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 (  7/0219لوازمرقم  ) العطاء

 توريد وتركيب مولد كهرباءوالخاص بمشروع 

 احتياطي لمبنى السمطة الرئيسي بقدرة  
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 دفرش عقذ اىَقاٗىح

 لممشاريع اإلنشائية
 

 الشروط الخاصة( –)الجزء الثاني 
 

 

 
 توريد وتركيب مولد كيرباء احتياطي لمبنى السمطة الرئيسي:  المشروع 

 
 

 0219/ 7لوازم  العطاء رقم :                           
 
 

 التعميمات لممناقصين –أ 
 الشروط الخاصة –ب 
 الشروط الخاصة االضافية –ج 

 واالتفاقيات والبياناتنماذج العرض والضمانات  -د
 
 

يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متممًا لجزء الشروط العامة، وتعتمد الشروط التالية 

 .كشروط خاصة لمعقد

إن مااا ياارد فااي هااذ  الشااروط ماان إءااافة أو إللاااء أو تعااديا عمااى مااواد الشااروط العامااة يعتباار سااائدًا 

 .أو يملي أو يعدا عمى تمك الموادويؤخذ به بالقدر الذي يفسر أو يءيف 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 التعميمات لممناقصين–

Instructions to Tenderers 

 
 (0219/ 7العطاء رقم )لوازم 

 
 توريد وتركيب مولد كيرباء احتياطي لمبنى السمطة الرئيسيالخاص بمشروع : 

هااذا العطاااء،  يمكاان لممقاااولين الااذين يحااا لهاام شااراء نسااج المناقصااة بموجااب اإلعاا ن عاان طاارح (1)
والراغبين باالشتراك فاي المناقصاة أن يتقادموا لمحصاوا عماى نساخة مان وثاائا العطااء الموزعاة ماع 

 الدعوة مقابا دفع ثمن النسخة المقرر.
 
 لهذا المشروع ما يمي: تشما وثائا العطاء (0)
 

 دعوة العطاء بما فيها اإلع ن -

 الشروط العامة للعقد:الجزء األول -

 :الثانيالجزء  -
 التعميمات لممناقصين -أ 
 الشروط الخاصة -ب 
 الشروط الخاصة االءافية -ج 
 نماذج العرض والءمانات واالتفاقيات والبيانات -د

 الجزء الثالث: -
 المواصفات الخاصة -
 جداوا الكميات واألسعار -
 المخططات :الجزء الرابع -
 المواصفات الفنية العامة :الجزء الخامس -

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 إعداد وتقديم عروض المناقصات

 
 طريقة تقديم العروض:

 ينبلاااي عماااى مااان يرغاااب باالشاااتراك فاااي هاااذ  المناقصاااة أن يقاااوم بزياااارة موقاااع العماااا، وأن يتعااارف  (3)
عميه، وأن يحصا بنفسه وعمى مسؤوليته ونفقته الخاصة، عمى جمياع المعموماات ال زماة لاه لتقاديم 

المحيطاة بالمشاروع وساائر العاادات المحمياة، وظاروف العماا،  العرض، وأن يتفهم ماهيتها والظاروف
 وكا األمور األخرى التي لها ع قة بالمناقصة، أو تمك التي تؤثر عمى وءع أسعار عرءه.

 
يقدم عرض المناقصة عمى نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا الدفتر، ويقوم المنااقص  -أ 

أي جاااداوا أو م حاااا أخااارى ويوقاااع وثاااائا بتعبئاااة النماااوذج وجااادوا الكمياااات واالساااعار و 
 المناقصة في األماكن المحددة لذلك.

يشااترط أن يكااون تعبئااة خانااة أسااعار الوحاادة فااي جااداوا الكميااات باألرقااام والكممااات بخااط  -ب 
 واءح.

ذا أجاارى المناااقص أي  -ج  ال يجاوز إدخاااا أي تعاديا عمااى وثاائا العطاااء مان قبااا المنااقص، واا
 أي من هذ  التعميمات، فإن ذلك يؤدي الى رفض عرءه.تعديا، أو إذا أخا ب

أمااا إذا أراد المناااقص تقااديم عاارض بااديا، فااإن باسااتطاعته أن يقاادم ذلااك فااي مااذكرة خاصااة 
 منفصاااامة ترفااااا بااااالعرض، شااااريطة أن يتقاااادم بااااالعرض األصاااايا كمااااا هااااو مطمااااوب فااااي 

 الشروط، ولمجنة العطاءات المختصة أن تنظر في عرءه البديا أو ترفءه.
 
يجااب عمااى المناااقص أن يقاادم عرءااه عمااى النسااا المطمااوب فااي هااذ  التعميمااات ودعااوة العطاااء وأن  (4)

 يشتما العرض عمى البيانات والمعمومات التالية:
 

وءااع منشااأة المناااقص فااردا كااان أو شااركة، وكتاااب التفااويض لممسااؤوا المفااوض بااالتوقيع  -أ 
ذا كاناات هناااك مشاااركة بشااكا ائاات ف فإنااه  يجااب عمااى الشااركات المتقلفااة تقااديم عنهااا. واا

اتفاقية االئت ف بينهاا بحياث يكاون التاقلف بالتكافاا والتءاامن )مجتمعاين ومنفاردين(، وأن 
 يوقع أطراف االئت ف عمى العرض، وأن يقدموا الكفاالت والءمانات بأسمائهم مجتمعين.

زهااا، والمشاااريع خباارة المناااقص ومؤه تااه، مااع بيااان وصااف المشاااريع التااي ساابا وأن أنج -ب 
 الممتزم بها حاليا، وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية.

ذكر أسماء المقاولين الفرعيين الذين ينوي استخدامهم في التنفيذ، شريطة ذكر اسام مقااوا  -ج 
االشلاا الكهروميكانيكية، عمى أن يكون هذا المقاوا الفرعي مصنفا ءمن نفس الفئة التي 

 رئيسي في تصنيفه، أو بالفئة التي تميها مباشرة بالتسمسا التنازلي.ينتمي إليها المقاوا ال
يرفا مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدا لصاالح صااحب العماا وألمار ، باالمبم   -د 

المحااادد فاااي )ممحاااا عااارض المناقصاااة(، كااادليا عماااى جديخاااة التااازام المنااااقص لمااادخوا فاااي 



 

 

رة عن بنك أو مؤسسة مالية كا منهماا مارخص المناقصة، وعمى أن تكون تمك الكفالة صاد
 لمعما في األردن.

تعاد هذ  الكفاالت  لممناقصين الذين لم يحا عميهم العطاء، حسبما تقارر  المجناة المختصاة 
( أيام مان تااريج إحالاة العطااء أو انتهااء صا حية كفالاة المناقصاة أيهماا أسابا. 7خ ا )

اد إليااه هااذ  الكفالااة بعااد أن يقاادم ءاامان األداء أمااا المناااقص الااذي يحاااا عميااه العطاااء فتعاا
 ويوقع العقد.

فعندها يتوجاب  (Bonds)أما إذا كان المناقص منتميا إلى بمد تستعما فيه ءمانات تأمين 
عمااى المناااقص أن يتقاادم بطمااب مساابا إلااى صاااحب العمااا لمعرفااة فيمااا إذا كااان يقبااا مثااا 

ءامانات مصادقة مان بناوك محمياة عناد هذاالءمان، وفي كا األحواا يجب أن تكون تماك ال
 تقديمها.

عنااوان المناااقص الرساامي الكامااا. أمااا إذا كااان مركااز المناااقص الرئيسااي خااارج األردن فااإن  -ها 
عميه أن يحدد عنوانا له في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجاه إلياه كافاة المراسا ت 

العناوان تعتبار وكأنهاا قاد ساممت  واإلشعارات. وكا إشعار أو رسالة تبعاث مساجمة عماى هاذا
 إليه.

أن يقدم تحمي  ألسعار البنود الرئيسية المحددة في العطاء، مبينا تكاليف المواد والتجهيازات  -و 
 اآلليااااااااة والمصاااااااانعيات والمصااااااااااريف اإلداريااااااااة واألرباااااااااح إلنجااااااااااز بنااااااااود األشااااااااالاا 

 كاممة.
أو إرفاقهااا بعرءااه إذا كاناات  أي معمومااات أو بيانااات أخاارى يطمااب إلااى المناااقص تقااديمها -ز 

 مطموبة بموجب الشروط الخاصة االءافية أو المواصفات الخاصة أو هذ  التعميمات.
تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام البناود فاي جادوا الكمياات عماى أنهاا القيماة الكمياة ألشالاا  (5)

نجازهااا واصاا ح أيااة عيااوب فيهااا وفقااا لمعقااد،  وتشااما كااذلك األعماااا التمهيديااة كااا ماان تمااك البنااود واا
(Preliminaries)  .)اال اذا ورد لألعماا التمهيدية بنود منفصمة خاصة بها في جدوا الكميات( 

 توءيح االلتباس: (6)
إذا كان هناك أي التبااس أو تنااقض فاي وثاائا العطااء، أو كانات هنااك حاجاة لتوءايح أي غماوض 

بطماب خطاي إلاى رئايس لجناة العطااءات المختصاة مان  في وثاائا العطااء، فعماى المنااقص أن يتقادم
زالااة االلتباااس فااي موعااد يساابا التاااريج المحاادد لفااتح العطاااء بمااا ال يقااا عاان )  ( 7أجااا التوءاايح واا

أيام، ويتم توزيع اإلجابة خطيا عمى االستفسارات عمى جميع المناقصين المتقدمين لمعطاء، وال يجوز 
 ب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض.أن يتخذ مثا هذا التوءيح مبررا لطم

 
 إيداع العروض: (7)

 
 ( يقدم العرض متكام  وفي ظرف مختوم مكتوب عميه من الخارج عطاء رقم )   / -أ 

 _______________________________________ الخاص بمشروع : 
_________________________________________________________ 



 

 

ا ويااودع فااي صااندوا العطاااءات الااذي تحاادد  لجنااة العطاااءات المختصااة فااي واساام المقاااو
 إع نها عن العطاء وذلك في أو قبا الموعد والتاريج المحددين لإليداع.

 
 إن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى صاحبة مقف . -ب 
إال إذا ناص فاي  تفتح العروض عادة في جمسة عمنياة بحءاور مان يرغاب مان المناقصاين، -ج 

 دعوة العطاء عمى اتباع أسموب آخر.
 إلزامية العروض: (8)

 
يعتبر العرض المقادم ممزماا لممنااقص وال يجاوز ساحب هاذا العارض بعاد تقديماه ويظاا العارض ممزماا 

( يومااا ابتااداء ماان تاااريج إيااداع العااروض إال إذا حاادد فااي دعااوة 92لممناااقص الااذي تقاادم بااه لفتاارة )
 أطوا من هذ  المدة. العطاء مدة التزام

 
 عم ت الدفع وسعر المناقصة: (9)
 

 عمى المناقص تقديم أسعار  بالدينار األردني إال إذا نص عمى غير ذلك في شروط دعوة العطاء.
ذا كانت هنالك عم ت أخرى لمدفع منصوص عميها في نموذج عرض المناقصاة، فإناه يجاب تحدياد  واا

 "التاريج األساسي". تمك العم ت وأسعار تحويمها في موعد
 

حالة العطاء  تقييم العروض واا
 
 تقييم العروض: (12)

يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجاب تعميماات العطااءات الحكومياة الصاادرة بموجاب نظاام 
 األشلاا الحكومية، ويفترض في المناقص أن يكون عمى اط ع ودراية بهذ  التعميمات.

 أسموب تدقيا العروض: (11)
إذا وجد في العرض خطاأ أو تنااقض باين حسااب جمماة أي مبما  وماا يجاب أن تكاون عمياه  - أ

هاذ  الجمماة بتطبياا سااعر الوحادة، فممجناة المختصااة الحاا بتعاديا جممااة المبما  بماا يتفااا 
وتطبيا سعر الوحدة، وبالتالي يتم تعاديا مجماوع األساعار أو المبما  اإلجماالي لمعطااء وفقاا 

 لذلك.
العدد المذكور باألرقاام عان الماذكور كتاباة بالكمماات، فتعتبار كتاباة الكمماات هاي  إذا اختمف -ب 

 الممزمة وتصحح القيمة تبعا لذلك.
إذا وجد خطأ فاي أي مان العممياات الحساابية، فإناه ياتم تصاحيح المجماوع ويكاون المجماوع  -ج 

 المصحح ممزما لممناقص.



 

 

ثر من البنود، فإنه يحا لمجناة المختصاة إماا إذا وجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أك -د 
رفض العرض، أو اعتبار تمك البنود غير المسعرة وكأنها محممة عمى بناود العطااء األخارى، 

 وعمى المناقص تنفيذها )فيما إذا أحيا عميه العطاء( بدون مقابا.
 
 
تصااة الحااا بمااا إذا قاام المناااقص بتسااعير بنااد بصااورة ملموطااة أو مبااال  فيهااا، فممجنااة المخ -ها 

 يمي:
 رفض العرض، أو - 1
تعاااديا األساااعار بموافقاااة المقااااوا مستأنسااااة بأساااعار الساااوا الدارجاااة وأسااااعار  - 0

المناقصاااين اآلخااارين ) شاااريطة أن تبقاااى القيماااة اإلجمالياااة لمعااارض بعاااد التعاااديا 
 مساوية أو أقا من قيمة العرض بعد التدقيا الحسابي(.

المختصة بحقها في إهماا أي عرض غير متقيد بما ورد فاي هاذ  التعميماات. تحتفظ لجنة العطاءات  (10)
حالااة العطااااء دون التقياااد بأقاااا  كمااا تماااارس صااا حياتها بموجاااب أحكااام نظاااام األشااالاا الحكومياااة واا
العروض قيمة، ويتم كا ذلك دون أن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء أي حا فاي مطالباة صااحب 

 ك.العما بأي تعويض إزاء ذل
 الءمانات )الكفاالت(

 ءمان األداء )كفالة حسن التنفيذ( : (13)
( يوماا مان تااريج إب غاه خطياا 14عمى المناقص الفائز بالعطااء أن يقاوم بتوقياع العقاد خا ا فتارة )

بإحالااة العطاااء عميااه أو تمزيمااه لااه، وعمااى المناااقص أن يقاادم إلااى صاااحب العمااا ءاامان األداء عنااد 
حسب نموذج الءمان المرفا، وتكون قيمة هذا الءمان الصادر عن أحاد البناوك توقيع اتفاقية العقد 

أو احدى المؤسسات المالية المرخصة لمعما في األردن بالمبم  المحدد )في ممحا عرض المناقصاة( 
 وذلك ءمانا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذا تاما ، ولدفع ما قد يترتب عمى المقاوا وفاء ألغراض العقد.

فااض المناااقص أو تااأخر عاان توقيااع اتفاقيااة العقااد، أو عجااز عاان تقااديم ءاامان األداء المطمااوب، إذا ر 
فعندها يحا لصاحب العما مصاادرة  كفالاة المناقصاة المرفقاة بعرءاه دون الرجاوع إلاى القءااء، وال 

 يكون لممناقص أي حا في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها.
  ح العيوب(:ءمان إص ح العيوب ) كفالة اص (14)

 عمااى المقاااوا أن يقاادم لصاااحب العمااا عنااد تسااممه شااهادة تساامم األشاالاا، ءاامان إصاا ح العيااوب 
% ماان قيمااة األعماااا المنجاازة، لءاامان قيامااه باسااتكماا االعماااا المتبقيااه و تنفيااذ أعماااا 5بقيمااة 

ذا إصاا ح العيااوب المطموبااة لمماادة المنصااوص عميهااا فااي ممحااا عاارض المناقصااة، وبحيااث يكااون هاا
الءمان صادرا عن بنك أو مؤسسة مالية كا منهما مرخص لمعما في األردن. وبتسميم هاذا الءامان 

 لصاحب العما يعاد لممقاوا ءمان األداء.
 
 

  



 

 

 نموذج كتاب عرض المناقصة 
Letter of Tender 

 
 

 .......................................المشروع : .......................................... العطاء رقم : 
 
 

 إلى السادة )صاحب العما( : .............................................................................
لقد قمنا بزيارة الموقع  والتعرف عمى الظروف المحيطة به، كما قمنا بدراسة شروط العقد، والمواصفات، 

وا الكميات، وممحا عرض المناقصة، والجداوا األخرى، وم حا العطاء ذات والمخططات، وجدا
األرقام:.................................. المتعمقة بتنفيذ أشلاا المشروع المذكور أع  . ونعرض نحن 

ص ح أية عيوب فيها وفقا لهذا العر  نجازها وتسميمها واا ض الذي الموقعين أدنا  أن نقوم بتنفيذ األشلاا واا
ع   مقابا مبم  إجمالي وقدر :.......................................... أو أيشما كا هذ  الوثائا المدرجة 

 أي مبم  آخر يصبح مستحقا لنا بموجب شروط العقد.
 

إننا نقبا تعيين "مجمس فض الخ فات" بموجب "الفصا العشرين" من شروط العقد وسوف نقوم باالتفاا عمى 
 ن أعءائه حسب ممحا عرض المناقصة.تعيي
 

( يوما من تاريج إيداع العروض، وأن يبقى العرض ممزما 92نوافا عمى االلتزام بعرض المناقصة هذا لمدة )
لنا، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبا انقءاء مدة االلتزام هذ . كما نقر بأن ممحا عرض المناقصة يشكا جزءا 

 ة".ال يتجزأ من "كتاب عرض المناقص
( من شروط العقد، وأن 4/0نتعهد في حالة قبوا عرءنا، أن نقدم ءمان األداء المطموب بموجب المادة )

نباشر العما بتاريج أمر المباشرة، وأن ننجز األشلاا ونسممها ونصمح أية عيوب فيها وفقا لمتطمبات وثائا 
 العقد خ ا "مدة اإلنجاز".

لى أن يتم ذلك، فإن "كتاب عرض المناقصة" هذا مع "كتاب وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العق د فيما بيننا، واا
 القبوا أو قرار اإلحالة" الذي تصدرونه يعتبر عقدا ممزما فيما بيننا .

 ونعمم كذلك بأنكم غير ممزمين بقبوا أقا العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم.
 ........ من شهر: ................ عام: .......................حرر هذا العرض في اليوم:  .............

 توقيع المناقص: ................................... شاهد: ........................................
 
 
 
 



 

 

 صهممحا عرض المناق
Appendix to Tender 

 

 شراء وتوريد وتركيب مولد كهرباء لمبنى السمطة              7/0219لوازم  المشروع:العطاء رقم:
 

 اىرحذٝذاخ رقم المادة البيااااان

 اسم صاحب العما:
 عنوانه:

1/1/0/0 
 1/3و

 سمطة إقميم البترا التنموي السياحي 
 (  08االردن ص ب )  –البترا 

 اسم المهندس :
 عنوانه:

1/1/0/4  

 اسم المقاوا:
 عنوانه:

1/1/0/3 
 1/3و

 

 %  ( من قيمة دخوا العطاء5)   التعميمات كفالة المناقصة
 %( من قيمة العقد 5) التعميمات كفالة إص ح العيوب

 1/1/3/3 لألشلاانجاز إل مدة ا
 

من تاريج أمر  تقويميا يوم(  62)  
 المباشرة

 ( يوما تقويميا 1295)  1/1/3/7 ص ح العيوبإشعار بإلفترة ا
 القوانين األردنية السارية المفعوا 1/4 يحكم العقدالقانون الذي 

 الملة العربية 1/4 الملة المعتمدة في العقد
 الملة العربية  1/4 للة االتصاا

لى إا دخوالمدة التي سيمنح فيها المقاوا حا ال
 الموقع

مر أ( أيام تقويمية من تاريج 7) 0/1
 . المباشرة

 داءألقيمة ءمان ا
خ ا فترة اإلشعار بإص ح قيمة ءمان األداء 

 العيوب )ءمان اص ح العيوب(

 " المقبولة( من "قيمة العقد % 12) 4/0
 )ااا %( من قيمة العقد 

 نظام توكيد الجودة
 
 

4/9  
 مطموب

  6/5 المعتادةوقات العما أ
الفترة المحددة لمباشرة العما بعد التاريج المحدد 

 لممباشرة
الفترة ( يوما، وتعتبر هذ  15) 8/1

 مشمولة ءمن مدة اإلنجاز
 ( دينار عن كا يوم تأخير       152)   8/7 قيمة تعويءات التأخير

 



 

 

 نموذج اتفاقية العقد
Form of Contract Agreement 

 
 

 0219/ 7لوازم   :رقم                                  مولد كهرباءوتركيب تقديم وتوريد ..:المشروع
 

 
 
 

 0219... لسنة   ............من شهر   .. ............حررت هذ  االتفاقية في هذا اليوم 
 

 بين

 
 .... عمى اعتبار  "الفريا األوا" ..  سمطة إقميم البترا التنموي السياحي.صاحب العما ........

 و

 ..... عمى اعتبار  "الفريا الثاني" ...........................................المقاوا      
 

......................................................................  لما كان صاحب العما راغبا في أن يقوم المقاوا بتنفيذ أشلاا مشروع:  

. 

 .............................................................................................................................................................................................................  

ص ح أية عيوب فيها ولما كان قد قبا بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاوا لتنفيذ األ نجازها واا شلاا واا
 وتسميمها وفقا لشروط العقد،

 فقد تم االتفاا بين الفريقين عمى ما يمي:
يكون لمكممات والتعابير الواردة في هذ  االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار  - 1

 إليها فيما بعد.
 يتجزأ من هذ  االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذ  الصورة:تعتبر الوثائا المدرجة تاليا جزءا ال  - 0

 .......... .....................    "كتاب القبوا"  -أ 
 ...................................   "كتاب عرض المناقصة -ب 
 م حا المناقصة ذات األرقام: .................................. -ج 
 
 
 



 

 

 العقد )الخاصة والعامة(شروط  -د 
 المواصفات وكما هو وارد في نموذج استدراج العروض المرفا  بطيه  . -ها 
 المخططات -و 
 والجداوا المسعرة )جداوا الكميات والجداوا األخرى( -ز 

 
  )         ( ""قيمة العقد المقبولة - 3

 يوما تقويميا            (    )   "مدة اإلنجاز" 
 
قيام صاحب العما بدفع الدفعات المستحقة لممقاوا وفقا لمشروط، يتعهد المقاوا بتنفيذ األشلاا إزاء  - 4

ص ح أية عيوب فيها وتسميمها وفقا ألحكام العقد. نجازها واا  واا
 
ص ح أية عيوب فيها وتسميمها، يتعهد صاحب العما  - 5 نجازها واا إزاء قيام المقاوا بتنفيذ األشلاا واا

 مقاوا قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسموب المحدد في العقد.بأن يدفع إلى ال
وبناءا عمى  ما تقدم فقد اتفا الفريقان عمى إبرام هذ  االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أع   وذلك وفقا 

 لمقوانين المعموا بها.
 

 الفريا الثاني )المقاوا(
 

 الفريا األوا )صاحب العما(

 
 التوقيع: ...........................................
 
 االسم: .............................................
 
 الوظيفة: ...........................................
 
 وقد شهد عمى ذلك: ................................

 

 
 ..........التوقيع: .................................

 
 ..............................االسم: ..........

 .... مجمس المفوءين  ..رئيسالوظيفة: .
 
 وقد شهد عمى ذلك: ................................
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 نموذج ءمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(

Performance Guarantee 

 
.............................................................................................. إلى السادة: 

يسرنا إع مكم بأن مصرفنا: ............................................................................. قد 
 .................................................كفا بكفالة مالية، المقاوا: ...........................

.......................................................................................................... 
 

 ( /  بخصوص العطاء رقم )
........................... المتعما بمشروع: ..........................................................

بمبم :                   ) ........................ ( دينار أردني 
..................................................... 

........................................................................................... وذلك لءمان 
 العطاء المحاا عميه حسب الشروط الواردة في وثائا عقد المقاولة، وأننا نتعهد بأن  تنفيذ

بمجرد ورود أوا طمب خطي منكم المبم  المذكور أو أي جزء تطمبونه منه بدون أي تحفظ أو  –ندفع لكم 
 زاماته مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطمب بأن المقاوا قد رفض أو أخفا في تنفيذ أي من الت –شرط 

 وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاءاة من جانب المقاوا عمى إجراء الدفع. –بموجب العقد 
وتبقى هذ  الكفالة سارية المفعوا من تاريج إصدارها ولحين تسمم األشلاا المنجزة بموجب العقد المحدد 

................... ما لم يتم تمديدها مبدئيا بتاريج ........... شهر ............... من عام ..............
 أو تجديدها بناء عمى طمب صاحب العما.

 
 توقيع الكفيا / مصرف: ..............................
 المفوض بالتوقيع: ....................................
 التاريج: ..............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تىريد مىلد كهربائيلالفنية المىاصفات الشروط العامة والخاصة 
 

 أوال : الشروط العامة : 

 

يجببأن تنووفق ببينجايببكنقاو ويلببدينفقاواليببلقينفقااببفقلنقاو  لد يبب ناببكن -1

قاافقصفدينفقاش فطنقافني نقااحللةن ينووأنقاافقصفدينقافنيب نامالبدنين

فقاصبببدل ةنوبببتنفألق ةنقاشبببةدانقانداببب نقا لنيببب نفن دلببب نقاا نل ببببيتن

فقاافقصبفدينقالفايب ننن( (BSقا لنييتنفقاافقصبفدينقانداب نقال يطدنيب ن

(IEEE)ن.ن

ٝجة أُ ذنُ٘ جَٞع اىَ٘اد اىَقذٍح حغبة أفلبو اىَغبر٘ٝاخ اىَْٖٞبح ىيرْ،ٞبز    -2

 ٗاُ ذنُ٘ ٍِ اىصْف األٗه .

ٝجببة أُ ت ذرربباس  اٗ ذحببذز األعَبباه اىنٖشتااٞببح  اةببشاس ٍببع أٝببح أعَبباه  -3

 ٍرَاسٝح أٗ إّشااٞح فٜ اىَششٗع   .

جَٞع ٍشاحبو عيٚ ٍِ ٝشعٜ عيٞٔ اىرطاء اىرراٍو ٗ اىرْغٞق ٍع اىَششفِٞ فٜ  -4

 اىرَو ىلَاُ إّجاص اىرَو تشنو ٍْغق ٗفٜ اى٘قد اىَْاعة .

عيٚ ٍِ ٝشعٜ عيٞٔ اىرطاء اعررَاه األدٗاخ ٗاىرجٖٞضاخ ٗاىربذج اىلبشٗسٝح  -5

 ٗاىحذٝثح ٗاىرذد اىنافٜ ٍِ اى،ِْٞٞ ٗاىرَاه إلّجاص اىرَو عيٚ أمَو ٗجٔ .

فببٜ ذصببْٞع  ذررثببش اىَ٘اابب،اخ اىَرَبب٘ه تٖببا عْببذ ذقببذٌٝ اىرطبباء ٕببٜ األعبباط -6

اىَبب٘اد اىَقذٍببح ٗاُ ذنببُ٘ ٕببزٓ اىَبب٘اد ٍببِ إّربباب ٍصبباّع ٍررببش  تٖببا سعببَٞا 

ٗذحَو شٖادج اىجٖباخ اىَغبلٗىٔ عبِ ٍغبر٘ٙ اإلّرباب   ٗذحبذد األعبراس عيبٚ 

أعاط ٍا ٕ٘ فٜ اىَ٘اا،اخ ٗأٛ ذغٞٞش فٜ ّ٘ع اىَ٘اد اىرٜ ذنافئ اى٘اسدج فبٜ 

 اىَ٘اا،اخ ٝرشذة عيٞٔ ذغٞٞش فٜ األعراس .

ِ ٝشعبببٜ عيٞبببٔ اىرطببباء ذقبببذٌٝ عْٞببباخ ٗمراى٘جببباخ ٍبببِ اىَببب٘اد اىربببٜ عيبببٚ ٍببب -7

عٞغررَيٖا فٜ ذْ،ٞز اىرطاء ىيَْٖذط اىَشش  ألخز اىَ٘افقح اىخطٞح عيٖٞا قثبو 

اىشببشاء   ٗعيٞببٔ اىرٞقببذ اىربباً تاعببررَاه ٍبب٘اد ٍببِ ّ،ببظ ّبب٘ع ٕببزٓ اىرْٞبباخ اىرببٜ 

 قذٍٖا .

ألعَبباه اىرَذٝبببذاخ عيببٚ ٍببِ ٝشعببٜ عيٞبببٔ اىرطبباء ذقببذٌٝ ٍخططببباخ ذْ،ٞزٝببح  -8

اىنٖشتااٞح ٝثِٞ فٖٞا طشٝقح ٗذ،ااٞو اىرْ،ٞز اىرٜ عبٞرثرٖا ٗرىبل ألخبز اىَ٘افقبح 

عيٖٞببا قثببو اىرْ،ٞببز   عيببٚ أُ ذثببِٞ ذيببل اىَخططبباخ أٍببامِ اىَ٘اعببٞش ٗاىريببة 

 ٗعذد األعالك ٍٗقاعاذٖا ٗاألجٖضج ماٍيح .

ٍببِ ذْ،ٞببز عيببٚ ٍببِ ٝشعببٜ عيٞببٔ اىرطبباء ذقببذٌٝ ٍخططبباخ ّٖااٞببح ترببذ اتّرٖبباء  -9

األعَاه ذثِٞ اىرَذٝذاخ تناٍو ذ،ااٞيٖا فٜ اىثْذ اىغباتق مَبا ذبٌ ذْ،ٞبزٕا ٗمافبح 

 مرة اىرريَٞاخ ٗاىنراى٘جاخ ٗمرة اىرشغٞو ماٍيح  .

 عيٚ ٍِ ٝشعٜ عيٞٔ اىرطاء ذقذٌٝ شٖادج ٍْشأ ىيَ٘ىذ. -11

 عيٚ ٍِ ٝشعٜ عيٞٔ اىرطاء اىرقٞذ اىراً تششٗط اىغالٍح اىراٍح .

 



 

 

 خاصة  ال ثانيا : الشروط
 

( عببببْ٘اخ اٗ عبببباعاخ ذشببببغٞو ت ذقببببو عببببِ  3اىن،اىببببح ٍببببذج    .1

( عبباعٔ عَببو اَٖٝببا قثببو شبباٍيح قطببع اىغٞبباس ٗأجبب٘س 2511 

 اىصٞاّح ٗاىصٞاّح ذنُ٘ فٜ اىَ٘قع .

 اتىرضاً ٍِ قثو اىَقاٗه تغٞاس اىضٝد ٗاى،الذش طٞئ ٍذٓ اىن،اىٔ. .2

ٞبذ ذشفق مراى٘جاخ ّٗششٓ ٍ،صئ تجَٞع ٍ٘اا،اخ ٗحبذٓ اىر٘ى .3

 ٍع عش  اتعراس.

أُ ذشببَو اىرببشٗ  اىغببرش اتفببشادٛ ٗاإلجَبباىٜ ىنافببح تْبب٘د  .4

 اىرطاء . 

ذقببذٌٝ خطببح ذ،صببٞيٞح شبباٍيح ىنافببح ٍشاحببو ذْ،ٞببز اىرطبباء ٍببِ  .5

ذشمٞببة   فحببو   ٗذغببيٌٞ ذحذٝببذ تذاٝببح ّٖٗاٝببح مببو ٍشحيببح فببٜ 

 اىخطح . 

 اىرشٗ  ذشَو مافح اىَ٘اا،اخ اىَطي٘تح .    .6

قاً تْ،غبٔ تاىنشبف عيبٚ اىَ٘قبع اىَْب٘ٛ  ٝقش اىَرقذً ىيرطاء أّ .7

ذْ،ٞز األعَاه تبٔ ٗذ،حصبٔ ٗذ،حبو أتٍبامِ اىَحٞطبح ٗجَٞبع 

اىَريٍ٘ببباخ عْبببٔ ٗاّبببٔ قبببذ اقرْبببع شخصبببٞا قثبببو ذقبببذٌٝ عبببش  

األعراس ٗعيٚ ٍبذٙ حجبٌ ٗطثٞربح اىرَبو عيبٚ اُ ٝرنبظ رىبل 

خبباله اىجببذٗه اىضٍْببٜ ىرْ،ٞببز ٍشاحببو اىرَببو ٗاىَبب٘اد اىالصٍببح 

اببببٞاّرٖا ٗٗعببببااو اىببببذخ٘ه إىببببٚ اىَ٘قببببع إلّجبببباص األشببببغاه ٗ

ٗاىرغٖٞالخ اىرٜ قذ ذحراب إىٖٞبا ٗتصب٘سج عاٍبح ٝررثبش اىَرقبذً 

 اىَطي٘ب ٍْٔ ٗاى،رشج اىَحذدج ىيقٞاً تٔ. 

 

ٝ،رش  اىَرقذً ىيرطاء أّ قذ ذأمذ تْ،غٔ قثو ذقذٌٝ عشةبٔ ٍبِ  .8

احح اىرش  ٗشَ٘ىٔ ىنو ٍا ٝرريق تاىرطاء ٗتاىراىٜ ت ٝج٘ص 

/ اىراجش / اىَررٖذ ذحد أٛ ظش  ماُ  اىرطاء ىَِ ٝشعٜ عيٞٔ

ٗألٛ عثة مباُ ٍطاىثبح اباحة اىرَبو ت،شٗقباخ فبٜ األعبراس 

ّاجَبح صٝبادج فبٜ اىلببشااة ٗ/ أٗ اىشعبً٘ ٗ/ أٗ أعبراس اىَْشببأ 

... اىببو ٗذررثببش األعببراس اىَذسجببح فببٜ عببش  األعببراس ىيَبب٘اد 

 اىَ٘ا٘فح فْٞح ّٖااٞح . 



 

 

عيبببٚ اىَرقبببذً ىيرطببباء أُ ٝقبببً٘ ترْ،ٞبببز اىرطببباء ٍرقٞبببذا ذَاٍبببا  .9

 تاىَ٘اا،اخ ٗتٞاُ اىرَو اىَحذد ٍِ قثو ااحة اىرَو . 

عيٚ اىَرقذً ىيرطباء أُ ٝحبافع عيبٚ اىَ٘قبع خاىٞبا ٍبِ جَٞبع  .11

اىر٘ااق غٞبش اىلبشٗسٝح ٗاُ ت ٝخبضُ فٞبٔ ٍبات ٝيبضً ٗٝخبشب 

 ٍْٔ اىَرذاخ ٗاىَ٘اد اى،االح عِ اتعررَاه. 

ق ىغيطح إقيٌٞ اىثرشا اىرَْب٘ٛ اىغبٞاحٜ إىغباء اىرطباء دُٗ ٝح .11

أتببذاء األعببثاب ٗتببذُٗ أُ ٝرشذببة عيببٚ ٕببزا اإلىغبباء أٛ ٍطاىثببح 

 ٍاىٞح أٗ قاّّ٘ٞح  .

ٝحق ىغيطح إقيٌٞ اىثرشا اىرَْ٘ٛ اىغٞاحٜ اعبرثْاء أٛ عبش   .12

غٞببش ٍطبباتق ىيَرطيثبباخ ٗشببشٗط اىرطبباء  دُٗ أتببذاء األعببثاب 

أٛ ٍطاىثبببح ٍاىٞبببح أٗ  ءا اتعبببرثْاٗتبببذُٗ أُ ٝرشذبببة عيبببٚ ٕبببز

 قاّّ٘ٞح.

ٝحبببق ىغبببيطح إقيبببٌٞ اىثربببشا اىرَْببب٘ٛ اىغبببٞاحٜ ذجضابببح إحاىبببح  .13

اىرطبباء دُٗ أعببثاب ٗتببذُٗ أُ ٝرشذببة عببِ ٕببزٓ اىرجضاببح أٝببح 

 ٍطاىثح أٗ قاّّ٘ٞح . 

عيٚ اىَرقذً ىيرطباء مراتبح األعبراس ىي٘حبذج تاىنيَباخ إةبافح  .14

 إىٚ األسقاً . 

ذح، بباخ  ٗذرلببَِ أٝببح شببشٗط أىببِ ْٝ ببش تبباىرشٗ  اىرببٜ  .15

 ٍخاى،ح ىششٗط دع٘ج اىرطاء . 

عيبببٚ اىَرقبببذً ىيرطببباء أُ ٝقبببً٘ تاىرْ،ٞبببز حغبببة اىَ٘ااببب،اخ  .16

 اىَشفقح . 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المىاصفات الفنية  ثالثا:

 
rSpecifications for supply and installation of electric generato 

 

 

 

Description Number 
 

   
 -  Outdoor generator 
(USA/EUROPEAN/JAPAN) type     
-    sound proof canopies 
-   insulation class (H) 

     

 

 

 
General data about the generator 
 

 

 

 

1 

 

 
 

 
 

 
 

210 – 230) KVA) 
 

 

 

The electrical specification of the generator  
 

 
-complex power 

 

 

 

 

2 

400 – 415) volt       (3 phase)) - voltage 
(305 -335) ampere   (3 phase) - current 
(50) hertz - frequency 
MCCB   (3 phase / 3 poles) Type of electrical circuit breaker 3 
Diesel Type of fuel   4 
180) Celsius ) Maximum temperature that generator  

withstand it  
5 

Not less than (12) Number of operating hours 6 
Not less than (IP65) Degree of protection  7 
Water and natural fan  Cooling system 8 
Battery connect with engine for 
starting generator  

Battery 
 

9 

Charger correspond with DC 
source 

Charger 10 

(600) liters   minimum Capacity of fuel tank 11 
  liters 18) minimum   Capacity of oil  12 

 
Correspond with specification of 
generator at full load 

 

Specification of ATS 
 

 

13 

 

 



 

 

 

 

 
Display screen that show all 
mechanical and electrical 
measurement 
 

 
 

 

 

 

 
Measurement devices 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 
 

 

 

- (XLPE) 

- Low voltage cable extend in        
ducts  

- four core  

Electrical cable with specification 
ن

ن

ن

 

-type 
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  mm2  240×4) -cross  section  area 

Solidly grounded  by Connect the 
body of generator  with copper 
rods 

Earthing system 16 

Concrete base has rubber to resist 
the vibrations 

 

Base of generator 
17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مديرية خدمات المدينة والبيئة سمطة اقميم البتراء التنموي السياحي /
 

 جدوا الكميات واالسعار
 (7/0219لوازم عطاء رقم )

 شراء وتوريد وتركيب مولد كهرباء
 

 ( صفحه5عدد صفحات هذا الجزء ) 
  ً( يستبعد اي عرض لم تتم تعبئة االسعار فيه بالتفقيط ) كتابة ورقما 
 يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الكميااااااااااااااااااة الوصف                                            التسمسا
 بااااااااااااااااااااالرقم
 والحروف

االفرادلسعر ا
 ي

 المبم 

 د ف د ف

 الوصف العام : 1
لمواكبو التوسع في االحمال الكيربائيو لدى المبنى الرئيسي لمسمطو حيث ان 
السمطو تنوي استبدال مولد الكيرباء القائم حاليا بمولد جديد اكبر قدره يركب 

عمى نفس القاعدة  في نفس الموقع  من الجية الجنوبيو لممبنى الرئيسي 
بعد االضافة عمى ابعاد القاعدة الخرسانية القائمة حاليا لمتناسب الخرسانية 

عمى ان يتم نقل المولد القائم حاليا لالستفاده منو مع ابعاد المولد الجديد ، 
عمى  في موقف السيارات لدى مبنى المحميو التابع لمسمطوويشغل ويركب 

 .حدثةالقاعده الخرسانيو المست

  

 :بالعدد 0
 وتوريد وتركيب وتشغيل مولد كيرباء نظام تبريد ماء بقدرة  تقديم

(210-230KVA)،(50 Hz)،(standby generator) ، 

USA or  European or Japan)Type) يعمل اتوماتيكيا عند انقطاع ،
المواصفات المرفقة وبحسب  لتيار الكيربائي او ىبوط الجيد الكيربائيا

محمال عمى السعر وتعميمات الميدس المشرف مع ارفاق الكتالوجات الالزمة 
 :المتطمبات التالية

 .التيارقدرة و ال( بحيث تكون متوافقة مع ATSقاطع )/ وحدة -1

   ( 415-400)امبير( 335-305) ( فازMCCB( )3قاطع رئيسي )-2
 .فولت

المولد بما ال يقل ( يكفي لتشغيل سوالرعمى خزان وقود )يحتوي المولد -3
 .( ساعو متواصمة12عن )

كالمطاط لمنع مع توفير مواد الخرسانية  تثبيت المولد من خالل القاعده-4
 .الىتزازاتا

 مستقل لممولد. تأريضنظام  -5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

  واحد فقط
 
 

 د ف د ف

 اةكتابا
.........
......... 

 ااةكتاب
.........
......... 

 
 الخ صةالمجموع ينقا الى 

 
 



 

 

   

 الوصف                                    التسمسا
 

 الكميااااااااااااااااااة
 بااااااااااااااااااااالرقم
 والحروف

 المبم  االفراديلسعر ا

 د ف د ف

 

3 
 :مكعب المتر بال

خرسانة نظافة عادية بقوة كسر صغرى ال تقل  تقديم وتوريد وتنفيذ وصب
المصانعو الحفر والتسوية و والسعر يشمل اعمال   2( كغم/سم151عن )

 .( ايام5وااليناع لمدة ال تقل عن ) والطوبار

 
 
0 
 اثنان

 
 
 

   

 ااةكتاب
............

.......... 

 اةكتابا
...........
........... 

 :مكعب المتر بال 4
( بقوه كسر صغرى 25) رجةتقديم وتوريد وتنفيذ وصب خرسانو مسمحو د

يوم لزوم قاعده مولد  22( مكعبات بعد 2كغم / سم 251ال تقل عن ) 
كيربائي حسب المواصفات الفنيو الخاصو والمخططات المرفقو والسعر 
يشمل اعمال المصانعو والطوبار الالزم بجميع تشكيالتو واضافو الماده 
المميعو وذلك لجميع اعمال الخرسانو المسمحو لمقواعد كما يشمل السعر 

( من كافو االقطار 61تقديم وتوريد وتركيب حديد مبروم لمتسميح شد )
والسعر يشمل القص والثني  ( ايام5وااليناع لمدة ) واالطوال المطموبو

وكراسي رفع الحديد وسمك التربيط والدسر وتأمين االطوال  والضياع
المطموبو ومن أي مصدر وال تحسب االطوال الزائده وال تحسب أي عالوه 

األصول وحسب  لذلك والسعر يشمل جميع ما يمزم ألنجاز االعمال حسب
المواصفات والمخططات المرفقو وحسب تعميمات الميندس المشرف ، مع 
االخذ بعين االعتبار بان القاعدة الخرسانية القائمة حاليا يمزميا الزيادة في 

( Epoxyاستخدام مادة )ب ابعادىا وربطيا مع القاعدة القديمة القائمة حاليا
حسب الخرسانة القديمو مع عمل تخشين لوجو  لربط القديم بالجديد

 االعمال االنشائية اليندسية لمتتناسب مع ابعاد المولد الجديد.

 
 
5 

 خمسة

 د ف د ف

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 كتابااة
............
........... 

 كتابااة
...........
........... 

 
 المجموع ينقا الى الخ صة

 



 

 

 
 

 الكميااااااااااااااااااة الوصف التسمسا
 بااااااااااااااااااااالرقم
 والحروف

 المبم  االفراديلسعر ا

 د ف د ف

 

5 
 :بالمقطوع

 تقديم اعمال فك ونقل وتشغيل مولد الكيرباء القائم حاليا ذو القدره
( من موقعو الحالي الى موقعو الجديد بحيث KVA 110) الكيربائيو

( محمال عمى السعر 4يركب عمى القاعده الخرسانيو بحسب البند رقم )
البطاريات وتشغيل المولد وتجربتو عمى ( وشاحن ATS)فك ونقل قاطع 

ان يكون جاىزا لمعمل عمى اكمل وجو ليكون مولدا احتياطيا لالحمال 
 .الكيربائيو في مبنى المحميو التابع لمسمطو

 
 
 
1 

 واحد فقط

    

 اةكتابا
............

............ 

 اةكتابا
...........
........... 

  :بالمتر الطولي  6
لطبيعية او تحت وتوريد وعمل خندق لمكوابل كيربائية خالل التربة اتقديم 

 21عمق×سم 41)عرض الساحات المبمطة قياس منسوب االسفمت او
والرمل الناعم ونتاج ( انش 6( ضغط عالي )PVCمواسير ) ووضعسم( 

 طوب حماية وشريط تحذيري  بحسب مواصفاتالحفر الخالي الحجارة 
واالسكان وتعميمات الميندس  وزاره االشغال العامة العامة ومواصفات

المشرف، محمال عمى السعر اعادة االوضاع كما كانت عميو سابقا مع 
 نقل الردم ومخمفات الحفر لمكب االنقاض الذي تحدده السمطة.

 
 
022 
 مئتان
 
 

 د ف د ف

 
 
 

   

 كتاباااة
............
............ 

 كتاباااة
...........
........... 

 بالعدد: 7
( سم مع 80×80بقياس )خرسانية عمل مناىل تفتيشية تقديم وتوريد و 

العامة  بحسب مواصفات،  اينما يمزم( H.Dغطاء لممنيل وزن ثقيل )
 وتعميمات الميندس المشرف.

 
 
3 
 ث ثة

 د ف د ف

 
 

   

 كتاباااة
............
............ 

 كتاباااة
...........
........... 

 
 المجموع ينقا الى الخ صة 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الكميااااااااااااااااااة الوصف التسمسا
 بااااااااااااااااااااالرقم
 والحروف

 المبم  االفراديلسعر ا

 د ف د ف

 :طوليالبالمتر  8
( 4×241كيبل كيربائي نحاس مساحو مقطعو ) وتشغيل تقديم وتركيب

 عمى ان يركب الكيبل خالل المواسير والخندق( مسمح (XLPE 2ممم
وتعميمات الميندس العامة  بحسب مواصفات ( ،6بحسب البند رقم )

 .المشرف
 
 
 

 
 
 
122 
 مائة

 
 
 
 

   

 كتابااة
............
............ 

 كتابااة
...........
........... 

 :طوليالبالمتر  9
( 4×70كيبل كيربائي نحاس مساحو مقطعو ) وتشغيل تقديم وتركيب

يركب الكيبل خالل المواسير والخندق عمى ان ( مسمح (XLPE 2ممم
وتعميمات الميندس العامة  بحسب مواصفات ( ،6بحسب البند رقم )

 .المشرف
 
 
 

 
 
122 
 مائه
 
 

 د ف د ف

 
 
 

   

 كتاباااة
............
............ 

 كتاباااة
...........
........... 

 
 المجموع ينقا الى الخ صة 

 

 



 

 

 الخ صااااااااااااه

الصفحه المنقوا  بيان االعماا الرقم
 منها

 القيمه

 دينار فمس

    الوصف العام 1

    ( 230KVA-210توريد مولد كهرباء جديد احتياطي ) 0

    خرسانة النظافة تقديم  3

    قواعد خرسانيةتقديم  4

    فك ونقا المولد االحتياطي القائم حاليا  5

    خندا لمكوابا الكهربائيةتقديم  6

    مناها تفتيشيةتقديم  7

    0( ممم4×  042توريد كيبا نحاس مسمح ) 8

    0( ممم4×  72توريد كيبا نحاس مسمح ) 9

 ااااااوعجمااااااااااااااااالما
  

 
 ..............................................................................................المجموع الكمي :

 .................................................................................................تنزيا او زياد  :

 .............................................................................................المجموع النهائي :

 ......................................................................................................اسم الشركه :

 ...............................................................................اسم المفوض / والوظيفه :

 ..................................................................: التوقيع والختم الرسمي  والتاريج      

 .............................................:...........................العنوان ورقم الهاتف والفاكس    

 

 

 

  


