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عامه اشرتاطات  

   ٢٠١٩ / ٢٠١٨ خطة ٣/٤ قالب نقل سيارة لتوريد
  ���� وا��� ��� ا��ه�� ���و��� �� ا���ءات ����� ��� -١
٢- ���� - :#"  ا�!�  ا����وف �

  ...............................و�0رة '�-", ا��"�+ ���*ل ا)'��ا&� ا��%���  -  أ
�   ا��7* #�� ا���ء ��0+ �� % ٥ إ�  ��2�3

 ��3+ ٨٩ �"��:*ن =-�� '����آ+ ا�>�;+ ا���:*:�+ ا�����3ات آ��+ ����� ا��*رد #"   -  ب
  م ١٩٩٨

� �!�� �� �����  -  ت�C3� ا��*رد �� +-��D ت�  .ا��-�
 ا��*ر�� ��� ا��*رد اF�7م ��ر�E �� ................................. �"�3�رة ا��*ر�� ��ة -٣

 )+#�H' ة�D��(  
 ��3+ ٨٩ ا���:*ن ��-J ا���:*:�+ ا���ة �Fل ا��3�رة �3"�� ا��*رد �%��� ���+ �� -٤

  ا���!��M+ و)&K�L م ١٩٩٨
  .ا�!�� ا����وف �  '���3�رة ا�>�;+ وا�����3ات ا��2��N*�ت �2��+ ا��*رد ����� -٥
� ا����� ا����وف -٦��7�ر ا)�O�ن 0�&�+ ���' +"��P +-��D ت� .ا��-�
 دون ا���ء 0-*ل او ر�T �  ا�JL و�"�P +SCوط دون ا���ء '����� ا��*رد �"�Qم -٧

  .ا�7-�ب إ'�اء
 ا�SC+ �� ر�HL� ��7 و'�*WN ا��H�ن ���ة ا:�S�ء '� إ) ا��S�&� ا��%��� ��Vف ) -٨

 .'X�M ا�!��+
 .��7�ء �P�ل �L���+ – زو�� ا���Z"C� +���� E '�>�زن ا��3"�� -٩

� ا����2و:� ا���] -١٠' \L!م ا�F�7(زن وا�<�' Z"C� +���� E�� '*N*د زو�� ا�
 .�"�*رد ا�-��2 ا�3L�ب ر�0 إ�H�ر '� ا���آ+ ���وب

��وط �F�2ن ا���!��M+ و)&K�L م ١٩٩٨ ��3+ ٨٩ ا���:*ن -١١"�.  
� ��*�*ا أن وا����و��� ا������3+ ا���آ�ت #"  -١٢�C3�' �S��:��'  "# [0*� +'ا*' 

 eg.goo.etenders.WWW ا�2L*��+ ا�������ت
١٣- J��� ت�N*���2ا� +LD*ت ا���*ا;!���ر و��3^ ا;"�+ !��+ا� '*;  
١٤- +'�Cا�� ��L��' � ا��3"�� 0-� ا�2��
 أ�0ب أ��S� آ�١٠٠٠٠٠ أو ا��3�رة اF�7م ��ر��H K�7 �� E�نا� ��ة -١٥
 وا�>-�ة ا�#��ل 7�'�+ ����� -١٦
١٧- ����� +�&�0 Qآ�� +:��Vا� �Sو���و#�  
� �  ا���� -١٨C3ص ا��ط ا�>�����'  
١٩- a�D*� +SN [�Vو'"� ا� %�  ا���
� ) ا���ء ��7�ن ��ة -٢٠�� �# +OFO ر*SP  
  ا�����\ #"  ا��ا�+ ا�����3ات ����� -٢١

  

   ا���ء ���م �*�0]                                                                          

(                       )   
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  ٢٠١٨/٢٠١٩ خطة قالب نقل ٣/٤ سيارة لتوريد املالية املقايسة

 ا)�N��  ا�3� ا���2+ ا�-�ـــــــــــــــــــ�ن م

�7+ و�S� ا��L"� '��3*ق ا������ة ا�:*اع �� ا��3�رة ١ 
 – ا��L"� '��3*ق �S� ا�Fز�+ ا��e�ر 0�] �*ا�� – =�-+

 �"�2*:�ت ا����� '"� �2*ن وأن ا��L"� ا�:��ج �� ا��3�رة
 – ا���'�ن – ا�����آ+ ا)ورو'�+ ا�3*ق �� ��3*ردة
 ا��L"� ا��SP [��V�دة و���J – ا)����2+ ا����Lة ا�*)��ت
  �"���V] ا���+ ا�g�S+ �� ا�V�درة

   وا��ة

٢ � و#���+ #����+ ��رآ+ ٢٠١٨/٢٠١٩ #� ��� ) : ا��*د�
 ا�C*دة

   

 �l� ����3 #"� ا)P*اط ر'�#� 7"��ر ٤ د�Qل : ا���Lك ٣
– ��� �P�-� – ���-� m��� – م�3>�� :�� � – ا)دارة 0-

� ) ا���Lك 7+ – �V�ن ١٢٠ #� ��� ) �0رة�� �# 
٤٣٠٠�7٣ 

 

   

٤ � + أ����+ �7#�ت ٥ #� ��� ) – ��2�:�2� : ا��Lآ+ :�
  �"!�+ وا��ة

   

٥ K�N*ور : ا���' p:���7 +"C# دة�ا���  "# W:�Cا)��3 ا� 
+"'�0 l-H"� 

   

 �!; – �2L�: �L&�N T'�ف �!�د �*ح : ا��'���ج ٦
  ه��رو���2

   

٧ J�" وا�>"!� ا����� ا��L*ر�� #"� ور�0+ 7*7^ : ا��
[� ���#�3� +��� +0�P و��Q7*7^ أوراق ٤ #�د و� 

+ وذ�X وا�>"!� ا����� ا��L*ر�� #"��-�� �� #"� ا�
  ���Sة ا���e ا���ق

   

٨ �      ه��رو���2+ : ا�!�ا�

٩ K�7��     ا�P �� W"V�0+ ���+ : ا�

 ا��V�:+ أ#��ل �s�0 ( +�*S3 ( ا��Fب ا��*ع �� : ا�2�'��+ ١٠
 ا�Fز�+ ا��-���ت آ��+ '�' K�QSC� m*"'ة ا�S*اء و��2!+
��e� ا�2�'��+ ����Fت و��N] ا���ن '%��Q+ و�QSCة �"�

   

 ٨٠ أو ٧٠ �*�^ ١٢ ���H+ '��ر�+ ٢ #�د : ا�-��ر��ت ١١
 . ا�*ا��ة �"-��ر�+ أ�-��

   

 ٧٥٠/١٦/١٤ ���س �"!� و�Qدوج أ���� �!�د : ا)=�رات ١٢
   ا��L"� '��3*ق و��*��

   

�د ١٣'�    أر�!�ع – م٢ #� ���Q ) �"�3�رة ا�2"� ا��ض : ا



� ) '����Vوق ا��3�رة =*ل – م١ #� ���Q ) ا���Vوق�� 
  م٤ #�

١٤  
 

+�*�Lوزان ا��   : وا
٨ #� ��� ) ا�2"� ا�*زن �=  

+�*�Lر #"� ا�*Lا�� �����٣ #� ��� ) ا �=  
+�*�Lر #"� ا�*Lا�>"!� ا�� ( ��� �# ٦ �=  
+�*�L�7+ #"� ا���٥ #� ��� ) ا�x٥ �= 

   

� �!��ح – آ��"+ #�ة �P�+ : ا��3�رة �] �*رد ١٥C# – 
Xر�] آ*ر� ����' W7��� �V0� ١ #�د – �"�3�رة ��*�+ 
+��!= J��� ٦�C2*ن '*درة آ� �� Z!: +�7 ر��*� 

 و�P�+ #�آ' – y"z� Z��l�C آ��� أ�7-� أ=�ر – ا��3�رة
٢٠ 7+ ��Lك ز�^ N��*ن ٢ #�د – =-�+ ��� �� Z!: 
 �� ه��رو��X ز�^ N��*ن ٢ #�د – '����Lك ا��*N*د ا��*ع
Z!: د ا��*ع*N*ان ا��Q<' ^ز� Xرو����Sرة ا���3"� 

   

7+ �"!� F0ب '��Vوق ا��3�رة �QSC : ا���Vوق ١٦ 
 'X�3 �}ر�D+ ا�-�Fوة ا�V�ج �� ��V] -  ٣م٨ ا���Vوق

� ا����7-+ '����*��ت و��#� ��٣ X�7 وا��N�ب ��٤�L"� 
 �"�!��, ا���Vوق ر�] #�� �"��&�� �!�a ا�>"!� ا�-�ب –

J"eو� ��&��"� ��# T!� وق��Vوق – ا���Vى ا�*�� ��# 
[0*� ^�-z� رو���2 ا�3"��ر��Sت ا��*�����ز�+ 'Fا� ��L�� 

leHا� p��ا�� �# ��e� #"� ا�Q�SCة �z-^ ��� – ا��
+�7���;*ل =-�� �"�3�رة ا� +#��Vا���] ="�-+ – ا� 

 ا�2*ر�X ���] ���7-+ ) أ7-�:� / أ����� ( ا���Sرو���2+
�� – ا��3�رة �� PTO ا���M�%� +0 و��ة =��J #� و�
Xد ا��"23*'� ا��*ع �� ه��رو���2 ا���] آ*ر���� 

� ا���:� ( #����+ ��رآ+/ =� ٨ #� ��� ) ��*�+ ذو ا���ا�
 /�:�'�� ( ��7-+ ��� زاو�+ و���� +�*S3� ,��!ا�� � ا�2��

+�*�L"� ��# W"وق – ا����Vف ا��H� +ءة ا���Dا W:ا*C"� 
� ر�] �� ا���2L ��� – ) �3�ر/ ����( �Qوق و����Vا� �� 

� :S�����L�� + أ���� '*ا�� ا���Vوق �Qود – ا�2�'��+ دا�
 ا���Vوق �Qود – �">"{ ا���Vوق أ:�Fب ��م ا���*ار
+:*�:�!' +���L� +��'�2ود – ا�Q� وق��Vؤف ا����' �� 

� #"� ا�>"{C �� '�-���� ا���Vوق ده�ن ��� – ا�>"!� ا�
 ا��S�&� ا��Fء �� '�-���� ��ه� �V"� �Oأ ا����وم ا��Fء
Z!�' '��+ �*ن��0 – ا�2�ت '�ات ا�!��+ ا��*ا;!Q�SC�"� 
�;*ل =-�ً� �2*ن +#��Vا�. 
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