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 وثيقة التأهيل املسبق 

تقديم خدمات تشغيل و لعقود تقديم خدمات 

صيانة جتهيزات منظومة القوى الكهربائية و 

ملواقع حمطات  مع اخلدمات املرافقة التكييف

   البث لشركة مين موبايل للهاتف النقال

 
 للهاجف الىقال شركت يمن موبايل : صاحب العنل إصه
ثوديم خدمات جشغيل بسق  لقود  الحأهــــيل امل :املشـزًع إصه

و صيانة ثجهيزات منظدمة الودى الكهربائية و 

الحكييف ملداقع محطات القث لشركة يمن 
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 إعالن/الدعوة -القسم الاول :   

 صادسػِ ششمح َِٝ ٍ٘تاٝو ىيٖاذف اىْقاه)ش.ً.ٛ.ع(

(  23  ( َٔ ايال٥ش١ ايتٓفٝر١ٜ يكإْٛ املٓاقصات ٚاملصاٜدات زقِ   219   اسهاّ املاد٠  اضتٓادا اىل

 خدَات تػػٌٝ ٚ صٝا١ْ تكدِٜغسن١ يًذ١ٗ َطو ٚاضتدداّ قٛا٥ِ املٛزدٜٔ اٚ ّ  ّ 2007  يط١ٓ 

ٚاالضتػازٜني ايرٜٔ ضبل تأًِٖٝٗ غسٜط١ اعدادٖا جتٗٝصات َٓع١َٛ ايك٣ٛ ايهٗسبا١ٝ٥ ٚ ايتهٝٝف

 ٚفكًا ملبادئ ايػفاف١ٝ ٚاملٓافط١ ايعادي١ .

يًتأٌٖٝ املطبل يًػسنات ٚايساغبني  دع٠ٛ عالٕس غسن١ مئ َٛباٌٜ يًٗاتف ايٓكاٍ إْصاٍ إٜط -

جتٗٝصات َٓع١َٛ ايك٣ٛ  خدَات تػػٌٝ ٚ صٝا١ْ تكدِٜ َؤًٖنيتطذٌٝ إلْػا٤ قا١ُ٥ اييف 

 نٌ َٔ يفيًٗاتف ايٓكاٍ  ٛباٌٜيػسن١ مئ َملٛاقع ستطات ايبح    ايهٗسبا١ٝ٥ ٚ ايتهٝٝف

 اذتدٜد٠(_احملٜٛت_سذ١_ايبٝطا٤( ٚ ايكطاع ايجاْٞ  عُسإ_إب_ ذَاز  ايكطاع األٍٚ

 : نايتايٞ

+  َٛيدات نٗسبا١ٝ٥  تػػٌٝ ٚ صٝا١ْ جتٗٝصات ايك٣ٛ ايهٗسبا١ٝ٥ ٚ ايتهٝٝف-1

أْع١ُ ختصٜٔ  + َٛسدات نٗسبا١ٝ٥+  َٓعُات نٗسبا١ٝ٥ أْع١ُ خالٜا مشط١ٝ + 

َٓعَٛات ايتهٝٝف ٚ +  ايتشهِ ٚ اذتُا١ٜ نبا٥ٔ+   َٓعَٛات ايتأزٜض + طاق١اي

أعُاٍ ايرتنٝبات  ٚ+ فشص ٚ إضتالّ ٚ تػػٌٝ ايتذٗٝصات يًُٛاقع ادتدٜد٠  ايتربٜد

 .( اإلضاف١ٝ ٚ اإلسالٍ

يًُٛاقع +  ٚ متٜٛٔ ايدٜصٍ ارتدَات املسافك١ ألعُاٍ ايتػػٌٝ ٚ ايصٝا١ْ  تٛفري-2

َطاْد٠+ خدَات أخس٣  + خدَات إداز١ٜ ٚ ف١ٝٓ از ألغساض ايصٝا١ْتٛفري قطع ايػٝ

  (سطب ايطًب

دٚاّ خالٍ اي يػسا٤ ٚثٝك١ ايتأٌٖٝع٢ً ايساغبني املػازن١ يف ايتأٌٖٝ تكدِٜ طًباتِٗ ارتط١ٝ  -

لسُ  –ثدثسر ثٌّشضش٠جس ٚثٌّخجصْ  –ششوز ٠ّٓ ِٛدج٠ً  :ايسمسٞ إىل ايعٓٛإ ايتايٞ 

 .ثٌضٍفض٠ْٛع دجٌجشثف شجسثٌّشضش٠جس  

 طًبجيب تكدِٜ َتطًبات ايتأٌٖٝ يف ظسٚف َػًك١ , ع٢ً إ ٜتِ ازفام املتطًبات ايتاي١ٝ َع  -

 : ايتأٌٖٝ

 .) ايتطذٝالت ايكا١ْْٝٛ  طبكا يًكٛاْني ذات ايعالق١ 

  مماث١ً َؤٜد٠ بٛثا٥ل تؤند ذيو . خدَاتارترب٠ ايطابك١ يف تٓفٝر 

 . ايكدز٠ ايف١ٝٓ َٔ سٝح ايتٓفٝر 

  املاي١ٝ .ايكدز٠  

 . ضذٌ عٔ املٓاشعات  إٕ ٚدد( يف ارتُظ ايطٓٛات األخري٠ 
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    . سل ايػسن١ طًب أٟ ٚثا٥ل اٚ بٝاْات أخس٣ اذا تطًب االَس ذيو َٔ 

قطِ املػرتٜات   –اداز٠ املػرتٜات ٚاملداشٕ  –ع٢ً إ تكدّ ٖرٙ ايٛثا٥ل اىل غسن١ مئ َٛباٌٜ   -

املٛافل  ايجالثا٤اذتادٟ عػس صباسا َٔ ّٜٛ  مبٛعد أقصاٙ ايطاع١ ايتًفصٜٕٛبادتساف غازع 

 ّ ٖٚٛ املٛعد ايٓٗا٥ٞ ايرٟ ضٝتِ ف١ٝ اثبات املتكدَني .17/03/2015

ضٝتِ إدسا٤ ايتكِٝٝ ٚفكا ألضظ ايتكِٝٝ  احملدد٠ يف ٚثٝك١ ايتأٌٖٝ ٚاملعد٠ عرب دت١ٓ ف١ٝٓ  -

ٚايبت طبكا  َتدصص١ ٚضٝتِ اغعاز مجٝع املتكدَني بايٓتا٥ر ساٍ االْتٗا٤ َٔ ايتكِٝٝ

 يإلدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ .

 

 

 حعليماث ملقدمي طلباث الخأهيل -القسم الثاوي :
 -:  ْطام ايتكدِٜ -1

َٔ ساغبني ًتف ايٓكاٍ ايدع٠ٛ يًتأٌٖٝ املطبل يٜطس غسن١ مئ َٛباٌٜ يًٗا 1-1

ضُٔ قا١ُ٥  ِٗيف تطذًٝطات ٚ ايػسنات ٚ َهاتب ارتدَات ايف١ٝٓ املؤض

تػػٌٝ ٚ صٝا١ْ جتٗٝصات َٓع١َٛ ايك٣ٛ ت خدَاأعُاٍ املؤًٖني  يتٓفٝر 

يف ايكطاعني املٛضشني يف  ٚ ارتدَات املسافك١ هلا ايهٗسبا١ٝ٥ ٚ ايتهٝٝف

 هلرٙ ايٛثٝك١.نُا مت ٚصفٗا يف ايكطِ  ارتاَظ اإلعالٕ ٚ 

ع١ًُٝ اييت تطُٔ اي ٞبٌ ٖ,  يتأٌٖٝ املطبل يٝطت ضُاْا يًعٌُع١ًُٝ ا 1-2

تصبح َؤ١ًٖ يٝتِ اضتدعاؤٖا إىل ٕ ا َطبكًا أايػسنات اييت ٜتِ تأًٖٝٗ

 ارتد١َٖرٙ تهٕٛ , عٓدَا  املساد٠ ارتد١َيتٓفٝر تكدِٜ عسٚض أضعاز 

 .غسن١ مئ َٛباٌٜ َٔ قبٌ َطتكبال َطًٛب١ 

يف ايكطاعني ايتأٌٖٝ دتُٝع َٛاقع غسن١ مئ َٛباٌٜ عُاٍ أ تهٕٛ 1-3

ٜد ايفا٥ص املرنٛزٜٔ َعا يتشدٜد املؤًٖني يًُٓافط١ ع٢ً املٓاقص١ السكا يتشد

أٚ حتدٜد فا٥صٜٔ إثٓني ٜتِ  ايٛسٝد يتكدِٜ ارتدَات املطًٛب١ يف نال ايكطاعني

 ٜساٙ صاسب ايعٌُ َٓاضبا. تٛشٜعُٗا يتكدِٜ ارتدَات املطًٛب١ فا٥ص يهٌ قطاع مبا

 

 ]  2 2015/    [-زقِ ايدع٠ٛ يًتأٌٖٝ : 1-4

 

 ذاتٞ -:ايتٌُٜٛ  -2

 

  -أ١ًٖٝ َكدَٞ طًبات ايتأٌٖٝ: -3
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غسن١ أ١ًٖٝ  َؤضط١ أٚ أٚ  ف١ٝٓ َهتب خدَات أٟ كدّ طًب ايتأٌٖٜٝكصد مب    3-1   

 .أٚ ممًٛن١ يًدٚي١

أْ ِؼج١٠ش ثٌضأ١ً٘ ثٌّشجس إ١ٌٙج فٟ ٘زٖ ثٌٛث١مز  صطذك ػٍٝ ِمذَ طٍخ    3-2

 .ايرٟ ضٝٓذِ َع٘ السكًا ايعكدايتأٌٖٝ دتُٝع أدص٤ 

تٗا ملس٠ ٚاسد٠ ع٢ً َكدّ طًب ايتأٌٖٝ املػازن١ بع١ًُٝ ايتأٌٖٝ املطبل ذا  3-3

بصٛز٠ َٓفسد٠. ٚ إذا غازى َكدّ طًب ايتأٌٖٝ يف أنجس َٔ طًب يًتأٌٖٝ يف ع١ًُٝ 

 ايتأٌٖٝ املطبل ذاتٗا, عٓد ذيو تعترب ناف١ طًبات ايتأٌٖٝ املػازى بٗا غري َؤ١ًٖ.

إٕ أٟ د١ٗ ضبل ٚإٔ اعتربت غري َؤ١ًٖ َٔ قبٌ صاسب ايعٌُ ألضباب تعٛد   3-4

دازٟ ٚاملايٞ يًُػازٜع املُٛي١ َٔ قبٌ صاسب ايعٌُ فًٔ ٜهٕٛ ملُازضات ايفطاد اإل

 َؤٌٖ إلزضا٤ ايعكد عًٝ٘.

جيب إٔ ال ٜهٕٛ قد صدز سعس حبل َكدَٞ ايطًبات َٔ املػازن١ يف    3-5

 املٓاقصات َٔ ادتٗات املدتص١ قاًْْٛا يف ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ .

ساز أًٖٝتِٗ بصٛز٠ ع٢ً َكدَٞ طًبات ايتأٌٖٝ تأَني األدي١ اييت تجبت اضتُ 3-6

 َسض١ٝ يصاسب ايعٌُ, َت٢ تطًب ذيو .

 , َع عدّ اإلخالٍحيل ملكدّ طًب ايتأٌٖٝ إٔ ٜهٕٛ ساَال دتٓط١ٝ أٟ دٚي١  3-7

ٜهٕٛ َكدّ  ,ايتأٌٖٝ ات( َٔ ايتعًُٝات ملكدَٞ طًب8-3بأسهاّ ايفكس٠  

طًب ايتأٌٖٝ ساَال دتٓط١ٝ دٚي١ َا أذا نإ َٛاطٓا يف تًو ايدٚي١, أٚ 

أٚ َؤضط١ َطذ١ً ٚتعٌُ ٚفل ايكإْٛ يتًو ايدٚي١, مبٛدب املٛاد غسن١ 

 املػاز إيٝٗا يف ٚثا٥ل ايتأضٝظ ٚٚثا٥ل ايتطذٌٝ هلا.

َٔ املُهٔ زفض َػازن١ َكدَٞ طًب ايتأٌٖٝ َٔ دٍٚ َؤ١ًٖ , إذا ٚدد  3-8

سعس بايتعاٌَ ايتذازٟ َع دٚي١ املػازى , صادز َٔ ادتٗات املدتص١ قاًْْٛا 

 ١ُٝٓٝ.يف ادتُٗٛز١ٜ اي

   ايجاْٜٛنيدٗات ايتعاقد  جيب إٔ ال ٜهٕٛ ملكدّ طًب ايتأٌٖٝ مبا يف ذيو 3-9

تطازب يف املصاحل, سٝح ٜعترب يًُتكدّ تطازب يف املصاحل يف  َٔ ايباطٔ (

 اذتاالت ايتاي١ٝ:

رتدَات إذا غازى ناضتػازٟ يف إعداد ايتصاَِٝ أٚ املٛاصفات ايف١ٝٓ  - أ

 ل ٖرٙ.ذات ايعالق١ بع١ًُٝ ايتأٌٖٝ املطب

نإ د١ٗ تابع١ يٓفظ اجملُٛع١ االقتصاد١ٜ أٚ املاي١ٝ اييت قاَت  إذا  -ب

أٟ  ٚتٟٓٛ املػازن١ يف تٓفٝر ألٟ َٔ ارتدَات املطًٛب١بايعٌُ االضتػازٟ 

  .ٜتعًل بأٟ َٓٗا, أٚ تصٓٝع ٚجتٗٝص ايطًع يعكد  َٓٗا
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 ١ألٟ َٔ ارتدَات املطًٛبنإ د١ٗ تكدّ خدَات اضتػاز١ٜ يعكد  إذا -ز   

ذات ايعالق١ بع١ًُٝ ايتأٌٖٝ املطبل ٖرٙ, أال أذا اضتطاع إثبات عدّ ٚدٛد 

 ًَهٝ٘ َػرتن٘ َؤثس٠ أٚ ضٝطس٠ اٚ تأثري.

 ٚقٛعِٗ حتت َع١ً املًه١ٝ أٚ اإلداز٠ املػرتن١ َع أٟ د١ٗ َٓافط١ -د

 غسن١ اتصاالت يف زتاٍ اهلاتف ايٓكاٍ يف ايطٛم احمل١ًٝ( يصاسب ايعٌُ 

ِ أٚ ٜطتًِ دعًُا َباغسًا أٚ غري َباغس َٔ ٖرٙ ادت١ٗ اٚ إٔ يف ايُٝٔ  اٚ اضتً

ٜهٕٛ ٖٓاى متجٌٝ قاْْٛٞ َػرتى ألغساض ع١ًُٝ ايتأٌٖٝ املطبل ٖرٙ

 

 -أ١ًٖٝ ايطًع ٚارتدَات ذات ايص١ً:  -4

 

ذات دٛد٠ عاي١ٝ طبكا  املطًٛب١ دَاتارتكطع ايداخ١ً يف اياملٛاد ٚ  جيب إ تهٕٛ  1 -4 

ٚ نريو اآلالت ٚ املعدات ٚ ايعدد ٚ  , مئ َٛباٌٜ  ملطًٛب١ َٔ قبٌ غسن١يًُٛاصفات ايف١ٝٓ  ا

 األدٚات املطاعد٠ .

 

تٓفٝر ارتدَات بيصاسب ايعٌُ اذتل بايطُاح يًُؤضطات ٚاألغداص َٔ ناف١ ايدٍٚ   2 -4

متٓع  ٚناضتجٓا٤ . اٚ تكدِٜ ارتدَات يًُػازٜع املُٛي١ َٔ قبٌ غسن١ مئ َٛباٌٜ املطًٛب١

املٓاقصات يف ساي١ إ ايتػسٜعات اٚ  ت يف ايدٍٚ اٚ ايطًع املصٓع١ يف ايدٍٚ َٔ املػازن١ يفاملؤضطا

ايتعًُٝات ايسمس١ٝ ايطاز١ٜ حتعس دٚي١ صاسب ايعٌُ َٔ إقا١َ ايعالقات ايتذاز١ٜ َع تًو 

 ايدٚي١ . 

 
 

 -أقطاّ ٚثا٥ل ايتأٌٖٝ املطبل : -5

 

ٚ جيب إٔ , ط١ اقطاّ  ٚنُا َبني أدْاٙ تتأيف ٚثا٥ل ايتأٌٖٝ املطبل يًُتكدَني َٔ مخ 5-1

تعًُٝات ملكدَٞ طًبات ايتأٌٖٝقطِ ( َٔ 7تكسأ َع أ١ٜ تعدٜالت تصدز مبٛدب ايفكس٠  

  

  

  

  

  تػػٌٝ ٚ صٝا١ْ جتٗٝصات َٓع١َٛ ايك٣ٛ ايهٗسبا١ٝ٥ 

 ايتهٝٝفٚ 
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مل  إذانتُاٍ ٚثا٥ل ايتأٌٖٝ املطبل  َٚالسكٗا عدّ إإٕ صاسب ايعٌُ غري َطؤٍٚ عٔ   5-2

ايعٌُ يف ايدع٠ٛ يطًب ايتكدِٜ تهٔ قد اضتًُت َباغس٠ َٔ املصادز احملدد٠ َٔ قبٌ صاسب 

 ٚايتأٌٖٝ املطبل.

يف ٚثا٥ل , ٚايػسٚط, ٚاملٛاصفات ضتُازاتع٢ً املتكدّ فشص ٚ دزاض١ ناف١ ايتعًُٝات, ٚاإل 5-3

إٕ فػٌ املتكدّ يف تكدِٜ ناف١ املعًَٛات ٚايٛثا٥ل املطًٛب١ يف تًو ايٛثا٥ل قد ايتأٌٖٝ املطبل ٚ 

 .ٜٓذِ عٓ٘ زفض طًب٘ يًتأٌٖٝ املطبل

 -تٛضٝح ٚثا٥ل ايتأٌٖٝ املطبل: -6

 

يف ساي١ اذتاد١ يتٛضٝح أٚ تفطري أٟ َٔ املعًَٛات ايٛازد٠ يف ٚثا٥ل ايتأٌٖٝ املطبل جيب  6-1

  -: ع٢ً َكدّ طًب ايتأٌٖٝ املسغح إٔ ٜساضٌ صاسب ايعٌُ ع٢ً ايعٓٛإ االتٞ

 ىيٖاذف اىْقاه. ششمح َِٝ ٍ٘تاٝو  

  ] اىرنْ٘ى٘جٞا ٗ اىَؼيٍ٘اخ ٍذْٝح -شاسع اىريفزُٝ٘ [اىؼْ٘اُ:  

 ]00967[

 ]          اٍاّح اىؼاصَح-صْؼاء[اىَذْٝح: 

  ]اىجَٖ٘سٝح اىَْٞٞح  [اىذٗىح: 

 ]01337888 [اىٖاذف: 

  ]01337999 [اىفامس : 

yeww.yemenmobile.com.wاىؼْ٘اُ األىنرشّٜٗ: 

ٚ االضتفطازات حتسٜسٜا ع٢ً إٔ  اإلٜطاحع٢ً صاسب ايعٌُ االضتذاب١ ألٟ َٔ طًبات  6-2

( أٜاّ عٔ املٛعد ايٓٗا٥ٞ الضتالّ طًبات ايتأٌٖٝ 5تصٌ تًو االضتفطازات يف َٛعد ال ٜصٜد ع٢ً  

 املطبل. 

بصددٖا  ٚ إدابت٘ايتأٌٖٝ ع٢ً صاسب ايعٌُ إزضاٍ صٛزٙ َٔ اضتفطازات َكدَٞ طًبات  6-3

اىل ناف١ َكدَٞ طًبات ايتأٌٖٝ ايرٜٔ قاَٛا باضتالّ ٚثا٥ل ايتأٌٖٝ املطبل بصٛز٠ َباغس٠ َٔ 

 ادت١ٗ املطتفطس٠.  إضِصاسب ايعٌُ دٕٚ ذنس 

تعدٌٜ ع٢ً ٚثا٥ل ايتأٌٖٝ املطبل يف ض٤ٛ  إدسا٤ازتأ٣ صاسب ايعٌُ اذتاد١ اىل  إذا 6-4

( َٔ تعًُٝات 7ذيو عُال بأسهاّ ايفكس٠   إدسا٤أٌٖٝ فعًٝ٘ اضتٝطاسات َكدَٞ طًبات ايت

 ( َٔ تًو ايتعًُٝات.2-12ملكدَٞ طًبات ايتأٌٖٝ ٚاحملددات بايفكس٠  

http://www.yemenmobile.com.ye/
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 -تعدٌٜ ٚثا٥ل ايتأٌٖٝ املطبل:-7   

تعدٌٜ ع٢ً ٚثا٥ل ايتأٌٖٝ املطبل يف أٟ َٛعد ٜطبل املٛعد  إدسا٤ حيل يصاسب ايعٌُ  7-1

 ت ايتأٌٖٝ املطبل َٔ خالٍ اصداز ًَشل بايٛثا٥ل.ايٓٗا٥ٞ   الضتالّ طًبا

أٟ ًَشل ٜصدز َٔ صاسب ايعٌُ  ٜعترب دص٤ َٔ ٚثا٥ل ايتأٌٖٝ املطبل ٚجيب إٔ ٜتِ  7-2

إزضاي٘ اىل ناف١ َكدَٞ طًبات ايتأٌٖٝ ايرٜٔ قاَٛا باضتالّ ٚثا٥ل ايتأٌٖٝ املطبل َٔ صاسب 

 ايعٌُ حتسٜسٜا.

ملد٠ ايالش١َ يألخر بٓعس االعتباز ايتعدٜالت يف املًشل عٓد َكدَٞ طًبات ايتأٌٖٝ ا اعطا٤  7-3

يطًب ايتأٌٖٝ املطبل, حيل يصاسب ايعٌُ متدٜد املٛعد ايٓٗا٥ٞ الضتالّ طًبات ايتأٌٖٝ  إعدادِٖ

 املطبل.  

 

 : نًف١ ٚثا٥ل طًب ايتأٌٖٝ املطبل -8

 

ايتأٖٝدٌ املطدبل ٚيدٔ     ٜتشٌُ َكددّ طًدب ايتأٖٝدٌ ايهًفد١ ايهًٝد١ ايٓامجد١ عدٔ إعدداد ٚتكددِٜ طًدب          

 ٜتشٌُ صاسب ايعٌُ أ١ٜ َطؤٚي١ٝ عٔ ذيو َُٗا ضتطفس عٓ٘ ْتا٥ر ايتأٌٖٝ املطبل.

 : يػ١ طًب ايتأٌٖٝ املطبل-9

طًب ايتأٌٖٝ املطبل ٚناف١ املساضالت ٚايٛثا٥ل املتبادي١ بني َكدّ طًب ايتأٌٖٝ ٚصاسب ايعٌُ 

يداع١ُ ٚاملطبٛعات اييت تػهٌ دص٤ َٔ طًب ألٟ َٔ ايٛثا٥ل اب١ٝ ضتهٕٛ حتسٜسٜا ٚ بايًػ١ ايعس

ايتأٌٖٝ املطبل

 : تٛقٝع طًب ايتأٖبٌ املطبل ٚعدد ايٓطذ املطًٛب تكدميٗا -10

 

ْطد١ أص١ًٝ ٚاسد٠ ٚايتأغري عًٝٗا بعباز٠ ْطد١ أص١ًٝ.  إعدادع٢ً َكدّ طًب ايتأٌٖٝ  10-1

دداّ سرب ٜصعب َطش٘ ٚ إٔ باضتدداّ ايطابع١ أٚ باضت إَاٜتِ نتاب١ طًب ايتأٌٖٝ املطبل 

 ٜهٕٛ َٛقعا َٔ غدص شتٍٛ بايتٛقٝع بايٓٝاب١ عٔ َكدّ طًب ايتأٌٖٝ.

 

ع٢ً َكدّ طًب ايتأٌٖٝ  تكدِٜ  ثالخ ْطذ َصٛز٠ َٔ ايٓطد١ األص١ًٝ يطًب ايتأٌٖٝ  10-2

. يف ساي١ ظٗٛز اختالف بني إضاف١ٝاملطبل املٛقع١, ٚايتأغري عًٝٗا بصٛز٠ ٚاضش١ بعباز٠ ْطد١ 

 ٓطد١ األص١ًٝ ٚايٓطذ املصٛز٠ , ٜتِ اعتُاد ايٓطد١ األص١ًٝ.اي
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 :ختِ ٚتعًِٝ طًبات ايتأٌٖٝ املطبل -11

 

ًٓطام ناَاًل يف َعسٚف كدّ طًب ايتأٌٖٝ املطبل يُٜإٔ  َكدّ طًب ايتأٌٖٜٝطًب َٔ  11-1

 ( َٔ ايتعًُٝات ملكدَٞ طًبات ايتأٌٖٝ.  3-1ٚاسد , ٚاملػاز ايٝ٘ يف ايفكس٠  

ع٢ً َكدّ طًب ايتأٌٖٝ ٚضع ايٓطد١ األص١ًٝ ٚايٓطذ اإلضاف١ٝ يطًب ايتأٌٖٝ املطبل  11-2 

 يف َػًف َػًل ٚشتتّٛ بايػُع االمحس ٚ َؤغس عًٝ٘ األتٞ: 

 ٚعٓٛإ َكدّ طًب ايتأٌٖٝ . إضِأ ( 

 ( َٔ ايتعًُٝات ملكدَٞ طًبات ايتأٌٖٝ. 1-12ٚعٓٛإ صاسب ايعٌُ مبٛدب ايفكس٠    إضِب( 

 ايدع٠ٛ . أٚع٠ٛ يًتأٌٖٝ املطبل نُا ٖٛ ستدد يف االعالٕ ز( زقِ ايد

ئ ٜتشٌُ صاسب ايعٌُ أ١ٜ َطؤٚي١ٝ عٔ عدّ اعتُاد أ١ٜ َػًف مل ٜهٔ َطتٛيف  11-3

 يًتأغريات املطًٛب١ أعالٙ.

 -املٛعد ايٓٗا٢٥ يتكدِٜ طًبات ايتأٌٖٝ املطبل :12

تطًُٝ٘ بايٝد  ٚ ل بايربٜد املطذٌطًب ايتأٌٖٝ تطًِٝ طًب ايتأٌٖٝ املطب ع٢ً َكدَٞ 12-1

 -ىل ايعٓٛإ ايتايٞ :إ

]

]00967[

 ]          اٍاّح اىؼاصَح-صْؼاء[اىَذْٝح: 

  ]اىجَٖ٘سٝح اىَْٞٞح  [اىذٗىح: 

 ]01337888 [اىٖاذف: 

  ]01337999 [اىفامس : 

  www.yemenmobile.com.yeاىؼْ٘اُ األىنرشّٜٗ: 

 

 اىَ٘ػذ اىْٖائٜ اىزٛ سٞرٌ فٞٔ اثثاخ اىَرقذٍِٞ :

  17/03/2015اىراسٝخ: 

 صثاحًا 11:00اى٘قد: 

بات ايتأٌٖٝ املطبل ملكدَٞ طًبات ايتأٌٖٝ مبٛدب ٚصٌ اضتالّ صادز َٔ ٜتِ تأٜٝد اضتالّ طً

 صاسب ايعٌُ.

 

حيل يصاسب ايعٌُ َت٢ َا تٛفست ي٘ ايكٓاع١ متدٜد املٛعد ايٓٗا٥ٞ يتطًِٝ طًبات  12-2

( َٔ ايتعًُٝات ملكدَٞ 7تعدٌٜ ع٢ً ٚثا٥ل ايتأٌٖٝ املطبل مبٛدب ايفكس٠   إلدسا٤ايتأٌٖٝ املطبل 
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أٌٖٝ, ٚ يف ٖرٙ اذتاي١ تبك٢ ايٛادبات ٚاذتكٛم يهٌ َٔ صاسب ايعٌُ َٚكدّ طًب طًبات ايت   

 ايتأٌٖٝ اييت ناْت ضاز١ٜ باملٛعد ايطابل ضاز١ٜ يًُٛعد ادتدٜد.

 (:12بعد املٛعد ايٓٗا٥ٞ يتطًِٝ ايطًبات احملدد يف ايفكس٠   املكد١َطًبات ايتأٌٖٝ املطبل 13

 

بعد املٛعد ايٓٗا٥ٞ يتطًِٝ طًبات ايتأٌٖٝ املطبل  كدميٜ٘تِ تأٟ طًب يًتأٌٖٝ املطبل  13-1

َٔ قبٌ  ٜتِ اخرٙ بعني اإلعتباز ئ( َٔ ايتعًُٝات ملكدَٞ طًبات ايتأٌٖٝ , 12احملدد يف ايفكس٠  

 .  صاسب ايعٌُ

 : فتح طًبات ايتأٌٖٝ املطبل -14

َكدّ  إضِألد٢ْ : ع٢ً صاسب ايعٌُ عٌُ ستطس بإدسا٤ات فتح ايطًبات ٚ عًٝ٘ تطُني باذتد ا

 طًب ايتأٌٖٝ ٚ ْٛع ايتأٌٖٝ .
 

 : ايطس١ٜ -15 
 

جيب عدّ إفػا٤ أ١ٜ َعًَٛات ذات ايعالق١ بإدسا٤ات ايتشًٌٝ يطًبات ايتأٌٖٝ املطبل  15-1

ٚايتٛص١ٝ بايتأٌٖٝ املطبل ألٟ َٔ َكدَٞ طًبات ايتأٌٖٝ أٚ أٟ غدص ال عالق١ ٚظٝف١ٝ ي٘ بٗرٙ 

 ايتأٌٖٝ املطبل  ملكدَٞ طًبات ايتأٌٖٝ. اإلدسا٤ات ٚذتني إعالٕ ْتا٥ر

االتصاٍ بصاسب ايعٌُ خالٍ ايفرت٠  املطت١ًُ حيطس ع٢ً َكدَٞ طًبات ايتأٌٖٝ 15-2

 احملصٛز٠ بني املٛعد ايٓٗا٥ٞ يتطًِٝ طًبات ايتأٌٖٝ املطبل َٚٛعد إعالٕ ْتا٥ر ايتأٌٖٝ املطبل. 

ع٢ً صاسب ايعٌُ يف قسازات٘ بػإٔ أٟ ستاٚي١ َٔ داْب َكدَٞ طًبات ايتأٌٖٝ ايتأثري  15-3

اعتباز َكدّ طًب ايتأٌٖٝ غري  اىل إدسا٤ات ايتشًٌٝ يطًبات ايتأٌٖٝ املطبل فإٕ ذيو  ٜؤدٟ

 َؤٌٖ.

 تٛضٝح طًبات ايتأٌٖٝ املطبل16
 

حيل يصاسب ايعٌُ َت٢ َا تٛفست ي٘ ايكٓاع١ ٚألغساض تطٌٗٝ حتًٌٝ طًبات ايتأٌٖٝ  16-1

طًبات ايتأٌٖٝ تكدِٜ بعض اإلٜطاسات بصدد طًبِٗ يًتأٌٖٝ املطبل املطبل, ايطًب َٔ َكدَٞ 

ع٢ً إٔ تتِ اإلداب١ َٔ قبٌ َكدّ طًب ايتأٌٖٝ خالٍ فرت٠ ش١َٝٓ ستدد٠ ٚ َعكٛي١ . نُا إٔ أٟ 

 طًب يالضتٝطاح ٚ اإلداب١ عًٝ٘ جيب إٔ ٜتِ حتسٜسٜا.
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ت صاسب ايعٌُ باملد٠ إذا مل ٜطتذٝب َكدّ طًب ايتأٌٖٝ يتكدِٜ اإلداب١ الضتٝطاسا 16-2   

ٚايصَٔ احملدد يف طًب االضتٝطاح يصاسب ايعٌُ فطٝتِ زفض طًب ايتأٌٖٝ املطبل ملكدّ طًب 

 ايتأٌٖٝ.

 

 

: ضتذاب١ طًبات ايتأٌٖٝ املطبلإ17

زفض أٟ طًب يًتأٌٖٝ املطبل ال ٜتٛافل َع املتطًبات ايٛازد٠ يف اذتل يف  يصاسب ايعٌُ  17-1

 ٚثا٥ل ايتأٌٖٝ املطبل.

َكدّ طًب ايتأٌٖٝ ٖٛ املطؤٍٚ عٔ قساز صاسب ايعٌُ يف اعتبازٙ غري َؤٌٖ ٚذيو يف   17-2

 -اذتاالت ايتاي١ٝ:

o  

o  

o  

o 

 

o  

o  

o  

o 

 :َٓفرٜٔ َٔ ايباطٔ -18
 

ط يًتعاقد  َع دٗات َٔ ايباطٔ  ٜتٛدب ع٢ً َكدّ طًب ايتأٌٖٝ يف ساي١ ايتدطٝ 18-1

يتٓفٝر أٟ َٔ ايفكسات األضاض١ٝ املػاز إيٝٗا يف ايكطِ ايجايح ملعاٜري ايتأٌٖٝ, حتدٜد ايفكس٠ 

٠ تكدِٜ إضتُاز ايفكسات( أٚ أدصا٤ َٔ ارتدَات املطًٛب١ اييت ضٝتِ أسايتٗا اىل دٗات ثاْٜٛ٘ يف 

١ يًتعاقد َٔ ايباطٔ ستصٛز٠ فكط يف غسٜط١ إٔ تهٕٛ ارتدَات احملاي طًب ايتأٌٖٝ املطبل

ارتدَات املسافك١ أعُاٍ تػػٌٝ ٚ صٝا١ْ جتٗٝصات َٓع١َٛ ايك٣ٛ ٚايتهٝٝف   تٛفري ٚ متٜٛٔ 

 . تٛفري قطع ايػٝاز ألغساض ايصٝا١ْ , .... ٚغريٖا ( –ايدٜصٍ يًُٛاقع 



 
 

12 

 

12 

   

ايباطٔ, ا٤  ادتٗات املتعاقد َعٗا َٔ إمسع٢ً َكدّ طًب ايتأٌٖٝ حتدٜد بػهٌ ٚاضح 18-2   

ارتاص١  مبتطًبات ايتأٌٖٝ  يًذاْب  ايكاْْٛٞ املٛٚضش١ يف منٛذز   ضتُازاتٚاملتدصصني يف اإل

 يف ايكطِ ايسابع. (2ارترب٠ زقِ  ٠ إضتُاز(, منٛذز ٠1 ارترب٠ زقِ  إضتُاز

ٜتعني ع٢ً ادتٗات َٔ ايباطٔ املتدصصني اضتٝفا٤ تًو املتطًبات يًتأٌٖٝ احملدد٠ يف  18-3

 جايح َعاٜري ايتأٌٖٝ ٚ املتطًبات.ايكطِ اي

يف ٖرٙ املسس١ً ال ٜعين إٔ صاسب ايعٌُ قد قاّ بتشدٜد تٓفٝر أدصا٤ خاص١ َٔ ارتدَات  18-4

املطًٛب١ َٔ قبٌ دٗات َٔ ايباطٔ , سٝح تبك٢ تكدِٜ ارتدَات املطًٛب١ ًَص١َ ع٢ً َكدّ طًب 

تٓفٝر  يفٚ مبا ال ٜؤثس ذيو تأخري  د١ٗ ايباطٔ . ع٢ًَع أٚايتأٌٖٝ  يف مجٝع ايعسٚف اييت تٓذِ 

 ارتدَات  املطًٛب١ . 

 : تكِٝٝ طًبات ايتأٌٖٝ املطبل -19

 

ع٢ً صاسب ايعٌُ اضتدداّ ايعٛاٌَ,  ٚاآلي١ٝ, ٚاملعاٜري, ٚاملتطًبات املٛصٛف١ يف ايكطِ  19-1

ات, َٚعاٜري, ايجايح, َعاٜري ايتأٌٖٝ ٚاملتطًبات يتكِٝٝ َؤٖالت املتكدَني. ال ٜطُح باضتدداّ آيٝ

 أٚ َتطًبات أخس٣.
 

حيل يصاسب ايعٌُ إُٖاٍ االضتسافات ايط١ًٝ٦ يف َعاٜري ايتأٌٖٝ إذا ناْت ال تؤثس  19-2 

 بػهٌ َادٟ ع٢ً إَهاْٝات َكدّ طًب ايتأٌٖٝ  يتٓفٝر ايعكد.
 

َٔ ايباطٔ ايرٜٔ مت ايتعاقد دتٗات ايتدصص١ٝ يًددَات املسافك١ فكط ارترب٠  19-3

ًب ايتأٌٖٝ املطبل , جيٛش أخرٖا بٓعس االعتباز يف تكِٝٝ ايطًبات يًتأٌٖٝ املطبل , حتدٜدِٖ يف ط

أَا املٛازد املاي١ٝ دتٗات ايباطٔ  فال تطاف دزد١ تكِٝٝ ملكدّ طًب ايتأٌٖٝ ألغساض ايتأٌٖٝ 

املطبل. 

 :سل صاسب ايعٌُ يف قبٍٛ أٚ زفض ايطًبات -20

 

يًتأٌٖٝ املطبل, نريو إيػا٤ إدسا٤ات ايتأٌٖٝ يصاسب ايعٌُ اذتل بكبٍٛ أٚ زفض أٟ طًب 

املطبل ٚزفض ناف١ طًبات ايتأٌٖٝ املطبل يف أٟ ٚقت, دٕٚ حتٌُ أ١ٜ ايتصاَات جتاٙ َكدَٞ 

 طًبات ايتأٌٖٝ. 

 :ايتأٌٖٝ املطبل ملكدَٞ ايطًبات -21
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ا١َٝ ٚ ناف١ َكدَٞ طًبات ايتأٌٖٝ َٔ ناْت طًباتِٗ يًتأٌٖٝ املطبل اضتٛفت املتطًبات االيص   

ْكط١   يتشكٝل  100ْكط١ فانجس َٔ اصٌ 75سككت أٚ جتاٚشت دزد١ ايٓذاح احملدد٠ بد

َِؤًٖني َٔ قبٌ صاسب ايعٌُ ٜٚطتبعد َٔ مل حيكل دزد١ ايٓذاح  املتطًبات , ٜتِ اعتبازِٖ 

 املتطًبات االيصا١َٝ نُا ٖٞ ستدد٠ يف ايكطِ ايجايح. تًو ٚمل ٜطتٛف

 :ملطبلاإلغعاز بٓتا٥ر ايتأٌٖٝ ا22

ساٍ إصتاش صاسب ايعٌُ إدسا٤ات ايتكِٝٝ يطًبات ايتأٌٖٝ املطبل ٜتٛدب عًٝ٘ إغعاز  22-1

 ا٤ َكدَٞ طًبات ايتأٌٖٝ ايرٜٔ مت تأًِٖٝٗ َطبكا. إمسَكدَٞ طًبات ايتأٌٖٝ حتسٜسٜا ب

 

 :ايدع٠ٛ يتكدِٜ ايعطا٤ات -23

قا١ُ٥ بايػسنات املؤ١ًٖ ساٍ إعالٕ ْتا٥ر ايتأٌٖٝ املطبل تهٕٛ يد٣ صاسب ايعٌُ  23-1

َع ٚثٝك١ املعتُدٜٔ يدٜٗا ٚايرٜٔ مت تأًِٖٝٗ َطبكا ٚاييت ضٝتِ االضتفاد٠ َٓٗا يف تٛدٝ٘ ايدع٠ٛ 

يتكدِٜ ايعطا٤ات يتٓفٝر ارتدَات املطًٛب١ يهاف١ َكدَٞ طًبات يًُٓاقص١ املٛاصفات ايف١ٝٓ 

تًو ارتدَات املطًٛب١ ايتأٌٖٝ ايرٜٔ مت تأًِٖٝٗ َطبكا َٚت٢ َا ْػأت اذتاد١ يتٓفٝر 

 َطتكباًل.

يصاسب ايعٌُ ايطًب َٔ َكدَٞ ايعطا٤ تكدِٜ ضُإ ايعطا٤ بايصٝػ١ ٚاملكداز احملدد  23-2

يف ٚثا٥ل املٓاقص١, ٚع٢ً َكدّ ايعطا٤ ايفا٥ص تكدِٜ ضُإ سطٔ األدا٤ ٚنُا ستدد يف ٚثا٥ل 

املٓاقص١

 :املتػريات يف َؤٖالت َكدَٞ ايطًبات24
 

( َٔ 21تػري يف ٖٝه١ًٝ ٚب١ٝٓ املتكدّ بعد أدسا٤ ايتأٌٖٝ املطبل ي٘ مبٛدب ايفكس٠  أٟ  24-1

ايتعًُٝات ملكدَٞ طًبات ايتأٌٖٝ ٚدعٛت٘ يتكدِٜ عطا٥٘ جيب إٔ ٜكرتٕ مبٛافك١ صاسب ايعٌُ 

ع٢ً ذيو ايتػري ٚبفرت٠ َٓاضب١ تطبل املٛعد ايٓٗا٥ٞ يتكدِٜ ايعطا٤ات. تًػ٢ تًو املٛافك١ إذا 

تًو املتػريات يف ٖٝه١ًٝ ٚب١ٝٓ املتكدّ ال تًيب بػهٌ أضاضٞ َعاٜري ايتأٌٖٝ احملدد٠ يف  أتطح إٔ

ايكطِ ايجايح, َعاٜري ايتأٌٖٝ ٚاملتطًبات, أٚ إذا زآ٣ صاسب ايعٌُ أْ٘ ضٝرتتب عٔ ذيو تدْٞ يف 

 َطتٜٛات املٓافط١. 

 

ٜٚد صاسب ايعٌُ بٗا يف أٟ َتػريات يف ٖٝه١ًٝ ٚب١ٝٓ املتكدّ حتصٌ جيب عًٝ٘ إغعاز ٚتص 24-2

 ( أٜاّ َٔ تازٜذ صدٚز نتاب ايدع٠ٛ يتكدِٜ ايعطا٤ات.  7َٛعد ال ٜصٜد ع٢ً  
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 معايير الخقييم واملخطلباث -القسم الثالث 
 

 -المتطلبات االلزامية )االهلية( : -1

صٛسر سخصز ِضثٌٚز ثٌؼًّ ٚثٌسجً ثٌضججسٞ سجس٠ز  -111
 ثٌّفؼٛي. 

صٛسر ثٌذطجلز ثٌعش٠ذ١ز سجس٠ز ثٌّفؼٛي. ِغ ثسفجق ثشؼجس  -2
سسّٟ ألخش سذثد ِٓ ِصٍحز ثٌعشثةخ لذً صجس٠خ إٔضثي 

 ثٌضأ١ً٘.

 صٛسر ثٌذطجلز ثٌضأ١ٕ١ِز سجس٠ز ثٌّفؼٛي.   -3

 ٌضو٠ٛز سجس٠ز ثٌّفؼٛي .صٛسر ثٌذطجلز ث -4

صٛسر شٙجدر ثٌضسج١ً الغشثض ثٌعش٠ذز ثٌؼجِز ػٍٝ   -5
 ثٌّذ١ؼجس .

PQ2 

2-1 
إسفجق ثٌس١شر ثٌزثص١ز ثٌخجصز دّمذَ طٍخ ثٌضأ١ً٘ ِضعّٕز  -1

جء ثٌّجٌى١ٓ )ثصحجح سثط ِجي ثٌششوز( ئسّلجةّز د
ز واًل ُِٕٙ فٟ سثط ِجي ثٌششوز ٚٔسذز ِسجّ٘ز ثٚ حص

. 

شٙجدر صص١ٕف ِمذَ طٍخ ثٌضأ١ً٘ ثٌصجدسر ِٓ ٚصثسر  -2
ثٌصٕجػز ٚ ثٌضججسر سجس٠ز ثٌّفؼٛي )أْ ٚجذس صؤخز 

 ٌال٠ٌٛٚز(.

PQ2 

 +PQ1 ( ِٓ ثٌضؼ١ٍّجس ٌّمذِٟ ثٌؼطجءثس7-3ثٌجٕس١ز دّٛجخ ثٌّجدر) 3-1

PQ3 

4-1

 

( ِٓ ثٌضؼ١ٍّجس 9-3ّصجٌح وّج ِٛظح دجٌّجدر )ال  ٠ٛجذ صعجسح فٟ ثٌ
PQ1 ٌّمذِٟ ثٌؼطجءثس

5-1

 

-3ضُ ٚظؼٗ فٟ ثٌمجةّز ثٌسٛدثء ِٓ لذً صجحخ ثٌؼًّ ٚفك ثٌفمشر )ٌُ ٠
PQ1 ( ِٓ ثٌضؼ١ٍّجس ٌّمذِٟ ثٌؼطجءثس4

6-1

 

ضُ ٚظؼٗ فٟ ثٌمجةّز ثٌسٛدثء ثٚ ِسضذؼذ ِٓ لذً ثٌجٙجس ثٌّخضصز ٠ ٌُ
( ِٓ ثٌضؼ١ٍّجس 5-3لجًٔٛٔج فٟ ثٌجّٙٛس٠ز ث١ّٕ١ٌز دّٛجخ ثٌفمشٖ )
PQ1 ٌّمذِٟ ثٌؼطجءثس
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Points 25الخبرة  2   

1-2

5PQ4

7

22

35

ِ ٍيُٞ٘ سٝاه ػششٝسٝاه[، ]20,000,000 [

َْٜٝ [PQ5

8

2321

22

1  

2  

3 

PQ6

11

 

   

Points 20 -(: القدرة المالية)الوضع المالي 3

31

50

PQ713
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20

32

 ]عشزوٌ يهيىٌ ريبلريبل[، ] 20,000,000  [

3

PQ87

 

   

Points 5العقود غير المنفذة سابقاَ 4

41PQ92

42

 ]خًسة ببنًئة[  5

PQ9 

+ 

PQ10

3

 

   

Points 25العاملالجهاز  5

51PQ1111



 
 

17 

 

17 

   

   

521 
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Points 10المكتب والتجهيزات 6

61PQ38

62PQ32

 

   

Points 15و المخازن الورش المعدات واالليات و 7

71PQ125
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2-7PQ12 5

 ً صائل اليقل 3-7
 ً الشاحيات ً غريها( املزكبات)

َىعيت وسائم انُمم انحانيت و انًتىلعت نتُفيذ 

في انعمذ.انخذيت انًحذدة 

ضزيطت تىفز انحذ األدًَ  

 انًتىلعت نهًتطهباث

 

PQ12 5

- 1

 

- 75

100 

- 100

 

- 
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 طلب الخأهيل إسخماراث –القسم الرابع 

 سرَاساخجذٗه اإل

PQ1  -  ............................................................................. 21

PQ2  -  ..................................................... 22

-PQ3    ....................................... 23 

1

 PQ4 .................................................................................................. 24

2

PQ5 .................................................................................... 25 

3

PQ6-   .................................................................................... 26 

1PQ7  ................................................ 27 

2

PQ8- ......................................... 28 

1PQ9 ......................... 29 

2PQ10  .............................. 31 

PQ11 .................................................................... 2531 

- PQ12  .................................. 32

PQ1333

PQ1434 
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 PQ-1  -   ة تمذيى طهب انتأهيمإستًار
 

 
 ] أدخو اىًٞ٘/ اىشٖش/ اىسْح [اىراسٝخ: 

 

 ]أدخو اىشقٌ[سقٌ اىذػ٘ج ىيرإٞو:

 

 ......... .: ........................................ يتأٌٖٝيطًب ا اىَرقذً إسٌ

         ]ششمح َِٝ ٍ٘تاٝو ىيٖاذف اىْقاه [ىٚ: إ

 ّحِ اىَ٘قؼِٞ أدّآ ّرقذً تطيثْا ىيرإٔٞو اىفْٜ ىيخذٍاخ اىَطي٘تح ٍ٘ض٘ع اىثحث أػالٓ ٗ ّؼيِ تاألذٜ :  

تخص٘ص  ( تاىقسٌ اىثا9ّٜاىَالحق اىصادسج تَ٘جة اىفقشج )ٍِ ضَْٖا ٍغ ٍا ٝرٗثائق طية اىرإٔٞو جَٞغ ىقذ ذٌ دساسح  -1

 ]أدخو ػذد اىَالحق ٗ ذاسٝخ صذٗسٕا [ذؼيَٞاخ ىَقذٍٜ طيثاخ اىرإٔٞو ٗ ال ذ٘جذ ىذْٝا ذحفظاخ تصذدٕا. 

 

ٗاىَجٖزِٝ ألٛ جزء ٍِ اىؼقذ اىزٛ سْٞجٌ الحقا ػِ ػَيٞح اىرإٔٞو  ) ٍِ اىثاطِ (  ّحِ ٗأٛ ٍِ ٍقاٗىْٞا اىثاِّ٘ٝٞ  -2

 اىَسثق ٕزٓ:

                                                                                                                                                                                           ( ٍِ اىرؼيَٞاخ ىَقذٍٜ طية اىرإٔٞو:                                                                                           7-3ىفقشج )ىذْٝا جْسٞاخ ٍِ دٗه ٍؤٕيح تَ٘جة ا  - أ

ىجٖاخ ٍِ اىثاطِ  ٗاىَجٖزِٝ اىزٛ ذٌ ذحذٝذٌٕ ٍسثقا ألٛ ٍِ اجْسٞح ٍقذً طية اىرإٔٞو، تضَْٖا جْسٞح أٛ ٍِ  وأدخ [           
 [اىخذٍاخ راخ اىؼالقح إُ ٗجذ

 

(، ) 4-3تَ٘جة اىق٘اِّٞ ٗاىرؼيَٞاخ اىحنٍ٘ٞح ىذٗىح صاحة اىؼَو ،تَ٘جة اىفقشاخ ) ىٌ ٝصذس تحقْا قشاس تؼذً إٔيٞرْا، -ب        

   ( ٍِ ذؼيَٞاخ ىَقذٍٜ طيثاخ اىرإٔٞو.5 -3

اىَشافقح ىيخذٍح اىَطي٘تح فٜ اى٘ثٞقح  اىخذٍاخ( ٍِ ذؼيَٞاخ ىَقذٍٜ طيثاخ اىرإٔٞو ّخطط إلحاىح 18ّحِ ٗتَ٘جة اىفقشج )  -3

 :اىراىٞح ٗ/أٗ جزء ٍْٖا

ْٝ٘ٛ ٍقذً طية اىرإٔٞو  اىزٛ -حذدج ٗ ضَِ اىَؼاٝٞش اىَحذدجاىَ اىخذٍاخ اىَشافقح ىيخذٍح اىَطي٘تح فٜ اى٘ثٞقحأٛ ٍِ  وأدخ [       
 .  ] أحاىرٖا اىٚ ٍقاٗىِٞ ثاِّ٘ٝٞ ) ٍِ اىثاطِ (

و اىَسثق، ٗفٜ ٍشحيح ّحِ ّؼيِ تأّْا قَْا تذفغ أٗ سٞرٌ دفغ اىؼَ٘الخ ٗاىَْح ٗاىشسً٘  راخ اىؼالقح تئجشاءاخ اىرإٔٞ -4

 إجشاءاخ اىرؼاقذ ٗذْفٞز اىؼقذ:

 

 اىَسريٌ إسٌ

 

 اىَثيغ اىسثة اىؼْ٘اُ

اىناٍو ىنو  سٌأدخو اإل [

 ]حاىح  

أدخو سقٌ اىشاسع/  [

 ]اىَذْٝح/ اىذٗىح  

ثثد اىَثاىغ تَا [ ]حذد اىسثة  [

ٝقاتيٖا تاىشٝاه 

  اىَْٜٞ [

    

    

    

    

       

 [.غ أٝح ٍثاىغ أٗ سٞرٌ دفؼٖا الحقا أرمش ال ٝ٘جذىٌ ٝرٌ دف ارإ[ 

 

ّحِ ّذسك أحقٞرنٌ تئىغاء إجشاءاخ اىرإٔٞو اىَسثق فٜ أٛ ٗقد ٗأّنٌ غٞش ٍيزٍِٞ تقث٘ه أٛ طية ىيرإٔٞو، أٗ ذ٘جٞٔ اىذػ٘ج  -5

ة ػِ رىل أٛ ىَقذٍٜ طيثاخ اىرإٔٞو اىزٛ ذٌ ذإٔٞيٌٖ ىرقذٌٝ ػطاءاذٌٖ ، اىَشَ٘ه تئجشاءاخ اىرإٔٞو ٕزٓ، دُٗ أُ ٝرشذ

 ( ٍِ ذؼيَٞاخ ىَقذٍٜ طيثاخ اىرإٔٞو.20اىرزاٍاخ ذجآ ٍقذٍٜ طيثاخ اىرإٔٞو، اسرْادا ىيفقشج )

 

 

  ] أدخم تىقيع يًثم يقذو طهب انتأهيم انًخىل [: / اىر٘قٞغ 

  ] انكبيم نهشخص انذي قبو بتىقيع طهب انتأهيم سىأدخم اإل[ : /     سٌاإل

  ] خص انذي قبو بتىقيع طهب انتأهيمأدخم ينصب انش  [: /  اىَْصة

 

 انًفىض ببنتىقيع ببننيببة عٍ يقذو طهب انتأهيم:

 

  .]انكبيم نًقذو طهب انتأهيم سىاإل ادخم[ :/ ٍقذً طية اىرإٔٞو إسٌ

 . ] / انذونة أدخم رقى انشبرع/ انًذينة [: / اىؼْ٘اُ                                                                         

   ]  أدخم انيىو/ انشهز/ انسنة [في : /  اىرأسٝخ                                                                 
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  - نهًتطهباث انماَىَيت )االنشاييت(ة االيتثال إستًار

PQ-2

 يالحظـــــاث غيز يتىافك يتىافك انًتطهباث و

 يتى ارفاق صىرة     يطذٌ ايتذازٟ ضاز١ٜ املفعٍٛ.صٛز٠ زخص١ َصاٚي١ ايعٌُ ٚا 1

2 
َع ازفام اغعاز زمسٞ  صٛز٠ ايبطاق١ ايطسٜب١ٝ ضاز١ٜ املفعٍٛ. 

 ألخس ضداد َٔ َصًش١ ايطسا٥ب قبٌ تازٜذ إْصاٍ ايتأٌٖٝ.
 يتى ارفاق صىرة    

 صٛز٠ ايبطاق١ ايتأ١َٝٓٝ ضاز١ٜ املفعٍٛ.  3

  

 يتى ارفاق صىرة

صن١ٜٛ ضاز١ٜ املفعٍٛ.صٛز٠ ايبطاق١ اي 4  

  

 يتى ارفاق صىرة

 يتى ارفاق صىرة     صٛز٠ غٗاد٠ ايتطذٌٝ الغساض ايطسٜب١ ايعا١َ ع٢ً املبٝعات . 5

7 
ٚشاز٠ ايتذاز٠ ٚ ايصادز٠ َٔ َكدّ طًب ايتأٌٖٝ غٗاد٠ تصٓٝف 

(. خر يالٚي١ٜٛت تؤٕ ٚددإضاز١ٜ املفعٍٛ   ايصٓاع١       

 يتى ارفاق صىرة

8 

ا٤ املايهني  اصشاب زاع َاٍ إمس٠ ايرات١ٝ ارتاص١ باملتكدّ  يطًب ايتأٌٖٝ أٚ ايػسن١ َتط١ُٓ قا١ُ٥ بإزفام ايطري

 -ايػسن١( ْٚطب١ َطا١ُٖ اٚ سص١ ناًل َِٓٗ يف زاع َاٍ ايػسن١ :

- Partnership  

Given details of partners as follows: 
  
Name                                                 Nationality                      Citizenship Detai                               Shares  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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PQ3  - ة يعهىياث عٍ يمذيي طهب انتأهيم)ضزكت يُفزدة(إستًار   
 ] أدخم انيىو/ انشهز/ انسنة [اىراسٝخ: 

]أدخم انزقى  [: سقٌ اىذػ٘ج ىيرإٞو

 ]أدخم رقى انصفحة يٍ يجًىع عذد انصفحبت [فحح: اىص         

1  

2  

1  

2  
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تطغيم وصياَت تجهيشاث يُظىيت خذياث  ( : انخبزة انعايت في يجال1) رلى ة خبزةإستًار

 PQ4انمىي انكهزبائيت وانتكييف 
 املػازٜع اييت مت تٓفٝرٖا خالٍ ارتُظ ايطٓٛات األخري٠ 

 تكدّ ايٛثا٥ل املؤٜد٠ يتطًِٝ ٖرٙ املػازٜع

 ...................................................َكدّ طًب ايتأٌٖٝ : ............................. إضِ

ًعيٌان صاحب  إصه مكان العنل املشزًع اً العقد إصه الزقه
 العنل

خلدمات ًصف رلتضز 
تشػَل ًصَاىْ جتوَشات 

ظٌمْ القٌى مي
 الكوزبائَْ ًالتكََف 

 امليفذي

دًر مقدو طلب 
التاهَل)مقاًل ، 

مقاًل ادارّ عقد ، 
 مقاًل ثاىٌِ(

فرتّ التيفَذ  العقد قَنْ
 حضب العقد

تارٍخ بدء 
 العنل

تارٍخ التضلَه 
 االبتدائُ

قَنْ  *
 األعنال امليفذّ

1           

2           

3           

4           

5           

**           

 * تكدّ َطتدًصات األعُاٍ املٓفر٠

 ٌ** إذا مل ٜتطع اجملاٍ فايسدا٤ ايته١ًُ ع٢ً ٚزق١ َٓفص
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خذياث تطغيم و صياَت في يجال ( : انخبزة انتخصصيت في يجال 2) رلى ة خبزةإستًار

 PQ5تجهيشاث يُظىيت انمىي انكهزبائيت و انتكييف 
 اييت مت تٓفٝرٖا خالٍ ارتُظ ايطٓٛات األخري٠( َٔ ايكطِ ايجايح 2ٚ-2ملعاٜري احملدد٠ بايفكس٠  املُاثٌ مبٛدب اايعكٛد ذات ايطبٝع١ ٚاذتذِ  

 تكدّ ايٛثا٥ل املؤٜد٠ يتطًِٝ ٖرٙ املػازٜع

 َكدّ طًب ايتأٌٖٝ : ................................................................................ إضِ

 

 ًعيٌان صاحب العنل إصه مكان العنل املشزًع اً العقد إصه الزقه

يف دلال خلدمات ًصف رلتضز 
خدمات تشػَل ً صَاىْ جتوَشات 

مْ القٌى الكوزبائَْ ً ميظٌ
 امليفذي التكََف 

دًر مقدو طلب 
التاهَل)مقاًل ، 

مقاًل ادارّ عقد ، 
 مقاًل ثاىٌِ(

فرتّ التيفَذ حضب  قَنْ العقد
تارٍخ التضلَه  لعنلتارٍخ بدء ا العقد

 االبتدائُ
قَنْ األعنال  *

 امليفذّ

1           

2           

3           

4           

**           

 * تكدّ َطتدًصات األعُاٍ املٓفر٠

 ** إذا مل ٜتطع اجملاٍ فايسدا٤ ايته١ًُ ع٢ً ٚزق١ َٓفص١ً
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انخذياث انًزافمت في  انتخصصيت(:انخبزة 3)رلى ة خبزةإستًار
   نتطغيم و صياَت تجهيشاث يُظىيت انمىي انكهزبائيت و انتكييف

PQ6 

ج تَ٘جةة اىفقةشج)   سةرَاس ٕةزٓ اإل إٍةالء   ٗ اىرنٞٞةف  ٙ اىنٖشتائٞةح اىَْفزج ىيخذٍاخ اىَشافقح ىرشغٞو ٗ صٞاّح ٍْظٍ٘ح اىق٘ػيٚ اىجٖح  
 ( ٍِ اىقسٌ اىثاىث، ٍؼاٝٞش اىرإٔٞو ٗاىَرطيثاخ.2-3( ٍِ ذؼيَٞاخ ىَقذٍٜ طيثاخ اىرإٔٞو ٗاىفقشج ) 18-2

][

][

182][ 

][

][

11][ 

][

][][

[ ][

]

[

][ 

][

][ 

][

][

23

22

يٍ انفصم   2-3بًىجب انفمزة انًزافمت انخذيتوصف 
 . انثانث
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 PQ7 -األداء انًاني انسابك  - (1ة انىضع انًاني رلى )إستًار
 

][

][

][

][

][

123
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يعذل اإليزاداث انسُىيت  - (2رلى )انىضع انًاني ة إستًار
تطغيم وصياَت تجهيشاث يُظىيت انمىي خذياث ألعًال 

 PQ8 - انكهزبائيت وانتكييف

][

][

][

][

][][] [

* 
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انذعاوي انمضائيت غيز  - (1رلى )ًُفذة انغيز  ة انعمىدإستًار
 PQ9 -انًحسىيت

][

][

][

}  {  

][41

][41

][ []

[

]

[

][

][

][

][ 

42

42

][ ][ ][

][

][

[ 

][
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بياَاث انًُاسعاث  -( 2ًُفذة رلى )انة انعمىد غيز إستًار
 PQ10 -انمضائيت 
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نذي انًتمذو نطهب  وانًتىلع انحاني انعايم ة انجهاسإستًار
 PQ11-هيم انتأ

  وارفاق كطف رسًي ألجىر انعًال انعايهيٍ  يٍ انًؤهالث وانسيزة انذاتيتوتزفك صىر  )تزفك عمىد انعًم

) انذائًيٍ و انًتعالذيٍ او  تطغيم وصياَت تجهيشاث يُظىيت انمىي انكهزبائيت وانتكييف خذياث ضزكت تُفيذنذي 

 .(انيىيي(

 املؤهل ًتارٍخ الٌظَفْ/التخضط صهاإل الزقه
 صيٌات اخلربّ الضابقْ احلضٌل علَى

تارٍخ بدء العنل 
لدى املتقدو لطلب 

 *التأهَل 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

....      

- 

 ميهٔ اضتدداّ صفشات أخس٣ إذا تطًب األَس -

املتقدو لطلب التأهَل

املتقدو لطلب التأهَل
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 و انًخاسٌ و انىرش و وسائم انُمم نياثة انًعذاث واآلإستًار
 -PQ12 انحانيت و انًتىلعت

 

اآلالت  الزقه
 /الشاحياتًاملعدات/املزكبات/

املاركْ /العالمْ 
 التجارٍْ

ْ أً القدرّ احلنٌل
احلالْ  العدد أً احلجه

 الزاهيْ

 امللكَْ
  اصتئجارخاصْ/

 صيْ الضيع

(* Owned    * 

Rented   *  

Leased    * 

Specially 

manufactured) 
1         

2         

...         

 ايسقِ
مضاحْ  /املخشنالٌرشْ إصه

 /املخشنالٌرشْ
ذلتٌٍات 

احلالْ  العدد /املخشنالٌرشْ
 يْالزاه

 امللكَْ
عيٌان  اصتئجارخاصْ/

 /املخشنالٌرشْ

(* Owned    * Rented  

 *  Leased    * 

Specially 

manufactured) 
1         

2         

.....         

 . اإلضت٦ذاز   ضٝتِ اعطا٤ ْصف ايدزد١ يًُعدات ٚاالآلت يف ساي١ -ًَشٛظ١ :

 ميهٔ اضتدداّ صفشات أخس٣ إذا تطًب األَس. -

 يهٌ ْطام ع٢ً سد٠ نػف املُتًهات املتٛقع١ يتٓفٝر ارتد١َ املطًٛب١

 ايعدد ايطع١ / ايكدز٠/ املطاس١ املخاسن/الٌرشاآلالت ًاملعدات/املزكبات/ ّ

1    

.....    

املتقدو لطلب التأهَل

املتقدو لطلب التأهَل
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 -PQ13ة إلزار يمذو طهب انتأهيم إستًار
 

ٚادتداٍٚ صشٝش١ ْٚتشٌُ  ضتُازاتًَٛات اييت أٚزدْاٖا يف اإلْكس بأْٓا قد اطًعٓا ع٢ً غسٚط ايتأٌٖٝ ٚاملع

 َطؤٚيٝتٗا.

  املتقدو لطلب التأهَل ضِإ .1

............................................ / 

 ٚظٝفتددددددددددددددددددددددددددددددددددد٘ /............................................ .2

 ايتددددددددددددددددددٛقٝددددددددددددددددددددع/ ............................................ .3

 ددددددددددددددازٜددددددددددددددددددددددددددذ/ ............................................ايتد .4

 ارتتِ

* جيب إٔ ٜهٕٛ َكدّ ايتأٌٖٝ ٖٛ ايػدص ْفط٘ يف ساي١ أْ٘ َٔ املتكدَني األفساد, ٚيف ساي١ ايػسنات 

 املؤضط١ أٚ ادت١ٗ .ٚاملؤضطات ٜهٕٛ َكدّ ايتأٌٖٝ ٖٛ ايػدص املفٛض زمسٝا َٔ قبٌ ايػسن١ أٚ 
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............................... 

ة تفتتتىيل انًتمتتتذو نطتتتزكت يًتتتٍ يىبايتتتم بتًكيُهتتتا يتتتٍ   إستتتتًار
 PQ14-االستفسار وانتفتيص
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ل وصياهت ججهيزاث مىظومت حشغيخدماث القسم الخامس / هطاق 

  القوى الكهربائيت والخكييف والخدماث املرافقت لها

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

1  

2  

3 

 

4  

1  

2  

3  

4 
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ِٓ خالي ٘زر ثٌفمشر ٠ضُ صؼش٠ف ثٌّضمذ١ِٓ ٌٍضأ١ً٘ ثٌّسذك دشىً ػجَ حٛي طذ١ؼز ثٌؼًّ ٚ ثٌحذٚد ثٌّىج١ٔز ٚ ثٌض١ِٕز ٚ 

 طٍذجس ثألسجس١ز ٌٍؼًّ.ثأل١ٌجس ثٌّٕظّز ٌٍؼًّ ٚ وزث ثٌّض

1  

ٌّٛثلغغغغغغغغغ ِحطغغغغغغغغجس ثٌذغغغغغغغ  ٌشغغغغغغغغشوز ٠ّغغغغغغغغٓ ِٛدج٠غغغغغغغغً   صشغغغغغغغي١ً ٚ صغغغغغغغغ١جٔز صج١ٙغغغغغغغغضثس ثٌمغغغغغغغغٜٛ ثٌىٙشدجة١غغغغغغغز  ٚ ثٌضى١١غغغغغغغغف  

ٚ ثٌؼّغغغغغغً ػٍغغغغغغٝ ظغغغغغغّجْ إسغغغغغغضمشس ثٌشغغغغغغذىز ٚػغغغغغغذَ ثٌخغغغغغغشٚ  ػغغغغغغٓ ثٌضيط١غغغغغغز ألٞ سغغغغغغذخ    ٚإصغغغغغغالا ثألػطغغغغغغجي ألٞ ِٕٙغغغغغغج

ج١ٙغغغغغضثس أٚ غ١غغغغغش ِذجشغغغغغش ألسغغغغغذجح صضؼٍغغغغغك دجٌخغغغغغذِجس    وغغغغغجْ سغغغغغٛثء ِذجشغغغغغش ٔض١جغغغغغز ألػطغغغغغجي أٚ صٛلغغغغغف أٞ ِغغغغغٓ صٍغغغغغه ثٌض    

, ح١غغغغغغغ  ٚ وجفغغغغغغز ثٌخغغغغغغغذِجس ثٌّضطٍذغغغغغغز ٌٍؼّغغغغغغغً    ثٌّشثفمغغغغغغز ثألخغغغغغغشٜ ٌؼّغغغغغغغً صٍغغغغغغه ثٌضج١ٙغغغغغغغضثس أدثس٠غغغغغغز وجٔغغغغغغغش أٚ ف١ٕغغغغغغز     

ٚ ثٌّسغغغغغغتٌٛز أ٠عغغغغغغج صجغغغغغغجٖ   سغغغغغغضىْٛ ِٛوٍغغغغغغز  ٌغغغغغغذٜ جٙغغغغغغز ٚح١غغغغغغذر فغغغغغغجةضر دؼغغغغغغذ ػ١ٍّغغغغغغز ثٌضأ١٘غغغغغغً ثٌّسغغغغغغذك ٚ ثٌّٕجلصغغغغغغز        

 فغغغغغٟ ثٌٛث١مغغغغغز ثٌف١ٕغغغغغز ٌٍّٕجلصغغغغغز  ٚسغغغغغ١ضُ ثٌؼّغغغغغً دّٛجغغغغغخ ثأل١ٌغغغغغجس ثٌّحغغغغغذدر  صغغغغغجحخ ثٌؼّغغغغغً ػغغغغغٓ أٞ لصغغغغغٛس فغغغغغٟ ثألدثء.   

 دس١ش ثٌؼًّ دجٌشىً ثٌصح١ح. ٌىجفز ثإلجشثءثس ثٌىف١ٍز

 

2 

ثٌّحغغغغغغذد٠ٓ فغغغغغغٟ ثإلػغغغغغغالْ دىجفغغغغغغز صعجس٠سغغغغغغ١ّٙج ثٌجيشثف١غغغغغغز ) ِغغغغغغذْ سةسغغغغغغ١ز , جذغغغغغغجي ,    مطغغغغغغجػ١ٓثٌسغغغغغغ١ىْٛ ثٌؼّغغغغغغً فغغغغغغٟ 

 .سٙٛي ٚ ٚد٠جْ , شٛثطب ٚ غ١ش٘ج(

 

3  

 .ثٌشس١ّز  ٚ ثٌؼطًطٛثي أ٠جَ ثٌسٕز شجِاًل ثإلججصثس  ثٌؼًّ ػٍٝ ِذثس أسدؼز ٚ ػششْٚ سجػزس١ىْٛ 

 

4 

٠غغغغغضُ صفصغغغغغ١ٍٙج فغغغغغٟ ٠غغغغغضُ ثٌؼّغغغغغً دٕغغغغغجء ػٍغغغغغٝ أ١ٌغغغغغجس صحغغغغغذد و١ف١غغغغغز ثٌؼّغغغغغً ثٌخغغغغغج  دجٌخغغغغغذِجس ثٌّطٍٛدغغغغغز ٚ سغغغغغٛف  

 ٚثجةك ثٌّٕجلصز الحمج ٚ ِٕٙج :

 ١ٍُ ٌٍضج١ٙضثس.أ١ٌز ثٌضشي١ً ثٌس 
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 ,أ١ٌز ثٌص١جٔز دأٔٛثػٙج 

 .أ١ٌز ثٌشلجدز ٚ ثٌّضجدؼز 

 .أ١ٌز  ثٌذالغجس 

 .ُأ١ٌز ثٌضم١١ 

 .أ١ٌز صٛف١ش لطغ ثٌي١جس 

 .أ١ٌز صٛف١ش ٚ ص٠ّٛٓ ثٌذ٠ضي 

 أ١ٌز ثٌجضثءثس 

 

5  

  .ثٌمذسر ػٍٝ صٕف١ز وجفز ثألػّجي 

 .ظّجْ ػذَ خشٚ  ثٌّٛثلغ ػٓ ثٌخذِز 

 فز ثٌؼشثل١ً ٌضٕف١ز ِٙجَ ثٌؼًّ.صخطٟ وج 

 .ثالسضججدز ٚ ثٌضحشن ثٌفٛسٞ ألػّجي ثٌطٛثسا 

           ص١ّٕغغغغغغز ٚ صطغغغغغغ٠ٛش ثٌّٙغغغغغغجسثس ٌغغغغغغذٞ ثٌؼغغغغغغج١ٍِٓ دشغغغغغغىً ِسغغغغغغضّش دّغغغغغغج ٠غغغغغغضالةُ ِغغغغغغغ أػّغغغغغغجي ثٌضٛسغغغغغغؼجس ٚ صؼغغغغغغذد

 ثٌضج١ٙضثس.

           ٓثٌحفغغغغغج  ػٍغغغغغٝ سغغغغغّؼز ثٌشغغغغغشوز ٚ وسغغغغغخ سظغغغغغجء ثٌج١ّغغغغغغ ) ِغغغغغالن ثٌّٛثلغغغغغغ , ثٌحغغغغغشثط, ثأل٘غغغغغجٌٟ ٚ وغغغغغً ِغغغغغ

 ؼجًِ ِؼُٙ(٠ضُ ثٌض

 

 

وجفز ثألػّجي ٌٍخذِجس ثٌّطٍٛدز فٟ ٘زٖ ثٌٛث١مز. ٚ ٠ضعّٓ ٘زث ثٌمسُ 
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1  

 

ٍضج١ٙضثس ٚثٌضٟ صشًّ سجػجس ثٌضشي١ً ٚ ظذط ِضي١شثس ثٌّمصٛد ٕ٘ج صشي١ً ثٌضج١ٙضثس دٕجء ػٍٝ أ١ٌز ثٌضشي١ً ثٌس١ٍُ ٌ

 ثٌضشي١ً ٚ ظشٚف ثٌضشي١ً ٚثٌضٟ س١ضُ صفص١ٍٙج فٟ ٚث١مز ثٌّٕجلصز الحمج.

 

2  

 

ٌىجفز ثٌضج١ٙضثس ثٌّحذدر فٟ  ١زثٌّمصٛد ٕ٘ج أػّجي ثٌص١جٔز دأٔٛثػٙج ثٌشٚص١ٕ١ز , ثٌذٚس٠ز , ثٌضصح١ح١ز ٚ ثٌطجسةز , ثٌضٛلؼ

 ثإلػالْ , ٚس١ضُ ثٌضفص١ً الحمج فٟ ٚث١مز ثٌّٕجلصز.

 

3 

 

ذ٠ذ ظّٓ إطجس لطجع ِؼ١ٓ ٠شثد إدخجٌٗ فٟ ثٌخذِز أٚ ػٕذ إجشثء ٘زٖ ثألػّجي ٠ضٛجخ إجشثء٘ج ح١ٓ صج١ٙض ِٛلغ ج

)إظجفز جٙجص جذ٠ذ/ إحالي( ٌّٛلغ دثخً فٟ ثٌخذِز ِسذمج. ٚ ٠ضُ ح١ٕٙج فحص أػّجي ثٌضشو١خ ٚ وزث ثٌضج١ٙضثس ثٌجذ٠ذر ٚ 

 ً رٌه فٟ ٚث١مز ثٌّٕجلصز.ثٌضشي١ً ٚ ثإلسضالَ أٚ ثٌشفغ دجٌّالحظجس ١ٌضُ ثٌضثَ ثٌششوز ثٌّٕفزر ٌٍضشو١خ دضٕف١ز٘ج ٚ صفجص١

 

4  

 

ٚفمًج ١ٌ٢ز ثٌؼًّ ثٌّفصٍز فٟ ٚثجةك ثٌّٕجلصز. صشًّ ٘زٖ ثٌؼ١ٍّز وجفز ثٌضمجس٠ش ٚثٌّٕجر  ثٌخجصز دجٌؼًّ

1  

 ٌي١جس ِفصٍز فٟ ٚث١مز ثٌّٕجلصز.أ٠عج ٕ٘جن أ١ٌز خجصز دضٛف١ش لطغ ث

 

2  
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دجٌٕسذز ٌخذِز صٛف١ش ٚ ص٠ّٛٓ ثٌذ٠ضي سضشًّ ػذد ِؼ١ٓ ِٓ ثٌّٛثلغ ٌىً لطجع ح١  ٚ دؼط ثٌّٛثلغ صؼًّ ػٍٝ 

 ٌّٕجلصزثٌىٙشدجء ثٌؼِّٟٛ فمط ٚ دؼعٙج ػٍٝ أٔظّز ثٌخال٠ج ثٌشّس١ز ٚغ١ش رٌه ٚ ثٌضفجص١ً سضٛظح فٟ ٚث١مز ث

3 

وٛٔٙج لغذ     صغؤثش ػٍغٝ أػّغجي ثٌصغ١جٔز ٚ       ٕ٘جن أػّجي خذِجس إدثس٠ز ٚ ف١ٕز ِسجٔذر ٘جِز ٠جخ ػٍٝ ثٌمجةُ دأػّجي ثٌص١جٔز صمذ٠ّٙج

طؼجس فغٟ ثٌطغشق دسغذخ    ثٌخذِجس ثألخشٜ ٚ صشىً ػجةمج أِجِٙج ِٕٚٙج دسذخ ثأل٘جٌٟ أٚ ثٌحشثط أٚ أػّجي خذِجس ف١ٕز وأصالا صم

 ثٌس١ٛي أٚ غ١ش٘ج ٚ س١ضُ صٛظ١ح وً رٌه فٟ ٚث١مز ثٌّٕجلصز الحمج.

 

4 

, ٠ضُ صٕف١ز ٘زٖ ثألػّجي ِٓ لذغً ثٌفغجةض دجٌؼطغجء دّٛجغخ صى١ٍغف ػّغً       ثٌخذِجس ثٌّطٍٛدز أػّجيفٟ حجي صطٍخ أػّجي إظجف١ز خجس  

 . ٌّٕجلصز١ٌ٢ز ثٌؼًّ ثٌّفصٍز فٟ ٚثجةك ثٚفمًج 

 

ثٌؼمذ الحمًج وّج ٠ٛظح ثإلجشثءآس ثٌجضثة١ز ثٌّضسذذز فٟ صغأخ١ش ثإلٔجغجص ٚثإلظغشثس     ٠شًّ ٘زث ثٌذٕذ وجفز ثإلشضشثطجس ثٌخجصز دضٕف١ز

ٚثإلٔٙغجء فغٟ ٚثغجةك ثٌّٕجلصغز ثٌضغٟ سغ١ضُ إٔضثٌٙغج         دجٌضج١ٙضثس ثٌف١ٕز ٚغ١شٖ إظغجفز إٌغٝ دٕغذ ثإلٔٙغجء وّغج سضٛظغحز آ١ٌغجس ثٌجغضثءآس        

 ٌٍفجةض٠ٓ دجٌضأ١ً٘ ثٌّسذك. 


