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فٗسع نساض ١عكٛد ايتأٖ ٌٝاملطبل يًػسنات املكدَ ١خلدَات

تٓفٝر املػازٜع ٚ

ايرتنٝبات ايفٓ١ٝ
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القسم الاول -:إعالن/الدعوة
صادسػِ ششمح ٌَِ ٍ٘تاٌو ىيٖاذف اىْقاه(ش.ً.ي.ع)
اضتٓادا اىل اسهاّ املاد َٔ )219( ٠ايال٥ش ١ايتٓفٝر ١ٜيكاْ ٕٛاملٓاقضات ٚاملصاٜدات زقِ ( )33يطٓ2007 ١
ّ يًذَٗ ١طو ٚاضتدداّ قٛا ِ٥املٛزد ٜٔا ٚغسن ١تٓفٝراملػازٜع  ٚايرتنٝبات ايفٓٚ ١ٝاالضتػازٜني
اير ٜٔضبل تأٖ ًِٗٝغسٜط ١اعدادٖا ٚفكًا ملبادئ ايػفافٚ ١ٝاملٓافط ١ايعادي. ١
 ٜطس غسن ١مئ َٛبا ٌٜيًٗاتف ايٓكاٍ إْصاٍ إعالٕ دع ٠ٛيًتأٖ ٌٝاملطبل يًػسنات ٚايساغبني يفايتطذ ٌٝإلْػا ٤قاَ ١ُ٥ؤًٖني يتٓفٝر أعُاٍ خدَات تٓفٝر َػازٜع  ٚتسنٝبات فٓ ١ٝملٓعَٛيت
االتضاالت  ٚايك ٣ٛايهٗسبا ٚ ١ٝ٥ايتهٝٝف يػسن ١مئ َٛبا ٌٜنايتاي: ٞ
تٓفٝر َػازٜع  ٚتسنٝبات فْٓ( ١ٝكٌ ايتذٗٝصات اىل املٛقع  +تٛفري املٛاد املًشك ١اخلاص ١بايرتنٝبات
ايفٓ + ١ٝتٓفٝر أعُاٍ تسنٝب ايتذٗٝصات  ٚفشط داٖصٜتٗا  +تٓفٝر أعُاٍ غبهات ايتأزٜض +
تطً ِٝاألعُاٍ املٓفر ٠بعد ايفشط ٚايتػػ + ٌٝتٛزٜد ايعاطٌ اىل رلاشٕ ايػسن + ١تٓفٝر طًبات
أعُاٍ اضاف ١ٝسطب احلاد )١ملٓعَٛيت االتضاالت  ٚايك ٣ٛايهٗسبا ٚ ١ٝ٥ايتهٝٝف
 -عً ٢ايساغبني املػازن ١يف ايتأٖ ٌٝتكد ِٜطًباتِٗ اخلط ١ٝيػساٚ ٤ثٝك ١ايتأٖ ٌٝخالٍ ايدٚاّ

ايسمس ٞإىل ايعٓٛإ ايتاي: ٞششكح  ًٍٚيٕتاٚم – اداسج انًشتشٚاخ ٔانًخاصٌ – لسى انًشتشٚاخ
تانجشاف شاسع انتهفض.ٌٕٚ
 جيب تكدَ ِٜتطًبات ايتأٖ ٌٝيف ظسٚف َػًك , ١عً ٢إ ٜتِ ازفام املتطًبات ايتايَ ١ٝع طًب ايتأٌٖٝ:
 ايتطذٝالت ايكاْ( ١ْٝٛطبكا يًكٛاْني ذات ايعالق.) ١
 اخلرب ٠ايطابك ١يف تٓفٝر َػازٜع مماثًَ ١ؤٜد ٠بٛثا٥ل تؤند ذيو .
 ايكدز ٠ايفٓ َٔ ١ٝسٝح ايتٓفٝر .
 ايكدز ٠املاي. ١ٝ
 ضذٌ عٔ املٓاشعات (إٕ ٚدد) يف اخلُظ ايطٓٛات األخري. ٠
 َٔ سل ايػسن ١طًب أٚ ٟثا٥ل ا ٚبٝاْات أخس ٣اذا تطًب االَس ذيو .
 عً ٢إ تكدّ ٖر ٙايٛثا٥ل اىل غسن ١مئ َٛبا – ٌٜاداز ٠املػرتٜات ٚاملداشٕ – قطِ املػرتٜاتباجلساف غازع ايتًفص ٕٜٛمبٛعد أقضا ٙايطاع ١احلاد ٟعػس صباسا َٔ  ّٜٛاألزبعا ٤املٛافل
 ٖٛٚ ّ 2015/03/18املٛعد ايٓٗا ٞ٥اير ٟضٝتِ ف ١ٝاثبات املتكدَني .
 ضٝتِ إدسا ٤ايتكٚ ِٝٝفكا ألضظ ايتك ِٝٝاحملدد ٠يف ٚثٝك ١ايتأٖٚ ٌٝاملعد ٠عرب جلٓ ١فَٓ ١ٝتدضض١ٚضٝتِ اغعاز مجٝع املتكدَني بايٓتا٥ر ساٍ االْتٗا َٔ ٤ايتكٚ ِٝٝايبت طبكا يإلدسا٤ات ايكاْ. ١ْٝٛ
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القسم الثاوي  -:حعليماث ملقدمي طلباث الخأهيل
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ْطام ايتكد- : ِٜ

ٜ 1- 1طس غسن ١مئ َٛبا ٌٜيًٗاتف ايٓكاٍ ايدع ٠ٛيًتأٖ ٌٝاملطبل يًساغبني َٔ املؤضطات ٚ
ايػسنات َ ٚهاتب اخلدَات ايفٓ ١ٝيف تطذ ًِٗٝضُٔ قا ١ُ٥املؤًٖني يتٓفٝر أعُاٍ
خدَات تٓفٝر َػازٜع  ٚتسنٝبات فٓ ١ٝنُا مت ٚصفٗا يف ايكطِ اخلاَظ (ْطام
خدَات تٓفٝر املػازٜع ٚايرتنٝبات ايفٓ.)١ٝ
 2- 1عًُ ١ٝايتأٖ ٌٝاملطبل يٝطت ضُاْا يًعٌُ  ,بٌ ٖ ٞايعًُ ١ٝاييت تضُٔ ايػسنات اييت
ٜتِ تأًٖٗٝا َطبكاً إٔ تضبح َؤًٖ ١يٝتِ اضتدعاؤٖا إىل تكد ِٜعسٚض أضعاز يتٓفٝر
اخلدَ ١املساد , ٠عٓدَا تهٖ ٕٛر ٙاخلدََ ١طًٛبَ ١طتكبال َٔ قبٌ غسن ١مئ َٛبا. ٌٜ
 3- 1ته ٕٛأعُاٍ ايتأٖ ٌٝجلُٝع َٛاقع غسن ١مئ َٛبا ٌٜبهاف ١ذلافعات اجلُٗٛز١ٜ
اي ١ُٝٓٝطٛاٍ أٜاّ ايطٓ ١غاَال اٜاّ االداشات  ٚايعطٌ ايسمس ٚ ١ٝأٚقات ايطٛازئ .
 4- 1زقِ ايدع ٠ٛيًتأٖ[ 3/2015 ] - : ٌٝ
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ايتُ - : ٌٜٛذاتٞ
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أًَٖ ١ٝكدَ ٞطًبات ايتأٖ- :ٌٝ
ٜ كضد مبكدّ طًب ايتأٖ ٌٝأَ ٟهتب خدَات فٓ ١ٝأَ ٚؤضط ١أ ٚغسن ١أًٖ ١ٝأ ٚممًٛن١
يًدٚي.١
 إٔ َعاٜري ايتأٖ ٌٝاملػاز إيٗٝا يف ٖر ٙايٛثٝك ١تطبل عًَ ٢كدّ طًب ايتأٖ ٌٝجلُٝع
أدص٤ايعكد اير ٟضٓٝذِ َع٘ السكاً.
 عًَ ٢كدّ طًب ايتأٖ ٌٝاملػازن ١بعًُ ١ٝايتأٖ ٌٝاملطبل ذاتٗا ملسٚ ٠اسد ٠بضٛزَٓ ٠فسد٠
ٚإذا غازى َكدّ طًب ايتأٖ ٌٝيف أنجس َٔ طًب يًتأٖ ٌٝيف عًُ ١ٝايتأٖ ٌٝاملطبل ذاتٗا,
عٓد ذيو تعترب ناف ١طًبات ايتأٖ ٌٝاملػازى بٗا غري َؤًٖ.١
 إٕ أ ٟدٗ ١ضبل ٚإٔ اعتربت غري َؤًٖ َٔ ١قبٌ صاسب ايعٌُ ألضباب تعٛد ملُازضات
ايفطاد اإلدازٚ ٟاملاي ٞيًُػازٜع املُٛي َٔ ١قبٌ صاسب ايعٌُ فًٔ ٜهَ ٕٛؤٌٖ إلزضا٤
ايعكد عً.٘ٝ
 جيب إٔ ال ٜه ٕٛقد صدز سعس حبل َكدَ ٞايطًبات َٔ املػازن ١يف املٓاقضات َٔ
اجلٗات املدتض ١قاْْٛاً يف اجلُٗٛز ١ٜاي. ١ُٝٓٝ
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 عًَ ٢كدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝتأَني األدي ١اييت تجبت اضتُساز أًٖٝتِٗ بضٛزَ ٠سض١ٝ
يضاسب ايعٌَُ ,ت ٢تطًب ذيو .
 حيل ملكدّ طًب ايتأٖ ٌٝإٔ ٜه ٕٛساَال جلٓط ١ٝأ ٟدٚيَ , ١ع عدّ اإلخالٍ بأسهاّ ايفكس٠
( َٔ )8- 3ايتعًُٝات ملكدَ ٞطًبات ايتأٖٜ ,ٌٝهَ ٕٛكدّ طًب ايتأٖ ٌٝساَال جلٓط١ٝ
دٚيَ ١ا أذا نإ َٛاطٓا يف تًو ايدٚي ,١أ ٚغسن ١أَ ٚؤضطَ ١طذًٚ ١تعٌُ ٚفل ايكإْٛ
يتًو ايدٚي ,١مبٛدب املٛاد املػاز إيٗٝا يف ٚثا٥ل ايتأضٝظ ٚٚثا٥ل ايتطذ ٌٝهلا.
 َٔ املُهٔ زفض َػازنَ ١كدَ ٞطًب ايتأٖ َٔ ٌٝدَ ٍٚؤًٖ , ١إذا ٚدد سعس بايتعاٌَ
ايتذازَ ٟع دٚي ١املػازى  ,صادز َٔ اجلٗات املدتض ١قاًْْٛا يف اجلُٗٛز ١ٜاي.١ُٝٓٝ
 جيب إٔ ال ٜه ٕٛملكدّ طًب ايتأٖ ٌٝمبا يف ذيو دٗات ايتعاقد ايجاْٜٛني ( َٔ ايباطٔ )
تضازب يف املضاحل ,سٝح ٜعترب يًُتكدّ تضازب يف املضاحل يف احلاالت ايتاي:١ٝ
أ  -إذا غازى ناضتػاز ٟيف إعداد ايتضاَ ِٝأ ٚاملٛاصفات ايفٓ ١ٝخلدَات تٓفٝر
املػازٜع  ٚايرتنٝبات ايفٓ ١ٝذات ايعالق ١بعًُ ١ٝايتأٖ ٌٝاملطبل ٖر.ٙ
ب -

أذا نإ دٗ ١تابع ١يٓفظ اجملُٛع ١االقتضاد ١ٜأ ٚاملاي ١ٝاييت قاَت

بايعٌُ االضتػاز ٟخلدَات تٓفٝر املػازٜع  ٚايرتنٝبات ايفٓٚ ١ٝتٟٓٛ
املػازن ١يف تٓفٝر خدَات تٓفٝر املػازٜع ٚايرتنٝبات ايفٓ , ١ٝأ ٚتضٓٝع
ٚجتٗٝص ايطًع يعكد خدَات تٓفٝر املػازٜع ٚايرتنٝبات ايفٓ.١ٝ
ز -

أذا نإ دٗ ١تكدّ خدَات اضتػاز ١ٜيعكد خدَات تٓفٝر املػازٜع

ٚايرتنٝبات ايفٓ ١ٝذات ايعالق ١بعًُ ١ٝايتأٖ ٌٝاملطبل ٖر ,ٙأال أذا اضتطاع إثبات
عدّ ٚدٛد ًَهَ ٘ٝػرتن٘ َؤثس ٠أ ٚضٝطس ٠ا ٚتأثري.
د ٚ -قٛعِٗ حتت َعً ١املًه ١ٝأ ٚاإلداز ٠املػرتنَ ١ع أ ٟدَٗٓ ١افط( ١غسن١
اتضاالت يف دلاٍ اهلاتف ايٓكاٍ يف ايطٛم احملً )١ٝيضاسب ايعٌُ يف اي ُٔٝاٚ
اضتًِ أٜ ٚطتًِ دعُاً َباغساً أ ٚغري َباغس َٔ ٖر ٙاجلٗ ١ا ٚإٔ ٜهٖٓ ٕٛاى
متج ٌٝقاَْ ْٞٛػرتى ألغساض عًُ ١ٝايتأٖ ٌٝاملطبل ٖرٙ
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أًٖ ١ٝايطًع ٚاخلدَات ذات ايضً- :١

جيب إ ته ٕٛاملٛاد  ٚايكطع ايداخً ١يف خدَات تٓفٝر املػازٜع  ٚايرتنٝبات ايفٓ ١ٝذات دٛد ٠عاي ١ٝطبكا
يًُٛاصفات ايفٓ ١ٝاملطًٛب َٔ ١قبٌ غسن ١مئ َٛبا ٚ , ٌٜنريو اآلالت  ٚاملعدات  ٚايعدد  ٚاألدٚات
املطاعد. ٠
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أقطاّ ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملطبل - :

 1- 5تتأيف ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملطبل يًُتكدَني َٔ مخط ١اقطاّ ٚنُا َبني أدْا ٚ , ٙجيب إٔ تكسأ َع
أ ١ٜتعدٜالت تضدز مبٛدب ايفكس َٔ )7( ٠قطِ تعًُٝات ملكدَ ٞطًبات ايتأٌٖٝ






 2- 5إٕ صاسب ايعٌُ غري َطؤ ٍٚعٔ عدّ إنتُاٍ ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملطبل َٚالسكٗا أذا مل تهٔ قد
اضتًُت َباغس َٔ ٠املضادز احملدد َٔ ٠قبٌ صاسب ايعٌُ يف ايدع ٠ٛيطًب ايتكدٚ ِٜايتأٖ ٌٝاملطبل.
 3- 5عً ٢املتكدّ فشط  ٚدزاض ١ناف ١ايتعًُٝاتٚ ,االضتُازاتٚ ,ايػسٚطٚ ,املٛاصفات يف ٚثا٥ل
ايتأٖ ٌٝاملطبل .إٕ فػٌ املتكدّ يف تكد ِٜناف ١املعًَٛات ٚايٛثا٥ل املطًٛب ١يف تًو ايٛثا٥ل قد ٜٓذِ
عٓ٘ زفض طًب٘ يًتأٖ ٌٝاملطبل.
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تٛضٝح ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملطبل- :

 1- 6يف ساي ١احلاد ١يتٛضٝح أ ٚتفطري أ َٔ ٟاملعًَٛات ايٛازد ٠يف ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملطبل جيب عً٢
َكدّ طًب ايتأٖ ٌٝاملسغح إٔ ٜساضٌ صاسب ايعٌُ عً ٢ايعٓٛإ االت- : ٞ
ششمح ٌَِ ٍ٘تاٌو ىيٖاذف اىْقاه.
اىؼْ٘اُ ] :شاسع اىريفزٌٍُ٘ -ذٌْح اىرنْ٘ى٘جٍا ٗ اىَؼيٍ٘اخ [
][ 00967
اىَذٌْح] :صْؼاء-اٍاّح اىؼاصَح[
اىذٗىح ] :اىجَٖ٘سٌح اىٍٍَْح [
اىٖاذف[01337888 ] :
اىفامس [01337999 ] :
اىؼْ٘اُ األىنرشًّٗwww.yemenmobile.com.ye :

 2- 6عً ٢صاسب ايعٌُ االضتذاب ١أل َٔ ٟطًبات األٜضاح  ٚاالضتفطازات حتسٜسٜا عً ٢إٔ تضٌ تًو
االضتفطازات يف َٛعد ال ٜصٜد عً )5( ٢أٜاّ عٔ املٛعد ايٓٗا ٞ٥الضتالّ طًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل.
 3- 6عً ٢صاسب ايعٌُ إزضاٍ صٛز َٔ ٙاضتفطازات َكدَ ٞطًبات ايتأٖٚ ٌٝأدابت٘ بضددٖا اىل
نافَ ١كدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝاير ٜٔقاَٛا باضتالّ ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملطبل بضٛزَ ٠باغس َٔ ٠صاسب
ايعٌُ د ٕٚذنس أضِ اجلٗ ١املطتفطس.٠
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 4- 6أذا ازتأ ٣صاسب ايعٌُ احلاد ١اىل أدسا ٤تعد ٌٜعًٚ ٢ثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملطبل يف ض ٤ٛاضتٝضاسات
َكدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝفعً ٘ٝأدسا ٤ذيو عُال بأسهاّ ايفكس َٔ )7( ٠تعًُٝات ملكدَ ٞطًبات ايتأٌٖٝ
ٚاحملددات بايفكس َٔ )2- 12( ٠تًو ايتعًُٝات.
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تعدٚ ٌٜثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملطبل- :

 1- 7حيل يضاسب ايعٌُ أدسا ٤تعد ٌٜعًٚ ٢ثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملطبل يف أَٛ ٟعد ٜطبل املٛعد ايٓٗاٞ٥
الضتالّ طًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل َٔ خالٍ اصداز ًَشل بايٛثا٥ل.
 2- 7أًَ ٟشل ٜضدز َٔ صاسب ايعٌُ ٜعترب دصٚ َٔ ٤ثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملطبل ٚجيب إٔ ٜتِ إزضاي٘ اىل
نافَ ١كدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝاير ٜٔقاَٛا باضتالّ ٚثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملطبل َٔ صاسب ايعٌُ حتسٜسٜا.
 3- 7اعطاَ ٤كدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝاملد ٠ايالشَ ١يألخر بٓعس االعتباز ايتعدٜالت يف املًشل عٓد
أعدادِٖ يطًب ايتأٖ ٌٝاملطبل ,حيل يضاسب ايعٌُ متدٜد املٛعد ايٓٗا ٞ٥الضتالّ طًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل.
- 8

نًفٚ ١ثا٥ل طًب ايتأٖ ٌٝاملطبل :

ٜتشٌُ َكدّ طًب ايتأٖ ٌٝايهًف ١ايهً ١ٝايٓامج ١عٔ إعداد ٚتكد ِٜطًب ايتأٖ ٌٝاملطبل ٚئ ٜتشٌُ
صاسب ايعٌُ أَ ١ٜطؤٚي ١ٝعٔ ذيو َُٗا ضتطفس عٓ٘ ْتا٥ر ايتأٖ ٌٝاملطبل.
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يػ ١طًب ايتأٖ ٌٝاملطبل :

طًب ايتأٖ ٌٝاملطبل ٚناف ١املساضالت ٚايٛثا٥ل املتبادي ١بني َكدّ طًب ايتأٖٚ ٌٝصاسب ايعٌُ ضتهٕٛ
حتسٜسٜا  ٚبايًػ ١ايعسب ١ٝأل َٔ ٟايٛثا٥ل ايداعُٚ ١املطبٛعات اييت تػهٌ دص َٔ ٤طًب ايتأٖ ٌٝاملطبل
 - 10تٛقٝع طًب ايتأٖبٌ املطبل ٚعدد ايٓطذ املطًٛب تكدميٗا :
 1- 10عًَ ٢كدّ طًب ايتأٖ ٌٝأعداد ْطد ١أصًٚ ١ٝاسدٚ ٠ايتأغري عًٗٝا بعبازْ ٠طد ١أصًٜ .١ٝتِ
نتاب ١طًب ايتأٖ ٌٝاملطبل أَا باضتدداّ ايطابع ١أ ٚباضتدداّ سرب ٜضعب َطش٘  ٚإٔ ٜهَٛ ٕٛقعا َٔ
غدط رل ٍٛبايتٛقٝع بايٓٝاب ١عٔ َكدّ طًب ايتأٖ.ٌٝ
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 2- 10عًَ ٢كدّ طًب ايتأٖ ٌٝتكد ِٜثالخ ْطذ َضٛز َٔ ٠ايٓطد ١األصً ١ٝيطًب ايتأٖ ٌٝاملطبل
املٛقعٚ ,١ايتأغري عًٗٝا بضٛزٚ ٠اضش ١بعبازْ ٠طد ١أضاف .١ٝيف ساي ١ظٗٛز اختالف بني ايٓطد ١األصً١ٝ
ٚايٓطذ املضٛزٜ , ٠تِ اعتُاد ايٓطد ١األصً.١ٝ
 - 11ختِ ٚتعً ِٝطًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل:
ٜ 1- 11طًب َٔ َكدّ طًب ايتأٖ ٌٝإٔ ُٜكدّ طًب ايتأٖ ٌٝاملطبل يًٓطام ناَالً يف َعسٚف ٚاسد ,
ٚاملػاز اي ٘ٝيف ايفكس َٔ ) 3- 1( ٠ايتعًُٝات ملكدَ ٞطًبات ايتأٖ.ٌٝ
 2- 11عًَ ٢كدّ طًب ايتأٖٚ ٌٝضع ايٓطد ١األصًٚ ١ٝايٓطذ اإلضاف ١ٝيطًب ايتأٖ ٌٝاملطبل يف
َػًف َػًل ٚرلت ّٛبايػُع االمحس َ ٚؤغس عً ٘ٝاألت:ٞ
أ  -أضِ ٚعٓٛإ َكدّ طًب ايتأٖ. ٌٝ
ب  -أضِ ٚعٓٛإ صاسب ايعٌُ مبٛدب ايفكس َٔ ) 1- 12( ٠ايتعًُٝات ملكدَ ٞطًبات ايتأٖ.ٌٝ
ت  -زقِ ايدع ٠ٛيًتأٖ ٌٝاملطبل نُا ٖ ٛذلدد يف االعالٕ ا ٚايدع. ٠ٛ
 3- 11ئ ٜتشٌُ صاسب ايعٌُ أَ ١ٜطؤٚي ١ٝعٔ عدّ اعتُاد أَ ١ٜػًف مل ٜهٔ َطتٛيف يًتأغريات
املطًٛب ١أعال.ٙ
 12املٛعد ايٓٗا ٢٥يتكد ِٜطًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل - :
 1- 12عًَ ٢كدَ ٞطًب ايتأٖ ٌٝتطً ِٝطًب ايتأٖ ٌٝاملطبل بايربٜد املطذٌ  ٚتطً ُ٘ٝبايٝد إىل
ايعٓٛإ ايتاي- : ٞ
]
][ 00967
اىَذٌْح] :صْؼاء-اٍاّح اىؼاصَح[
اىذٗىح ] :اىجَٖ٘سٌح اىٍٍَْح [
اىٖاذف[01337888 ] :
اىفامس [01337999 ] :
اىؼْ٘اُ األىنرشًّٗwww.yemenmobile.com.ye :
اىَ٘ػذ اىْٖائً اىزي سٍرٌ فٍٔ اثثاخ اىَرقذٍٍِ :
اىراسٌخ2015/03/18 :
اى٘قد :اىحادي ػشش صثاحاً

ٜتِ تأٜٝد اضتالّ طًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل ملكدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝمبٛدب ٚصٌ اضتالّ صادز َٔ صاسب
ايعٌُ.
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 2- 12حيل يضاسب ايعٌُ َتَ ٢ا تٛفست ي٘ ايكٓاع ١متدٜد املٛعد ايٓٗا ٞ٥يتطً ِٝطًبات ايتأٌٖٝ
املطبل ألدسا ٤تعد ٌٜعًٚ ٢ثا٥ل ايتأٖ ٌٝاملطبل مبٛدب ايفكس َٔ )7( ٠ايتعًُٝات ملكدَ ٞطًبات
ايتأٖ ٚ ,ٌٝيف ٖر ٙاحلاي ١تبك ٢ايٛادبات ٚاحلكٛم يهٌ َٔ صاسب ايعٌُ َٚكدّ طًب ايتأٖ ٌٝاييت
ناْت ضاز ١ٜباملٛعد ايطابل ضاز ١ٜيًُٛعد اجلدٜد.
 - 13فتح طًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل :
عً ٢صاسب ايعٌُ عٌُ ذلضس بإدسا٤ات فتح ايطًبات  ٚعً ٘ٝتضُني باحلد األدْ : ٢أضِ َكدّ طًب
ايتأْٖٛ ٚ ٌٝع ايتأٖ. ٌٝ
 - 14ايطس: ١ٜ
 1- 14جيب عدّ إفػا ٤أَ ١ٜعًَٛات ذات ايعالق ١بإدسا٤ات ايتشً ٌٝيطًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل ٚايتٛص١ٝ
بايتأٖ ٌٝاملطبل ألَ َٔ ٟكدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝأ ٚأ ٟغدط ال عالقٚ ١ظٝف ١ٝي٘ بٗر ٙاإلدسا٤ات ٚحلني
إعالٕ ْتا٥ر ايتأٖ ٌٝاملطبل ملكدَ ٞطًبات ايتأٖ.ٌٝ
 2- 14حيضس عًَ ٢كدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝاالتضاٍ بضاسب ايعٌُ خالٍ ايفرت ٠احملضٛز ٠بني املٛعد
ايٓٗا ٞ٥يتطً ِٝطًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل َٛٚعد إعالٕ ْتا٥ر ايتأٖ ٌٝاملطبل.
 3- 14أ ٟذلاٚي َٔ ١داْب َكدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝايتأثري عً ٢صاسب ايعٌُ يف قسازات٘ بػإٔ
إدسا٤ات ايتشً ٌٝيطًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل فإٕ ذيو ٜؤد ٟاىل اعتباز َكدّ طًب ايتأٖ ٌٝغري َؤٌٖ.
 15تٛضٝح طًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل
 1- 15حيل يضاسب ايعٌُ َتَ ٢ا تٛفست ي٘ ايكٓاعٚ ١ألغساض تطٗ ٌٝحتً ٌٝطًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل,
ايطًب َٔ َكدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝتكد ِٜبعض اإلٜضاسات بضدد طًبِٗ يًتأٖ ٌٝاملطبل عً ٢إٔ تتِ
اإلداب َٔ ١قبٌ َكدّ طًب ايتأٖ ٌٝخالٍ فرت ٠شَٓ ١ٝذلددَ ٚ ٠عكٛي . ١نُا إٔ أ ٟطًب يالضتٝضاح ٚ
اإلداب ١عً ٘ٝجيب إٔ ٜتِ حتسٜسٜا.
 2- 15إذا مل ٜطتذٝب َكدّ طًب ايتأٖ ٌٝيتكد ِٜاإلداب ١الضتٝضاسات صاسب ايعٌُ باملدٚ ٠ايصَٔ
احملدد يف طًب االضتٝضاح يضاسب ايعٌُ فطٝتِ زفض طًب ايتأٖ ٌٝاملطبل ملكدّ طًب ايتأٖ.ٌٝ
 16إضتذاب ١طًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل :
 1- 16يضاسب ايعٌُ احلل يف زفض أ ٟطًب يًتأٖ ٌٝاملطبل ال ٜتٛافل َع املتطًبات ايٛازد ٠يف ٚثا٥ل
ايتأٖ ٌٝاملطبل.
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َ 2- 16كدّ طًب ايتأٖ ٖٛ ٌٝاملطؤ ٍٚعٔ قساز صاسب ايعٌُ يف اعتباز ٙغري َؤٌٖ ٚذيو يف احلاالت
ايتاي- :١ٝ
o
o
o
o

o
o
o
o

َٓ - 17فر َٔ ٜٔايباطٔ:
ٜ 1- 17تٛدب عًَ ٢كدّ طًب ايتأٖ ٌٝيف ساي ١ايتدطٝط يًتعاقد َع دٗات َٔ ايباطٔ يتٓفٝر أٟ
َٔ ايفكسات األضاض ١ٝاملػاز إيٗٝا يف ايكطِ ايجايح ملعاٜري ايتأٖ ,ٌٝحتدٜد ايفكس( ٠ايفكسات) أ ٚأدصأَ ٤
اخلدَات املطًٛب ١اييت ضٝتِ أسايتٗا اىل دٗات ثاْ ٜ٘ٛيف اضتُاز ٠تكد ِٜطًب ايتأٖ ٌٝاملطبل.
2- 17عًَ ٢كدّ طًب ايتأٖ ٌٝحتدٜد بػهٌ ٚاضح أمسا ٤اجلٗات املتعاقد َعٗا َٔ ايباطٔ,
ٚاملتدضضني يف االضتُازات اخلاص ١مبتطًبات ايتأٖ ٌٝيًذاْب ايكاْ ْٞٛاملٚٛضش ١يف منٛذز إضتُاز٠
اخلرب ٠زقِ ( ,)1منٛذز إضتُاز ٠اخلرب ٠زقِ ( )2يف ايكطِ ايسابع.
ٜ 3- 17تعني عً ٢اجلٗات َٔ ايباطٔ املتدضضني اضتٝفا ٤تًو املتطًبات يًتأٖ ٌٝاحملدد ٠يف ايكطِ
ايجايح َعاٜري ايتأٖ ٚ ٌٝاملتطًبات.
 4- 17يف ٖر ٙاملسسً ١ال ٜعين إٔ صاسب ايعٌُ قد قاّ بتشدٜد تٓفٝر أدصا ٤خاص َٔ ١اخلدَات
املطًٛب َٔ ١قبٌ دٗات َٔ ايباطٔ  ,سٝح تبك ٢تكد ِٜاخلدَات املطًٛبًَ ١صَ ١عًَ ٢كدّ طًب ايتأٌٖٝ
يف مجٝع ايعسٚف اييت تٓذِ َع أٚعً ٢دٗ ١ايباطٔ  ٚ .مبا ال ٜؤثس ذيو تأخري يف تٓفٝر اخلدَات
املطًٛب. ١
 - 18تك ِٝٝطًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل :
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 1- 18عً ٢صاسب ايعٌُ اضتدداّ ايعٛاٌَٚ ,اآليٚ ,١ٝاملعاٜريٚ ,املتطًبات املٛصٛف ١يف ايكطِ ايجايح,
َعاٜري ايتأٖٚ ٌٝاملتطًبات يتكَ ِٝٝؤٖالت املتكدَني .ال ٜطُح باضتدداّ آيٝاتَٚ ,عاٜري ,أَ ٚتطًبات
أخس.٣
 2- 18حيل يضاسب ايعٌُ إُٖاٍ االسلسافات ايض ١ًٝ٦يف َعاٜري ايتأٖ ٌٝإذا ناْت ال تؤثس بػهٌ
َاد ٟعً ٢إَهاْٝات َكدّ طًب ايتأٖ ٌٝيتٓفٝر ايعكد.
 3- 18فكط اخلرب ٠ايعاََ ٚ ١ؤٖالت اجلٗات َٔ ايباطٔ اير ٜٔمت حتدٜدِٖ يف طًب ايتأٖ ٌٝاملطبل ,
جيٛش أخرٖا بٓعس االعتباز يف تك ِٝٝايطًبات يًتأٖ ٌٝاملطبل  ,أَا املٛازد املاي ١ٝجلٗات ايباطٔ فال تضاف
دزد ١تك ِٝٝملكدّ طًب ايتأٖ ٌٝألغساض ايتأٖ ٌٝاملطبل.
 - 19سل صاسب ايعٌُ يف قب ٍٛأ ٚزفض ايطًبات:
يضاسب ايعٌُ احلل بكب ٍٛأ ٚزفض أ ٟطًب يًتأٖ ٌٝاملطبل ,نريو إيػا ٤إدسا٤ات ايتأٖ ٌٝاملطبل
ٚزفض ناف ١طًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل يف أٚ ٟقت ,د ٕٚحتٌُ أ ١ٜايتصاَات جتاَ ٙكدَ ٞطًبات ايتأٖ.ٌٝ
 - 20ايتأٖ ٌٝاملطبل ملكدَ ٞايطًبات:
نافَ ١كدَ ٞطًبات ايتأٖ َٔ ٌٝناْت طًباتِٗ يًتأٖ ٌٝاملطبل اضتٛفت املتطًبات االيصاَ ٚ ١ٝسككت
أ ٚجتاٚشت دزد ١ايٓذاح احملدد ٠بـْ75كط ١فانجس َٔ اصٌ ْ 100كط١

يتشكٝل املتطًبات ٜ ,تِ

اعتبازِٖ َِؤًٖني َٔ قبٌ صاسب ايعٌُ ٜٚطتبعد َٔ مل حيكل دزد ١ايٓذاح تًو ٚمل ٜطتٛف املتطًبات
االيصاَ ١ٝنُا ٖ ٞذلدد ٠يف ايكطِ ايجايح.
 21اإلغعاز بٓتا٥ر ايتأٖ ٌٝاملطبل:
يف ساٍ إزلاش صاسب ايعٌُ إدسا٤ات ايتك ِٝٝيطًبات ايتأٖ ٌٝاملطبل ٜتٛدب عً ٘ٝإغعاز َكدَ ٞطًبات
ايتأٖ ٌٝحتسٜسٜا بأمساَ ٤كدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝاير ٜٔمت تأَٖ ًِٗٝطبكا.
 - 22ايدع ٠ٛيتكد ِٜايعطا٤ات:
 1- 22ساٍ إعالٕ ْتا٥ر ايتأٖ ٌٝاملطبل ته ٕٛيد ٣صاسب ايعٌُ قا ١ُ٥بايػسنات املؤًٖ ١املعتُدٜٔ
يدٜٗا ٚاير ٜٔمت تأَٖ ًِٗٝطبكا ٚاييت ضٝتِ االضتفادَٗٓ ٠ا يف تٛد ٘ٝايدعَ ٠ٛع ٚثٝك ١املٛاصفات ايفٓ١ٝ
يًُٓاقض ١يتكد ِٜايعطا٤ات يتٓفٝر اخلدَات املطًٛب ١يهافَ ١كدَ ٞطًبات ايتأٖ ٌٝاير ٜٔمت تأًِٖٗٝ
َطبكا َٚتَ ٢ا ْػأت احلاد ١يتٓفٝر تًو اخلدَات املطًٛبَ ١طتكبالً.
 2- 22يضاسب ايعٌُ ايطًب َٔ َكدَ ٞايعطا ٤تكد ِٜضُإ ايعطا ٤بايضٝػٚ ١املكداز احملدد يف
ٚثا٥ل املٓاقضٚ ,١عًَ ٢كدّ ايعطا ٤ايفا٥ص تكد ِٜضُإ سطٔ األداٚ ٤نُا ذلدد يف ٚثا٥ل املٓاقض١
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 23املتػريات يف َؤٖالت َكدَ ٞايطًبات:
 1- 23أ ٟتػري يف ٖٝهًٚ ١ٝبٓ ١ٝاملتكدّ بعد أدسا ٤ايتأٖ ٌٝاملطبل ي٘ مبٛدب ايفكسَٔ )21( ٠
ايتعًُٝات ملكدَ ٞطًبات ايتأٖٚ ٌٝدعٛت٘ يتكد ِٜعطا ٘٥جيب إٔ ٜكرتٕ مبٛافك ١صاسب ايعٌُ عً٢
ذيو ايتػري ٚبفرتَٓ ٠اضب ١تطبل املٛعد ايٓٗا ٞ٥يتكد ِٜايعطا٤ات .تًػ ٢تًو املٛافك ١إذا أتضح إٔ تًو
املتػريات يف ٖٝهًٚ ١ٝبٓ ١ٝاملتكدّ ال تًيب بػهٌ أضاضَ ٞعاٜري ايتأٖ ٌٝاحملدد ٠يف ايكطِ ايجايحَ ,عاٜري
ايتأٖٚ ٌٝاملتطًبات ,أ ٚإذا زآ ٣صاسب ايعٌُ أْ٘ ضٝرتتب عٔ ذيو تدْ ٞيف َطتٜٛات املٓافط.١
 2- 23أَ ٟتػريات يف ٖٝهًٚ ١ٝبٓ ١ٝاملتكدّ حتضٌ جيب عً ٘ٝإغعاز ٚتصٜٚد صاسب ايعٌُ بٗا يف َٛعد
ال ٜصٜد عً )7( ٢أٜاّ َٔ تازٜذ صدٚز نتاب ايدع ٠ٛيتكد ِٜايعطا٤ات.
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القسم الثالث  -معايير الخقييم واملخطلباث

 -1المتطلبات االلزامية (االهلية) -:
1 1

PQ2

 - 1طٕسج سخظح يضأنح انؼًم ٔانسجم انتجاس٘ ساسٚح انًفؼٕل.
 - 2طٕسج انثطالح انضشٚثٛح ساسٚح انًفؼٕل .يغ اسفاق اشؼاس سسً ٙألخش
سذاد يٍ يظهذح انضشائة لثم تاسٚخ إَضال انتأْٛم.
 - 3طٕسج انثطالح انتأيُٛٛح ساسٚح انًفؼٕل.
 - 4طٕسج انثطالح انضكٕٚح ساسٚح انًفؼٕل .
 - 5طٕسج شٓادج انتسجٛم الغشاع انضشٚثح انؼايح ػهٗ انًثٛؼاخ .

2-1

 -1إسفاق انسٛشج انزاتٛح انخاطح تًمذو طهة انتأْٛم يتضًُح لائًح تاسًاء
انًانك( ٍٛاطذاب ساط يال انششكح) َٔسثح يساًْح أ دظح كالً يُٓى فٙ
ساط يال انششكح .

PQ2

 -2شٓادج تظُٛف يمذو طهة انتأْٛم انظادسج يٍ ٔصاسج انظُاػح ٔ انتجاسج
ساسٚح انًفؼٕل (أٌ ٔجذخ تؤخز نالٔنٕٚح).
3-1

انجُسٛح تًٕجة انًادج( )7-3يٍ انتؼهًٛاخ نًمذي ٙانؼطاءاخ

4-1

ال ٕٚجذ تضاسب ف ٙانًظانخ كًا يٕضخ تانًادج ( )9-3يٍ انتؼهًٛاخ نًمذيٙ
انؼطاءاخ

PQ1

5-1

نى ٚتى ٔضؼّ ف ٙانمائًح انسٕداء يٍ لثم طادة انؼًم ٔفك انفمشج ( )4-3يٍ
انتؼهًٛاخ نًمذي ٙانؼطاءاخ

PQ1

6-1

نى ٚتى ٔضؼّ ف ٙانمائًح انسٕداء أ يستثؼذ يٍ لثم انجٓاخ انًختظح لإََاً فٙ
انجًٕٓسٚح انًُٛٛح تًٕجة انفمشِ ( )5-3يٍ انتؼهًٛاخ نًمذي ٙانؼطاءاخ

 2الخبرة

PQ1+
PQ3

PQ1

25 Points

7

1-2
5

PQ4

8

2 2
3
] 20,000,000
[

5
PQ5

14

11

1 2

3 2

2 2

PQ6
1
2

 3القدرة المالية(الوضع المالي)-:

20 Points

PQ7

1 3

13

15

31

PQ8

2 3
] 20,000,000

7

[
3

 4العقود غير المنفذة سابقاَ
1 4

7 Points

PQ9

3

15

2 4
5

 5الجهاز العامل

20 Points

PQ11

1 5

 6المكتب والتجهيزات

]

[

PQ9
+
PQ10

4

21

13 Points

1 6

PQ3

11

2 6

PQ3

3

16

 7المعدات واالليات و الورش و المخازن

15 Points

1 7

PQ12

5

2-7

PQ12

5

3-7

PQ12

5

-

1
75

100
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القسم الزابع – أسخماراث طلب الخأهيل
جذٗه االسرَاساخ
 ................................................................................ PQ1 ......................................................... PQ2 ........................................... PQ31

............ PQ4

2

...................... PQ5

3

........................................... PQ61

.................................................... PQ7

2
...........................................................................................................................
1

............................ PQ9

2

.................................. PQ10

25 ....................................................................... PQ11
 ..................................... PQ12PQ13
PQ14

PQ8-
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إستًارج تمذيى طهة انتأهيم PQ-1 -
اىراسٌخ ] :أدخو اىًٍ٘ /اىشٖش /اىسْح [
سقٌ اىذػ٘ج ىيرإٍو]:أدخو اىشقٌ[

إسٌ اىَرقذً يطًب ايتأٖ. ................................................. : ٌٝ
إىى] :ششمح ٌَِ ٍ٘تاٌو ىيٖاذف اىْقاه [
ّحِ اىَ٘قؼٍِ أدّآ ّرقذً تطيثْا ىيرإٍٔو اىفًْ ىيخذٍاخ اىَطي٘تح ٍ٘ض٘ع اىثحث أػالٓ ٗ ّؼيِ تاألذً :
-1

ىقذ ذٌ دساسح جٍَغ ٗثائق طية اىرإٍٔو ٍغ ٍا ٌرضَْٖا ٍِ اىَالحق اىصادسج تَ٘جة اىفقشج ( )9تاىقسٌ اىثاًّ
تخص٘ص ذؼيٍَاخ ىَقذًٍ طيثاخ اىرإٍٔو ٗ ال ذ٘جذ ىذٌْا ذحفظاخ تصذدٕا ] .أدخو ػذد اىَالحق ٗ ذاسٌخ
صذٗسٕا[

-2

ّحِ ٗأي ٍِ ٍقاٗىٍْا اىثاٌٍِّ٘ ( ٍِ اىثاطِ ) ٗاىَجٖزٌِ ألي جزء ٍِ اىؼقذ اىزي سٍْجٌ الحقا ػِ ػَيٍح
اىرإٍٔو اىَسثق ٕزٓ:
أ -ىذٌْا جْسٍاخ ٍِ دٗه ٍؤٕيح تَ٘جة اىفقشج ( ٍِ )7-3اىرؼيٍَاخ ىَقذًٍ طية اىرإٍٔو:
] أدخو جْسٍح ٍقذً طية اىرإٍٔو ،تضَْٖا جْسٍح أي ٍِ اىجٖاخ ٍِ اىثاطِ ٗاىَجٖزٌِ اىزي ذٌ ذحذٌذٌٕ
ٍسثقا ألي ٍِ اىخذٍاخ راخ اىؼالقح إُ ٗجذ]
ب -ىٌ ٌصذس تحقْا قشاس تؼذً إٔيٍرْا ،تَ٘جة اىق٘اٍِّ ٗاىرؼيٍَاخ اىحنٍٍ٘ح ىذٗىح صاحة اىؼَو ،تَ٘جة
اىفقشاخ ( ٍِ )5 -3 ( ،)4-3ذؼيٍَاخ ىَقذًٍ طيثاخ اىرإٍٔو.

-3

ّحِ ٗتَ٘جة اىفقشج ( ٍِ )18ذؼيٍَاخ ىَقذًٍ طيثاخ اىرإٍٔو ّخطط إلحاىح اىفؼاىٍاخ األساسٍح اىراىٍح ٗ/أٗ
جزء ٍِ اىخذٍاخ اىَطي٘تح :

-4

ّحِ ّؼيِ تأّْا قَْا تذفغ أٗ سٍرٌ دفغ اىؼَ٘الخ ٗاىَْح ٗاىشسً٘ راخ اىؼالقح تئجشاءاخ اىرإٍٔو اىَسثقٗ ،فً
ٍشحيح إجشاءاخ اىرؼاقذ ٗذْفٍز اىؼقذ:

] أدخو أي ٍِ األػَاه األساسٍح اىَحذدج فً اىفصو اىثاىث -اىفقشج  3-2اىزي ٌْ٘ي ٍقذً طية اىرإٍٔو أحاىرٖا اىى
ٍقاٗىٍِ ثاٌٍِّ٘ ( ٍِ اىثاطِ ) [ .

اسٌ اىَسريٌ
] أدخو االسٌ اىناٍو
ىنو حاىح [

اىؼْ٘اُ

اىسثة

اىَثيغ

] أدخو سقٌ
اىشاسع /اىَذٌْح/
اىذٗىح [

] حذد اىسثة [

]ثثد اىَثاىغ تَا
ٌقاتيٖا تاىشٌاه
اىًٍَْ ]

] إرا ىٌ ٌرٌ دفغ أٌح ٍثاىغ أٗ سٍرٌ دفؼٖا الحقا أرمش ال ٌ٘جذ].
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-5

ّحِ ّذسك أحقٍرنٌ تئىغاء إجشاءاخ اىرإٍٔو اىَسثق فً أي ٗقد ٗأّنٌ غٍش ٍيزٍٍِ تقث٘ه أي طية ىيرإٍٔو ،أٗ
ذ٘جٍٔ اىذػ٘ج ىَقذًٍ طيثاخ اىرإٍٔو اىزي ذٌ ذإٍٔيٌٖ ىرقذٌٌ ػطاءاذٌٖ  ،اىَشَ٘ه تئجشاءاخ اىرإٍٔو ٕزٓ ،دُٗ
أُ ٌرشذة ػِ رىل أي اىرزاٍاخ ذجآ ٍقذًٍ طيثاخ اىرإٍٔو ،اسرْادا ىيفقشج ( ٍِ )20ذؼيٍَاخ ىَقذًٍ طيثاخ
اىرإٍٔو.

اىر٘قٍغ  ] / :أدخم تىقيع يًثم يقذو طهب انتأهيم انًخىل [
االسٌ ] / :أدخم االسى انكايم نهشخص انذي قاو بتىقيع طهب انتأهيم [
اىَْصة  ] / :أدخم ينصب انشخص انذي قاو بتىقيع طهب انتأهيم [
انًفىض بانتىقيع باننيابة عن يقذو طهب انتأهيم:
أسٌ ٍقذً طية اىرإٍٔو ] /:ادخم االسى انكايم نًقذو طهب انتأهيم[.
اىؼْ٘اُ  ]/ :أدخم رقى انشارع /انًذينة  /انذونة [ .
اىرأسٌخ  / :في ] أدخم انيىو /انشهز /انسنة [
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إستًارج االيتثال نهًتطهثاخ انماَىَيح (االنشاييح) PQ-2 -
انًتطهثاخ

و

يتىافك غيز يتىافك

 1صٛز ٠زخضَ ١صاٚي ١ايعٌُ ٚايطذٌ ايتذاز ٟضاز ١ٜاملفع.ٍٛ
2

صٛز ٠ايبطاق ١ايضسٜب ١ٝضاز ١ٜاملفعَ .ٍٛع ازفام اغعاز زمسٞ
ألخس ضداد َٔ َضًش ١ايضسا٥ب قبٌ تازٜذ إْصاٍ ايتأٖ.ٌٝ

 3صٛز ٠ايبطاق ١ايتأَ ١ٝٓٝضاز ١ٜاملفع.ٍٛ

يالحظـــــاخ
يتى ارفاق صىرج
يتى ارفاق صىرج
يتى ارفاق صىرج

4

صٛز ٠ايبطاق ١ايصن ١ٜٛضاز ١ٜاملفع.ٍٛ

يتى ارفاق صىرج

5

صٛز ٠غٗاد ٠ايتطذ ٌٝالغساض ايضسٜب ١ايعاَ ١عً ٢املبٝعات .

يتى ارفاق صىرج

7

غٗاد ٠تضٓٝف َكدّ طًب ايتأٖ ٌٝايضادزٚ َٔ ٠شاز ٠ايتذازٚ ٠
ايضٓاع ١ضاز ١ٜاملفع( ٍٛإٕ ٚددت تؤخر يالٚي.) ١ٜٛ

يتى ارفاق صىرج

إزفام ايطري ٠ايرات ١ٝاخلاص ١باملتكدّ يطًب ايتأٖ ٌٝأ ٚايػسنَ ١تضُٓ ١قا ١ُ٥بامسا ٤املايهني (اصشاب زاع َاٍ
ايػسنْٚ )١طبَ ١طاُٖ ١ا ٚسض ١نالً َِٓٗ يف زاع َاٍ ايػسن- : ١
Partnership

8

Given details of partners as follows:
Shares

Citizenship Detai

Nationality

Name

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-

21

إستًارج يعهىياخ عٍ يمذيي طهة انتأهيم(ضزكح يُفزدج) PQ3 -
اىراسٌخ ] :أدخم انيىو /انشهز /انسنة [
سقٌ اىذػ٘ج ىيرإٍو ] :أدخم انزقى [
اىصفحح ] :أدخم رقى انصفحة ين يجًىع عذد انصفحات[

1
2
3

1
2

22
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إستًارج خثزج رلى ( : )1انخثزج انعايح في يجال خذياخ تُفيذ انًطاريع و انتزكيثاخ انفُيح PQ4
املػازٜع اييت مت تٓفٝرٖا خالٍ اخلُظ ايطٓٛات األخري٠
تكدّ ايٛثا٥ل املؤٜد ٠يتطًٖ ِٝر ٙاملػازٜع
اضِ َكدّ طًب ايتأٖ................................................................................ : ٌٝ

الزقه اسه املشزوع او العقد

مكاٌ العنل

اسه وعيىاٌ صاحب
العنل

1
2
3
4
5
6
7
**
* تكدّ َطتدًضات األعُاٍ املٓفر٠
** إذا مل ٜتطع اجملاٍ فايسدا ٤ايتهًُ ١عًٚ ٢زقَٓ ١فضٌ

دور مقدو طلب
وصف خمتصز خلدمات
التاًٍل(مقاول ،
تيفًذ املشاريع و
مقاول ادارَ عقد ،
الرتكًبات الفيًُ امليفذه
مقاول ثاىىٍ)

قًنُ
العقد

فرتَ التيفًذ
حسب العقد

تاريخ بدء
العنل

تاريخ التسلًه
االبتدائٌ

* قًنُ
األعنال امليفذَ
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إستًارج خثزج رلى ( : )2انخثزج انتخصصيح في يجال تُفيذ انًطاريع و انتزكيثاخ انفُيح PQ5
ايعكٛد ذات ايطبٝعٚ ١احلذِ املُاثٌ مبٛدب املعاٜري احملدد ٠بايفكس َٔ )2- 2( ٠ايكطِ ايجايح ٚاييت مت تٓفٝرٖا خالٍ اخلُظ ايطٓٛات األخري٠
تكدّ ايٛثا٥ل املؤٜد ٠يتطًٖ ِٝر ٙاملػازٜع
اضِ َكدّ طًب ايتأٖ................................................................................ : ٌٝ

الزقه

اسه املشزوع او العقد

مكاٌ العنل

اسه وعيىاٌ صاحب العنل

1
2
3
4
5
6
7
**
* تكدّ َطتدًضات األعُاٍ املٓفر٠
** إذا مل ٜتطع اجملاٍ فايسدا ٤ايتهًُ ١عًٚ ٢زقَٓ ١فضً١

وصف خمتصز خلدمات تيفًذ
املشاريع و الرتكًبات الفيًُ امليفذه

دور مقدو طلب
،
التاًٍل(مقاول
مقاول ادارَ عقد ،
مقاول ثاىىٍ)

قًنُ العقد

فرتَ التيفًذ حسب
العقد

تاريخ بدء العنل

تاريخ
االبتدائٌ

التسلًه

* قًنُ األعنال
امليفذَ

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

إستًارج خثزج رلى(:)3انخثزج انًتخصصح في انفعانياخ انزئيسيح PQ6
ػيى اىجٖح اىَْفزج ٍِ اىثاطِ ىيفؼاىٍاخ اىشئٍسٍح أٍألء ٕزٓ االسرَاسج تَ٘جة اىفقشج(  ٍِ ) 2-18ذؼيٍَاخ ىَقذًٍ طيثاخ اىرإٍٔو
ٗاىفقشج ( ٍِ )2-2اىقسٌ اىثاىثٍ ،ؼاٌٍش اىرإٍٔو ٗاىَرطيثاخ.
[

]
[

]
2 18

[

]
[

]
[

]
] 1

1

[

]
]

[
[

]

[

[

]

]

]
[

]

[

]

[

]
]

[
[
3 2

2

2

وصف انفعانياخ انزئيسيح تًىجة انفمزج( 2-2ب) يٍ
انفصم انثانث .

[

[

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

إستًارج انىضع انًاني رلى ( - )1األداء انًاني انساتك PQ7 -
]
]

[
[
[

]
[

]
[

]

2

1

]






3

[

1 3

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

إستًارج انىضع انًاني رلى ( - )2يعذل اإليزاداخ انسُىيح ألعًال خذياخ تُفيذ
انًطاريع و انتزكيثاخ انفُيحPQ8 -
[

]
[

]

[

]
[

]

[

]

*

]

[

]

[

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

إستًارج انعمىد غيز انًُفذج رلى ( - )1انذعاوي انمضائيح غيز انًحسىيحPQ9-
[

]
[

]

[

]
{

}

]
]

]

1 4

[

1 4

[

[[ ]

]
[

]
[
[

]
]
[
]

2 4
2 4

[

[

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

[

]

[

]
[
[

]
]
[

[

] [

]

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

إستًارج انعمىد غيز انًُفذج رلى ( - )2تياَاخ انًُاسعاخ انمضائيح PQ10 -

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

إستًارج انجهاس انعايم انحاني وانًتىلع نذي انًتمذو نطهة انتأهيم PQ11-
( تزفك عمىد انعًم وتزفك صىر يٍ انًؤهالخ وانسيزج انذاتيح وارفاق كطف رسًي ألجىر انعًال انعايهيٍ
نذي ضزكح تُفيذ انًطاريع و انتزكيثاخ انفُيح ( انذائًيٍ و انًتعالذيٍ او انيىيي)).
الزقه

االســـــه

وتاريخ
املؤٍل
احلصىل علًه

الىظًفُ/التخصص

1
2
3
4
5
6
7

-

 -ميهٔ اضتدداّ صفشات أخس ٣إذا تطًب األَس

املتقدو لطلب التأًٍل
املتقدو لطلب التأًٍل

سيىات اخلربَ السابقُ

تاريخ بدء العنل
لدى املتقدو لطلب
التأًٍل *

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

إستًارج انًعذاخ واآلنياخ و انىرش و انًخاسٌ انحانيح و انًتىلعح PQ12-

اآلالت
واملعدات/املزكبات/الىىشات/
الزافعات

الزقه

1

أو
املاركُ /العالمُ احلنىلُ
القدرَ أو احلجه
التجاريُ

العدد

احلالُ
الزاٍيُ

امللكًُ
خاصُ/للغري
مً الباطً

سيُ
الصيع

(* Owned
* Rented
* Leased * Specially
)manufactured

2
3
4
5
ايسقِ

اسه الىرشُ

مساحُ الىرشُ

حمتىيات الىرشُ

العدد

1

احلالُ
الزاٍيُ

امللكًُ
خاصُ/للغري
مً الباطً

عيىاٌ
الىرشُ

(* Owned
* Rented
* Leased * Specially
)manufactured

2
3
ًَشٛظ - : ١ضٝتِ اعطاْ ٤ضف ايدزد ١يًُعدات ٚاالآلت ٚايٛزش  ٚاملداشٕ يف ساي ١املًه ١ٝيًػري بايتعاقد َٔ ايباطٔ

 ميهٔ اضتدداّ صفشات أخس ٣إذا تطًب األَس.نػف املُتًهات املتٛقع ١يتٓفٝر اخلدَ ١املطًٛب١
ّ
1

اآلالت واملعدات/املزكبات/الىىشات /الزافعات

.....
املتقدو لطلب التأًٍل
املتقدو لطلب التأًٍل

ايطع / ١ايكدز /٠املطاس١

ايعدد

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

إستًارج إلزار يمذو طهة انتأهيم PQ13-
ْكس بأْٓا قد اطًعٓا عً ٢غسٚط ايتأٖٚ ٌٝاملعًَٛات اييت أٚزدْاٖا يف االضتُازات ٚاجلدا ٍٚصشٝشْٚ ١تشٌُ
َطؤٚيٝتٗا.
.1

اضِ املتقدو لطلب التأًٍل

............................................ /
.2

ٚظٝفت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٘ ............................................/

.3

ايتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٛقٝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع............................................ /

.4

ايت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازٜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ............................................ /

اخلتِ
* جيب إٔ ٜهَ ٕٛكدّ ايتأٖ ٖٛ ٌٝايػدط ْفط٘ يف ساي ١أْ٘ َٔ املتكدَني األفسادٚ ,يف ساي ١ايػسنات
ٚاملؤضطات ٜهَ ٕٛكدّ ايتأٖ ٖٛ ٌٝايػدط املفٛض زمسٝا َٔ قبٌ ايػسن ١أ ٚاملؤضط ١أ ٚاجلٗ. ١

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

إستًارج تفىيض انًتمذو نطزكح يًٍ يىتايم تتًكيُها يٍ االستفسار وانتفتيصPQ14-

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

القسم الخامس  /هطاق خدماث جىفيذ املشاريع و التركيباث الفىيت

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

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

1

تُفٛز يشاسٚغ ٔتشكٛة تجٓٛضاخ فُٛح نًُظٕيت ٙاإلتظاالخ ٔانمٕٖ انكٓشتائٛح ٔانًتًثهح فٙ
تشكٛة انتجٓٛضاخ انتانٛح:
 -1يىنذاخ كهزتائيح.
 -2يىحذاخ.
 -3يُظًاخ.
 -4يحطاخ تث وتىاتعها.
 -5تطارياخ.
 -6نىحاخ تىسيع.
 -7نىحاخ تحكى يىنذاخ.
 -8خشاَاخ ديشل نهًىنذاخ.
 -9ضثكح انتأريض.
 -11تًذيذ كاتالخ.
 -11يُظىيح خاليا ضًسيح.
 -12يكيفاخ.
 -13ويا يخص يجال اإلتصاالخ واألعًال انكهزتائيح.

ٔسٛتى تمذٚى تٕطٛف كايم نًهذماخ انتشكٛة ٔكٛفٛتّ تشكم يفظم فٔ ٙثائك انًٕاطفاخ انفُٛح نهًُالظح
نهفائض ٍٚتانتأْٛم انًسثك.

2
سٛكٌٕ انؼًم ف ٙػًٕو يذافظاخ انجًٕٓسٚح تئختالف تضاسٚسٓا.
3
سٛكٌٕ انؼًم طٕال أٚاو انسُح شايالً اإلجاصاخ ٔانؼطالخ انشسًٛح ٔأٔلاخ انطٕاسا.

ٔ ٚتضًٍ ْزا انمسى تفاطٛم انجٕاَة انفُٛح انٕاجة انتمٛذ تٓا  ،إتتذاءاً يٍ إستالو انًٕاد انفُٛح يٍ يخاصٌ ششكح
 ًٍٚيٕتاٚم ٔيٍ ثى تشدٛهٓا إنٗ انًٕالغ انًشاد تشكٛثٓا فٓٛا ٔتشكٛثٓا دسة انًخططاخ انًؼتًذج يٍ لثم ششكح

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

 ًٍٚيٕتاٚم ٚه ّٛتسهٛى انتشكٛثاخ نًُٓذس ٙششكح  ًٍٚيٕتاٚم أٔ نفشٔع انًؤسسح تانًذافظاخ ٔتشٚذ انًٕاد انتٙ
تى فكٓا إنٗ يخاصٌ ششكح  ًٍٚيٕتاٚم  ٔ ،أخٛشاً إستؼشاع نهششٔط انؼايح ٔ اإلنتضاياخ ٔ اإلجشاءاخ انجضائٛح
 .تى ششح ٔ ػشع تفاطٛم ْزا انمسى ف ٙستح تُٕد سئٛسٛح يٕضذح كًا تانتان: ٙ

1
تتضًٍ ْزِ األػًال إستالو انٕثائك انخاطح تانًششٔع انًشاد تُفٛزِ ٔكافح األٔنٛاخ ٔانًخططاخ ٔتكهٛف
انؼًم.
2
ٚتى إستالو انتجٓٛضاخ انفُٛح انخاطح تانًششٔع يغ يهذماتٓا يٍ يخاصٌ ششكح  ًٍٚيٕتاٚم َٔمهٓا إنٗ انًٕلغ
انًشاد تشكٛثٓا فٔ ّٛضًاٌ ساليح ْزِ انتجٓٛضاخ خالل ػًهٛح انُمم ،كًا ٚتٕجة ػهٗ يضٔد انخذيح انتأكذ يٍ
تٕفش جًٛغ انًٕاد انالصيح نهتشكٛة ٔفماً نهًخططاخ ٔتٕطٛاخ انششكح انًظُؼح ٔتٕفٛش انًتطهثاخ انالصيح
نهتشكٛة انغٛش يتٕفشج ف ٙيخاصٌ ششكح  ًٍٚيٕتاٚم تًٕجة آنٛاخ انؼًم انًفظهح فٔ ٙثائك انًُالظح انت ٙسٛتى
إَضانٓا نهفائض ٍٚتانتأْٛم انًسثك ،كًا تشًم ػًهٛح انُمم تٕسٚذ انتجٓٛضاخ انساتمح أٔ انؼاطهح إل يخاصٌ ششكح
 ًٍٚيٕتاٚم فًٛا ٚخض يشاسٚغ اإلدالل أٔ َمهٓا إنٗ يٕالغ أخشٖ دسة انذاجح.
3
ٚتى انثذء ف ٙػًهٛح انتُفٛز تؼذ تشدٛم انًٕاد انفُٛح يٍ يخاصٌ ششكح  ًٍٚيٕتاٚم إنٗ انًٕالغ انًستٓذفّ ٔفماً
نٕثائك انًششٔع انًستهًح ٔٔفماً نٕثائك انًُالظح انت ٙسٛتى إَضانٓا نهفائض ٍٚتانتأْٛم انًسثك.

1
ٚتى تؼذ ػًهٛح تُفٛز انًششٔع انفذض ٔانتشغٛم ٔانتسهٛى تًٕجة آنٛح انؼًم انًفظهح فٔ ٙثائك انًُالظح انت ٙسٛتى إَضانٓا نهفائضٍٚ
تانتأْٛم انًسثك.
2
ف ٙدال تطهة أػًال إضافٛح خاسج انؼمذ انخاص تانًُالظح الدماًٚ ،تى تُفٛز ْزِ األػًال يٍ لثم انفائض تانؼطاء تًٕجة تكهٛف
ػًم ٔفماً ٜنٛح انؼًم انًفظهح فٔ ٙثائك انًُالظح انت ٙسٛتى إَضانٓا نهفائض ٍٚتانتأْٛم انًسثك.

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

3
تشًم ْزِ انؼًهٛح كافح انتماسٚش ٔانًُارج انخاطح تانتؼايم ت ٍٛششكح  ًٍٚيٕتاٚم ٔانفائض تانؼطاء ٔفماً ٜنٛح انؼًم انًفظهح فٙ
ٔثائك انًُالظح انت ٙسٛتى إَضانٓا نهفائض ٍٚتانتأْٛم انًسثك.
4
انًمظٕد تٓا أػًال أخشٖ تتخهم لائًح األػًال انساتمح ٔانت ٙتضًٍ َجاح سٛش انؼًم ٔتخط ٙكافح انؼشالٛم ٔطٕالً إنٗ انًٕلغ
ٔإتًاو ػًهٛح انتُفٛز ٔساليح انتجٓٛضاخ انفُٛح.

ٚشًم ْزا انثُذ كافح اإلشتشاطاخ انخاطح تتُفٛز انؼمذ الدماً كًا ٕٚضخ اإلجشاءآخ انجضائٛح انًتسثثح ف ٙتأخٛش
اإلَجاص ٔاإلضشاس تانتجٓٛضاخ انفُٛح ٔغٛشِ إضافح إنٗ تُذ اإلَٓاء كًا ستٕضذح آنٛاخ انجضاءآخ ٔاإلَٓاء فٙ
ٔثائك انًُالظح انت ٙسٛتى إَضانٓا نهفائض ٍٚتانتأْٛم انًسثك.

