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 أُٞاكن اُضالصبءٓٞػل ُج٤غ ٝص٤وخ اُؼطبء ٛٞ اَُبػخ اُضبُضخ ٝاُٖ٘ق ٖٓ َٓبء ٣ّٞ افو 

8/11/2022 

 

  ٣ّٞ  ظٜو اُضب٤ٗخ ػْو افو ٓٞػل ُزول٣ْ اُؼوٝٗ ػ٠ِ اُؼ٘ٞإ أُنًٞه اكٗبٙ اَُبػخ 
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ٓل٣و ػبّ ّوًخ ٤ٓبٙ ا٤ُوٓٞى  

 

ٝكوبً ُِزؼ٤ِٔبد ٝاُْوٝٛ اُؼبٓخ ٝاُقبٕخ ثٜب كب٢٘ٗ أهلّ  (O – T – S– 0022-0209)         ث٘بًء ػ٠ِ كػٞح اُؼطبء ههْ 

ػو٢ٙ ٝأٝاكن ػ٠ِ إٔ أهّٞ ثزٞه٣ل ًَ أٝ ثؼ٘ اُِٞاىّ أُؼوٝٙخ ثبألٍؼبه ٝاُْوٝٛ ٝأُٞإلبد أُج٤٘خ ك٢ ٛنا اُؼوٗ  

 

  ٝأكــٞٗ ا٤َُل           اُزبه٣ـ أُؾلك ٖٓ هجٌِْ ًآفو ٓٞػل ُال٣لاع٣ٞٓبً اػزجبهاً ٖٓ  (120)        ٝا٢٘ٗ أُزيّ ثؤٕ ٣ظَ ٛنا اُؼوٗ هــبئٔبً ُٔلح 

ّوًز٘ب ك٢ ًبكخ اإلعواءاد ٝاُزج٤ِـبد أُزؼِوخ ثٜنا اُؼوٗ ُلٟ كائورٌْ  / ثزٔض٤َ ٓئٍَز٘ب   (                                        )         

                                                                                                                                                                                         

 

أُلٞٗ ثبُزٞه٤ـــغ 

 
 (                                              ):اٍْ أُ٘بهٔ  

: اُقبرــــْ  

 

 (                                              ):اُؼ٘ـــٞإ  

 

 (                       )كبًٌ  (                     )ٛبرق  (                 )اُوٓي اُجو٣ل١  (             ):ة  . ٓ 

 ______________________________________________________________________

 
 : (أث٤ٖ ك٤ٔب ٢ِ٣ ع٤ٔغ أُوكوبد اُز٢ ٣زٌٕٞ ٜٓ٘ب ػو٢ٙ  )أُوكوبد 

1 )

2 )

3 )

4 )

 

 

 :ٓالؽظــــبد 
. ٣غت إٔ ٣ؼجؤ ٛنا اُ٘ٔٞمط ثبٌُبَٓ ٝإٔ ٣وكن ثبُؼوٗ ػ٘ل رول٣ٔٚ ا٠ُ اُلائوح  .1
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 رؼ٤ِٔبد اُلفٍٞ ك٢ اُؼطبء
 

رؼزجو ٛنٙ اُزؼ٤ِٔبد ٌِٓٔخ ُِْوٝٛ اُؼبٓخ ٝاُقبٕخ ُِزؼبهل ٝرٌٕٞ ُٜب ك٢ اُزطج٤ن هٞح ػول ُِْواء ِٝٓيٓخ 

. ُِٔ٘به٤ٖٖ ُِٝغ٘خ اُْواء أُقزٖخ ؽن اٍزجؼبك ا١ ػوٗ ؿ٤و ِٓزيّ ثٌَ اٝ ثؼ٘ اٝ اؽل ث٘ٞك ٛنٙ اُزؼ٤ِٔبد 

 

: اػلاك ٝرول٣ْ اُؼوٝٗ : اٝال 

 

 ال ٣َٔؼ ثبالّزواى اال ُِْوًبد أُؼزٔلح ٝأَُغِخ .1

 اُؼطبء ٝصبئن ًبكخ ٣ٝٞهغ ٣ٝقزْ اُؼطبء ثٞصبئن أُوكوخ ٝاُ٘ٔبمط اُغلاٍٝ ػ٠ِ ٝاٍؼبهٙ ػوٙٚ أُ٘بهٔ ٣ؼل .2

 ٓؼِٞٓبد اٝ ٝصبئن ا١ ٤ٚ٣ق اُؼطبء إ ٝصبئن ا٠ُ ثبالٙبكخ ُِٔ٘بهٔ ٣ٝؾن ًبِٓخ اُؼوٗ ٖٙٔ ٣ٝولٜٓب

ػ٠ِ أُزؼٜل ػ٘ل رؼجئخ اُؼوٗ أُولّ ٓ٘ٚ اُو٤بّ ثبُقزْ ٝاُزٞه٤غ ػ٠ِ ٙوٝه٣خ اٜٗب ٣ٝوٟ اٙبكزٜب ك٢ ٣وؿت

 .ًبكخ ٕلؾبد اُؼطبء ٝٓـِق ػوٗ اَُؼو أُولّ

 .ٓبئخ ٝػْوٕٝ ٣ٞٓبً ٖٓ اُزبه٣ـ أُؾلك ًآفو ٓٞػل إل٣لاع اُؼوٝٗ  (120)ٓلح ٍو٣بٕ اُؼوٗ ال روَ ػٖ  .3

 أُٞاكن االهثؼبء ٣ّٞ ظٜو ػْو ااُضب٤ٗخآفو ٓٞػل الٍزالّ اُؼوٝٗ ػ٠ِ اُؼ٘ٞإ أُنًٞه أكٗبٙ اَُبػخ  .4

9/11/2022.  

ك٢ ؽبٍ ٝعٞك اػزواٙبد ػ٠ِ أُٞإلبد اٝ اُْوٝٛ اٝ اُزؼ٤ِٔبد اُٞاهكح ك٢ ٛنا اُؼطبء ك٤زٞعت ػ٠ِ  .5

ٝهجَ أُٞػل اُٜ٘بئ٢ ُزول٣ْ اُؼوٝٗ ا٣ٜٔب ٛب أُ٘بهٔ رول٣ْ اػزواٙٚ فالٍ فَٔخ  ا٣بّ ػَٔ ٖٓ ربه٣ـ ْٗو

 .اٍجن

 اٝ ثبئزالف أٝ ٓ٘لوكا ًبٕ ٍٞاء أُبكح ُ٘لٌ أٝ اُؼطبء ُ٘لٌ ػوٗ ٖٓ اًضو ٣ولّ إ ٝاؽل ُٔ٘بهٔ ٣غٞىال  .6

 .افو ٓ٘بهٔ ٓغ ثْواًخ
 :٣واػب ٓب ٢ِ٣ (اما ٍٔؾذ ثنُي ٝصبئن اُْواء )ػ٘ل رول٣ْ ػوٗ ثل٣َ  .7

 ُ٘لٌ أُبكح كؼ٠ِ أُ٘بهٔ إ ٣نًو ػ٠ِ ػوٙٚ اال٢ِٕ ٝثبُؾجو ثل٣َ افز٤به١ك٢ ؽبٍ رول٣ْ ػوٗ  . أ

 .أَُبػ ثنُي ك٢ ٝصبئن اُْواءك٢ ؽبٍ رْ ٝمُي  ٓوكوب ثٚ ثل٣الاالؽٔو إ ٛ٘بى ػوٙبً 

 . ػ٠ِ ٗٔٞمط رول٣ْ اُؼوٝٗ اال٢ِٕ ٓٞهؼب ٝٓقزٞٓب ٖٓ أُ٘بهٔ اُجل٣َإ ٣ولّ اُؼوٗ  . ة

 .ا١ ؿٔٞٗ اٝ ر٣ْٞٚ ك٢ أُ٘بهٖخ ٣لول أُ٘بهٖٚ ه٤ٔزٜب ٣ٝؾوّ أُ٘بهٔ ؽن االّزواى .8

ػ٠ِ أُ٘بهٔ أٝ ٖٓ ٣لٞٙٚ  اؽٚبه اُؼوٗ  أُولّ  ٖٓ  هجِٚ  ك٢ ٓـِق ٓـِن ثبؽٌبّ ٝٓقزّٞ ٝٓؼٕ٘ٞ  .9

 :ثبٍْ 

  ٓل٣و٣خ اُؼطبءاد ٝ أُْزو٣بد – ّوًخ ٤ٓبٙ ا٤ُوٓٞى 

  ْاُؼطبء ههO-T-S-0022-0209 

  ٔاٍْ أُ٘به....................................... 

  ٕاُؼ٘ٞا............................................. 

ٝ ٝٙغ أُـِق ّق٤ٖب ك٢ اُٖ٘لٝم أُقٖٔ ُِؼطبءاد ثؾٚٞه ٓٞظق اُؼطبءاد ٝاُزٞه٤غ ػ٠ِ ٍغَ 

 ".اال٣لاع ا٤ُٕٞب

 .ال روجَ اُؼوٝٗ اُٞاهكح ا٠ُ اُْوًخ ثبُلبًٌ اٝ اُجو٣ل االٌُزو٢ٗٝ .10

ٕلؾبد ٝٓوكوبد اُؼطبء ٝٓل٣و٣خ اُؼطبءاد ؿ٤و َٓئُٝخ ػٖ كولإ اٝ ٗؤ ا١  ػ٠ِ أُ٘به٤ٖٖ اُزبًل ٖٓ .11

ٓوكن اٝ ٕلؾخ ثؼل ّواء ٝصبئن اُؼطبء ٝ ٣زؾَٔ أُ٘بهٔ َٓئ٤ُٝخ ػلّ ه٤بٓٚ ثبُزله٤ن ٝ اُزؤًل ٖٓ اًزٔبٍ 

 . اُٞصبئن 

ّظاً ٣ؼزجو رول٣ْ ػوٗ أُ٘بهٔ اُزيآبً ٓ٘ٚ ثؤٗٚ ٓطِغ ٝٓزلْٜ ُغ٤ٔغ أُٞاك ٝاُزؼ٤ِٔبد اُٖبكهح ثٔٞعت  .12
 ُلٟ   ٗظبّ أُْزو٣بد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝرؼ٤ِٔبرٚ أُؼٍٔٞ ثٚ ك٢ ّوًخ ٤ٓبٙ ا٤ُوٓٞى2022َُ٘خ   (8)ههْ ههْ 

 .ّوًخ ٤ٓبٙ ا٤ُوٓٞى ٝرؼل٣الرٚ ٝٝصبئن كػٞح اُؼطبء ٝاُ٘ٔبمط أُوكوٚ
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٣زْ االػالٕ ػٖ االؽبُخ أُجلئ٤خ ُٔلح فَٔخ ا٣بّ ػَٔ  ٝاما ُْ ٣ؼزوٗ ا١ ٓ٘بهٔ ػ٠ِ اُوواه فالٍ رِي أُلح  .13

رٖجؼ االؽبُخ ٜٗبئ٤خ ثؼل أُٖبكهخ ػ٤ِٜب ٤ٍٝزْ رؼ٤ِن االؽبُخ أُجلئ٤خ ػ٠ِ ُٞؽخ االػالٗبد اُقبٕخ ثبُْوًخ 

 .ك٢ ٓل٣و٣خ اُؼطبءاد ٝأُْزو٣بد ٝػ٠ِ أُٞهغ االٌُزو٢ٗٝ ُِْوًخ

ػ٠ِ اَُبك أُزؼٜل٣ٖ اُن٣ٖ ٣ؾبٍ ػ٤ِْٜ ا١ ٖٓ أُٞاك اؽبُخ ٓجلئ٤خ االُزياّ ثٔواعؼخ ٓل٣و٣خ اُؼطبءاد  .14

 ٝأُْزو٣بد ُالٛالع ػ٠ِ َٓٞكح االؽبُخ ٝاُزج٤ِؾ أُجلئ٢ ثبالؽبُخ ٖٓ هجَ ّقٔ ٓقٍٞ ٝفالٍ فَٔخ ا٣بّ 

ػَٔ ٖٓ ربه٣ـ اّؼبهْٛ ثنُي ٖٓ هجَ ٓل٣و٣خ اُؼطبءاد ٝأُْزو٣بد ٢ٛٝ أُلح اُوب٤ٗٞٗخ ُالػزواٗ ػ٠ِ 

. اُوواه أُجلئ٢ ٝك٢ ؽبٍ ػلّ ٓواعؼزْٜ ٤ٍزْ ا٤َُو ثبالؽبُخ اُٜ٘بئ٤خ ٝاػزجبهْٛ ٓٞاكو٤ٖ ػ٠ِ االؽبُخ 

 .٣ِزيّ أُ٘بهٔ ثؼل االؽبُخ اُٜ٘بئ٤خ ػ٤ِٚ ثز٘ل٤ن أُزطِجبد اُٞاهكح ثبُزؼبهل ٝارٔبّ اُزٞه٣ل .15

 .أُؾبًْ االهك٤ٗخ ٢ٛ اُغٜخ اُوٚبئ٤خ اُٞؽ٤لح أُقُٞخ ثبُ٘ظو ك٢ أ١ كػٞح هٚبئ٤خ رْ٘ؤ ث٤ٖ أُزؼبهل٣ٖ .16

 

: فطبة اُزـط٤خ : صب٤ٗبً 

 

 :ػ٠ِ أُ٘بهٔ اهكبم فطبة اُزـط٤خ ثبُؼوٗ أُولّ ٓ٘ٚ ٣َْٔ ػ٠ِ أُؼِٞٓبد اُزب٤ُخ  

 .اعٔب٢ُ ػلك اُج٘ٞك أُ٘بهٔ ػ٤ِٜب ٝاههبٜٓب  .1

 .ه٤ٔخ ًلبُخ اُلفٍٞ أُولٓخ ٓغ اُؼوٝٗ ػ٠ِ إ رؾَت ث٘بء ػ٠ِ اػ٠ِ ٍؼو ك٢ ؽبٍ رول٣ْ ػوٗ ٓواكف .2

 .اعٔب٢ُ ه٤ٔخ اُؼوٗ ػ٠ِ إ رؾَت ث٘بء ػ٠ِ اػ٠ِ ٍؼو ك٢ ؽبٍ رول٣ْ ػوٗ ٓواكف .3

 .مًو ا١ ٓوكوبد افوٟ .4

 

: االٍــؼبه : صبُضبً 

 

رؾلك األٍؼبه اإلكواك٣خ ٝاإلعٔب٤ُخ ٓلوطخ ثبُل٣٘به األهك٢ٗ ّبِٓخ ًبكخ اُوٍّٞ اُغٔو٤ًخ ٝاُوٍّٞ ٝاُٚوائت  .1

األفوٟ ثٔب ك٤ٜب اُٚو٣جخ اُؼبٓخ ػ٠ِ أُج٤ؼبد ٣ٝئفن ثبُو٤ْ أُضجزخ ًزبثخ اما ٓب افزِلذ ٓغ اُو٤ْ أُضجزخ ثبألههبّ 

 .ًِٔب ؽون مُي ِٖٓؾخ ّوًخ ٤ٓبٙ ا٤ُوٓٞى 

ث٤بٕ ههْ اُزَغ٤َ ك٢ ّجٌخ اُٚو٣جخ اُؼبٓخ ػ٠ِ أُج٤ؼبد ٖٓ هجَ أُ٘بهٔ ٝٙوٝهح رضج٤زٜب ػ٠ِ اُلٞار٤و ٝمًو  .2

 .االٍْ ثٌَْ ٝاٙؼ ٝههْ ٕ٘لٝم اُجو٣ل ٝههْ اُلبًٌ ٝاُٜبرق ٝرؾل٣ل أُ٘طوخ ٝاُوٓي اُجو٣ل١

 

: ٛو٣وخ اُلكغ : هاثؼبً 

 

ٖٓ هجَ ُغ٘خ االٍزالّ ( أُٞهكٙ ٖٓ فالٍ ّوًخ ٤ٓبٙ ا٤ُوٓٞى ثؼل اُز٤َِْ اُٜ٘بئ٢ اُقلٓبد/ ٣زْ ككغ ه٤ٔخ أُٞاك .1

 .(أُقزٖخ

 .اُلكغ ثبُل٣٘به االهك٢ٗ ٝؽَت هواه االؽبُخ .2

 

: اٌُلبالد : فبَٓبً 

 

 ًٌلبُخ كفٍٞ اُؼطبء ٕبكهح ػٖ اؽل اُج٘ٞى اُؼبِٓخ ك٢  ( ك٣٘به3500 )ثو٤ٔخ ٣وكن ٓغ ًَ ػوٗ ٤ّي ٖٓلم  .1

٣ّٞ ٖٓ ربه٣ـ  (120)ٕٝبُؾخ ُٔلح (ٝك٢ ؽبٍ رؼنه روجَ ًلبُخ ث٤ٌ٘خ ؿ٤و ْٓوٝٛٚ )أٌُِٔخ االهك٤ٗخ اُٜب٤ّٔخ 

ا٣لاع اُؼوٝٗ ُنُي اُؼطبء الٓو ّوًخ ٤ٓبٙ ا٤ُوٓٞى ٝؽَت اُْوٝٛ اُؼبٓخ ٝاُ٘ٔٞمط ٝثقالف مُي ال ٣وجَ 

 .اُؼوٗ

ػ٠ِ أُزؼٜل اُن١ ٣ؾبٍ ػ٤ِٚ اُؼطبء اٝ عيء ٓ٘ٚ ٓواعؼخ ٓل٣و٣خ اُؼطبءاد ٝأُْزو٣بد الٍزٌٔبٍ رول٣ْ ًلبُخ  .2

 ا٣بّ ٖٓ 10 فالٍ  ٝهٍّٞ اُطٞاثغ ٝرٞه٤غ االرلبه٤خ  ٖٓ ه٤ٔخ أُٞاك أُؾبُخ ػ٤ِٚ (%10) ؽَٖ ر٘ل٤ن ثو٤ٔخ

 .ربه٣ـ اّؼبه االؽبُخ اُٜ٘بئ٢ ٝمُي رغ٘جبً ُٖٔبكهح رب٤ٖٓ كفٍٞ اُؼطبء
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 . ُٔلح ٍزخ اّٜو ػ٠ِ ًَ ٓٚقخ رزْ ٤ٕبٗزٜب%( 5) ثزول٣ْ ًلبُخ ٤ٕبٗخ أُزؼٜل اُن١ ٣ؾبٍ ػ٤ِٚ اُؼطبء٣ِزيّ  .3

 

 .رولّ ع٤ٔغ اٌُلبالد ثبٍْ ّوًخ ٤ٓبٙ ا٤ُوٓٞى .4

 

 

: اُـوآبد : ٍبكٍبً 

 

. ٣طجن ٓب ٝهك ك٢ اُْوٝٛ اُؼبٓٚ ُِلفٍٞ ك٢ اُؼطبء ك٤ٔب ٣قٔ أُقبُلبد ٝاُزـو٣ْ

 

 

 

: رول٣ْ اُؼوٝٗ : ٍبثؼب

 

 : ٓـِن ٝٓقزّٞ ػ٠ِ اُؼ٘ٞإ اُزب٢ُ  ٓـِق٣غت رول٣ْ اُؼوٝٗ ٝاُٞصبئن اُلاػٔٚ ُٜب ثب٤ُل ك٢ 

 

 

 أُوًي– ّوًخ ٤ٓبٙ ا٤ُوٓٞى 

ٓل٣و٣خ اُؼطبءاد ٝأُْزو٣بد 

ّبهع ثـلاك  -  اهثل

http://www.yw.com.jo 
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اىجضء اىشاتغ 
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اُْـــوٝٛ اُؼبٓخ  
 

 

ٝأ٣خ ٓواٍالد أفوٟ ٖٓ ٓولّ ٝ أُالؽن أُٞإلبد اُل٤٘خ ٝاُْوٝٛ اُؼبٓخ ٝاُقبٕخ ٝاُؼوٗ أُولّ  -

.  ال رزغيأ ٖٓ ٝصبئن اُؼطبء عيءاُؼوٗ ٝٓٞاكن ػ٤ِٜب ٖٓ ّوًخ ٤ٓبٙ ا٤ُوٓٞى  رؼزجو 

  ٗظبّ أُْزو٣بد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝرؼ٤ِٔبرٚ 2022َُ٘خ   (8)اُْوٝٛ اُؼبٓخ أُوكوخ ٝاُٞاهكح ك٢ ٗظبّ ههْ ههْ  -

أُؼٍٔٞ ثٚ ك٢ ّوًخ ٤ٓبٙ ا٤ُوٓٞى عيء ال ٣زغيأ ٖٓ ٝصبئن اُؼطبء ٓب ُْ رزؼبهٗ ٓغ اُْوٝٛ اُقبٕخ ٝك٢ 

 .ؽبُخ رؼبهٜٙب رؼزٔل اُْوٝٛ اُقبٕخ

. ٛٞاثغ اُؼول ٝهٍّٞ اإلؽبُخ ٝأ٣خ هٍّٞ اٙبك٤خ أفوٟ رؼٞك ػ٠ِ أُزؼٜل أُؾبٍ ػ٤ِٚ اُؼطبء  -

 .اعٞه االػالٕ ػ٠ِ ٖٓ ٣وٍٞ ػ٤ِٚ اُؼطبء ٜٓٔب رٌوهد  -

 

:- اُزؤ٤ٓ٘بد ٝاُٚٔبٗبد : أٝال 

 

 ٝ رجو٠ ٕبُؾخ ُٔلح ك٣٘به(  ك٣٘به3500 ) ثو٤ٔخُِلفٍٞ ك٢ اُؼطبء  (أٝ ٤ّي ٖٓلم  )٣وكن ثبُؼوٗ ًلبُخ ث٤ٌ٘خ  .1

 .٣ٞٓب اػزجبها ٖٓ ربه٣ـ كزؼ اُؼوٝٗ  (120)

 :رؼبك رؤ٤ٓ٘بد اُلفٍٞ ك٢ اُؼطبء ا٠ُ ٓول٤ٜٓب ٖٓ أُ٘به٤ٖٖ ٝكوبً ُٔب ٢ِ٣ . أ .2

 ا٠ُ أُ٘به٤ٖٖ اُن٣ٖ رْ اٍزجؼبك ػوْٜٝٙ ٖٓ هجَ ُغ٘خ اُْواء .1

 .ا٠ُ اُن٣ٖ اٗزٜذ ٓلح ٍو٣بٕ ػوْٜٝٙ ُْٝ ٣وؿجٞا ثزٔل٣لٛب ث٘بء ػ٠ِ ِٛجْٜ اُقط٢  .2

 .ٝرٞه٤غ االرلبه٤خا٠ُ اُن٣ٖ عود االؽبُخ ػ٤ِْٜ ثؼل رول٣ْ رب٤ٖٓ ؽَٖ ر٘ل٤ن  .3

 أُ٘به٤ٖٖ ثبٍزض٘بء اإلؽبُخ اُٜ٘بئ٢ هواه ػ٤ِْٜ أُؾبٍ رجِؾ ثؼل ػ٤ِْٜ االؽبُخ رزْ ُْ اُن٣ٖ أُ٘به٤ٖٖ ا٠ُ .4

 ػ٠ِ اُلبئي أُ٘بهٔ رٞه٤غ ثؼل اال ا٤ُْٜ اُلفٍٞ رؤ٤ٓ٘بد اهعبع ٣زْ ال اُن٣ٖ ٝاُضبُش اُضب٢ٗ ٕبؽج٢ اُؼوٗ

 .اُقط٢ ِٛجْٜ ثلٕٝ ا٤ُْٜ اُزؤ٤ٓ٘بد ٝرؼبك اُز٘ل٤ن ُؽَٖ رؤ٤ٖٓ االرلبه٤خ ٝرول٣ْ

 

رٖبكه ُغ٘خ اُْواء أُقزٖخ ه٤ٔخ رب٤ٖٓ اُلفٍٞ ا٣واكاً ُِْوًخ ثٔب ٣ز٘بٍت ٝه٤ٔخ أُبكح اٝ أُٞاك اُز٢ .    ة

  :ك٢ اُؾبالد اُزب٤ُخٖٓ ه٤ٔزٜب  (%3)اٍزٌ٘ق ػٜ٘ب ٝثٔب ال ٣وَ ػٖ 

اما اٍزٌ٘ق أُ٘بهٔ اما ٍؾت أُ٘بهٔ اُؼوٗ اُن١ هلٓٚ اٝ ػلُٚ ثؼل اٗزٜبء أُلح اُي٤٘ٓخ ُزول٣ٔٚ اٝ . 1 

.  عيء ٓ٘ٚ ػٖ االُزياّ ثؼوٙٚ اٝ

اما هك٘  أُ٘بهٔ اُلبئي هجٍٞ رٖؾ٤ؼ فطؤ ؽَبث٢ ظٜو ك٢ اُؼوٗ   . 2

اما هلّ أُ٘بهٔ ٓؼِٞٓبد ؿ٤و ٕؾ٤ؾخ أٝ ؿِ ك٢ أُؼِٞٓبد أٝ اُٞصبئن اُز٢ هلٜٓب ُـب٣بد أُْبهًخ .  3

  .ك٢ اُؼطبء

 

ػْوح ا٣بّ ػَٔ  (10)ٖٓ اعٔب٢ُ ه٤ٔخ اإلؽبُخ فالٍ  (%10)٣ولّ ٕبؽت اُؼوٗ اُلبئي ًلبُخ ؽَٖ ر٘ل٤ن ثَ٘جخ  .3

 . ٖٓ رج٤ِـٚ ثبّؼبه االؽبُخ اُٜ٘بئ٤خ ٝرجو٢ ٕبُؾخ ٤ِٛخ كزوح ر٘ل٤ن االرلبه٤خ

٣ؼبك رؤ٤ٖٓ ؽَٖ اُز٘ل٤ن ا٠ُ أُزؼٜل ثؼل ر٘ل٤نٙ ًبكخ ّوٝٛ اُؼول ثٔٞعت ِٛت فط٢ ثبالكواط ػٖ اُزب٤ٖٓ ٖٓ  .4

 .اال٤ُٕٞخ ٝرول٣ْ اُٚٔبٗبد أُطِٞثخ ؽَت ّوٝٛ اُؼولاالٍزالّ اُْوًخ ثؼل اُزبًل ٖٓ اُٞصبئن 

 . ُٔلح ٍزخ اّٜو ػ٠ِ ٓٚقخ  رزْ ٤ٕبٗزٜب%( 5) ثزول٣ْ ًلبُخ ٤ٕبٗخ أُزؼٜل اُن١ ٣ؾبٍ ػ٤ِٚ اُؼطبء٣ِزيّ  .5

 

: ّواء كػٞح اُؼطبء ٝاػلاك ٝرول٣ْ اُؼوٝٗ ٖٓ هجَ أُ٘به٤ٖٖ : صب٤ٗب 

 ٣ولّ أُ٘بهٔ اُن١ ٣وؿت ثْواء كػٞح اُؼطبء َٗقخ ٖٓلهخ ػٖ هفٖخ ٜٖٓ ٍبه٣خ أُلؼٍٞ رقُٞٚ ٕ٘بػخ  .1

 . أُطِٞثخ أٝ االرغبه ثٜب ، ٍٝغَ اُزغبه١ اُٖبكه ػٖ ٝىاهح اُٖ٘بػخ ٝاُزغبهح اُقلٓبد /أٝ ث٤غ أٝ رٞه٣ل اُِٞاىّ
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ٓوبثَ ٍٕٝٞ ٓوجٞٙبد ؽَت االٍٕٞ  (ؿ٤و َٓزوكح)أُووهح  (اُٞهه٤خ)٣لكغ أُ٘بهٔ صٖٔ كػٞح اُؼطبء  .2

 ٣ٝزَِْ ًبكخ ٝصبئن كػٞح اُؼطبء ٝٓوكوبرٜب

٣ؼل أُ٘بهٔ ػوٙٚ ٝكوبً ُٞصبئن كػٞح اُؼطبء ثؼل إ ٣ووأ ٛنٙ اُٞصبئن ٣ٝزلْٜ ع٤ٔغ ٓب ٝهك ك٤ٜب ٝاما ُْ رٌٖ  .3

اُٞصبئن ًبِٓخ أٝ ٝعل ٗوٖبً ك٤ٜب كؼ٤ِٚ ِٛت اُٞص٤وخ اُ٘بهٖخ ٖٓ اُْوًخ  ٣ٝزؾَٔ اُ٘زبئظ أُزورجخ ػ٠ِ ػلّ 

 .ه٤بٓٚ ثبُزله٤ن ٝاالٍزٌٔبٍ ثٖٞهح ٕؾ٤ؾخ

ػ٘ل اُز٣ٞ٘خ ك٢ كػٞح اُؼطبء ا٠ُ إ اُِٞاىّ أُواك ّواإٛب ٣غت إ رزطبثن ٓغ اُؼ٤٘خ اٝ اُؼ٤٘بد أُٞعٞكح ك٢  .4

اُؼ٤٘بد ٝكؾٖٜب اُلؾٔ اُالىّ هجَ / اُْوًخ اٝ ك٢ ٌٓبٕ افو رؾلكٙ كػٞح اُؼطبء كؼ٠ِ أُ٘بهٔ ٓؼب٣٘خ اُؼ٤٘خ 

رول٣ْ ػوٙٚ ٝال ٣ؼل٤ٚ االكػبء ثؼلّ االٛالع اٝ اعواء أُطبثوخ ٝاُلؾٔ اُالى٤ٖٓ ٣ٝؼزجو ًبٗٚ اِٛغ ػ٠ِ 

 .اُؼ٤٘خ

٣ؼل أُ٘بهٔ ػوٙٚ ٝاٍؼبهٙ ػ٠ِ اُغلاٍٝ ٝ اُ٘ٔبمط أُوكوخ ثلػٞح اُؼطبء ٣ٝقزْ ٣ٝٞهغ ٗٔبمط ػوٗ  .5

ٝعلاٍٝ ا٤ٌُٔبد ٝاُٞصبئن أُطِٞثخ ك٢ كػٞح اُؼطبء ٣ٝولٜٓب ٖٙٔ اُؼوٗ ًبِٓخ  (Bid Form)أُ٘بهٖخ

٣ٝؾن ُِْوًخ اٍزجؼبك ا١ ػوٗ ؿ٤و ٓزو٤ل ثٜنٙ اُغلاٍٝ ٝ اُ٘ٔبمط ٣ٝؾن ُِٔ٘بهٔ ثبالٙبكخ ا٠ُ ٝصبئن كػٞح 

اُؼطبء إ ٤ٚ٣ق ا١ ٝصبئن اٝ ٓؼِٞٓبد ٣وؿت اٙبكزٜب ٣ٝوٟ اٜٗب ٙوٝه٣خ ُز٤ٙٞؼ ػوٙٚ ٝػ٢ِ إ ٣ٌزت 

ػ٘ٞاٗٚ اٌُبَٓ ٝاُله٤ن ك٢ ػوٙٚ ٓزٚٔ٘بً اُؼ٘ٞإ  ٝاُٜبرق ٝاُلبًٌ ُزوٍَ ا٤ُٜب أُقبٛجبد أُزؼِوخ ثبُؼطبء 

ٝػ٤ِٚ إ ٣جِؾ اُْوًخ فط٤بً ػٖ ا١ رـ٤٤و اٝ رؼل٣َ ك٢ ػ٘ٞاٗٚ ٝرؼزجو ع٤ٔغ أُقبٛجبد اُز٢ رزوى ُٚ ك٢ 

. اُؼ٘ٞإ أُنًٞه اٝ روٍَ ا٤ُٚ ثب١ ٤ٍِٝٚ اهٍبٍ ًؤٜٗب ِٕٝذ كؼالً ٍِٝٔذ ك٢ ؽ٤ٜ٘ب 

٣غت إ ٣ٌٕٞ ػوٗ أُ٘بهٔ فبٍ ٖٓ أُؾٞ اٝ اُزؼل٣َ اٝ اُْطت اٝ االٙبكخ ٝاما اهزٚذ اُظوٝف مُي ك٤غت  .6

ػ٠ِ أُ٘بهٔ اُزٞه٤غ ثبُؾجو االؽٔو ثغبٗت أُؾٞ اٝ اُزؼل٣َ اٝ اُْطت اٝ االٙبكخ ٝػ٤ِٚ ًزبثخ اَُؼو ثبُوهْ 

ٝاُؾوٝف ٝػ٠ِ أُ٘بهٔ ًنُي إ ٣نًو اَُؼو االكواك١ ُِٞؽلح ُٝٔغٔٞع اُٞؽلاد ٌَُ ٓبكح ًٝنُي اَُؼو 

ٝث٤بٕ ا٣خ ٙوائت اٝ هٍّٞ ٓٚٔ٘خ ك٢ اَُؼو ٝثؾ٤ش ٣ٌٕٞ اَُؼو  (ُغ٤ٔغ أُٞاك أُولّ ُٜب)االعٔب٢ُ ُِؼوٗ 

ٜٗبئ٤بً ؿ٤و هبثَ ال٣خ رؼل٣الد ثبُي٣بكح الؽوبً ٣ٝؼزجو اَُؼو ّبٓالً اعٞه اُزؾي٣ْ ٝاُزـ٤ِق ٝثقالف مُي ٣ؾن ُِغ٘خ 

. اُْواء أُقزٖخ إ رَٜٔ اُؼوٗ 

٣ولّ أُ٘بهٔ اُؼوٗ ٓغ رب٤ٖٓ اُلفٍٞ ثبُؼطبء ك٢ ٓـِلبد ٓ٘لِٖخ ٓغ ًزبثخ أُؾزٟٞ ػ٠ِ أُـِق ٖٝٓ صْ  .7

ػ٘ٞإ ٣ٝوّٞ ثغٔؼٜب ك٢ ٓـِق ٝاؽل ٓـِن ثبؽٌبّ ٣ٌٝزت ػ٤ِٚ اٍْ اُْوًخ أُولّ ُٜب اُؼطبء ٝاُؼ٘ٞإ  ٝاٍْ 

هْ اُؼطبء ثقٜ ٝاٙؼ ٝاُزبه٣ـ أُؾلك ًبفو ٓٞػل ُزول٣ْ اُؼوٝٗ ٝثقالف مُي ٣ؾن ُِغ٘خ هأُ٘بهٔ اُضبثذ ٝ

. اُْواء أُقزٖخ إ رَٜٔ اُؼوٗ

٣ٞكع اُؼوٗ ٖٓ هجَ أُ٘بهٔ ك٢ ٕ٘لٝم اُؼطبءاد ُلٟ اُْوًخ هجَ اٗزٜبء أُلح أُؾلكح ُنُي ًَٝ ػوٗ ال  .8

. ٣َٖ ٣ٝٞكع ك٢ ٕ٘لٝم اُؼطبءاد هجَ افو ٓٞػل ُزول٣ْ اُؼوٝٗ ال ٣وجَ 

 

ػ٠ِ أُزؼٜل ػ٘ل رؼجئخ اُؼوٗ أُولّ ٓ٘ٚ اُو٤بّ ثبُقزْ ٝاُزٞه٤غ ػ٠ِ ًبكخ ٕلؾبد اُؼطبء ٝٓـِق ػوٗ  .9

  .اَُؼو أُولّ 

٣ٞٓبً  (120)٣ِزيّ أُ٘بهٔ إ ٣جو٢ اُؼوٗ أُولّ ٓ٘ٚ ٗبكن أُلؼٍٞ ٝؿ٤و عبئي اُوعٞع ػ٘ٚ ُٔلح ال روَ ػٖ  .10

 .ٖٓ اُزبه٣ـ أُؾلك ًؤفو ٓٞػل ُزول٣ْ اُؼوٝٗ هبثِخ ُِزغل٣ل ثٔٞاكوخ اُطوك٤ٖ

 إ إلاه آو اُْواء ػٖ اُْوًخ ثؼل رجِـخ ٣ٌَْ ٓغ ٝصبئن ٣ٟؼزجو رول٣ْ ػوٗ أُ٘بهٔ ٓٞاكوٚ ٓ٘ٚ ػَ .11

 اُؼطبء أُؼزٔلح ػولاً ِٓيٓبً 

رؾلك األٍؼبه اإلكواك٣خ ٝاإلعٔب٤ُخ ٓلوطخ ثبُل٣٘به األهك٢ٗ ّبِٓخ ًبكخ اُوٍّٞ اُغٔو٤ًخ ٝاُوٍّٞ ٝاُٚوائت  .12

األفوٟ ثٔب ك٤ٜب اُٚو٣جخ اُؼبٓخ ػ٠ِ أُج٤ؼبد ٣ٝئفن ثبُو٤ْ أُضجزخ ًزبثخ اما ٓب افزِلذ ٓغ اُو٤ْ أُضجزخ ثبألههبّ 

 .ًِٔب ؽون مُي ِٖٓؾخ ّوًخ ٤ٓبٙ ا٤ُوٓٞى 

: كزؼ اُؼوٝٗ : صبُضبً 

( 2022)َُ٘خ  (8)رلزؼ اُؼوٝٗ ٖٓ هجَ ُغ٘خ اُْواء أُقزٖخ ٝمُي ؽَت ٗظبّ أُْزو٣بد اُؾ٤ٌٓٞخ ههْ  .1

 .٣ٝغٞى ٌَُ ٓ٘بهٔ اٝ ُٔٔضِٚ ؽٚٞه كزؼ اُؼوٝٗ

 .ال روجَ اُؼوٝٗ اٝ ا١ رؼل٣الد ػ٤ِٜب روك ثؼل اُزبه٣ـ ٝأُٞػل أُؾلك ًؤفو ٓٞػل ُزول٣ْ اُؼوٝٗ  .2
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 اما ٝعلد ُغ٘خ اُْواء أُقزٖخ ػ٘ل ٓٞػل كزؼ اُؼوٝٗ إ ػلك أُ٘به٤ٖٖ ٣وَ ػٖ صالصخ اٝ اهَ ٖٓ اُؼلك  .3

أُؾزَٔ كِٜب إ رووه رٔل٣ل ٓٞػل رول٣ْ اُؼوٝٗ اٝاػبكح ٛوػ اُؼطبء ٝك٢ ؽبُخ اػبكح اُطوػ رؼبك اُؼوٝٗ 

 .ٓـِوخ ا٠ُ ٓول٤ٜٓب ٓوبثَ رٞه٤غ أُ٘بهٔ اٝ ٖٓ ٣ٔضِٚ 
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: كهاٍخ ٝرو٣ْٞ اُؼوٝٗ : هاثؼبً 

رؾلك ُغ٘خ اُْواء أُقزٖخ اُغٜبد اُن٣ٖ رزٌٕٞ ْٜٓ٘ اُِغ٘خ اُل٤٘خ اُز٢ روّٞ ثلهاٍخ اُؼوٝٗ ٖٓ اُ٘ٞاؽ٢  .1

 اُل٤٘خ ٝأُب٤ُخ ٝاُوب٤ٗٞٗخ اُز٢ رزطِت مُي ٝرولّ اُز٤ٕٞخ أُ٘بٍجخ ُِغ٘خ اُْواء أُقزٖخ

. ال ٣٘ظو ك٢ ا١ ػوٗ ؿ٤و ٓؼيى ثزؤ٤ٖٓ كفٍٞ اُؼطبء  .2

 (ك٢ ؽبٍ ُْ ر٘ٔ كػٞح اُؼطبء ػ٠ِ رول٣ْ ػوٗ ك٢٘ ٝٓب٢ُ ٓ٘ل٤ِٖٖ )رزْ كهاٍخ اُؼوٝٗ أُولٓخ ُِؼطبء  .3

 :ٝكوبً ُٔب ٢ِ٣

٣زْ ػَٔ رله٤ن ا٢ُٝ ُِؼوٗ ٝكوب ُِ٘ٔٞمط أُؼزٔل ُنُي ٝك٢ ؽبٍ ػلّ ٝعٞك ٓقبُلبد هئ٤َ٤خ ػ٤ِٚ ٣زْ  . أ

 .هجُٞٚ ٝاػزٔبكٙ ُِلفٍٞ ك٢ اُزو٤٤ْ 

ك٢ ؽبٍ ٝعلد ٓقبُلبد هئ٤َ٤خ ك٢ اُؼوٗ أُولّ ٖٓ هجَ أُز٘بهٔ ٣زْ اٍزجؼبك ػوٙٚ ٖٓ اُزو٤٤ْ  . ة

 .ٝػ٠ِ إ ٣زْ ث٤بٕ مُي ٕواؽخ ػ٘ل اػلاك اُزوو٣و اُل٢٘ ُِغ٘خ اُْواء أُقزٖخ

 .رلهً اُؼوٝٗ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُل٤٘خ ثؾ٤ش رؾلك أُؼب٤٣و اُل٤٘خ ُِلهاٍخ ٝكوبً ُِٔٞإلبد أُطِٞثخ  . د

 .رئفن ثؼ٤ٖ االػزجبه ًلبءح أُ٘بهٔ ٖٓ اُ٘بؽ٤ز٤ٖ أُب٤ُخ ٝاُل٤٘خ ٝٓولهرٚ ػ٠ِ اُٞكبء ثبُزيآبد اُؼطبء  . س

 .رجلأ اُلهاٍخ ثبُؼوٗ اُن١ هلّ اهفٔ االٍؼبه صْ اُن١ ٤ِ٣ٚ ؽز٠ رزْ كهاٍخ اُؼوٝٗ أُولٓخ . ط

اما رٞاكود ك٢ اُؼوٗ ًبكخ اُْوٝٛ ٝأُٞإلبد ٝاُغٞكح ر٢ٕٞ اُِغ٘خ اُل٤٘خ ثبالؽبُخ ػ٠ِ ٓولّ  . ػ

 .اهفٔ االٍؼبه ّو٣طخ إ رج٤ٖ اُِغ٘خ ٓلٟ ٓؼو٤ُٞخ االٍؼبه

رزْ ٓوبهٗخ اٍؼبه اُؼوٝٗ أُطِٞثخ ُِٞاىّ ٝاالّـبٍ اٝ اُقلٓبد ك٢ كػٞح اُؼطبء ٝمُي ُزؾل٣ل ٓولّ  . ؿ

اهفٔ أُطبثن ػ٠ِ إ ٣زْ اٍزجؼبك ه٤ٔخ ا١ اٙبكبد اٝ هطغ ؿ٤به ؿ٤و ٓطِٞة رَؼ٤وٛب ك٢ كػٞح 

 .اُؼطبء ٣ٝؾن ُِغ٘خ اُل٤٘خ هجٍٞ االٙبكبد ٝهطغ اُـ٤به ك٢ اُؼوٗ اُلبئي ثبُؼطبء ثؼل كٞىٙ

ك٢ ؽبٍ ػلّ رٞاكو أُزطِجبد ك٢ اُؼوٗ اُن١ ٣زٖٚٔ اهفٔ االٍؼبه ر٘زوَ اُلهاٍخ ا٠ُ اُؼوٗ اُن١  . ك

٤ِ٣ٚ ثبَُؼو ا٠ُ إ رَٖ ا٠ُ اُؼوٗ اُن١ رزٞاكو ك٤ٚ أُزطِجبد ُالؽبُخ ػ٠ِ إ رج٤ٖ اٍجبة اُؼوٝٗ 

 .االهفٔ ثٌَْ ٝاٙؼ 

اٝ ٝعٞك ٗؤ ك٤ٜب ٣غٞى ّواء اُِٞاىّ اٝ االّـبٍ  (أُ٘بهٖبد)ػ٘ل ػلّ ٓطبثوخ ًبكخ اُؼوٝٗ  . م

 .(اَٗت اُؼوٝٗ)أُؼوٝٙخ اُز٢ رِج٢ اؽز٤بعبد اُْوًخ ٝرزٞاكو ك٤ٜب اُغٞكح ٝثبٍؼبه ٓ٘بٍجخ 

ك٢ ؽبٍ ٖٗذ كػٞح اُؼطبء  )أُولٓخ ُِؼطبء ؽَت رََِِٜب ك٢ اَُؼو  (أُ٘بهٖبد  )رزْ كهاٍخ اُؼوٝٗ  .4

 :ٝكوبً ُٔب ٢ِ٣  (ػ٠ِ رول٣ْ ػوٗ ك٢٘ ٝٓب٢ُ ٓ٘ل٤ِٖٖ

٣زْ ػَٔ رله٤ن ا٢ُٝ ُِؼوٗ ٝكوبً ُِ٘ٔٞمط أُؼزٔل ُنُي ٝك٢ ؽبٍ ػلّ ٝعٞك ٓقبُلبد هئ٤َ٤خ ػ٤ِٚ ٣زْ  . أ

 .هجُٞٚ ٝاػزٔبكٙ ُِلفٍٞ ك٢ اُزو٤٤ْ 

 .ك٢ ؽبٍ ٝعلد ٓقبُلبد هئ٤َ٤خ ك٢ اُؼوٗ أُولّ ٖٓ هجَ أُز٘بهٔ ٣زْ اٍزجؼبك ػوٙٚ ٖٓ اُزو٤٤ْ  . ة

رلهً اُؼوٝٗ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُل٤٘خ ثؾ٤ش رؾلك أُؼب٤٣و اُل٤٘خ ُِلهاٍخ ٝكوبً ُِٔٞإلبد أُطِٞثخ ٝٓؼب٤٣و  . د

 .اُزب٤َٛ اُٞاهكح ك٢ كػٞح اُؼطبء

 .رئفن ثؼ٤ٖ االػزجبه ًلبءح أُ٘بهٔ ٖٓ اُ٘بؽ٤ز٤ٖ أُب٤ُخ ٝاُل٤٘خ ٝٓولهرٚ ػ٠ِ اُٞكبء ثبُزيآبد اُؼطبء . س

 .اما رٞاكود ك٢ اُؼوٗ ًبكخ اُْوٝٛ ٝأُٞإلبد ٝاُغٞكٙ ر٢ٕٞ اُِغ٘خ اُل٤٘خ ثبػزٔبك اُؼوٗ اُل٢٘  . ط

 .ك٢ ؽبٍ ٝعلد ٓقبُلبد ك٤٘خ ك٢ اُؼوٗ أُولّ ٣زْ اٍزجؼبكٙ . ػ

٤ٍزْ كػٞح اُْوًبد أُئِٛخ ك٤٘بً ُؾٚٞه اعزٔبع كزؼ اُؼوٝٗ أُب٤ُخ ُٜب ٣ٝزْ اػبكح اُؼوٝٗ أُب٤ُخ  . ؿ

اُـ٤و ٓزبِٛٚ ك٤٘بً ُِٔز٘بهٔ ٓـِوخ ٝرؾزلع ُغ٘خ اُْواء أُقزٖخ ُ٘لَٜب ثبُؾن ك٢ ث٤بٕ اٝ ػلّ ث٤بٕ 

 .اٍجبة هك٘ اُؼوٗ

رزْ ٓوبهٗخ اٍؼبه اُؼوٝٗ أُطِٞثخ ُِٞاىّ اٝ االّـبٍ اٝ اُقلٓبد ك٢ كػٞح اُؼطبء ٝمُي ُزؾل٣ل ٓولّ  . ك

اهفٔ االٍؼبه ػ٠ِ إ ٣زْ اٍزجؼبك ه٤ٔخ ا١ اٙبكبد اٝ هطغ ؿ٤به ؿ٤و ٓطِٞة رَؼ٤وٛب ك٢ كػٞح اُؼطبء 

 .٣ٝؾن اُِغ٘خ اُل٤٘خ هجٍٞ االٙبكبد ٝهطغ اُـ٤به ك٢ اُؼوٗ اُلبئي ثبُؼطبء ثؼل كٞىٙ

 .٣زْ رطج٤ن اُزؼ٤ِٔبد اُقبٕخ ثطو٣وخ اؽزَبة ػالٓبد اُزو٤٤ْ اُل٢٘ ٝأُب٢ُ ُزؾل٣ل اُؼوٗ اُلبئي ثبُؼطبء . م
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ك٢ ؽبُخ ػلّ رٞاكو أُزطِجبد ك٢ اُؼوٗ اُن١ ٣زٖٚٔ اهفٔ االٍؼبه ر٘زوَ اُلهاٍخ ا٠ُ اُؼوٗ اُن١ ٤ِ٣ٚ  .5

ثبَُؼو ا٠ُ إ رَٖ ا٠ُ اُؼوٗ اُن١ رزٞاكو ك٤ٚ أُزطِجبد ُإلؽبُخ ػ٠ِ إ رج٤ٖ اٍجبة اٍزجؼبك اُؼوٝٗ 

 .االهفٔ ثٌَْ ٝاٙؼ 

رواػ٢ ُغ٘خ اُْواء أُقزٖخ هجَ االؽبُخ ًلبءح ٝفجوح أُ٘بهٔ ك٢ رول٣ْ اُِٞاىّ أُطِٞة ٍٝٔؼزٚ اُزغبه٣خ  .6

ٝاُز٤َٜالد اُز٢ ٣ولٜٓب اٝ اُقلٓٚ اُز٢ ٣ٞكوٛب ٝهطغ اُـ٤به ٝٝهُ ا٤ُٖبٗخ ٝهلهرٚ أُب٤ُخ ٣ٝغٞى ُٜب 

 .اٍزجؼبك ػوٙٚ ُ٘ؤ ًَ اٝ ثؼ٘ ٛنٙ أُزطِجبد 

 

: اؽبُخ اُؼطبءاد : فبَٓبً 

 

: رزْ اؽبُخ اُؼطبءاد ٓغ ث٤بٕ األٍجبة ػ٠ِ اُلبئي٣ٖ ٝكوبً ُٔب ٢ِ٣  .1

االهفٔ أُطبثن اما ًبٕ اهفٔ اُؼوٝٗ ٣زٖٚٔ اُغٞكح اُالىٓٚ ك٢ اُِٞاىّ أُطِٞثخ ٝٓطبثن  . أ

 .ُِٔٞإلبد ٝاُْوٝٛ ك٢ كػٞح اُؼطبء

اما ًبٕ ٛ٘بُي ػوٝٗ ٓقبُلخ ٝػوٝٗ افوٟ ٓطبثوخ رَزجؼل اُؼوٝٗ أُقبُلخ ٝرزْ : أهفٔ أُطبثن  . ة

 .االؽبُخ ػ٠ِ اهفٔ اُؼوٝٗ أُطبثوخ

ُِغ٘خ اُْواء أُقزٖخ ك٢ ؽبُخ ٝعٞك ٓقبُلبد ك٢ ًبكخ اُؼوٝٗ أُولٓخ إ رقزبه اَٗت ٛنٙ : االَٗت  . د

اُؼوٝٗ ٖٓ ؽ٤ش اُغٞكح ٝاَُؼو ٝاُ٘ٞع ٝاُْوٝٛ اُز٢ رل٢ ثبُـوٗ أُطِٞة اما اهز٘ؼذ اُِغ٘خ ُٖبُؼ 

 .اُْوًخ أَُزل٤لٙ

 .ا١ ٍجت افو ٣زلن ٓغ اؽٌبّ ٛنٙ ا٤َُبٍخ ػ٠ِ إ ٣ٌٕٞ ٓجوهاً ثٌَْ ًبف . س

 

رؾزلع ُغ٘خ اُْواء أُقزٖخ ُ٘لَٜب ثؾن اٍزجؼبك ا١ ػوٗ ال ٣ٌٕٞ ٝاٙؾبً ثٖٞهح ًبك٤خ رٌٖٔ ٖٓ االؽبُخ  .2

 .اٝ ٣ؾزَٔ اًضو ٖٓ رل٤َو

 هجَ اُْواء ٝصبئن ك٢ االٍزْبه٣خ اُٞاهكح ٝاُقلٓبد اُِٞاىّ ٓلك أٝ ٤ًٔبد ري٣ل أٝ ر٘ؤ إٔ اُْواء ُِغ٘خ .3

ا٤ٌُٔخ  ٖٓ (%25)َٗجزٚ ٓب اُ٘وٖبٕ أٝ اُي٣بكح ٓغٔٞع ٣زغبٝى ال ػ٠ِ إ أُ٘بهٔ ا٠ُ اُوعٞع كٕٝ االؽبُخ

 .أُطِٞثخ

 ٝثٔٞاكوخ ه٤ٔزٜب ثِـذ ٜٜٝٓٔب اُْواء كِِغ٘خ أُْزواح اُِٞاىّ ٤ًٔبد ك٢ ى٣بكح ا٠ُ اهزٚذ اُؾبعخ اما .4

 ا٤ٌُٔخ اُٞاهكح ٖٓ(%35) َٗجذ ٓب ٓغٔٞػٜب ك٢ رزغبٝى ال إ ػ٠ِ االؽبُخ الؽن ُوواه هواه إلاه أُزؼٜل

 .اُْواء ػول ك٢

 الؽن هواه إلاه أُزؼٜل ٝثٔٞاكوخ اُْواء كِِغ٘خ أُْزواح اُِٞاىّ ٤ًٔبد رقل٤٘ ا٠ُ اُؾبعخ رطِجذ اما .5

 .ػول اُْواء ك٢ٜ اُٞاهكح ا٤ٌُٔخ ٜٖٓ %(50)َٗجزٚ ٓب ٓغٔٞػٜب ك٢ رزغبٝى إ ال ػ٠ِ االؽبُخ ُوواه

 اُقلٓبد ك٢ أُلك ُزٔل٣ل أُزؼٜل ٝثٔٞاكوخ ثِـذ ه٤ٔزٚ ٜٓٔب اؽبُخ الؽن هواه إلاه اُْواء  ُِغ٘خ. .6

 .اال٤ِٕخ ُِؼطبء أُلح ٖٓ (%50) ٓغٔٞػٜب ك٢ رزغبٝى ال إ ػ٠ِ ٝؿ٤واالٍزْبه٣خ االٍزْبه٣خ

رَزجؼل ُغ٘خ اُْواء أُقزٖخ اُؼوٗ ؿ٤و أُزو٤ل ثبُٔٞإلبد ٝاُْوٝٛ ٝاُزؼ٤ِٔبد اُؼبٓخ اُْوٝٛ اُقبٕخ  .7

اٗزؾَ ٕلخ أٝ ُلػٞح اُؼطبء اٝ اما ًبٕ ٓولٓٚ ؿ٤و ًقء اٝ ؿ٤وٓئَٛ اٝ اما ٍجن ٝارقن ثؾوٚ هواه ؽوٓبٕ 

رٔض٤َ ٓئٍَخ اٝ ّوًخ اٝ االكػبء ثبٗٚ ٤ًِٜٝب ثبُج٤غ اٝ افل٠ اٗٚ ٤ًِٜٝب ٍٞاء ًبٕ رٔض٤ِٚ ُٔئٍَخ اهك٤ٗخ 

. اٝ اع٘ج٤خ

 .اما ٝهغ ر٘به٘ اٝ رؼبهٗ ث٤ٖ اُزؼ٤ِٔبد ٝاُْوٝٛ اُؼبٓخ ٝث٤ٖ اُْوٝٛ اُقبٕخ ك٤ئفن ثٔب ٝهك ك٢ اُقبٕخ .8

اما رج٤ٖ ُِغ٘خ اُْواء أُقزٖخ إٔ االٍؼبه أُؼوٝٙٚ ػ٤ِٜب ٓورلؼٚ كِٜب إ رؼ٤ل ٛوػ اُؼطبء اٝ إ رِغؤ ا٠ُ  .9

اُْواء ػٖ ٛو٣ن اٍزلهاط ػوٝٗ اٝ اُْواء أُجبّوٝكوبً الؽٌبّ ٗظبّ ُٞاىّ اُْوًخ ًٔب ٣ؾن ُٜب إ 

رٖوف اُ٘ظو ػٖ اُْواء ٤ًِب اٝ عيئ٤بً ٝػ٘ل اػبكح اُطوػ ٣ؾن ُِٔ٘بهٔ اُن١ ٍجن إ اّزوٟ كػٞح اُؼطبء 

 .اُؾٍٖٞ ػ٤ِٜب كٕٝ ٓوبثَ 

رؾزلع ُغ٘خ اُْواء أُقزٖخ ثؾوٜب ك٢ اُـبء كػٞح اُؼطبء اٝ هواه االؽبُخ ك٢ ا١ ٝهذ اٝ ا١ ٓوؽِخ كٕٝ  .10

ث٤بٕ االٍجبة ٓب ُْ ٣ٌٖ أُزؼٜل هل رجِؾ آو اُْواء ٝهواه االؽبُخ ٝاٍزٌَٔ ًبكخ اعواءاد رٞه٤غ اُؼول اٝ 

االرلبه٤خ ُٜٝب إ روك٘ ًَ اٝ ثؼ٘ اُؼوٝٗ أُولٓخ ا٤ُٜب كٕٝ إ ٣ٌٕٞ ال١ ٖٓ أُ٘به٤ٖٖ اُؾن ك٢ 
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اُوعٞع ا٤ُٜب ثؤ١ فَبهح اٝ ٙوه ٗب٢ّء ػٖ رول٣ْ ػوٙٚ ٝال ٣زورت ػ٠ِ اُْوًخ ا١ اُزيآبد ٓبك٣خ اٝ 

 .ؿ٤و ٓبك٣خ ٓوبثَ مُي

اُْوًخ ؿ٤و ٓو٤لح ثبإلؽبُخ ػ٠ِ أهَ األٍؼبه ٓغ األفن ثؼ٤ٖ االػزجبه ٓلح اُزٞه٣ل ٝ ُِْوًخ اُؾن ثزغيئخ  .11

 .اُؼطبء  اٝ اُـبء اُؼطبء كٕٝ ث٤بٕ األٍجبة ٝال ٣ؾن ألؽل االػزواٗ ػ٠ِ هواه اُْوًخ ثٜنا اُقٖٞٓ
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: َٓئ٤ُٝبد أُزؼٜل رغبٙ اُْوًخ : ٍبكٍبً 

 

رول٣ْ رؤ٤ٖٓ ؽَٖ اُز٘ل٤ن )ػ٠ِ أُزؼٜل اُن١ اؽ٤َ ػ٤ِٚ اُؼطبء اٍزٌٔبٍ اعواءاد اُؼول اُقبٓ ثوواه االؽبُخ  .1

ٝككغ اُوٍّٞ اُوب٤ٗٞٗخ ٝرٞه٤غ االرلبه٤خ فالٍ أُلح اُز٢ رؾلك ك٢ ًزبة اُزج٤ِؾ اُن١ ٣وٍَ ا٠ُ أُزؼٜل ػِٔب 

ثبٗٚ ٣ؾن ُِْوًخ اُـبء االؽبُخ كٕٝ إ ٣زورت ػ٤ِٜب ا٣ٚ اُزيآبد ٓب٤ُخ اما ُْ ٣وْ أُزؼٜل ثبٍزٌٔبٍ ًبكخ 

 .االعواءاد أُطِٞثخ ٓ٘ٚ فالٍ اُلزوح اُوب٤ٗٞٗخ أُٔ٘ٞؽٚ ُٚ 

٣ؼزجو رٞه٤غ االرلبه٤خ ٖٓ هجَ أُزؼٜل اػزواكبً ٖٓ ثؤٗٚ ٓطِغ ػ٠ِ ًبكخ ٓؾز٣ٞبد هواه االؽبُخ ٝآو اُْواء ًَٝ  .2

. ٓب ٣زؼِن ثٜٔب ٝاٗٚ ِٓزيّ اُزيآب ربٓب ثٔؾز٣ٞبرٜٔب ٜٝٓٚٔٞٗٔب 

ال ٣غٞى ُِٔزؼٜل إ ٣ز٘بىٍ ال١ ّقٔ افو ػٖ ًَ اٝ ا١ عيء ٖٓ اُؼول كٕٝ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ امٕ فط٢ ٖٓ  .3

. ُغ٘خ اُْواء أُقزٖخ ٓغ االؽزلبظ ثٌبَٓ ؽوٞم اُْوًخ ٝكوبً ُوواه االؽبُخ ٝاُؼول اال٤َٕ 

اما اٍزٌ٘ق أُزؼٜل ػٖ ر٘ل٤ن اُزيآبرٚ ثٔٞعت اُؼول اٝ هٖو ك٢ مُي اٝ ربفو ك٢ رول٣ْ اُِٞاىّ أُؾبُخ ػ٤ِٚ  .4

ػٜ٘ب  ُِغ٘خ اُْواء أُقزٖخ ّواء اُِٞاىّ اٝ اُقلٓبد ٓٞٙٞع اُؼول ث٘لٌ أُٞإلبد ٝاُقٖبئٔ اٝ ثل٣الً 

ثناد اُقٖبئٔ ٝاالٍزؼٔبالد ٝال روَ ػٜ٘ب ٣ٍٞخ ٖٓ ا١ ٖٓله افو ػ٠ِ ؽَبثٚ ٝٗلوزٚ ٝرؾ٤ِٔٚ كوٝم 

االٍؼبه ٝاُ٘لوبد االٙبك٤خ ٝا١ فَبهح اٝ ٖٓبه٣ق اٝ ػطَ اٝ ٙوه ٣ِؾن ثبُْوًخ كٕٝ اُؾبعخ ا٠ُ ا١ 

 .      اٗناه ٝال ٣ؾن ُِٔزؼٜل االػزواٗ ػ٠ِ مُي

٣ؾن ُِْوًخ كَـ االرلبه٤خ ك٢ أ١ ٝهذ كٕٝ اُؾبعخ ا٠ُ اٗناه ػل٢ُ ُِٔزؼٜل اما ٓب صجذ كِْٚ ثبُٞكبء ثبُزيآٚ  .5

أٝ ٓقبُلزٚ أل١ ّوٛ ٖٓ ّوٝٛ االرلبه٤خ ٖٝٓبكهح ًلبُخ ؽَٖ اُز٘ل٤ن ٤ًِب أٝ عيئ٤ب كٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُِلو٣ن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                اُضب٢ٗ اُؾن ثبالػزواٗ أٝ أُوبٙبٙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ثَ٘جخ ال روَ ػٖ  (ؿوآٚ ٓب٤ُخ)اما ربفو أُزؼٜل ك٢ ر٘ل٤ن ٓب اُزيّ ثٚ ك٢ أُٞػل أُؾلك ثبُؼول كزلوٗ ػ٤ِٚ  .6

اُز٢ رؤفو أُزؼٜل ك٢ رٞه٣لٛب ػٖ ًَ اٍجٞع اٝ عيء ٖٓ االٍجٞع ٝثؾل اُقلٓبد /ٖٓ ه٤ٔخ اُِٞاىّ  (5%)

ٖٓ ه٤ٔزٜب ًٔب ٣ؾن ُِْوًخ اُـبء اُؼول ثؼل ٓوٝه اهثؼخ اٍبث٤غ ربف٤و اما اهزٚذ ِٖٓؾخ  (%15)اػ٠ِ 

 . اُْوًخ مُي ٝػ٠ِ إ ٣زْ رؾ٤َٔ أُزؼٜل ًبكخ اُقَبئو اُ٘برغٚ ػٖ مُي 

ال ٣ؾٍٞ رٞه٤غ اُـوآخ ك٢ اُج٘ل اَُبثن كٕٝ ؽن اُْوًخ ك٢ اُوعٞع ػ٠ِ أُزؼٜل ثو٤ٔخ اُؼطَ ٝاُٚوه اُ٘برظ  .7

ػٖ رؤفو أُزؼٜل ك٢ ر٘ل٤ن ٓب اُزيّ ثٚ كٕٝ ٍبثن اٗناه ػ٠ِ إ ٣زْ اػالّ ُغ٘خ اُْواء أُقزٖخ ثو٤ٔخ اُؼطَ 

 .ٝاُٚوه إ ٝعلد

رؾَٖ األٓٞاٍ أَُزؾوخ ُِْوًخ ٖٓ أُ٘به٤ٖٖ أٝ أُزؼٜل٣ٖ ُِْوًخ ٖٓ ًلبالرْٜ ُل٣ٜب ُنُي اُؼطبء أٝ أ١  .8

 .ػطبء أفو أٝ االٓٞاٍ أَُزؾوخ ُْٜ ُلٟ اُْوًخ ك٢ أ١ رؼبٓالد افوٟ

ُْوًخ ٤ٓبٙ ا٤ُوٓٞى ؽن هجٍٞ اُظوٝف اُز٢ رَججذ ك٢ رؤف٤و اُؼَٔ أٝ هكٜٚب ٝػلّ اػزجبهٛب ظوٝف هبٛوح  .9

. كٕٝ ؽن االػزواٗ أٝ ِٛت ث٤بٕ األٍجبة 

 

٢ٛ ؽلس اٝ ظوف اٍز٘ضبئ٢ فبهط ػٖ اهاكح ٤ٍٝطوح اُطوك٤ٖ ٓضَ اُؾوة اٝ االٙواة اٝ : اُوٞح اُوبٛوح   .10

ٓضَ اُل٤بٙبٗبد اٝ اُيالىٍ اٝ اُجوا٤ًٖ اٝ  (ػَٔ اُوٞح اُؼ٤ِب  )اُْـت اٝ اُغو٣ٔخ ٝهل ٣ٌٕٞ ؽَت أُٖطِؼ 

اُزْو٣ؼبد اُؾ٤ٌٓٞخ أَُزؾلصخ اٝ ؿ٤و اُٞاٙؾخ اُز٢ ال ٣ٌٖٔ اُز٘جئ ثٜب ثؾ٤ش ٣ٔ٘غ اؽل اٝ ًال اُطوك٤ٖ ٖٓ 

اُٞكبء ثبُزيآبرٜٔب أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ اُؼول ٤ٌُٝ أُوٖٞك ثنُي رجو٣و االٛٔبٍ اٝ اُزو٤ٖو اٝ ؿ٤وٙ ٖٓ 

 .أُقبُلبد ٌَُ ٖٓ اُطوك٤ٖ 

 

٣ٌٕٞ ٖٓ أُزلن ػ٤ِٚ إ أُزؼٜل ال ٣زؾَٔ االٙواه أُزورجخ ػ٠ِ اُزبف٤و ك٢ ر٘ل٤ن اُؼول اٝ ػلّ اُٞكبء ثٚ اما  . أ

 .ًبٕ اُزبف٤و اٝ ػلّ اُٞكبء ثَجت اُوٟٞ اُوبٛوح

ك٢ ًَ االؽٞاٍ ػ٘ل ٝعٞك هٟٞ هبٛوٙ كبٗٚ ٣زٞعت ػ٠ِ أُزؼٜل رول٣ْ اّؼبه فط٢ ٝكٞه١ ا٠ُ اُغٜخ  . ة

 .أُقزٖخ ثبُظوٝف ٝاالٍجبة اُز٢ رٔ٘غ ٖٓ ر٘ل٤ن االُزياّ اٝ اُزبف٤و ك٢ اُٞكبء ثٚ ٝرول٣ْ ًَ ٓب ٣ضجذ مُي

رٌٕٞ اُوٟٞ اُوبٛوح أُئهزٚ ٖٓ ٓجوهاد اُزبف٤و ٣ٝغت اُٞكبء ثؼل ىٝاُٜب ٝرٌٕٞ اُوٟٞ اُوبٛوح اُلائٔخ ٖٓ  . د

 .ٓجوهاد ػلّ اُٞكبء

 .ر٘ظو ُغ٘خ اُْواء أُقزٖخ ك٢ اُوٟٞ اُوبٛوح ٖٓ ؽ٤ش أٌُبٕ ٝاُيٓبٕ ٝٓلٟ اصوٛٔب ػ٠ِ ر٘ل٤ن اُؼول . س
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اىجضء اىخاٍظ 
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 اُْـــوٝٛ اُقبٕــخ 

    

   ٓلح االرلبه٤خ ػب٤ٖٓ اٝ ُؾ٤ٖ ٗلبم أُقٖٖبد ا٣ٜٔب اٍجن. 

 رول٣ْ ًلبُخ ٤ٕبٗٚ ُٔلح ٍزخ ّٜٞه. 

  ثبٍزض٘بء أُِلبد اُول٣ٔٚ ُِغ٘خ أُزبثؼخر٤َِْ اُوطغ اُول٣ٔٚ اُز٢ رْ اٍزجلاُٜب. 

  ٓلح ر٘ل٤ن االػٔبٍ ال ري٣ل ػ٠ِ اٍجٞع ٝاؽل. 

  ٍربه٣ـ اُزج٤ِؾ ٝفالف مُي ٣ٌٕٞ ُِْوًخ اُؾن ثز٘ل٤ن االػٔبٍ ُلٟ ا١ 24ػ٠ِ أُوبٍٝ اُجلء ثؤػٔبٍ ا٤ُٖبٗخ فال ٖٓ 

 .عٜٚ رواٛب اُْوًخ ٓ٘بٍجخ ٝػ٠ِ ٗلوخ أُوبٍٝ

  ٚاٍزقلاّ ث٤َ ماد عٞكٙ ػب٤ُFAG ,SKF,NSK 

  ػ٠ِ أُوبٍٝ ٓؼب٣٘خ أُٚقخ  ثؾٚٞه ُغ٘ٚ ك٤٘خ ٣زْ ر٤َٔزٜب ُٜنٙ اُـب٣خ ُٔؼوكخ اُْوٝٛ اُقبٕخ ٌَُ ٓٚقخ  ػ٠ِ

 .ؽلا

 ػ٠ِ أُوبٍٝ اثالؽ ُغ٘خ أُزبثؼخ ػ٘ل االٗزٜبء ٖٓ ػ٤ِٔخ اُلي ُزؼجئخ علٍٝ ا٤ٌُٔبد أُؼل ُٜنٙ اُـب٣خ. 

  ٍػ٠ِ أُوبٍٝ اثالؽ ُغ٘خ أُزبثؼخ ػ٘ل االٗزٜبء ٖٓ ٖٓ رغ٤ٜي ٝهجَ اُجلء ثؼ٤ِٔخ رغ٤ٔغ أُٚقخ  ُٖٝ رَزِْ ا١ اػٔب

 .ال ٣زْ اٌُْق ػ٤ِٜب ٝال رؾَٔ رٞه٤غ اُِغ٘ٚ ػ٠ِ اٌُْق اُقبٓ ثبُٔٚقخ

 ٚٗ٣زؾَٔ أُوبٍٝ صٖٔ ا١ هطغ ٣زْ ارالكٜب ٖٓ فالُٚ فالٍ اػٔبٍ ا٤ُٖب. 

 ٚٗ٣زؾَٔ أُوبٍٝ صٖٔ أُٚقخ  ًبَٓ اما رَجت ثبرالكٜب فالٍ اػٔبٍ ا٤ُٖب. 

 ٍُِْٝوًخ اُؾن ثز٘ل٤ن االػٔبٍ اُز٢ ٣ؼغي ػٖ ر٘ل٤نٛب أُوبٍٝ ُلٟ ا١ عٜٚ رواٛب اُْوًخ ٓ٘بٍجخ ٝػ٠ِ ٗلوخ أُوب. 

 رؤف٤و  ك٣٘به ػٖ ًَ ٣50ّٞ٣زٌِق أُوبٍٝ ؿوآخ رؤف٤و ٓولاهٛب .

  ٍٝ٣ٔ٘غ اُو٤بّ ثبُزؼل٣َ ػ٠ِ أُٚقخ ٖٓ هجَ أُوب. 

  ٍٝك٢ ؽبٍ رقِق اٝ هك٘ أُوبٍٝ إالػ أُٚقخ  فالٍ كزوح ًلبُخ ا٤ُٖبٗخ ُِْوًخ اُؾن ثبٕالؽٚ ػ٠ِ ٗلوخ أُوب

 .ُلٟ ا١ عٜٚ رواٛب ٓ٘بٍجخ ٝػ٠ِ ٗلوخ أُوبٍٝ

  ٙوٝهح االُزياّ ثبُو٤بٍبد اُل٤٘خ ُِٔٚقخ. 

 اٍزقلاّ ٓٞاك ػيٍ ماد عٞكٙ ػب٤ُخ. 

  ػ٠ِ أُوبٍٝ ػَٔ ه٤بً اٛزياى ُِٔٚقخ ثؼل رو٤ًجٜب ٝرْـ٤ِٜب ػ٠ِ إ ال ٣زغبٝى اُؾلٝك أَُٔٞػ ثٜب. 

 ّرغوثخ أُٚقخ ك٢ أُٞهغ ػ٠ِ اُؾَٔ اٌُبَٓ هجَ االٍزال. 

 َٔػ٠ِ أُوبٍٝ إٔ ٣يٝك اُْوًخ ثوهْ ٛبرق أٝ كبًٌ أٝ ثو٣ل ااٌُزو٢ٗٝ ٓؼزٔل ُـب٣بد رج٤ِـخ ثؤٓو ٓجبّوح اُؼ. 

  ثٔب ٣قٔ ث٘ٞك أعٞه اإلٕالػ روّٞ ُغ٘خ أُزبثؼخ ثزؾل٣ل َٗجخ اُٚوه ك٢ اُوطؼخ أُواك إالؽٜب ٤ُزْ اؽزَبة اَُؼو

 .ث٘بءاً ػ٠ِ اَُ٘جخ أُؾلكح

  ٍػ٠ِ أُوبٍٝ اّؼبه ُغ٘خ ٓزبثؼخ اُؼطبء ػ٘ل ارٔبّ ػ٘ل ػ٤ِٔخ اُزو٤ًت ٝاُزْـ٤َ ػجو ٗٔٞمط رؼزٔلٙ ُغ٘خ ٓزبثؼخ أػٔب

هغ ٖٓ ٓواهت أُؾطخ أُقزٔ  ٝمُي ُـب٣بد اُجلء ثبؽزَبة ٓلح ًلبُخ ا٤ُٖبٗخ َٞ ُٓ , اُؼطبء ٣ٌٕٞ ٓقزّٞ ٖٓ أُوبٍٝ ٝ

َؼل ٖٓ هجَ ُغ٘خ اإلٍزالّ ماد اُؼالهخ ُٔ  .ٝثقالف مُي رجلأ كزوح اؽزَبة ٓلح اٌُلبُخ ٖٓ ربه٣ـ ٙجٜ  اإلٍزالّ اُ
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اىجضء اىغادط 
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 اُؼطبء كفٍٞ ًلبُخ ٗٔٞمط

TENDER GUARANTEE 

 

 

 "ٍٞآ اىٞشٍ٘ك ششمح : اىغادج إىٚ

 

 )..........................................................اىَظشف اعٌ ( ٍظشفْا تأُ إػالٍنٌ ٝغشّا

 

 .ُِ٘و٘ هبثَ ؿ٤و ػ٘خ هعؼخ ال ثزؼٜل .……………………ٍؤعغح / ششمح / اىَقاٗه ٝنفو

 .أسدّٞا دْٝاسا ..………………………… فقؾ "أسدّٞا دْٝاسا  (    )تَثيغ 

 

 ……………………………………: سقٌ  اىؼطاء دخ٘ه مفاىح ٍقاتو ٗرىل

 .…………………………………………… تَششٗع اىخاص

 

اىَزم٘س ػيٚ  اىؼطاء دخو ٗاىتٜ تزىل اىَتؼيقح ٗفقا ىيششٗؽ ، اىَزم٘س ىيؼطاء ٍتقذً مَْاقض قٞأٍ تاىتضاٍاتٔ ىتأٍِٞ

 . أعاعٖا

 أحذ ٍغ االتفاقٞح ت٘قٞغ ىحِٞ أٗ ٍِ تاسٝخ اٝذاع اىؼشٗع " ٣ٞٓب ( 120) ُٔلح اىَفؼ٘ه عاسٝح اىنفاىح ٕزٓ ٗتثقٚ

 . أعثق  اىَْاقظِٞ أَٖٝا

 

 اىْظش تظشف ٍْنٌ ؽية أٗه ػْذ أػالٓ اىَزم٘س اىَثيغا ىنٌ ّذفغ تأُ ُِ٘و٘  هبثَ ؿ٤و ػ٘خ هعؼخ ال ثزؼٜل ّتؼٖذ ٗاّْا

 . اىَْاقض قثو ٍِ اػتشاع ػِ أٛ

 

 

 

 ………………………… ٍظشف/اىنفٞو ت٘قٞغ

 

 ………………………… تاىت٘قٞغ اىَف٘ع

 

 ..………………………. اىتاسٝخ

 

 

 

 ٝأُب٢ُ اُل٢٘ اُؼوٗ ػٖ ٓ٘لَٖ ٓـِق ك٢ اٌُلبُخ ٝٙغ ٣غت. 
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 )اُز٘ل٤ن ؽَٖ ًلبُخ ٗٔٞمط(

PERFORMANCE GUARANTEE 

 

 

 

إىٚ اىغادج ششمح ٍٞآ اىٞشٍ٘ك 

 

: .................................................................. ٝغشّا إػالٍنٌ تأُ ٍظشفْا 

 

:.................................................................. قذ مفو تنفاىح ٍاىٞح ، اىَقاٗه

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

 

 (                                           )تخظ٘ص اىؼطاء سقٌ 

: ................................................ اىَتؼيق تَششٗع 

دْٝاس أسدّٜ فقؾ الغٞش ................................. دْٝاس أسدّٜ فقؾ الغٞش  (                      ):  تَثيغ 

 

. ٗرىل ىؼَاُ حغِ تْفٞز اىؼطاء اىَحاه ػيٞٔ حغة اىششٗؽ اى٘اسدج فٜ ٗثائق ػقذ اىَقاٗىح ، ٗأّْا ّتؼٖذ تأُ ّذفغ ىنٌ 

ٍغ رمش األعثاب . تَجشد ٗسٗد أٗه ؽية خطٜ ٍْنٌ اىَثيغ اىَزم٘س أٗ أٛ جضء تطيثّ٘ٔ ٍْٔ تذُٗ أٛ تحفع أٗ ششؽ

ُّ اىَقاٗه قذ سفغ أٗ أخفق فٜ تْفٞز أٛ ٍِ اىتضاٍاتٔ تَ٘جة اىؼقذ  ٗرىل تظشف اىْظش ػِ أٛ . اىذاػٞح ىٖزا اىطية تأ

. اػتشاع أٗ ٍقاػاج ٍِ جاّة اىَقاٗه ػيٚ إجشاء اىذفغ 

ت٘سٝذ اىَ٘اد تَ٘جة اىؼقذ / أٗ/ٗ/ٗتثقٚ ٕزٓ اىنفاىح عاسٝح اىَفؼ٘ه ٍِ تاسٝخ إطذاسٕا ٗىحِٞ تغيٌ األشغاه اىَْجضج 

" ٍا ىٌ ٝتٌ تَذٝذٕا أٗ تجذٝذٕا تْاء...................... ٍِ ػاً.....................شٖش..................... اىَحذد ٍثذئٞاً تتاسٝخ

. ػيٚ ؽية طاحة اىؼَو 

 

 

 

 

 :....................ٍظشف/ ت٘قٞغ اىنفٞو

 

 : .......................    اىَف٘ع تاىت٘قٞغ 

 

: .......................         اىتاسٝــــخ  
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 ) ا٤ُٖبٗخ ًلبُخ ٗٔٞمط

MAINTANANCE GUARANTEE 

 
إلى السادة شركة مياه اليرموك 

 
: .................................................................... يسرنا إعالمكم بأّن مصرفنا

 
: .................................................................. قد كفل بكفالة مالية ، المقاول

 .................................................................................................
 (                                                          )بخصوص العطاء رقم 

: ............................................................... المتعمق بمشروع 
. دينار أردني................................. دينار أردني ( ........................................): بمبمغ 

 
وذلك ضمانًا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماتو فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة 

ننا نتعيد بأن ندفع لكم .  الموجز المبمغ المذكور أو أي جزء تطمبونو منو - بمجرد ورود أول طمب خطي منكم - وا 
مع ذكر األسباب الداعية ليذا الطمب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماتو فيما / بدون أي تحفظ أو شرط 

يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب 
. المقاول عمى إجراء الدفع 

 
وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارىا ولحين التسمم لألشغال المنجزة تسمما نيائيا  بموجب العقد وقيام 

ٗػيٚ اُ ٝتٌ تجذٝذٕا تيقائٞا ىَذد أخشٙ انقضاء مدة الصيانة  / او/و/المقاول بإكمال النواقص واإلصالحات المطموبة 

 .تغؼِٞ ٍٝ٘ا ٍا ىٌ ٝشدمٌ ٍِ ششمح ٍٞآ اىٞشٍ٘ك ؽيثا خطٞا تاىغاء اىنفاىح  (90)ٍذج مو ٍْٖا

 
 

:.................... مصرف/ توقيع الكفيل
 

: .......................       المفوض بالتوقيع 
 

: .......................     التاريــــخ  
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 االرلبه٤خ / اُؼول ٗٔٞمط
 

 ث٤ٖ  (2022)ُؼبّ   (          )ٖٓ ّٜو (  )ا٤ُّٞ  ك٢ األرلبه٤خ ٛنٙ ؽوهد

 األٍٝ، اُلو٣ن اػزجبهٙ ػ٠ِ اُؼَٔ ّوًخ ٤ٓبٙ ا٤ُوٓٞى  ٕبؽت

 اُضب٢ٗ اُلو٣ن اػزجبهٙ ػ٠ِ ......................................... أُوبٍٝ ٝث٤ٖ

ا٤ُوٓٞى ُــ  ٤ٓبح ّوًخ اؽز٤بعبد ُزب٤ٖٓ ٓزقٖٖخ ّوًخ ٓغ اُزؼبهل  ك٢"هؿجب  األٍٝ اُلو٣ن ًبٕ ُٔب

 

  اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
 أُزؼبهل٣ٖ اُلو٣و٤ٖ ث٤ٖ األرلبم رْ هل O-T-S-0022-0209 ُِؼطبء اُضب٢ٗ اُلو٣ن ثٚ رولّ اُن١ ثبُؼوٗ هجَ هل ًبٕ ُٝٔب

 :٢ِ٣ ٓب ػ٠ِ

 

 ا٤ُٜب ٝأُْبه اُؼطبء كػٞح ك٢ اُؼبٓخ اُْوٝٛ ك٢ ُٜب أُؾلكح أُؼب٢ٗ ٗلٌ األرلبه٤خ ٛنٙ ك٢ اُٞاهكح ٝاُزؼبث٤و ٌُِِٔبد ٣ٌٕٞ -1

 .ثؼل ك٤ٔب

 

 ٓزٌبِٓخ ٝؽلح ٓغٔٞػٜب ك٢ ٝكٜٜٔب هواءرٜب  ٝرؼزجو األرلبه٤خ ٛنٙ ٖٓ ال ٣زغيء عيء ٢ِ٣ ك٤ٔب أُلهعخ اُٞصبئن رؼزجو -2

: ٢ٛ اُٞصبئن ٝٛنٙ

 

 ٝاُقبٕخ اُؼبٓخ اُْوٝٛ *        

 .االؽبُخ هواه *        

 .أُ٘بهٔ ػوٗ *        

 .أُٞإلبد *       

. اُؼول رٞه٤غ هجَ رٖله ُِؼطبء ٓالؽن ا٣خ *       

 

 :-................................. ُِؼول االعٔب٤ُخ اُو٤ٔخ - 3   

.......................  :-اُزٞه٣ل                      ٓلح

 

 أُطِٞثخ األػٔبٍ ع٤ٔغ ثز٘ل٤ن اُضب٢ٗ اُلو٣ن ٣زؼٜل االرلبه٤خ ُٜنٙ ٝكوب  اُضب٢ٗ ُِلو٣ن أَُزؾوخ أُجبُؾ ثلكغ األٍٝ اُلو٣ن رؼٜل اىاء    -4

 . األرلبه٤خ  ٛنٙ ك٢ اُٞاهكح ٝأُزطِجبد ُِْوٝٛ " ٝكوب ٤ٕٝبٗزٜب ٝر٤َِٜٔب ٝاٗغبىٛب األرلبه٤خ ٛنٙ ك٢ ٓ٘ٚ

 

 اُضب٢ٗ اُلو٣ن ا٠ُ ٣لكغ ثؤٕ األٍٝ اُلو٣ن ٣زؼٜل , اُؼطبء ٛنا ثٔٞعت ٓ٘ٚ أُطِٞثخ األػٔبٍ ع٤ٔغ ثزول٣ْ اُضب٢ٗ اُلو٣ن ه٤بّ اىاء- 5

 . ٛنٙ ك٢ ُنُي أُؾلك ٝثبألٍِٞة أُٞاػ٤ل ك٢ أُنًٞهح ٝاألعٞه األٍؼبه

 

 .أػالٙ أُنًٞه اُزبه٣ـ ك٢ ٝ اثوآٜب األرلبه٤خ ٛنٙ رٞه٤غ عوٟ اػالٙ مًو ٓب ػ٠ِ ث٘بء

 

 

 اُضب٢ٗ                                                                      اُلو٣ناالٍٝ                 اُلو٣ن

 ) أُٞهك(                                                                    )اُؼَٔ ٕبؽت)               

 

 

   اُزٞه٤غ  اُزٞه٤غ                                                                                          

 

   األٍْ  :                                                                         األٍْ                   

 

:   اُٞظ٤لخ      :                                                                    اُٞظ٤لخ                 
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اىغاتغ اىجضء 
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 أُٚقبد اُؼٔٞك٣خ(  1)علٍٝ ههْ  
 IIأُؤفن ْٓوٝع ٝاك١ (Q1218 H32 )هلهح أُٚقخ 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اُؼٔٞك٣خ(  2)علٍٝ ههْ  
 IIْٓوٝع ٝاك١  PS0 (Q1140 H240 )هلهح أُٚقخ 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اُؼٔٞك٣خ(  3)علٍٝ ههْ  
 IIْٓوٝع ٝاك١  PS1 (Q1140 H229 )هلهح أُٚقخ 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اُؼٔٞك٣خ(  4)علٍٝ ههْ  
 IIْٓوٝع ٝاك١  PS2 (Q1140 H210 )هلهح أُٚقخ 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ

  
 

31 

 

 أُٚقبد اُؼٔٞك٣خ(  5)علٍٝ ههْ  
 IIْٓوٝع ٝاك١  PS3 (Q1140 H208 )هلهح أُٚقخ 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اُؼٔٞك٣خ(  6)علٍٝ ههْ  
 IIْٓوٝع ٝاك١  PS0 (Q4530 H20.3 )هلهح أُٚقخ 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اُؼٔٞك٣خ(  7)علٍٝ ههْ  
 ٓؾطخ ٙـ أّ اُُِٞٞ (Q250 H160 )هلهح أُٚقخ 

 اُج٘ل
 اُؼلك إُٞق

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 رو٤ْٓ كواُ ٝاؽل 1

   1 رل٤َٖ كواُ ٝاؽل 2

   1 إالػ ػٔٞك 3

   1 رل٤ِٖؼٔٞك 4

   1 رل٤َٖ كٍي رٞاىٕ 5

   1 رل٤َٖ ٕبُٓٞخ ػٔٞك 6

   1 رل٤َٖ ثًَٞزٞاىٕ 7

   1 رل٤َٖ ثًٌٞ َٓبكخ ٝاؽل 8

   1 ثًٌٞ كز٤َ ٍزبٌِٗ ٍز٤ِٞاؽل 9

   1 رل٤َٖ ثًٌٞ ث٤َ ٝاؽل 10

   1 رل٤َٖ هٗظ ٌٍجخ ٓٚقخٝاؽلح 11

   1 رل٤َٖ هٗظ ٝاؽل ُوهجخكواُ 12

   1 رٞه٣ل ثًٌٞ رجو٣ل كز٤ِٞاؽل 13

   1 رل٤َٖ عالٗل كز٤َ ٝاؽل 14

   1 إالػ ٌٍجخ ٓٚقخ ٝاؽلح 15

   1 رل٤َٖ ٌٍجخ ٓٚقخ ٝاؽلح 16

   1 إالػ ٌٍجخ ث٤َ ٝاؽلح 17

   1 رل٤َٖ ٌٍجخ ث٤َ ٝاؽلح 18

   1 إالػ ىػبٗق أُٚقخ ٝاؽلح 19

   1 رل٤َٖ ىػبٗق أُٚقخ ٝاؽلح 20

   1 رٞه٣ل ٝفواٛخًٞثِ٘ظ 21

   1 رٞه٣ل ًبٝرًٌْٞٞثِ٘ظ (ٛوْ) 22

   1 رٞه٣ل ث٤َ ٓؾوى 23

   1 رٞه٣ل ث٤َ ٓٚقخ 24

   1 رل٤َٖ اٍل٤ٖ ٝاؽل 25

   1 رٞه٣ل ًجْب٣خ ٝاؽلح 26

   1 رل٤َٖ ٓٞا٤ٍو رجو٣ل 27

   1 رٞه٣ل كز٤َ ُغٜخ ٝاؽلح 28

   1 رٞه٣ل ؽبكظخ ٤ٌٓب٤ٌ٤ٗخُغٜخ ٝاؽلح 29

   1 رٞه٣ل ثوؿ٢ ٍزبٌِٗ ٍز٤َ 30

   1 رٞه٣لثوؿ٢ ؽل٣ل ٝاؽل 31

   1 رٞه٣ل ًب٤ٌٍذ ٝاؽل 32

   1 رٞه٣ل اٝ هٗظ 33

34 
كي ٝرو٤ًت ٝرْـ٤ِٖٔ أعَ ػَٔ أكوٍٛٞ 

 ٤ٕٝبٗخ ُِٔٚقخ ّبَٓ أعٞهاُقواٛخ
1   

   1 ر٘ظ٤ق ٝكٛبٕ أُٚقخ 35

   1 رو٤ًت ث٤َ ٓٚقخثبُٔٞهغ 36

   1 رو٤ًت ث٤َ ٓؾوًجبُٔٞهغ 37

   1 أعٞه رؼل٣َ اُوبػلح 38

   1 ٗوَ ٖٓ ٝا٠ُ أُٞهغ ّبَٓ اُزؾ٤َٔ ٝاُز٘ي٣َ 39

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اُؼٔٞك٣خ(  8)علٍٝ ههْ  

  ٓؾطخ ٙـ أّ اُُِٞٞ(Q200 H210 )هلهح أُٚقخ 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 44

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اُؼٔٞك٣خ(  9)علٍٝ ههْ  

  ٓؾطخ ٙـ ى٤ٗب(Q110 H124.2 )هلهح أُٚقخ 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اُؼٔٞك٣خ  (10)علٍٝ ههْ  

  ٓؾطخ ٙـ  ٕٔل(Q250 H125 )هلهح أُٚقخ 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اُؼٔٞك٣خ(11)علٍٝ ههْ  

  ٓؾطخ ٙـ  ٕٔل(Q400 H235 )هلهح أُٚقخ 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اُؼٔٞك٣خ(12)علٍٝ ههْ  

  ٓؾطخ ٙـ ؽٞكب(Q395 H245 )هلهح أُٚقخ 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اُؼٔٞك٣خ(13)علٍٝ ههْ  

  ٓؾطخ ٙـ ؽٞكب(Q150 H250 )هلهح أُٚقخ 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اُؼٔٞك٣خ(14)علٍٝ ههْ  

  ٓغٔغ أثبه ٝاك١ اُؼوة(Q480 H80 )هلهح أُٚقخ 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٓؾبكظخ اهثل(15)علٍٝ ههْ  
 (ً/25ّ3-1 )هلهح أُٚقخ 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٓؾبكظخ اهثل(16)علٍٝ ههْ  
 (ً/50ّ3-25.1)هلهح أُٚقخ 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٓؾبكظخ اهثل(17)علٍٝ ههْ  
 (ً/100ّ3-50.1)هلهح أُٚقخ 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ

  
 

44 

 

 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٓؾبكظخ اهثل(18)علٍٝ ههْ  
 (ً/150ّ3-100.1)هلهح أُٚقخ 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ

  
 

45 

 

 

 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٓؾبكظخ اهثل(19)علٍٝ ههْ  
 (ً/220ّ3-150.1)هلهح أُٚقخ 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ

  
 

46 

 

 

 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٓؾبكظخ اهثل(20)علٍٝ ههْ  
 (ً/300ّ3-220.1)هلهح أُٚقخ 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ

  
 

47 

 

 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٓؾبكظخ اهثل(21)علٍٝ ههْ  
 (ً/400ّ3-300.1)هلهح أُٚقخ 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٓؾبكظخ اهثل(22)علٍٝ ههْ  

 (ً/500ّ3-400.1)هلهح أُٚقخ 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 44

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٓؾبكظخ أُلوم(23)علٍٝ ههْ  
 (ً/25ّ3-1 )هلهح أُٚقخ 

 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٓؾبكظخ أُلوم(24)علٍٝ ههْ  
 (ً/50ّ3-25.1)هلهح أُٚقخ 

 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٓؾبكظخ أُلوم(25)علٍٝ ههْ  
 (ً/100ّ3-50.1)هلهح أُٚقخ 

 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٓؾبكظخ أُلوم(26)علٍٝ ههْ  
 (ً/150ّ3-100.1)هلهح أُٚقخ 

 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٓؾبكظخ أُلوم(27)علٍٝ ههْ  
 (ً/220ّ3-150.1)هلهح أُٚقخ 

 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٓؾبكظخ أُلوم(28)علٍٝ ههْ  
 (ً/300ّ3-220.1)هلهح أُٚقخ 

 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٓؾبكظخ أُلوم(29)علٍٝ ههْ  
 (ً/400ّ3-300.1)هلهح أُٚقخ 

 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٓؾبكظخ أُلوم(30)علٍٝ ههْ  
 (ً/500ّ3-400.1)هلهح أُٚقخ 

 

 
 اُج٘ل

 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ اَُؼله اإلكواك١ ههٔبً  اُؼلك الوصف
 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول وصيانة للمضخة 

 شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٓؾبكظز٢ عوُ ٝػغِٕٞ(31)علٍٝ ههْ  
 (ً/25ّ3-1 )هلهح أُٚقخ 

 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٓؾبكظز٢ عوُ ٝػغِٕٞ(32)علٍٝ ههْ  

 (ً/50ّ3-25.1)هلهح أُٚقخ 
 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٓؾبكظز٢ عوُ ٝػغِٕٞ(33)علٍٝ ههْ  

 (ً/100ّ3-50.1)هلهح أُٚقخ 
 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ

  
 

60 

 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٓؾبكظز٢ عوُ ٝػغِٕٞ(34)علٍٝ ههْ  

 (ً/150ّ3-100.1)هلهح أُٚقخ 
 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٓؾبكظز٢ عوُ ٝػغِٕٞ(35)علٍٝ ههْ  

 (ً/220ّ3-150.1)هلهح أُٚقخ 
 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٓؾبكظز٢ عوُ ٝػغِٕٞ(36)علٍٝ ههْ  

 (ً/300ّ3-220.1)هلهح أُٚقخ 
 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٓؾبكظز٢ عوُ ٝػغِٕٞ(37)علٍٝ ههْ  

 (ً/400ّ3-300.1)هلهح أُٚقخ 
 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٓؾبكظز٢ عوُ ٝػغِٕٞ(38)علٍٝ ههْ  

 (ً/500ّ3-400.1)هلهح أُٚقخ 
 

 

 اُج٘ل
 اُؼلك الوصف

اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 توريد كاوتشوككوبلنج (طقم) 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 توريد برغي ستانلس ستيل 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 39

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٝاك١ اُؼوة(39)علٍٝ ههْ  

 (PS3 & PS2)أُؾطبد اُول٣ٔخ

 

 اُج٘ل
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ اَُؼله اإلكواك١ ههٔبً  اُؼلك الوصف

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 (طقم)وريد كاوتشوككوبلنجت 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 وريد برغي ستانلس ستيلت 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 تفصيل بوكس وسط ثابت ستانلس ستيل 39

   1 تفصيل بوكس وسط متحرك  نحاس 40



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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   1 نحاستفصيل رنج فراش متحرك  41

   1 ستانلس ستيلتفصيل رنج فراش ثابت  42

   1 تفصيل رنج فتيل نحاس 43

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 44

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٝاك١ اُؼوة(40)علٍٝ ههْ  
 (ْٓوٝع اٌٌُ٘ٞهكٓٚقبد )أُؾطبد اُغل٣لح 

 

 

 اُج٘ل
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ اَُؼله اإلكواك١ ههٔبً  اُؼلك الوصف

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 (طقم)وريد كاوتشوككوبلنجت 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 وريد برغي ستانلس ستيلت 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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   1 تفصيل بوكس وسط ثابت ستانلس ستيل 39

   1 تفصيل بوكس وسط متحرك  نحاس 40

   1 نحاستفصيل رنج فراش متحرك  41

   1 ستانلس ستيلتفصيل رنج فراش ثابت  42

   1 تفصيل رنج فتيل نحاس 43

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 44

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٝاك١ اُؼوة(41)علٍٝ ههْ  
 (اُلو٤َٗخ ٓٚقبد اٍ)أُؾطبد اُغل٣لح 

 

 

 اُج٘ل
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ اَُؼله اإلكواك١ ههٔبً  اُؼلك الوصف

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 (طقم)وريد كاوتشوككوبلنجت 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 توريد فتيل لجهة واحدة 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 وريد برغي ستانلس ستيلت 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 تفصيل بوكس وسط ثابت ستانلس ستيل 39

   1 تفصيل بوكس وسط متحرك  نحاس 40



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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   1 نحاستفصيل رنج فراش متحرك  41

   1 ستانلس ستيلتفصيل رنج فراش ثابت  42

   1 تفصيل رنج فتيل نحاس 43

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 44

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٝاك١ اُؼوة(42)علٍٝ ههْ  
 (ً/700ّ3)ٓؾطخ ْٓوٝع رؾ٤َٖ اُطبهخ 

 

 

 اُج٘ل
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ اَُؼله اإلكواك١ ههٔبً  اُؼلك الوصف

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 (طقم)وريد كاوتشوككوبلنجت 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 وريد فتيل لجهة واحدةت 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 وريد برغي ستانلس ستيلت 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 تفصيل بوكس وسط ثابت ستانلس ستيل 39

   1 تفصيل بوكس وسط متحرك  نحاس 40



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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   1 نحاستفصيل رنج فراش متحرك  41

   1 ستانلس ستيلتفصيل رنج فراش ثابت  42

   1 تفصيل رنج فتيل نحاس 43

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 44

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٝاك١ اُؼوة(43)علٍٝ ههْ  
 (ً/1300ّ3) ْٓوٝع رؾ٤َٖ اُطبهخ 1ٓؾطخ 

 

 

 اُج٘ل
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ اَُؼله اإلكواك١ ههٔبً  اُؼلك الوصف

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 (طقم)وريد كاوتشوككوبلنجت 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 وريد فتيل لجهة واحدةت 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 وريد برغي ستانلس ستيلت 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 تفصيل بوكس وسط ثابت ستانلس ستيل 39



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ

  
 

74 

   1 تفصيل بوكس وسط متحرك  نحاس 40

   1 نحاستفصيل رنج فراش متحرك  41

   1 ستانلس ستيلتفصيل رنج فراش ثابت  42

   1 تفصيل رنج فتيل نحاس 43

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 44

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٝاك١ اُؼوة(44)علٍٝ ههْ  
 (ً/600ّ3)ٓؾطخ ا٤ُْ٘ٔخ ْٓوٝع رؾ٤َٖ اُطبهخ 

 

 

 اُج٘ل
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ اَُؼله اإلكواك١ ههٔبً  اُؼلك الوصف

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 (طقم)وريد كاوتشوككوبلنجت 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 وريد فتيل لجهة واحدةت 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 وريد برغي ستانلس ستيلت 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 تفصيل بوكس وسط ثابت ستانلس ستيل 39



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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   1 تفصيل بوكس وسط متحرك  نحاس 40

   1 نحاستفصيل رنج فراش متحرك  41

   1 ستانلس ستيلتفصيل رنج فراش ثابت  42

   1 تفصيل رنج فتيل نحاس 43

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 44

 



 (O-T-S-0022-0209)هْ ه  ػطبء

 اكوٍٛٞ ٓٚقبد ٍطؾ٤خ ؽَت اُطِت ك٢ ٓؾطبد ا٤ُٔبٙ
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 أُٚقبد اَُطؾ٤خ ٝاك١ اُؼوة(45)علٍٝ ههْ  
 (ً/400ّ3)ٓؾطخ ا٤ُْ٘ٔخ ْٓوٝع رؾ٤َٖ اُطبهخ 

 

 

 اُج٘ل
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ اَُؼله اإلكواك١ ههٔبً  اُؼلك الوصف

 

   1 ترميم فراش واحد 1

   1 تفصيل فراش واحد 2

   1 اصالح عمود 3

   1 تفصيلعمود 4

   1 تفصيل دسك توازن 5

   1 تفصيل صامولة عمود 6

   1 تفصيل بوكستوازن 7

   1 تفصيل بوكس مسافة واحد 8

   1 بوكس فتيل ستانلس ستيلواحد 9

   1 تفصيل بوكس بيل واحد 10

   1 تفصيل رنج سكبة مضخةواحدة 11

   1 تفصيل رنج واحد لرقبةفراش 12

   1 توريد بوكس تبريد فتيلواحد 13

   1 تفصيل جالند فتيل واحد 14

   1 اصالح سكبة مضخة واحدة 15

   1 تفصيل سكبة مضخة واحدة 16

   1 اصالح سكبة بيل واحدة 17

   1 تفصيل سكبة بيل واحدة 18

   1 اصالح زعانف المضخة واحدة 19

   1 تفصيل زعانف المضخة واحدة 20

   1 توريد وخراطةكوبلنج 21

   1 (طقم)وريد كاوتشوككوبلنجت 22

   1 توريد بيل محرك 23

   1 توريد بيل مضخة 24

   1 تفصيل إسفين واحد 25

   1 توريد كبشاية واحدة 26

   1 تفصيل مواسير تبريد 27

   1 وريد فتيل لجهة واحدةت 28

   1 توريد حافظة ميكانيكيةلجهة واحدة 29

   1 وريد برغي ستانلس ستيلت 30

   1 توريدبرغي حديد واحد 31

   1 توريد كاسكيت واحد 32

   1 توريد او رنج 33

34 
فك وتركيب وتشغيلمن أجل عمل أفرهول 

 وصيانة للمضخة شامل أجورالخراطة
1   

   1 تنظيف ودهان المضخة 35

   1 تركيب بيل مضخةبالموقع 36

   1 تركيب بيل محركبالموقع 37

   1 أجور تعديل القاعدة 38

   1 تفصيل بوكس وسط ثابت ستانلس ستيل 39
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   1 تفصيل بوكس وسط متحرك  نحاس 40

   1 نحاستفصيل رنج فراش متحرك  41

   1 ستانلس ستيلتفصيل رنج فراش ثابت  42

   1 تفصيل رنج فتيل نحاس 43

   1 نقل من والى الموقع شامل التحميل والتنزيل 44
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 إالػ أُؾبثٌ ٝاُوكاكاد ٝأُؾوًبد (46)علٍٝ ههْ  

 
 اُج٘ل

 اُؼلك الوصف
اَُؼله اإلكواك١ 

 ههٔبً 
 اَُؼو اإلكواك١ ًزبثخ

 

   1 "8-4"تفصيل صامولة محبس  1

   1 "12-8"تفصيل صامولة محبس  2

   1 "16-12"تفصيل صامولة محبس  3

   1 "24-16"تفصيل صامولة محبس  4

   1 "32-24"تفصيل صامولة محبس  5

   1 "8-4"اصالح جير بوكس محبس  6

   1 "12-8"اصالح جير بوكس محبس  7

   1 "16-12"اصالح جير بوكس محبس  8

   1 "24-16"اصالح جير بوكس محبس  9

   1 "32-24"اصالح جير بوكس محبس  10

   1 "8-4"تفصيل وتركيب هالالت محبس  11

   1 "12-8"تفصيل وتركيب هالالت محبس  12

   1 "16-12"تفصيل وتركيب هالالت محبس  13

   1 "24-16"تفصيل وتركيب هالالت محبس  14

   1 "32-24"تفصيل وتركيب هالالت محبس  15

   1 "8-4"تفصيل عمود محبس  16

   1 "12-8"تفصيل عمود محبس  17

   1 "16-12"تفصيل عمود محبس  18

   1 "24-16"تفصيل عمود محبس  19

   1 "32-24"تفصيل عمود محبس  20

   1 "8-4"اصالح رداد بقطر  21

   1 "12-8"اصالح رداد بقطر  22

   1 "16-12"اصالح رداد بقطر  23

   1 "24-16"اصالح رداد بقطر  24

   1 "32-24"اصالح رداد بقطر  25

26 
-مم50)اصالح مقر بيل غطاء المحرك قطر بيلية خارجي 

 (مم100
1   

27 
اصالح مقر بيل غطاء المحرك قطر بيلية خارجي 

 (مم200-مم100.10)
1   

28 
اصالح مقر بيل غطاء المحرك قطر بيلية خارجي 

 (مم300-مم200.10)
1   

29 
اصالح مقر بيل غطاء المحرك قطر بيلية خارجي 

 (مم400-مم300.10)
1   

30 
اصالح مقر بيل غطاء المحرك قطر بيلية خارجي 

 (مم600-مم500.10)
1   

31 
اصالح مقر بيل غطاء المحرك قطر بيلية خارجي 

 (مم800-مم600.10)
1   

   1 (مم25-مم10)اصالح مقر بيل  محور  المحرك بقطر   32

   1 (مم50-مم25.10)اصالح مقر بيل  محور  المحركبقطر   33

   1 (مم75-مم50.10)اصالح مقر بيل  محور  المحركبقطر   34

35 
-مم75.10)اصالح مقر بيل  محور  المحرك بقطر  

 (مم100
1   
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36 
-مم100.10)اصالح مقر بيل  محور  المحركبقطر  

 (مم150
1   

37 
-مم150.10)اصالح مقر بيل  محور  المحركبقطر  

 (مم200
1   

38 
-مم200.10)اصالح مقر بيل  محور  المحركبقطر  

 (مم250
1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اُقزْ ٝاُزٞه٤غ :                             ههْ اُلبًٌ :                                ههْ اُٜبرق :                                   ٍْ أُ٘بهٔ ا


