط عيان   لي إجطياي% رؽ 05خفضيي بظلبج  وار يدا ةا ط ية ةاط عيا   لييي 
 خل  ف طا ةا عيا  . ةألصظي بعض  واةاعق  ا ل  فيةا ؾ    ةاؾة دا  اورعي ااػ ابظفس شطاط ارؾةصفية  في

رني انؼ ينطد ننص خنل   ارعفنيا رنؽ ضنط بج ةاق طنج ةاطضنيفج بياشن يل ةال ين جط ع ةألمؾة  ت نؾن  نطاأل ةألرنعي   يف .7
 ااػ.

ارة ا ا  طال نو ال ؾ  ن  بطني يطنس بطصنلحج ومني  ةر ظي نو  يوا بعنض شنطاط ةا عيان  وا فنمي  رتيافج ةاطنؾ د ا نل  يف .8
اةاطجننؾع  ل ننو  رفياننج ملننؽ ةا ظفينن رصننيد ا  ةاطيا ننجالضننط  يحننق اننؾرة ا ي وا يعننطأل رصننياحي ةا ةخل ننج اةخرننؽ ةاننؾطظي 

ي تلنف ةاطنؾ د  نؽ تؾفيطىني ةاحصؾ   لنى ةاطنؾةد ةا ني  فيبيا عؾ ض  ؽ رل  ظل وا ضط  احق بيي رطي ون ايي ةاحق 
تطةىي رحققج اطصلح يي اإاغيز ةا عيا  رعو ادفع فنطاع ةألرنعي   يةاشطةز بياظطع ةا  واةالعط  فيرؽ ةاطؾ د ةا د يل و 

 واشننطط رننؽ شننطاط ةا عيانن   ودرننؽ ضننطين و ةاوظ  ننج اانن س الطننؾ د ةانن د خننياف  إدة  ننج% رصنني  ض 22 إاييننيرضننيفًي 
وا  رفياننج ملننؽ ةا ظفينن ةاطظيابننج بليننج تعؾ ضننية وا ةاطظيابننج بيرنن طدةد  فننيؾ  نن  ةاحننق  طاننل  طل ننية ةا  واتتلننف  ننؽ 

تنؼ ةا عيان  بطؾجبنو  ةان دةاطظيابج بفطاع ةألرعي  إاة تطيظ  ةاؾرة ا رؽ تؾفيط تلػ ةاطؾةد بلعط ةال رنؽ رنعط ةاطظياصنج 
ربننياغ ت بقننى رننؽ رلنن حقيتو ود صننؼ خ فننيةاحننق  ةاطيا ننجاننؾرة ا  ةألرننعي افننى منني   نن م رفييننج ةاضننطينج ا غظ ننج فننطاع 

 ا ييي.
يؾرنًي رنؽ  رن يؽييؾن ةا فع الطؾ د اقنيز رني انيم ب ؾ  ن ه رنؽ رنؾةد طبقنًي الشنطاط اةاطؾةصنفية ةانؾة دا بياطظياصنج خنل   .9

تنني  آ تقنن يؼ ةافننؾةتيط اةألا ةع ةا ةاننج  لننى تطننيم املننؽ ةا ؾ  نن  طبقنني الشننطاط اةاطؾةصننفية ةاننؾة دا بصننح فج ةاشننطاط 
   .يةاةاطؾةصف

 طاأل ةألرعي  وا ود  طأل رعط وخط ادان إب ةز ود ورنبي  رني دةم اانػ يحقنق  الظج ةاعظيزةة ييط رل رج بل خص .22
 رصلح يي .
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 جذول انكًياث واألسعار
 سعز انىحذة انكًيت انىحذة انصنف و.

 بانشيكم
انسعز االمجايل 

 يالحظاث بانشيكم

1   VX 5w30 0111 ا ط    

2 ST 5W30 0111 ا ط    

3 SS10W40 0111 ا ط    

4 HD4 15W40 01111 ا ط    

5 DIII  0011 ا ط بور أحمر    

01-01تروس  6     011 ا ط 

80هيدروليك  7     011 ا ط 

8 W40 011 ا ط    

    011 ا ط TO -4-01قير جرافة  9

    011  لبج زيت بريك 10

    001 سيلؾ شحمة 11
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 ـــــشاوإقـــــــزار وانتـــــــــ

 
نننننننن بصننف ي نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ىؾ ننج  اننؼ ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوانط وننني ةاطؾاننع ودنننيه ننننن 

 نن بيا ننياي:نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرط ًل  ؽ  شطرج نننننننننننننن
رننؽ شننطاط  يرننج اخيصننج  0202/ 79 بؾثننيئق ةاعظننيز ةاطظننطا   اننؼبننلنظي اننطوة اتفيطنن  ريفننج رنني ا د . 2

 نؾن ًي ب لػ ةاشطاط اةاطؾةصفية .ارؾةصفية اوا  م ةا  ةري اي
رنؽ  رن ؾن يؾرنيً سطي وا  م بلن يبقى ةاعطأل ةاطق م رظي رني د ةاطفعنؾ  اخ يلنؾر اني ةاطجنؾع  ظنو اطن ا . 0

 تي  آ آخط رؾ   ا ق يؼ ةاعطاأل.
ار اػ وا  م ب ؾ    ةألصظي  ةاطحياج  لنى بطؾجنا ةاعظنيز ةاطن رؾ  و نله اةا ني ين ؼ طلويني    رنؽ اونل .  0

رنؽ تني  آ تؾق نع ةاعقن  اةرن لم واةرنط ةا ؾ  ن   لنى  شنيؾ ي ااانػ رن جا ةا ةخل ج اةألرؽ ةاؾطظي ي اط ا ارة  
 ون ت ؾن تلػ ةألصظي  ةاطؾ دا رؽ اولي افقًي الطؾةصفية اةاشطاط ةاطظصؾو  لييي في ى ة ةاعظيز.

 ةه .اى ة إاطة  اتعي  رظي ب اػ واط اوا  م بيل ري ا د بو دان ود ضغا وا إسط      
 

 
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننةرنؼ ةاطظننياننص :                    

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن اؼ ةاطش غل ةاططخص :ننننننننننننننن                                 
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننةاعنظنننؾةن :ن                                 

  اؼ ةالؾة  :نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن انؼ ةاييتنف :                                 

 نننننننننننننننننن ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن انؼ ةافيسس :                                     
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننةا ي  نننآ :                                 


