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 13 من 2 صفحة

 -:المحتويـــــــات
 

 موضوع العطاء. أوال :  
 التعليمات للمشتركين بالمناقصة . ثانيا : 

 الكفاالت واالتفاقية نماذج المناقصة و /ثالثا
 عرض المناقصة 1-ج
 نموذج كفالة المناقصة 2-ج
 نموذج كفالة حسن التنفيذ 3-ج
 نموذج االتفاقية 4-ج

 .الخاصةو الشروط العامة   :   رابعا  
 االضافيةالشروط  :  خامسا  
 ا  : الخالصة النهائية.سادس

 ( صفحة13مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 13 من 3 صفحة

 أوال: موضوع العطاء
 
 -األعمال المطلوبة : -1

 

        -: العقد مدة -2

قابلة للتجديد بموافقة و  أعتبارا  من تاريخ توقيع األتفاقيةكاملة  ميالديةوات سنثالثة       
   .فريقي العقد

 

 -المتعهد : -3   
مصبببدحة ح بببل  يجبببل عابببع الأنعيبببد عل يابببدض معانمبببات واخبببحة عببب  ال ببب  ة و   ا يبببا 

 والنزاما يا. األصنل 
 انيا :  التعليمات للمشتركين بالمناقصةث

 بة اقحنصبادية  عني  اأة ال اطة )حيثأبا وددت يبي هبال النعايأبات (:  باطة منطابة العا -مالحظة:
 الخاصة، ما لم  دل الا ينة عاع غي  ذلك.

ونفانبه الخاصبة  م بووليةين غي عاع م  ي غل يي اقشن اك بيال الأناحصة عل يحصل بنف ه وعاع 
عابببع عأيبببل الأعانمبببات الالقمبببة لبببه لنابببديم العببب   وال يبببنفيم وي اعبببي  بببل األمبببند النبببي ليبببا عالحبببة 

 . لع عاد ل بالأناحصة عو  اك الني  وث  عاع وخ
يادض الع   عاع نأنذج ع   الأناحصة الأددج يي هاا العطاء ويانض الأناحص بنع ئة  -ع -1

 النأنذج وعداول الكأيات واأل عاد وينحل ويودخ وثائق العطاء يي األماك  الأحددة لالك .

ي ن ط عل يكنل  ع ئة  انة ع عاد النحدة يي عداول الكأيات باألدحاض والكاأات بخط  -ب
 ح.واخ

با احة الف صة لا ننك النجادية يي مدينة   غل  اطة منطاة العا ة اقحنصادية الخاصة          
يا يي م نع ال اطة ال ئي ي م  ئعأاللأ اععي ال اطة م  العا ة لناديم  دمة الص اف اآللي 

عو عكث  يي مكال منا ل دا ل ح ض الأ نع  واحد الل    يل و  غيل عياق ص اف آلي عدد 
بحيث ينم ع نياد ععاع حيم  ياأنلاأنحل والخدمات الني ينض نني   ضأي بدل  ماابل ديل  وذلك

 (70/2018عطاء لناقض دحم )دعنة ع ندداج الع و  لا الل وذلك م   الأادمة ضأي  دل النل
العاد الاي  ينم اب امه ليال الغاية والنادد خأ  وثائق الناددة يي والأنطا ات  ال  وط ح لو 

  .العطاء
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 13 من 4 صفحة

ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، أما إذا أراد المناقص  -د
تقديم عرض بديل أو إضافة بعض المالحظات ، فان باستطاعته أن يقدم ذلك في 
مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض ، شريطة أن يتقدم بالعرض األصلي كما هو 

ة المختصة أن تنظر في عرضة البديل أو مطلوب وللجنة اللوازم واألشغال في السلط
 ترفضه .

 -يجب على المناقص أن يقدم البيانات والمعلومات التالية :   -2
المفوض  للمسئولوضع منشاة المناقص فردا" كان أو شركة ، وكتاب التفويض  -أ

 بالتـــوقيع عنها .
المبلغ يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصالح السلطة وألمرها ب   -ب

كدليل على حسن نية باسم المناقص أو الشركة المحدد في )ملحق عرض المناقصة ( 
المناقص للدخول في المناقصة وعلى أن يكون ذلك من مصرف أو مؤسسة مالية 
مرخصة للعمل في األردن وتعاد هذه الكفالة للمناقصين الذين لم يحال عليهم العطاء 

من تاريخ قرار إحالة العطاء ، أما المناقص الذي ( أيام 7السلطة خالل ) تقررهحسبما 
 يحال علية العطاء فتعاد إلية هذه الكفالة بعد أن يقدم كفالة حسن التنفيذ ويوقع العقد . 

عنوان المناقص الكامل الرسمي في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة  -ج
لة على هذا العنوان تعتبر وكأنها الرسائل واإلشعارات وكل إشعار أو رسالة تبعث مسج

قد سلمت إليه أي معلومات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا 
 ورد لها ذكر في الشروط أو المواصفات أو هذه التعليمات .

تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام أي بند من البنود الواردة في جداول الكميات على  -3
ة الكاملة والشاملة لذلك البند بصورة جاهزة للتسليم وأنها تشمل كذلك أرباح أنها القيم

 المناقص وتعويضه عن أي التزامات أخرى قد يتحملها وفقا لهذا العقد .
توضيح االلتباس : إذا كان هناك أي التباس أو كانت هناك حاجة لالستفسار عن أي  -4

ب خطي إلى رئيس مجلس المفوضين توضيح لوثائق العطاء فعلى المناقص أن يتقدم بطل
من اجل التوضيح وإزالة االلتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقل 

( أيام ويتم توزيع اإلجابات على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين 7عن )
 للعطاء  

في ظرف  صورةعلى نسختين مختومتين أصل و إيداع العروض: يقدم العرض متكامال" -5
 -مختوم مكتوب علية من الخارج :

واسم المناقص ويودع في صندوق العطاءات ومعنون إلى رئيس  عطاءرقم واسم ال 
 ويمكن لرئيس مجلس وذلك قبل الموعد والتاريخ المقررين لإليداع المفوضين مجلس

 منعد  اديم الع و  بإشعاد  طي ي عث به إلع  ل م  الأناحصي  الأفنخي   أعيل
العطاء ول   نظ  ال اطة يي عي ع   يصايا بعد  حصانا عاع وثائق الاي   اننا حد

 مجاس الأفنخي  بنعند م  د حني لالك النأ ي   الأحدد لالك إق إذا احننل دئيس النحت
إلزاميببة العبب و  : يعن بب  العبب   الأاببدض مازمببا لاأنبباحص وق يجببنق  ببحل هبباا العبب   بعببد  -6

( ينما ابنداء م  آ   منعد  م 90لفن ة ) بهلاأناحص الاي  ادض ويظل الع   مازما   اديأه
  حديدل إليداع الع و  إق إذا حدد يي دعنة العطاء مدة النزاض عطنل م  هال الأدة . 

 .على المبيعات غير شاملة الضريبة العامةعلى المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني  -7

صات وتقييمهاا بموجاب نظاام اللاوازم واألشاغال تقييم العروض : يتم دراسة عروض المناق -8
الصااادر بمقتضااى المااادة   2001( لساانة 4لساالطة منطقااة العقبااة االقتصااادية الخاصااة رقاام )
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وتعديالتاااه  2000( لساانة 32( ماان قااانون منطقاااة العقبااة االقتصااادية الخاصاااة رقاام )56)
 ومعرفة بها يكون المناقص على اطالع  أنوالتعليمات الصادرة بموجبة والذي يفترض 

 -أسلوب تدقيق العروض :   -9

 كببنل  علإذا وعببد يببي العبب    طببا عو  نبباح  بببي  ح بباب عأاببة عي م ابب  ومببا يجببل  -ع
 بباطة الحببق بنعببديل عأاببة الأ ابب  بأببا ينفببق الالنحببدة ي  عايببة هببال الجأاببة بنط يببق  ببع

 الأ ا  اإلعأالي لاعطاء  نالي ينم  عديل مجأنع األ عاد عوو ط يق  ع  النحدة وبال
 إذا وحل   اي  بي  العدد الأا ند باألدحاض والأا ند  نابة بالكاأات ينعن    نابة  -ب

 الكاأات هي الأازمة و صحيح الايأة   عا لالك .-ج           

ل الأجأنع ويكن  ينم  صحيح الأجأنع يأنةإذا وعد  طأ يي عي م  العأايات الح ابية -د            
 ص.الأصحح مازما لاأناح

 ببب ي   علاجنبببة الإذا حببباض الأنببباحص بن بببعي  بنبببد بصبببندة مغانطبببة عو م بببال  يييبببا ، ي-هبببب           
 ع خة عو عل  انض بنصحيح الغاط م نأن ة بأ عاد ال نق ال ائجة و ع عاد الأناحصي  اآل  ي  . 

 تحتفظ السلطة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بكل ما ورد في هذه التعليمات كما  -10
 في رفض أي عرض دون بيان األسباب ويحق للسلطة اختيار العرض الـذي  تحتفظ بحقها

  .ةتقيم و العرضبتراه مناسبا" و إحالة العطاء دون التقيد 
ال باطة لننحيبل العابد  بالل  إلبعينابدض  علكفالة ح   الننفيا : عاع الأناحص الفائز بالعطاء  -11

يادض لا اطة   فالة  علاع الأناحص بإحالة العطاء عاية وع عبالغة( ينض  م   اديخ 14ين ة )
وذلبك خببأانات لننفيببا  دينبباد الب ( 1000)ح ب  الننفيببا )ح بل  نحيببل نأبنذج اق فاحيببة ( بأ ابب  

 عو ببأ   الأنبباحص  وإذاالعاببد  نفيبباات  امببا ولببديل مببا ين  ببل عاببع النعيببد ويبباء ألغبب ا  العاببد 
الننفيببا الأطانبببة يعنببدها عجببز عبب   اببديم  فالببة ح بب   عوديبب   نحيببل اق فاحيببة  عوا ببننك  

يحببق لا بباطة مصبباددة  فالببة الأناحصببة الأ ياببة بع خببه دول ال عببنع إلببع الاضبباء وق يكببنل 
 .بأي  عني  ب أنيا عولأطال ة بيا لاأناحص عي حق يي ا

 
 -:يجب إرسال العرض إلى العنوان التالي. -12

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

2565ص. ب.:   

، األردن77110العقبة،   

االشغالقسم اللوازم و   
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 واالتفاقية والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /ثالثا

 عرض المناقصة 1-ج    
 نموذج كفالة المناقصة  2-ج    
 موذج كفالة حسن التنفيذن 3-ج    

 نموذج االتفاقية 4-ج    
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 1-ج 

 عرض المناقصة
 عطاء : ....................................................

 معالي دئيس مجاس الأفنخي 
 بعببببد عل حأنببببا بددا ببببة دحياببببة لا بببب وط ومناصببببفات وعببببداول الكأيببببات وعأيببببل وثببببائق العطبببباء -1

 و عايأات الأناحصة الخاصة بننديد................................................
الأببا ندة ععببالل و فيأنببا ماهينيببا وعأيببل الظبب وف الأحيطببة بيببا وغي هببا مبب  األمببند النببي ليببا 
عالحبببة بيبببا يأننبببا نحببب  الأبببنحعي  عدنببببال نعببب   ببببببال نابببنض بننديبببببد هبببال الابببناقض ويابببات ل ببب وط 

ددة دينببباد حبببات العطبببباء وباأل بببعاد الأبببا ندة يبببي عبببداول الكأيبببات بأ اببب  إعأبببالي و ومناصفببببب
 عو عي م ا  آ   يص ح م نحاا بأنعل ش وط هاا العطاء . عددني

 ببببالل     وننعيببد يببي حالببة ح ببنل ع خببنا هبباا عل نببببندد ون ببام الاببناقض الأ أنلببببة يببي العاببد  -2
 خ   اغنا ح اد اإلحالة .الأدة الني نحددها يي ع خنا اعن ادا م   ادي

وننعيبببد يبببي حالبببة ح بببنل ع خبببنا عل نابببدض الكفالبببة الأطانببببة بح ببب  الننفيبببا مببب  مصببب ف عو  -3
( م  حيأة العطاء 1000مو  ة مالية م جاة يي األددل وما نلة لديكم وذلك بأ ا  يعادل )

 الأا ند ععالل ووياا لنأنذج الكفالة الأ ياة .

يبببنض ابنببداء مبب  النببباديخ الأحببدد لفببنح العطببباء  90لأببدة وننايببق عاببع عل نانببزض بيببباا العبب    -4
 وي اع هاا الع   مازما لنا طياة هال الأدة .

والببع عل يببنم إعببداد ا فاحيببة العاببد ال  ببأية والننحيببل عاييببا يببال ع خببنا هبباا مببل حبب اد اإلحالببة  -5
 ي كل عادا مازما بيننا .

 عاد وإنكم غي  مابزمي  بإببداء ونعاأكم  الك بأنكم غي  مازمي  بإحالة العطاء عاع احل األ -6
 ع  اب ذلك . 

 ح د يي هاا الينض ...........................................م  شي  .....................
 و ا أة................  نحيعها م الأناحص .................................................

 ...........................................................باعن ادل .........................
 ومفنخا د أيا لننحيل هاا الع   ونيابة ع  الأناحص .

 ...........الننحيل. ............................. اق مل اهد : ......................العننال
 ....................................................................... وعننانه مكال عأاة
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 13 من 8 صفحة

 
 2 –ج 

 نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee 

 
 المشروع: ......................................... العطاء رقم: ...........................

............. لقاد تام إعالمناا إلى السادة )صاحب العمال(: ..............................................
أن المناااااقص شااااركة: ......................................................................... ساااايتقدم 
بعرض للمناقصة للمشاروع المناوه عناه أعااله اساتجابة لادعوة العطااء، ولماا كانات شاروط العطااء 

 ، وبناااء علااى طلبااه، فااان مصاارفنا: تاانص علااى أن يتقاادم المناااقص بكفالااة مناقصااة مااع عرضااه
بنك ........................................................................ يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن 
يدفع لكم مبلغ: ................................................ عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث 

 يتضمن الطلب ما يلي:
 
أن المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض      -أ 

 ( يوما، أو90أو قبل انقضاء صالحية العرض المحددة بـ)
( من 1/6أنكم قد قمتم باحالة العطاء عليه، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة )    -ب

 شروط العقد، أو
( 4/2) قمتم باحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة  أنكم قد     -ج

 من شروط العقد.
 

( يوما ويتعين إعادتها إلينا، كما 90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )
 أن هذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في األردن.

 
 / البنك: ........................................... توقيع الكفيل

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

 ...........................................             التاريخ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المملكة األردنية الهاشمية 2018-70رقم  عطاء لوازمال
 شؤون الماليةمديرية ال

 

 الصراف اآللي في مبنى السلطة الرئيسيتثديم خدمات  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2018 - كانون االول

 

 

 13 من 9 صفحة

 
 3-ج
 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 )كفالة حسن التنفيذ(نموذج ضمان األداء 

Performance Guarantee 
إلى السادة: .................................................................................... يسرنا 

 إعالمكم بأن مصرفنا: ...................... قد كفل بكفالة مالية، المقاول: .............................

(المتعلااق بمشااروع: ........................................        /        عطاااء رقاام )بخصااوص ال

وذلك لضمان تنفيذ العطاء   بمبلغ: ) ........................ ( دينار أردني............................

بمجارد  –دفع لكام المحال عليه حسب الشروط الاواردة فاي وثاائق عقاد المقاولاة، وأنناا نتعهاد باأن نا

مع  –ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط 

ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي مان التزاماتاه بموجاب 

إجاااراء وذلاااك بصااارف النظااار عااان أي اعتاااراض أو مقاضااااة مااان جاناااب المقااااول علاااى  –العقاااد 

الدفع.وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحاين تسالم األشاغال المنجازة بموجاب 

العقد المحدد مبدئيا بتاريخ ........... شهر ............... من عام ................ ما لم ياتم تمديادها 

 أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل.

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

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

 ...............................التاريخ: ...............
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 13 من 10 صفحة

 
 4-ج

 
 اتفاقية العقد نموذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2018/   /       الموافق       ذا اليوم ـي هـة فـيـاالتفاق ذهـه حررت

 بين

 األول" الفريقعلى اعتباره "ويمثلها رئيس مجلس المفوضين  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةالعمل  صاحب

 و

 .                             و يمثلها السيد/                            // السادة المناقص

 .  الثاني" الفريق"بصفته مفوض بالتوقيع على اعتباره           
 

كالان قالد قبالل بعالرض المناقصالة  ولمالا، بتنفيذ المشروع أعالهه  الفريق الثانيراغبا في أن يقوم  الفريق االولكان  لما

 وفقا لشروط العقد، لتنفيذ أشغال المشروع وانجازها وإصهح أية عيوب فيها  لفريق الثانياالذي تقدم به 

                             

 بين الفريقين على ما يلي: االتفاقتم  فقد
 
المشار إليها  العقدوالتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط  للكلمات يكون - 1

 فيما بعد.
 
 :هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة منالوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ  تعتبر - 2

 ............................................................. رقم  :القبول"  كتاب" -أ
 .....................................................:  "عرض المناقصة كتاب" -ب
 .....................رقام: ...............................المناقصة ذات األ مالحق -ج
 ...................(: ................................العقد )الخاصة والعامة شروط -د
 ..............: ........................................................المواصفات -ه
 .........(:....................األخرى والجداولالمسعرة )جداول الكميات  الجداول -و

 

 ..................................................................... المقبولة" )بدل التضمين( العقد قيمة       -3

 

 : التزامات الفريق األول     -4   
ديد موقع التركيب لجهاز الصراف اآللي  مع توفير مصدر الطاقة الكهربائية يتحمل الفريق األول تح       

واألنترنت خالل أسبوع من تاريخ توقيع األتفاقية مع توفير الحماية الالزمة من خالل شمولها لخدمات اآلمن 
 .والحماية لمبنى السلطة
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 13 من 11 صفحة

 

 : التزامات الفريق الثاني    -5
فة أجراءات التركيب والتشغيل للصراف اآللي واعادة األوضاع الناتجة عن التركيب يتحمل الفريق الثاني كا        

تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة كما كانت عليه تحت اشراف وتعليمات الجهاز المشرف لدى الفريق االول مع 
 تقديم وأستمرارية خدمات الصراف خالل مدة العقد.حسن تنفيذ  دينار لضمان  الف( 1000)
 

 : شروط فسخ العقد   -6
يحق للفريق األول فسخ العقد في حال أنقطاع أستمرارية تقديم خدمات الصراف اآللي لمدة تزيد عن  .1

( أيام عمل متواصلة ويتم أزالة الصراف اآللي من قبل الفريق الثاني واعادة األوضاع كما كانت عليه 7)
تم أزالته من قبل الفريق األول على ان خالل مدة التتجاوز أسبوع من تاريخ فسخ العقد وبخالف ذلك ي

يتحمل الفريق الثاني كافة المصاريف المترتبة على ذلك واتخاذ االجراءات التعاقدية والقانونية حسب 
 .االنظمة والتعليمات المعمول بها لهذه الغاية

 

هربائية لمدة تزيد يحق للفريق الثاني فسخ العقد في حال عدم التزام الفريق األول بتوفير مصدر الطاقة الك .2
 ( أيام عمل متواصلة.7عن )

 

 .أعتبارا  من تاريخ توقيع األتفاقية  في بداية كل سنة عقديه مقدما   دفع بدل التضمينيتم   الدفع: شروط -7

 .قابلة للتجديد بموافقة الطرفين  ثالثة سنوات ميالدية( 3) : مدة العقد -8

 

 القيمة .........................التاريخ................... ... ......وصل رسوم طوابع رقم...............
 

 
قيمة العقد بدفع  الفريق الثانيوفقا للشروط، يتعهد  بأداء التزاماته الفريق االولوالتزام  قيام إزاء – 9

رعية داخل و االلتزام بالقوانين الم وفقا ألحكام العقدبموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد 
 .حدود المنطقة الخاصة

  بأداء التزاماته الفريق االول، يتعهد  العقد وفقا لشروط بأداء التزاماته الفريق الثاني والتزام قيام إزاء - 10
 بموجب أحكام العقد.المحددة 

ه وذلك وفقا االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعال هذهتقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام  ما على وبناءا
 للقوانين المعمول بها.

 
 

 األول )صاحب العمل( الفريق

 
 (المناقصالثاني ) الفريق

 

 
 رئيس مجلس المفوضين:     االسم

 
 : ..................................  التوقيع

 

 
 :   االسم

 
 : .................................... التوقيع

 
 

 

 -وقد شهد على ذلك :       -وقد شهد على ذلك:

 
 -التوقيع:

 
 

 
 -التوقيع:
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 13 من 12 صفحة

 
 الخاصةو  رابعا: الشروط العامة

       

يي  اطة  2001( ل نة 4الخاصة يي دين  نظاض الاناقض واألشغال دحم )العامة و  عن   ال  وط 
منطاة العا ة اقحنصادية الخاصة ال ادية بناديخ ط ح هاا العطاء وعأيل ما ين عيا م   عايأات 

 وطًا  اصة لياا العطاء، وال  اديم ع   الأناحص يعن   النزامًا منه بأنه حد طال لييا و فيأيا ش
 وح ل بجأيل بنندها إخاية إلع ما  ي د م  ال  وط الخاصة اإلخايية لياا العطاء .

 االضافيةخامسا: الشروط 
اددني)عاأًا بال ديناد  ثالثأائة و أ ة و ننل ( 365اقدنع لاليجاد ال نني الأادض )الحد  ❖

 العطاء  يحال عاع صاحل اقعاع  ع اً 
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 13 من 13 صفحة

 :الخالصة النهائية -:  سادسا  
 -:الواردة في وثائق العطاء  الشروطالصراف اآللي حسب تقديم خدمات المشروع : 

 

 

 وصف البند الرقم
 السعر االجمالي رقما   

 
 السعر األجمالي 

 كتابة         

 دينار سفل 

   .السنوي )بدل التضمين(مجموع قيمة  1
  

* 

 نسبة الخصم :     )            ( %
 %(       نسبة الزيادة :     )      

 

  

 

 _________________________________________ئي كتابة:   ___________المجموع النها
 ____________________________________________:  ________ قصاــــــــــــــــــــــــــمناسم ال
 __ ____________________________________ــــــخ :   ______________ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـ

 ______________________________________ــــة:   ______________ـــــــــــــــــــــــــختم الشركـ

 ________________________________خلوي _______________: __ ةـــــــــــــــــــــــــالشركهاتف 

 _____________________________________________________ :ةـــــــــــــــــــــــــفاكس الشرك


