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���	�א�����زو������ �

	���א�دא���א�� �
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       ���� ?��@ A� ء�������� B<�CD  /<� زو�� �
��آE و���	� ا��

� ����� و�>����� و ,>�� ��I أ���ة ����� و��GHت Jا�آ����ء ه

� Iا� ��
L آ�C  > ��#M �

D  /  �M���� �
Jا�و�� هE,� تGH�.  

 IL �H�Nزل و�	ا�� I�� ة ا�+�ل ا������ء�Pآ Iدى ا�R� ىCا<�� ا�

,� ا��	+.� ��ESة �ا<�+�ر و����ة ا����ح آ��  >T�L �UV ا��>�ء �+

 �
�� ا��@��� ا�,��#	� ���  .ا��


�  Y>�ج ا�I $�� وا0>��ار�� ���Pة Jا�ا������ء ا�� ���� �M�
H
Z  ا<�+�ل ا<�+�ل ا< ان ا����وى A� و�#>��ة ��J�� T.  

و�ZMا �G\�اث ا<�	
� ا��اه	� ا�>I  �� ��� ا���ZL�Y و��آE و���	� 
��� –ا��
� زو�� ��I و$B ا��3�ص � I�� !�#��� �UR� ��� 

 �
0
�Eم �,B ^�ورة ��T آ��Gت ار^ ��� �
Jا�ا������ء ا�� ��Mا _
\

� وا�T ^�را �	�آ�PاJا�ت ا��GH��ا� A� �Mا��  �.  

 Iا�>��دات ا������ء ا� B
و��
B  / ا<IL CN ا<�>��ر هCا ا�,�م  �$
 ����
�أآ����ء إ��Mء ^�	������ .   



  ....مميزات املشروع مميزات املشروع مميزات املشروع مميزات املشروع 

١-  A@ا���ا������ء � ���N A
#Y . 

٢-  ����� ا<�+�ل IL ا��#M abN ام او�,Mا. 

�� ا�A� ���b ا������ء  -٣#M T
�. . 

 .IL ا�T و�e � ا�#��� ���Y  IL ا<�+�ل وا���: �	� -٤


A ا����3  -٥#Y<� ط ا������ء�+N I�� ا<\��ل gز��ا��دة  . 

٦-  ���
$�  /<� I<ا� �
���� ا<�>��دات ا�#	��� IL ا�h+3 ا��#>.#M abN
 �M�
H Iج ا��<Y ة ا<�+�ل و�
Pوآ �b��� ��Mا _
��اء ا���ة \ Iا�

 .�#>��ة 


� اG�<0ك ا�+���  ��
� �g ا�>�$B ا�,�م �#
��0 ا -٧��  B$�<ا� IL و����

� اG�<0ك ا�+��� ��<�. 


T ��د ا<���ة \
_  .>�� ا<���ة  -٨�.<� kوذ� �	����ا�,�م � �Z	�ا� A
#Y 
 �
Jا�ك هG0ت ��ون ا�L������ ���� رة�Mا I��. 

  .��م  ��U ا����� داTN ا����	� ��<\�اث ا<�	
� ا��اه	�  -٩

  

  

  



        اشرتاطات عامةاشرتاطات عامةاشرتاطات عامةاشرتاطات عامة
  

١( A
Lو�Z� IL ا�,+�ء /��.  /<� I��� �N>وا I	L ��ا\�ه . 

٢(  Iداد ا�E� I	bوف ا��Z�ا� IL                  و��رة m���� ���Y�� �٥.�م ا�,+�ء % 

�� ا�,+�ء �	�  ر0� ا�,+�ء � A�. 

٣(  g���م ا�G<0ر�� ا�  A�                                              �
 .��ة ا�,��

٤( <�� I	ز� n��M�� /��.<� م ا��.�ولE<�� ا�,+�ء TNدا C
b	. 


� ، �>.�م ا��.�ول ��0/ ا���	�س ا����ف ��I ا�,��
� �	� ا�>,���  )٥NV<ا� ���\ ILو
 �
NV  م�� Tآ A� ��
�3/ ���m و��رة               $	�. 

٦(  �
NV<ا� ���\ ILاف و��
� و0
�� اM>.�ل ���
� ��,�g� T $��ز ا<L�  ا��.�ول I��

NV  م�� Tآ A� و��رة m��� /�3� �. 

��ل او رaL ا�I �+�ء دون ا��اء ا<0��ب  )٧� IL ?Yا������ ا� ��r��. 

 .��I ا��.�ول  .��/ ا�,+�ء دون اى ��وط  )٨

����r ا������ ا�T��,  IL ?Y او ز��دة او \Cف �,a ا��	�د ���,��
� دون ا�>�اض  )٩
 .ا��.�ول 

١٠( 
�
� tC�I ا�+b	  /<� ��� ة�� .,� ا���
�ت ا��اردة هI آ�
�ت  .����� وا�,

١١(  �Yوا�� /
Z	<وط وا������ �H�3او ا�.�ارات ا� uJا��ا� g
�r� مE<�� ا��.�ول
 .و�v��r ا���ن 

١٢(  g������ B���ا� I�� A
 .ا��.�ول �#w�ل ���>��

١٣(  �H�3ا� �<.bM I�� T�,ا� �

�ت اU	�ء 0b�  ح اىGH�� م ا��.�ولE<��. 

١٤(  �

� �0اد ا�>��
	�ت ا<$>���b� ��� م ا��.�ولE<��. 

١٥( E<�� ت�,
��� ا����^ IL B�
r#  �
b� ��� م ا��.�ول. 

١٦(  �L���ا� ��rت ا���
 .��I ا��.�ول ا<�>Eام ا�>�م �>,�



١٧(  Iر�� ا��ا�> T���I ا��.�ول ان �.�م ��V>��د ا�,
	�ت ا��#>IL ���3 ا<���ل �
 g���ا�. 

١٨(  !Jا��7ا �Lآ� ����� .وا<0,�ر 


��C ���١٩٩٨ �#	� ٨٩ا�.�M�ن ر�/  )١٩b	<ا� B<YJ>وط ا�>,���  و��� ��. 


/ ا�,��
� �A ا���ة ا���Yدة �+�? <�YJ و��M�ن ا��	����ت  )٢٠�#  IL �
NV  اى

A ا��,��ل ��� Mا�.�� �.� . وا��Eا��ات و ��
g ا��Dا��ت ا��.�رة @

٢١(  I�� ���N �Nده� ��.�ول ا�	ا��.�ول وا0 A� �
�����k ا�Y0 IL ?Y! ا�,��
 IL kوذ� tر�+N> �$�Yدون ا� B��#\ا� �
   -:�Y<ت ا< 


� دون ا��اء �Cر اذا Ty ا��.�ول   - أ��<<� ���� ��� �#�N ة�� T�,ا� A� �b��<�
 .���ى 

��وط ا�,.�   - ب A� ط��
C اى b	  IL ا��.�ول T�اذا اه . 

٢٢(  k�0 _
\ A� ردة�ا�����ت ا�� IL ت وزارة ا������ء�bHا�ام ��E<�>ا
�
M����>ت اGHا�ا��� وا�+�ره� وا���ا<���ة وا@ IL ���3<#�و�� ا�E,�م وا�

 . ا<���ة 

٢٣(  g��� I�� /� �M�
� T
r#<� ���.� ان A
��I ا���آ�ت ا��>	�L#� وا��.�و�
 �
���Yا�� ا���>���ت ا���eg.goo.etenders.WWW 

٢٤(  ��#M �����
�� و^g ا�>��
��ت وا���ا�bHت وا<��اف  % ٧ا<0,�ر �
 .>���r و��آ� ا������ء ��I ا�,��
� وا�
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        اشرتاطات اضافية هامةاشرتاطات اضافية هامةاشرتاطات اضافية هامةاشرتاطات اضافية هامة

        بالنسبة للعمليةبالنسبة للعمليةبالنسبة للعمليةبالنسبة للعملية

C ا�,��
� و��T د�� �ZMا ��Zوف ���	�  -١b	  ء�	Uا ا�

��ت $��ز ا<��اف $�,  Iا���

 ا��
� زو�� 


� ا< -٢#
Jا�+��? ا�� IL g+.ا�,�ا��ت وا� T�� ���\ IL g^وو �bYا� /<� �
<�b0
 kم وذ��
ا���ا0
� وا��دم ��
�� وا��دة ا��H> z��M�0�3��� B ا�,�د�� vbM IL ا�

� ��I \�آ� ا�#
� وا<�A وا�#��G ا�,��� و��ا��ة ��Zوف ا����	� U�<م ا��,�

�H�3ا�. 

��آ� ا������ء $�� ا��اف �r� g�v ا����	� و��I ا��.�ول ا<�>Eام �>,�
��ت  -٣
Hا�م و��0>. I<ا� ��rا� Iت ا���آ� وه�b ���r<ل وا����G� IJم ا<�>�اG<0>��


T وا��
��M وا<G<0م ا�	���G� IJ��ل D�<ر وا��
 .وا@Gق ا�>


C ا�,��
� ��,�r� �L�v ا����	� و\7�ر  -٤b	  IL ا���وع T�� ?
#	  �7Y� T�� /<�
( �	� ا��
� زو�� �.�ول ا�,��
� و��	�س ا��.�ول و����ى ا���اL? ا�,��� ���

�7��ن )  وا���آ� ا�.���7 ��
�t ا���ب وا���ف ا��IY – ا�>�
b��Mت –ا������ء 
 .�0��� و0
� ا<���ل 

 ا�>�
b��Mت –ا������ء ( ��I ا��.�ول ا<�>Eام ��7ورة  �ا$� �	�وب ا���اL? ا�,���   -٥
– IYا���ب وا���ف ا�� t�
J�� �,�م أU	�ء ا�,�T و���b دا)  وا���آ� ا�.���7 ��

 �b�<3�ا� T�,ا� gا��� IL ���,ا� ?Lا<^�ار �����ا. 

٦-  u
 �b�ت وا�Gوا���� gز��ح ا�>�ت و�>�Y�ا� g
�r� V�	�ا� ��� ���Y  /<�. 


u ا�Gز��  -٧ �b�وا� gز��ا�> B\�ل و��Y�� اآ��ك Iرة ه�آC�ا<آ��ك ا� g
�$. 


u ا��Cآ�رة IL ا���\�ت  -٨ �b�ا��� ���Y  /<ع �,>�� و��M A� V�	�ا� � 
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	���ل���������� �

��	�א�����������زو� �

	���א�دא���א�� �

� �

� �	���وم�!"�	#��!��/�א-����,+*	�() '���א�&�	�%��	�א�����زو� �

  ا������  ا����  ا���
�  ا���ة  �
�ن ا����ل  م

�� ������ل �رة   ١�� ���  
�د "�ر$ و"!&���
�/ ٢٢أ �, .ف. ك٣٠٠ . 0&
�� ��� ����أ 

�3 وا�12&��� و ����9 ��39ز7$ �6 �5ع �� 
ره ��١ ��9 �د �$� �;
���3ح ر> ٦٠٠ – 

٨٠٠ !
2����3ح �رة �٤د +  ا ٢٥٠ !
2�  ا
�� ا��1Dة ��3ز$7 ا��,!��ء !E ت��Gا��و�;  

 0&
�� ��� ����   .وا�12

د&���  ١٠  

    

�HI�3 .م  ٢ ,� ����  
�� ٧٠×٣ط "�ر$ و"! M
 H$!�وا� ��7 ا���Nوو ��6 ا�3!��P اى �5ع 

 ا��HI�3 وا�!دم وا�12  ���ا�S�3$!ى ا��Rص ,T

  �9  ا�1,�$� ان �!" 7� 0&
�� ��� ����

�� ا�"�Wل ا�Vزما��3ج ا��! وا�2ا$� و�9  �� 
 0&
�� ���  

  ٨٠٠  ط. م 

    

�HI�3 و��6 .م  ٣ ,� ����  
�ط "�ر$ و"!
١٥٠×٣ X��;ا� 1
�م �;E Y9!ح ا�12��M ا�� 

 0&
�� ��� ����  
  ٣٠٠٠  ط.م

    

���� ط "�ر$ و".م  ٤  
�!٩٥ + ١٨٥×٣ ,� 
1
�م �;Y9 وا�12 $��� ا���! ���R1] ا��

 X�� ����9�٧٠ 7Nوو ��6 ا�3!��P MI اى �5ع 
7
ا$� ا����� وا�!دم و���  6 �9��� $9\م  

��س ووVGت ���م و�9  ا"�Wل و5,�$� و 
 �

&0 �;  ا���ا��Gت ا��1�� ��� ����

  ١٠٠٠٠  ط.م

    




� و��!�� ا��,!��ء I�
Dوا�  



� �	���وم�!"�	#��!��.'�"�/�א-����,+*	�() '���א�&�	�%��	�א�����زو� �

  ا������  ا����  ا���
�  ا���ة  �
�ن ا����ل  م

1وق "�  ٥G  
����� ( ز7$ ���&د "�ر$ و"!
م و"��9� ��3 ١,٢٠×�٠,٧٠ "�D �6 ) "�ز7$ 

رة �١د � �;
2
! و�د ٤٠٠ ���3ح ر>� ٤ ا
٢٥٠���3ح �رة 
2�
  ا� �3&��6 �5ع  !

 ��� ������ $9\م �1,� ا�&��  �� ���$ وا�12
 0&
��  

د&���  ٢٠  

    

���� .م  ٦  
� ٣٥+ ٧٠×٣ط "�ر$ و"!,� M� 
��R1] وا�12 $��� ا���! وا�!دم �P اى �5ع 

9
0 ��9 ان �6 ا�3!�� وو7N ا����� وا�!دم �
 6� �D$ � !٧٠$��ن ا��� H$!�7 ا�N7 و� MI 

�� $9\م �6 ا�S�3$!ى ا� �� ���$ Vزم وا�12
وVGت ���م و��س و0PVb و�� $9\م �1,� 

 V���  ا�&�� 

  ٣٠٠٠  ط.م

    

 .م  ٧,� Y9;�1
�م ����� ا��  
�ط "�ر$ و"!
 [�R1��M وا�12 $��� ا���! ٢٥ + ٥٠×٣ 

��س ووVGت ���م  6��� $9\م  7
وا�!دم و��
 V���  و�� $9\م  �1,� ا�&�� 

  ٤٠٠٠  ط.م

    


  �9  د�bل وb!وج ��  ٨�د "�ر$ و"!&�
  ;� �3&�
�زات �6 �5ع ���� �
3IV�

�� ا��1Dة ��3ز$7 ا��,!�!E ت��Gا���ء ��Dس ـــ
 )٤٠×٣٠ ( 0&
�� ��� ����   . وا�12

د&���  ٢٠٠٠  

    

�6 ا���1س .م  ٩ ��!d ����  
� ٦×٢ط "�ر$ و"!
 0&
�� ��� ���� �M وا�12  

      ٤٠٠٠  ط.م

 ط "�ر$ .م   ١٠$� !
Iا�� 6�ا$�ت �  
� ٦و"!
 ���$ � وا�12�S� ا���ا�7 ا��3 "��3ج �P �G��

 X�&� !٧٠ا��� �� �P MI ا�f9�I وا�e!ق ا�&�
 ���� 09G� g�ا$�ت وا�!دم وا��دة ا�وو7N ا�&

 0&
�� ���  

  ١٥٠  ط.م

    



� �	���وم�!"�	#��!��.'�"�/�א-����,+*	�() '���א�&�	�%��	�א�����زو� �

  ا������  ا����  ا���
�  ا���ة  
�ن ا����ل�  م


  �ــــــ���&  ١١��3! ��١٢د ا�5رة ـــــد "�ر$ و"! 
�Pن ١,٥+  م ظ�ھ! ١٠,٥( ��;�9ب �6 )  م 

 $���Sراع وا����ف ا���P! ��ة  " ٤ " / ٨ا��
 وات �6 �5ع �
 ��9 ان "&�3 ١٥٠ا��2�9 

� $��� ا�12 ا���3�S�  
��ت ا�&
�1 ��2 ا�3!
��3 �٢د ( ا�Vز�� �P ا�&��د P  ( ل�b�

 ��!d ���� 6�� $��� ا�VIك �S�ا����Vت و
�Sm3� M$� ا����ف و$��� ا���! ٢×��5٢س  

 X�&� �$�5 ��د�I!b ة��Dا�  G9�١,٥&��د و 
 0
���� 6
����9ن �3! ودھ�ن ا�&��د �!ا$�! و�,

 �&
�� ��� ����   ا���9eب وا�12

د&���  ١٠٠  
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