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 النهائيهحضر البج 

   9210/ 8102لسنت حىريداث ( 9للوناقصت العاهت رقن )
برناهج خدهاث بلىحاث ححسين هعاهل القدرة حىريد عوليت ( هالي،  فني ) الوظروفين بنظام 00/09/8210 الوىافقجلست الثالثاء 

   ل هن البنك الدولي( القائن علي النخائج والووىSRSSPالصرف الصحي الوسخداهت بالوناطق الريفيت )
 

 رئيسا شتيهالسيد  / مهندس

 عضوًا اسامه عبد اهلل / حماسب

 عضوًا  إيهاب العصري /  حماسب

 عضوًا  حممد يوسف / مهندس 

 عضوًا عمر مصباح / مهندس

 عضوا ماجد  الربيعي / حماسب

 عضوا أمحد بعيص / حماسب

 عضوا حممد عبد القادر جاب اهلل حماسب /

 عضوا أشرف مدني األستاذ / 

ذ

(ذذرركاتذذ>واليتذتؼدمذهلاذسددذ)ذبعالقةيفذاملـاقصةذالعامةذاملذكورةذذالدتؽؿالذأسؿالذالبتذلكذو

ذ-ذ@مذكالتاليبقانف

ذ

ذ

 اىَقذً ٍِ اى٘ؿْٞح ىيْٖذعح ٗاىرجاسج   ( 1/6) عـاء سقٌ -1

 اىَقذً ٍِ ششمح اىَْنٜ ىالعرشاساخ اىْٖذعٞح ٗاىرجاسج( 2/6عـاء سقٌ )  -2

 اىَقذً ٍِ ششمح ذٜ عٜ عٜ ٍحَذ شثو ٗششمآ    ( 3/6عـاء سقٌ )  -3

 نٖشتائٞح      اىَقذً ٍِ ششمح إٝجٜ تاٗس ىإلعَاه اى (4/6عـاء سقٌ )  -4

 اىَقذً ٍِ ششمح فاٛ اىٞنرشٝل( 5/6عـاء سقٌ )  -5

 أجٞل -اىَقذً ٍِ اىَظشٝح ىيْٖذعح ٗاىرجاسج  (6/6عـاء سقٌ )  -6
ذ

واهزي اًتهي إهي اتفال اههجًة    11/11/8115( واهىؤسذ في 1ىحضس اهبت االبترائي سقي )وباإلظالؽ غهى * 
 -غهي اهبت وفكا هألسس اآلتية7

 

 0رضاً تنشاعح اىششٗؽ ٗاىَ٘اطفاخ اىخاطح تاىعَيٞح األى -1

 ىحىر يوسف ، ىهًرس / غىس ىصباح/ ىهًرس،  اهسير شتيهىهًرس /اىجاّة اىفْٜ تاىيجْح مال ٍِ  ٝقً٘  -2

عثاب أعذاد دساعح فْٞح ىيعـاءاخ اىَقذٍح ٍ٘ػحا اىعـاءاخ اىَقث٘ىح ٗاىعـاءاخ اىَشف٘ػح ٍٗ٘ػحا " إل

 0اىشفغ "

اّة اىَاىٚ تاىيجْح ترقٌٞٞ اىعـاءاخ اىَـاتقح ٗاىَقث٘ىح فْٞا ذقًَٞٞا ٍاىًٞا ٗفقًا ىيرحفظاخ ٗاىششٗؽ ٝقً٘ اىج - 3

 0اىَقرشّح تنو عـاء 
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خاطح تٌٖ ٗاىَقذٍح ٝرٌ اخـاس اداسج اىَشرشٝاخ العرذعاء اطحاب اىعـاءاخ اىَقث٘ىح فْٞا ىفغ اىَظاسٝف اىَاىٞح اى -4

  0ىٖزج اىَْاقظح

 1وسر هًا اهتكسيس اهفًي اهىسفل اهىػر بىػسفة اهجاًب اهفًي باههجًة  11/11/1158وبتاسيد 

 
 

 

وردذلـاذخطابذمنذالدقدذاملفـدسذ/ذرئقسذجلـةذالبتذيػقدذخماربرةذذذ<71/817/=7وبتاريخذذ-ذ

(ذاملؼدمذ>/>(ذاملؼدمذمنذالورـقةذلؾفـددةذوالتجارةذ،ذ)>/7الشركاتذأصحابذالعطاءاتذأرقامذ)

ذوذلكذلاللتزامذباالتي@ذذأجقكذ–والتجارةذذمنذاملصريةذلؾفـددة

ذ1مدةذالتوريدذذ-7

ذ1رريؼةذالددادذ-8

ذذ1مدةذاالرتباطذ-9

ذ1وذلكذربؼاذلؽرادةذالشروطذواملواصػاتذاخلاصةذباملـاقصةذاملذكورةذبعالقة

ذ

(ذاملؼرردمذمررنذ>/7)متذخماربررةذالشررركاتذأصررحابذالعطرراءاتذأرقررامذذذ<71/817/<7وبترراريخذذ-

وذلرركذذأجقرركذ–(ذاملؼرردمذمررنذاملصررريةذلؾفـددررةذوالتجررارةذذ>/>لتجررارةذ،ذ)الورـقررةذلؾفـددررةذوا

ذذ1لاللتزامذباملطؾوبذ

ذ

ذيػقدذااللتزامذذالورـقةذلؾفـددةذوالتجارةذوردذلـاذخطابذمنذذ<88/71/817وبتاريخذذ#

ذ1مدةذالتوريدذ@ذنؾتزمذمبدةذالتوريدذاملوضحةذبؽرادةذالشروطذذ-7

ذ1ذرريؼةذالددادذ-8

ذ%ذذ81ذالدفعةذاملؼدمةذ-

   -اهتوسيرات 7

ذذ1%ذمنذدعرذالتوريدذبعدذالػحصذواإلضافةذلؾؿخازن;=*ذ

ذ1%ذبعدذإمتامذاخلدماتذاملتصؾةذبفاذ)الرتكقبذوالتشغقل(81*ذ

ذ1%ذبعدذانتفاءذفرتةذالضؿان;*ذذ

   -7 اهخرىات

ذ%ذبعدذإمتامذ)الرتكقب(;?*ذ

ذ1%ذبعدذانتفاءذفرتةذالضؿان;*ذ

ذأجقركذيػقردذااللترزامذذذذ–اكسذمنذاملصريةذلؾفـددةذوالتجرارةذذوردذلـاذفذ<71/817/:8وبتاريخذذ#

ذذ-باالتي@

ذذ1ذفورذمنذتاريخذجؾدةذالػتحذالػين9@ذدةذاالرتباطمبذمتذااللتزامذذ-7
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ذرفورذمرنذتراريخذأمررذالتوريردذ)لتوريردذذذذذذذ9املوضحةذبؽرادرةذالشرروطذ@ذذذذدةذالتوريدااللتزامذمبذ-8

ذفورذمنذتاريخذأمرذذ:دبذجدولذالبضائعذلوحاتذمؽثػاتذحتدنيذمعاملذالؼدرةذمبشتؿالتفاذح

ذالتوريدذوتركقبذوتوصقلذوجتاربذالؾوحاتذذامالذمماذمجقعهذ(ذ

ذذ1مؾحوزةذ@ذسؾيذأنذيتمذاستؿادذالردوماتذيفذخاللذأدبوعذمنذادتالمفا

ذذ1%ذمؼابلذخطابذضؿانذبـؽي81%ذلتصبحذ;8دقتمذالتـازلذسنذندبةذالدفعةذاملؼدمةذمنذذ-9

ذلتصبح@ذذدفعطريؼةذالااللتزامذبذ-:

   -اهتوسيرات 7

ذذ1%ذمنذدعرذالتوريدذبعدذالػحصذواإلضافةذلؾؿخازنذاملذكورةذيفذخاللذأدبوسني;=*ذ

ذ1%ذبعدذإمتامذاخلدماتذاملتصؾةذبفاذ)الرتكقبذوالتشغقل(81*ذ

ذ1%ذبعدذانتفاءذفرتةذالضؿان;*ذذ

   -7 اهخرىات

ذ%ذبعدذإمتامذ)الرتكقب(;?*ذ

ذ1%ذبعدذانتفاءذفرتةذالضؿان;*ذ

 
 -واهزي اًتهي إهي7 86/11/8115( واهىؤسذ في 8وباالظالؽ غهي ىحضس اهبت االبترائي سقي )

 
 
 

 
 

 -اآلتية7 اهىسفوضة فًيا" اهػظاءاتأصحاب استبػار  -1

اىَقذً ٍِ ششمح اىَْنٜ ىالعرشاساخ اىْٖذعٞح ٗاىرجاسج ٍشف٘ع فْٞا" ىعذً  (2/6عـاء سقٌ ) -1

 0ٜ اىثْ٘د اىَزم٘سج تاىرقشٝشاىفْٜ تعاىٞحف ٍـاتقح مشاعح اىششٗؽ ٗاىَ٘اطفاخ

اىَقذً ٍِ ششمح ذٜ عٜ عٜ ٍحَذ شثو ٗششمآ   أعاعٜ ٍٗشادف (3/6عـاء سقٌ ) -2

ٍشف٘ع فْٞا" ىعذً ٍـاتقح مشاعح اىششٗؽ ٗاىَ٘اطفاخ فٜ اىثْ٘د اىَزم٘سج تاىرقشٝشاىفْٜ 

   0تعاىٞح

ْٞا" ىعذً ٍـاتقح مشاعح اىششٗؽ اىَقذً ٍِ ششمح فاٛ اىٞنرشٝل ٍشف٘ع ف (5/6عـاء سقٌ ) -3

 ٗاىَ٘اطفاخ فٜ اىثْ٘د اىَزم٘سج تاىرقشٝشاىفْٜ تعاىٞح
 

 

 -اآلتية7 اهىكبوهة فًيا" اتاهػظاء حابصأاسترغاء  -8

 0اىَقذً ٍِ اى٘ؿْٞح ىيْٖذعح ٗاىرجاسج  (1/6عـاء سقٌ ) -1

     0اىَقذً ٍِ ششمح إٝجٜ تاٗس ىإلعَاه اىنٖشتائٞح (4/6عـاء سقٌ ) -2

 أجٞل -اىَقذً ٍِ اىَظشٝح ىيْٖذعح ٗاىرجاسج  (6/6عـاء سقٌ ) -3
 
 

   1اهىكبوهة فًيا" اتوزهن هفط اهىعسوف اهىاهي اهخاص باهػظاء
اهسداغة اهااًيدة غشدس عهدسا بىكدس اهىسمد        11/11/8115تي غكدر جهسدة فدتل اهىعداسيف يدوي الحدر اهىوافدل         ۞

 -ي مىا يهي   7( شسمات بياًه 3اهسئيسي ههشسمة وتكري هها غرر ) 

 
 ( اهىكري ىن اهوظًية هههًرسة واهتجاسة 1/3غظاء سقي)
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يغٞش شاٍو فقؾ ٍائح ٗثَاُّ٘ أىف ٗخَغَائح جْٖٞا" ال100500000 ٍثيغ ) ٍاىٜ تقَٞح اجَاىٞح تعـاءحٞث ذقذً 

 0ػشٝثح اىقَٞح اىَؼافح ( 

   -ٗرىل تاىششٗؽ اىراىٞح:
 0فغ اىَظاسٝف اىفْٞح ٍذج االسذثاؽ  : ثالثح شٖ٘سٍِ ذاسٝخ جيغح -1

 0ٍذج اىر٘سٝذ : ّيرضً تَذج اىر٘سٝذ اىَ٘ػحح تنشاعح اىششٗؽ  -2

 0ؿشٝقح اىغذاد  -

 %  20اىذفعح اىَقذٍح  -

   -اىر٘سٝذاخ :

  0% ٍِ ععش اىر٘سٝذ تعذ اىفحض ٗاإلػافح ىيَخاص55ُ* 

 0% تعذ إذَاً اىخذٍاخ اىَرظيح تٖا )اىرشمٞة ٗاىرشغٞو(20* 

 0اء فرشج اىؼَاُ% تعذ اّر5ٖ*  

   -اىخذٍاخ :

 % تعذ إذَاً )اىرشمٞة(55* 

 0% تعذ اّرٖاء فرشج اىؼَا5ُ* 

 0ٍناُ االعرالً :ٍخاصُ ششمرنٌ -3

  0%55ّرعٖذ تأُ الٝقو ٍعاٍو اىقذسج عِ   -4

 0اىؼَاُ : عْح ٍِ ذاسٝخ اىر٘سٝذ ػذ عٞ٘ب اىظْاعح ٗىٞظ ع٘ء االعرخذاً أٗ اىنغش -5
ذ

  شسمة إيجي باوس هإلغىاو اهمهسبائيةىكري ىن ( اه1/3غظاء سقي)ذذذ

جْٖٞا"  ٍٗائراُ ٗعششُٗأىف  ٗعرح ٗعثعُ٘فقؾ ٍائح 156220000ٍثيغ ) ـاء ٍاىٜ تقَٞح اجَاىٞحعحٞث ذقذً ت

 0اليغٞش شاٍو ػشٝثح اىقَٞح اىَؼافح(
 0ٗىٌ ٝرقذً تششٗؽ

  أجين  – هههًرسة واهتجاسة اهىصسية( اهىكري ىن 3/3غظاء سقي)

جْٖٞا"  ٗأستعح ٗعرُ٘أىف  ٗأثْٜ عششجٍائراُ فقؾ 212064000ـاء ٍاىٜ تقَٞح اجَاىٞح ٍثيغ )عت حٞث ذقذً

 0شاٍو ػشٝثح اىقَٞح اىَؼافح (  ٗيغٞشاليغٞش

   -ٗرىل تاىششٗؽ اىراىٞح:
ه شٖ٘س ٍِ ذاسٝخ أٍش اىر٘سٝذ )ىر٘سٝذ ى٘حاخ ٍنثفاخ ذحغِٞ ٍعاٍو اىقذسج تَشرَالذٖا حغة جذ3ٍٗذج االسذثاؽ  :  -1

 شٖ٘س ٍِ ذاسٝخ أٍش اىر٘سٝذ ٗذشمٞة ٗذ٘طٞو ٗذجاسب اىي٘حاخ شاٍال ٍَا جَٞعٔ (  4اىثؼائع 

 

 ؿشٝقح اىذفع :   -2

   -اىر٘سٝذاخ :

  0% ٍِ ععش اىر٘سٝذ تعذ اىفحض ٗاإلػافح ىيَخاصُ اىَزم٘سج فٜ خاله أعث٘ع55ِٞ* 

 0% تعذ إذَاً اىخذٍاخ اىَرظيح تٖا )اىرشمٞة ٗاىرشغٞو(20* 

 0% تعذ اّرٖاء فرشج اىؼَا5ُ*  

   -اىخذٍاخ :

 % تعذ إذَاً )اىرشمٞة(55* 

 0% تعذ اّرٖاء فرشج اىؼَا5ُ* 

 0شٖ٘س ٍِ اعرالً اىذفعح اىَقذٍح ٗاعرَاد اىشعٍ٘اخ اىرْفزٝح اَٖٝا الحق3اىٜ  2ٍٞعاد اىرغيٌٞ : ٍِ  -3

 0ٍخاصُ ٍحـح ٍٞآ اىششب ٗاىظشف اىظحٜ تاىثحٞشج  : اىرغيٌٍٞناُ  -4

 0شاٍو ػشٝثح اىقَٞح اىَؼافح يغٞشاالععاس: -5

 0ػَاُ ىَذج عاً ٍِ ذاسٝخ االعرالً االترذائٜ ػذ عٞ٘ب اىظْاعحاىؼَاُ :  -6
ذ

 

 

ىحضس باهرساسة اهىاهية  وإغرارقاي اهجاًب اهىاهي باههجًة برساسة اهػظاءات اهىكرىة  82/11/8115وبتاسيد 
 اهىسفل  

فكظ ىائة وسبػة وتسػون جًيها"  الؾيس(اهىسفل واهىػر بىػسفة 164111711ػىهية واهباهغ )اهتكريسية هه السػاسوباالظالؽ غهي 
 ًترب واهػضو اهى اإلراسةر ىن اهسير اهىهًرس سئيس ىجهس اهجهة اهظاهبة واهىػتى

 -وىىا سبل توصي هجًة اهبت باالتي7
 اهمهسبائية وزهن  وهألغىاباوس  إيجي( اهىكري ىن 1/3تسسيه اهػىهية غهي صاحب اهػظاء سقي ) -

اىَعذ تَعشفح اىجٖح اىـاىثح ٗاىَعرَذج  ىيغعشاىرقذٝشٛ ٍْٗاعثرٖاىيَـاتقح اىفْٞح ٗأقيٞح االععاس 

  0ٍِ اىغٞذ اىَْٖذط سئٞظ ٍجيظ االداسج ٗاىعؼ٘ اىَْرذب 
 

 

 جروو اهبضائؼ اهىظهوبة -1
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رقم 

 البند
 الصــــــــــــنف

دة
ـــ

ـــ
ح

و
ال

 

يت
كم

ال
 

 لىاالجما سعر الوحدة

    

1  

 ٍعاىجح فضاسٓ ٍحـح 

 110ى٘حح ٍنثفاخ ىرحغِٞ ٍعاٍو اىقذسج اىي٘حح قذسج  ذ٘سٝذ

 ك0فاس0

 ( ذشمة داخو اىَثْٚ 0055ٍعاٍو اىقذسج ال ٝقو عِ ) 

 (( INDOOR   : ٍِ ُ٘ٗذعَو ؿثقا ىيَ٘اطفاخ اىعاىَٞح ٗذرن 

 M.C.C.B  )250 (( قاؿع سئٞغٜ ثالثٜ األٗجٔ 1عذد ) -

 50ك0أ عيٚ أُ ٝنُ٘ 25أٍثٞش ٗععح قـع ال ذقو عِ 

 lcu=lcs  ف٘ىد  300ٕشذض جٖذ 

 فاص0 3ف٘ىد  400اىَنثفاخ ثالثٞح األٗجٔ ذعَو عيٚ جٖذ ٍقِْ  -

 10×  1ك0فاس +  10×  1ٍشاحو ٍنثفاخ )  6عثاسج عِ 

 ك0فاص (0 20×  5ك0فاس +

 مّ٘رامر٘س ثالثٜ األٗجٔ خاص تاىَنثفاخ  6عذد  -

(6b (AC-  ٍضٗد تَيفاخ اإلخَاد ٍْٗاعة ىقذسج مو ٍشحيح

ٍشج  1025عيٚ حذج تحٞث ذنُ٘ قذسج اىنّ٘رامر٘س ذغاٗٛ 

 ٍِ قذسج اىَشحيح اىَشمة ىٖا 0

حَاٝح ٍِ صٝادج اىرٞاس ذشمة ىنو ٍشحيح  HRCفٞ٘صاخ  -

ٍشج ٍِ حَو ٍشحيح  205تحٞث ذنُ٘ قذسج اىَظٖش ذغاٗٛ

 اىَنثفاخ تاألٍثٞش 

خـ٘ج  6( REGLATORو قذسج أٗذٍ٘اذٞنٜ )ٍْظٌ ٍعاٍ -

ىرْظٌٞ دخ٘ه ٗخشٗج ٍشاحو اىَنثفاخ 0 ٝحر٘ٙ عيٜ شاشح 

ىيثشٍجح ٗتٞاُ ٍعاٍو اىقذسج ٗإٍناّٞح إدخاه ٗإخشاج 

 ٍجاٍٞع اىَنثفاخ عِ ؿشٝقٔ ٝذٗٝا

 ف٘ىد 220ٍشٗحح ذثشٝذ ذعَو عيٚ جٖذ  2عذد  -

 ٗٝرٌ اىرحنٌ فٖٞا عِ ؿشٝق جٖاص حشاسج 0

 ي٘حح عيٚ اىَثْٞاخ اىالصٍح ىثٞاُ اىجٖذ ٗاىرٞاسذحر٘ٙ اى -

 ٗ أجٖضج اىحَاٝح اىَْاعثح ٗمو ٍا ٝيضً ىعَيٞح اىرشغٞو 

  ٝرٌ ذشمٞة ٍح٘ه ذٞاس ٍْاعة ىحَو اىَحـح -

 ك 0 ف أ ( 500) اىَح٘ه 

 

 تاىعذد

 

 

1 00 40000 00 40000 

 1/  006جٖذ ٍْخفغ  لذ٘سٝذ ماتو ّحاط ذشٍ٘ تالعرٞ

ٝشتؾ تِٞ ى٘حح اىر٘صٝع  2( ٌٍ 50+  55×3ك0ف ) 

 اىشئٞغٞح ٗى٘حح ذحغِٞ اىقذسج
 12500 00 12500 00 1 ٍقـ٘عٞح

 60500 00 اإلجَاىٜ 
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رقم 
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 الصــــــــــــنف

دة
ـــ

ـــ
ح

و
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ال
 

 االجمالى سعر الوحدة

    

2- 

 ٍحـح ٍعاىجح تشمح يغـاط
 ك0فاس 110عاٍو اىقذسج اىي٘حح قذسج ذ٘سٝذ ى٘حح ٍنثفاخ ذحغِٞ ٍ

 ( ذشمة داخو اىَثْٚ 0055ٍعاٍو اىقذسج ال ٝقو عِ ) 

  (INDOOR : ٍِ ُ٘ٗذعَو ؿثقا ىيَ٘اطفاخ اىعاىَٞح ٗذرن ) 

أٍثٞش  250(  M.C.C.B( قاؿع سئٞغٜ ثالثٜ األٗجٔ ) 1) -

 جٖذ lcu=lcs  50ك0 أ عيٚ  أُ ٝنُ٘ 25ٗععح قـع ال ذقو عِ 

  ف٘ىد 300

فاص  3ف٘ىد  400اىَنثفاخ ثالثٞح األٗجٔ ذعَو عيٚ جٖذ ٍقِْ  -

 ك0فاس(20×5ك0فاس + 10×1ٍشاحو ) 6عثاسج عِ 

 -6b (AC)مّ٘رامر٘س ثالثٜ األٗجٔ خاص تاىَنثفاخ  6عذد  -

عيٜ حذج تحٞث ٍضٗد تَيف اإلخَاد ٍْٗاعة ىقذسج مو ٍشحيح 

 ٍشج ٍِ قذسج اىَشحيح 1025ذنُ٘ قذسج اىنّ٘رامر٘س ذغاٗٛ 

 اىَشمة ىٖا 

حَاٝح ٍِ فٞ٘صاخ اىرٞاس ذشمة ىنو ٍشحيح  HRC فٞ٘صاخ -

ٍِ حَو ٍشحيح اىَنثفاخ  205اىَظٖش ذغاٗٙ  تحٞث ذنُ٘ قذسج

 تاألٍثٞش

خـ٘ج ىرْظٌٞ  Regulator 6  ٍْٜظٌ ٍعاٍو قذسج أٗذٍ٘اذٞن -

دخ٘ه ٗخشٗج ٍشاحو اىَنثفاخ ٝحر٘ٛ عيٜ شاشح ىيثشٍجح  

ٞح إدخاه ٗإخشاج ٍجاٍٞع اىَنثفاخ عِ ٗتٞاُ ٍعاٍو اىقذسج ٗإٍناّ

 ؿشٝقح ٝذٗٝح   

ف٘ىد ٗٝرٌ اىرحنٌ فٖٞا 220ٍشٗحح ذثشٝذ ذعَو عيٜ جٖذ 2عذد  -

 ؿشٝق جٖاص حشاسج عِ 

ذحر٘ٛ اىي٘حح عيٜ اىَثْٞاخ اىالصٍح ىثٞاُ اىجٖذ  ٗاىرٞاس  -

 ٝيضً ىعَيٞح اىرشغٞو  ٗأجٖضج اىحَاٝح  اىَْاعثح ٗمو ٍا

اس ٍْاعة ىحَو اىَحـح )اىَح٘ه ٝرٌ ذشمٞة ٍح٘ه ذٞ -

 0ك0ف0أ(500

 40000 00 40000 00 1 تاىعذد

 1/ 006جٖذ ٍْخفغ  لذ٘سٝذ ماتو ّحاط ذشٍ٘ تالعرٞ

ٝشتؾ تِٞ ى٘حح اىر٘صٝع اىشئٞغٞح  2( 50ٌٍ+ 55*3ك0ف ) 

 0ٗى٘حح ذحغِٞ اىقذسج
 1 ٍقـ٘عٞح 

 

 

00 12500 00 12500 

 60500000 00 اإلجَاىٜ                                                                        
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 ٍحـح ٍٞآ عْثادٓ

ٗذشمٞة ى٘حح ٍنثفاخ ىرحغِٞ ٍعاٍو اىقذسج اىي٘حح  ذ٘سٝذ

 ك0فاس0 60قذسج 

 ( ذشمة داخو اىَثْٚ 0055ج ال ٝقو عِ ) ٍعاٍو اىقذس

 (( INDOOR   : ٍِ ُ٘ٗذعَو ؿثقا ىيَ٘اطفاخ اىعاىَٞح ٗذرن 

 M.C.C.B  )125 (( قاؿع سئٞغٜ ثالثٜ األٗجٔ 1عذد ) -

 50ك0أ عيٚ أُ ٝنُ٘ 25أٍثٞش ٗععح قـع ال ذقو عِ 

lcu=lcs  ف٘ىد  300ٕشذض جٖذ 

 فاص0 3ف٘ىد  400ِْ اىَنثفاخ ثالثٞح األٗجٔ ذعَو عيٚ جٖذ ٍق -

 10×  1ك0فاص +  5×  1ٍشاحو ٍنثفاخ )  5عثاسج عِ 

 ك0فاص (0 15×  3ك0فاص + 

 مّ٘رامر٘س ثالثٜ األٗجٔ خاص تاىَنثفاخ  5عذد  -

(6b (AC-  ٍضٗد تَيفاخ اإلخَاد ٍْٗاعة ىقذسج مو ٍشحيح

ٍشج  1025عيٚ حذج تحٞث ذنُ٘ قذسج اىنّ٘رامر٘س ذغاٗٛ 

 شمة ىٖا 0ٍِ قذسج اىَشحيح اىَ

حَاٝح ٍِ صٝادج اىرٞاس ذشمة ىنو ٍشحيح  HRCفٞ٘صاخ  -

ٍشج ٍِ حَو ٍشحيح  205تحٞث ذنُ٘ قذسج اىَظٖش ذغاٗٛ

 اىَنثفاخ تاألٍثٞش 

خـ٘ج  6( REGLATORٍْظٌ ٍعاٍو قذسج أٗذٍ٘اذٞنٜ ) -

ىرْظٌٞ دخ٘ه ٗخشٗج ٍشاحو اىَنثفاخ 0 ٝحر٘ٙ عيٜ شاشح 

ّٞح إدخاه ٗإخشاج ىيثشٍجح ٗتٞاُ ٍعاٍو اىقذسج ٗإٍنا

 ٍجاٍٞع اىَنثفاخ عِ ؿشٝقٔ ٝذٗٝا

 ف٘ىد 220ٍشٗحح ذثشٝذ ذعَو عيٚ جٖذ  2عذد  -

 ٗٝرٌ اىرحنٌ فٖٞا عِ ؿشٝق جٖاص حشاسج 0

 ذحر٘ٙ اىي٘حح عيٚ اىَثْٞاخ اىالصٍح ىثٞاُ اىجٖذ ٗاىرٞاس -

 ٗ أجٖضج اىحَاٝح اىَْاعثح ٗمو ٍا ٝيضً ىعَيٞح اىرشغٞو 

 اس ٍْاعة ىحَو اىَحـحٝرٌ ذشمٞة ٍح٘ه ذٞ -

 ك 0 ف أ ( 200) اىَح٘ه  

 

 تاىعذد

 

 

1 00 40000 00 40000 

 1/  006جٖذ ٍْخفغ  لذ٘سٝذ ماتو ّحاط ذشٍ٘ تالعرٞ

ٝشتؾ تِٞ ى٘حح اىر٘صٝع  2( ٌٍ 25+  50×3ك0ف ) 

 اىشئٞغٞح ٗى٘حح ذحغِٞ اىقذسج
 0000 00 0000 00 1 ٍقـ٘عٞح

 400000 00 اإلجَاىٜ 

 165000 00 (1،2،3اىر٘سٝذ جذٗه )ععش  إجَاىٜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0 

 جروو اهخرىات اهىستبظة
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 االجمالى سعر الوحدة

    

1- 

ذشمٞة ٗذ٘طٞو ٗذشغٞو ٗاخرثاس ى٘حح ذحغِٞ ٍعاٍو 

   -اىقذسج داخو اىَثْٚ : 

( تجذٗه  1َشاس إىٖٞا تاىثْذ ) تَحـح ٍعاىجح فضاسٓ اى -

اىثؼائع شاٍال مافح ٍا ٝيضً ٍِ ستؾ حرٚ اىرشغٞو األٍثو 

تاإلػافح ىجَٞع اىرجٖٞضاخ اىَذّٞح ىرثثٞد اىي٘حاخ ٍٗغاس 

اىناتالخ ٍَٗا جَٞعٔ ٗفقا ألط٘ه اىظْاعح ٗاىن٘د 

 اىَظشٛ ٗذعيَٞاخ ؿاقٌ اإلششاف0

 

 ٍقـ٘عٞح

 

 

1 00 3000 00 3000 

 3000 00 3000 00 1 ٍقـ٘عٞح ( 2ىَحـح ٍعاىجح تشمح يغـاط تاىثْذ ) ششحٔ ٗىنِ  -

 3000 00 3000 00 1 ٍقـ٘عٞح ششحٔ ٗىنِ ىَحـح ٍٞآ عْثادٓ - 

 5000 00 اىخذٍاخ اىَشذثـح اجَاىٜ

 165000 00 (1،2،3إجَاىٜ ععش اىر٘سٝذ جذٗه )

 150000 00 إجَاىٜ قَٞح اىعشع )اىر٘سٝذ + اىخذٍاخ(

 1500 00 %1سجخظٌ خاص قذ

 156220 00 اإلجَاىٜ تعذ اىخظٌ ٍائح ٗعرح ٗعثعُ٘ أىف ٍٗائراُ ٗعششُٗ جْٖٞا" اليغٞش شاٍو ػشٝثح اىقَٞح اىَؼافح

ومائتان وعشرون جنوها" الغري شامل ضريبة القومة  ألف مائة وستة وسبعون 00.221611وبذلك يصبح ؼومة العملوة ػقط 

 املضاػة وذلك للمطابقة الفنوة 

 ؼفل احملضر عقب ماتقدموا

ذذذ،،لالعتمادواألمر مرػوع لسوادتكم ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 سئٞظ اىيجْح                                                                     أعؼاء اىيجْح                       
                                                 

 ٍْٖدددددددددددذط / اىغدددددددددددٞذ شدددددددددددرٞٔ                                                      

 

 اعأٍ عثذ اهلل ٍحاعة /

 إٖٝاب اىعششٛ  ٍحاعة  /

 ٍحَذ ٝ٘عف  ٍْٖذط  /

 عَش ٍظثاح ٍْٖذط /

 ٍاجذ  اىشتٞعٜ ٍحاعة /

 أحَذ تعٞض ٍحاعة /

 ٍحَذ عثذ اىقادس  ٍحاعة /

 أششف ٍذّٜ األعرار / 


