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 ًَٕرج اذفالٛح ػمذ فشػٙ

 

نكم يٍ يرؼٓذّٚ  شٚجة أٌ ٕٚفانًرؼٓذ انًخراس يٍ أجم انؼمذ يٍ انُظاو األعاعٙ انؼاو نٕالٚح كَٕٛرٛكد،  4b-96ٔفمًا نًرطهثاخ انمغى 

انز٘ ٚذذد انًٓهح انضيُٛح نرُفٛز ْزا انؼمذ انفشػٙ. ٚجة  ، جُثًا إنٗ جُة يغ اإلشؼاسانؼمذ انفشػٙ رٔ انصهح انفشػٍٛٛ انًذسجٍٛ أٔ انثذٚهٍٛ

( َغخح يُفزج يٍ CT DAS Procurement Services)َٔغخح إنٗ لغى خذياخ انثُاء  إنٗنهؼمذ أٌ ٚمذو  ػهٗ انًرؼٓذ انز٘ ذى اخرٛاسِ

( أٚاو )أٚاو انغثد ٔاألدذ ٔانؼطالخ انمإََٛح يغرثؼذج( يٍ ذمذٚى انؼمذ انفشػٙ إنٗ كم يرؼٓذ فشػٙ. 10فشػٙ فٙ غعٌٕ ػششج )كم ػمذ 

ٚرثغ ٔٚجة أٌ  4b-96 انمغى انًٕجٕد فٙٚجة أٌ ٚرعًٍ كم ػمذ فشػٙ ػهٗ األلم األدكاو انًُصٕص ػهٛٓا فٙ ًَٕرج انؼمذ انفشػٙ 

 .ذشذٛة ًَٕرج انؼمذ انفشػٙ

 

يغؤٔنٛاخ انًُالصٍٛ  ذُفٛز انؼمذ انفشػٙ. فٙ إلجشاء ػُذ فشم انًرؼٓذ انفشػٙ. إًَرج فشػٙ،(. ػمذ 137g-4)عاتماً انمغى  4b-96انمغى 

 انؼايح.

غعٌٕ خًغح  ٔفٙ، يٍ لثم انغهطح انًاَذح ثذٚمان فشػٙانًرؼٓذ انانًٕافمح ػهٗ  ، أٔ فٙ دانحؼاواننؼمذ انغهطح انًاَذح تئسعاء ا تؼذ إخطاس

 :أٔ تذٚم يذسجؼاو أٌ ٚمذو نكم يرؼٓذ فشػٙ ان يمذو انًُالصح، ٚجة ػهٗ أٚاو تؼذ إخطاسِ تٓزِ انًٕافمح

 

 انًُصٕص ػهٛٓا فٙ ْزا انمغى ٔفماً نهًُٕرج ( ػمذ فشػ1ٙ)

انغثد ، تاعرثُاء أٚاو ًذسج فٙ غعٌٕ خًغح أٚاوانفشػٙ انًرؼٓذ انة ْزا انمغى نرُفٛز ػمذ فشػٙ. إرا فشم ( إشؼاس تانذذ انضيُٙ تًٕج2)

ٛز ػمذ ، نرُفٛز يٕافمرّ ػهٗ ذُفانؼاو انز٘ ذى اخرٛاسِ كًرؼٓذ ػاويمذو انًُالصح يٍ لثم  ٔاألدذ ٔانؼطالخ انمإََٛح، تؼذ ذمذٚى ػمذ فشػٙ

انؼمذ انؼاو، ٚجة ػهٗ انًرؼٓذ انؼاو اخرٛاس يرؼٓذ  رُفٛزت يششٔغ، انؼاو يمذو انًُالصحيغ  اٌٜ فصاػذاً فشػٙ تانشكم انًُصٕص ػهّٛ يٍ 

 . انًاَذح انغهطح، تًٕافمح فشػٙ آخش

 

 :ظٓشجًٛغ انٕثائك انرٙ ذ   انًاَذح انغهطحانؼاو إػطاء  يمذو انًُالصحجة ػهٗ ، ٕٚل ػهٗ انًٕافمح نًرؼٓذ فشػٙ تذٚمػُذ انغؼٙ نهذص

 

 ذسجٍٛانؼاو نهؼمذ انفشػٙ نهًرؼٓذٍٚ انفشػٍٛٛ انً ًُالصحمذو اننً ًُاعة)أ( انؼشض ان

 .انًرؼٓذ انفشػٙ تؼذ ػشض كٓزا)ب( االذصاالخ إنٗ أٔ يٍ ْزا 

ً  نٛؼكظ انفشق تٍٛ يثهغ عؼش انًرؼٓذ انفشػٙ انجذٚذ ٔيثهغ عؼش انًرؼٓذ انفشػٙ  ذؼذٚم عؼش انؼمذ انًاَذح انغهطحٚجة ػهٗ  إرا كاٌ  سجذان

فًٛا  انؼاو، يمذو انًُالصحجذٚذ أػهٗ. ٚجة ػهٗ ان زا إرا كاٌ عؼش انًرؼٓذ انفشػٙل عؼش انؼمذ ْؼذ  انجذٚذ ألم ٔلذ ٚ   عؼش انًرؼٓذ انفشػٙ

ُفّز فٙ غعٌٕ  نذٖ انغهطح انًاَذح َغخح ،نكم يرؼٓذ فشػٙ يذسج فٙ انمائًح أٔ يرؼٓذ فشػٙ تذٚم يؼرًذٚرؼهك  ػٍ كم ػمذ فشػٙ ي 

ػهٗ انشكم انفشػٙ . ٚجة أٌ ٚكٌٕ انؼمذ انغثد ٔاألدذ ٔانؼطالخ انمإََٛح، يٍ ذمذٚى ػمذ فشػٙ نًرؼٓذ فشػٙ، تاعرثُاء أٚاو ػششج أٚاو

 انرانٙ:

 (2)اَظش انصفذح 
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 ػمذ فشػٙ

لائًح تًٕجة )ششاكح ذركٌٕ يٍ( )فشد ًٚاسط ٔ ، يٍ لثم ٔتٍٛ ششكح يُظًح20..........، ...... أتشيد ْزِ االذفالٛح فٙ ْزا انٕٛو يٍ

ًح ٔششكح يُظ  .................................، فٙ )أدخم انؼُٕاٌ انكايم( ٚغًٗ يٍ اٌٜ فصاػذاً "انًرؼٓذ" انًٕجٕد  األػًال انرجاسٚح تاعى(

، انًٕجٕد "انًرؼٓذ انفشػٙتاعى " يٍ اٌٜ فصاػذاً فشد ًٚاسط األػًال انرجاسٚح( ٚ شاس إنّٛ ذركٌٕ يٍ( )ٔلائًح تًٕجة لٕاٍَٛ )ششاكح 

 انكايم( ......................................،)أدخم انؼُٕاٌ  فٙ

 

 :يا ٚهٙ ، ٚرفماٌ ػهَٗشٓذ ػهٗ أٌ انًرؼٓذ ٔانًرؼٓذ انفشػٙ ٔفماً نالػرثاساخ انًزكٕسج فًٛا تؼذ

 

يٍ يٕاصفاخ  مغىسلى انجًٛغ االػًال انًذذدج فٙ  إلكًال ٔانًٕاد انًطهٕتحٕٚافك انًرؼٓذ انفشػٙ ػهٗ ذٕفٛش جًٛغ انؼًانح  .1

ح انؼُٕاٌ يأخٕراٌ يٍ صفذ ٔسلى انًششٔعانؼٌُٕ انكايم نهًششٔع ) ـٔن ٔاإلظافاخ سلىإنٛٓا فّٛ  ٔانخطػ انًشاس( )اعى انؼماس

ذ كًا أدسجٓا )اعى انًُٓذط انًؼًاس٘ أٔ انًُٓذط( تًثهغ .........$  غانخاصح تانًششٔع(. جًٛ ًَ ٕٔٚافك ْزِ انًٕاصفاخ ذ ؼرَ

انشلى اإلظافٙ أٔ  اٜذٛح: انثذائمػهٗ دفغ انًثهغ انًزكٕس نهًرؼٓذ انفشػٙ يماتم انؼًم انًزكٕس. ٚشًم ْزا انغؼش  انًرؼٓذ

 (sهٙ )انركًٛ

انًٕاصفاخ )تًا فٙ رنك جًٛغ  يغثمًا،ٕٚافك انًمأل انفشػٙ ػهٗ االنرضاو أٔ انرمٛذ تانًمأل تششٔغ انخطػ انًٕظذح   - أ

جًٛغ االنرضاياخ  رؼٓذانً ٔٔ.. ٔأٌ ٚرذًم ٔاعى اإلظافاخ (ٔانرٙ ذُطثك ػهٗ يُٓرّّٛ انششٔغ انؼايح انٕاسدج ف

ٔٚشاس إنٛٓا فًٛا تؼذ تاعى  انًاَذح،ٚرخزْا تًٕجة ذهك انًغرُذاخ نهغهطح أٔ ٚؼًم تٓا أٔ ػهٛٓا  ٔانرٙ ٚغرُذٔانًغؤٔنٛاخ 

ػهٗ  طثك فمػغٓا أٔ تًٕجة انمإٌَ انًتًٕجة ششٔإال تانمذس انز٘ ذكٌٕ فّٛ األدكاو انٕاسدج فّٛ  "،"انغهطح انًاَذح

 انًرؼٓذ.

 جًٛغرؼٓذ انفشػٙ ثمًا ٔأٌ ٚرذًم انًششٔغ انًغرُذاخ انًٕظذح يغت رؼٓذ انفشػٙاالنرضاو ذجاِ انً ػهٗ رؼٓذٕٚافك انً - ب

 نهًمأل،االنرضاياخ ٔانًغؤٔنٛاخ انرٙ ذرذًهٓا انغهطح انًاَذح نهفٕص يٍ لثم ششٔغ انًغرُذاخ انًٕصٕفح عاتمًا ذفرشض 

 إال تانمذس انز٘ ذرعًُّ األدكاو تًٕجة ششٔغٓا أٔ تًٕجة انمإٌَ انًطثك فمػ ػهٗ انغهطح انًاَذح.

 

ذدِ انغهطح انًاَذح تطشٚمح يُظًح درٗ ٚرًكٍ انًرؼٓذ انفشػٙ يٍ تذء ٕٚافك انًرؼٓذ ػهٗ تذء ٔيالدمح ٔاعركًال انؼًم انز٘ ذذ .2

ٕٚافك  كراتًٛا،ٔ شفًٓٛا أ انًرؼٓذ،تُاًء ػهٗ إشؼاس يٍ  رنك،انؼًم انًٕصٕف فٙ ْزا انؼمذ انفشػٙ ٔيالدمرّ ٔإكًانّ ٔفٙ يماتم 

ذأل اإلَجاص انرٙ تطشٚمح يُظًح ٔفمًا نجػهٗ تذء انؼًم انًٕظخ فٙ ْزا انؼمذ انفشػٙ ٔيالدمرّ ٔإكًانّ  انًرؼٓذ انفشػٙ

انؼاو نكم تُذ ػًم يٍ تُٕد انؼمذ انفشػٙ، تُاًء ػهٗ االػرثاس نـهراسٚخ أٔ انٕلد انز٘ ذذذدِ انجٓح انًاَذح إلذًاو  ًرؼٓذٚذذدْا ان

 انؼًم تأكًهّ.

 

دنٛم ػهٗ ذأيٍٛ ذؼٕٚط  انفشػٙ،ؼمذ ٕٚافك انًرؼٓذ انفشػٙ ػهٗ ذضٔٚذ انًرؼٓذ، فٙ غعٌٕ فرشج صيُٛح يؼمٕنح تؼذ ذُفٛز ان .3

ذمذًٚٓا إنٗ  حذذٔد انًطهٕتٔفٙ انيٍ انُٕع انًغؤٔنٛح انؼايح ٔذأيٍٛ ظشس انًهكٛح  دنٛمكًا ْٕ يطهٕب تًٕجة انمإٌَ ٔانؼًال 

 انغهطح انًاَذح يٍ لثم انًرؼٓذ.

 

ٕٚافك انًرؼٓذ ػهٗ أٌ ذكٌٕ كم يطانثح يماتم انخذياخ انًمذيح أٔ انًٕاد انرٙ لذيٓا انًرؼٓذ إنٗ انًرؼٓذ انفشػٙ غٛش عهًٛح  .4

انز٘ َشأخ فّٛ  انرمًٕٚٙ( ٕٚياً تؼذ انشٓش 40)صذٛذح( إال تئشؼاس كراتٙ يٍ لثم انًرؼٓذ إنٗ انًرؼٓذ انفشػٙ خالل األستؼٍٛ )

 انًطانثح. 

 

 انًاَذح نهؼًم انكايم. ٔانجٓح )انغهطح(يششٔغ ترُفٛز ػمذ ػاو تٍٛ انًرؼٓذ  ْزا االذفاق .5
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 انٕٛو ٔانغُح األٔنٗ انًكرٕتح أػالِ.ٔإثثاذًا نزنك، لاو انطشفاٌ ترُفٛز ْزِ االذفالٛح فٙ 

 

 

 انخرى

 )اكرة اعى انًرؼٓذ انفشػٙ ُْا(

 ذًد انشٓادج يٍ لثم: ....................................................................

 ذاسٚخٓا انًصشح تّ دغة األصٕل

 .........اكرة االعى: ....................................................

 

 

 انخرى

 )اكرة اعى انًرؼٓذ ُْا(

 ذًد انشٓادج يٍ لثم: ....................................................................

 ذاسٚخٓا انًصشح تّ دغة األصٕل

 االعى: .........................................................................

 

 ..........................................................................االعى: 

 


