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 (2222/ 2دعـوة العطـاء رقـم )

(شراء مركبة صالون )اللـوازم المطلوبة :   
 

 النقل البريالدائرة المستفيدة : هيئة تنظيم 

تدعو هٌئة  5255لسنة ( 8) رقمالمشترٌات الحكومٌة ( من نظام ا/ ب52ستناداً ألحكام المادة رقم )إ .1
مركبة  توريدلشراء و عروضهمللمشاركة فً تقدٌم  المناقصٌن المتخصصٌن النقل البريتنظٌم 
 . والشروط الخاصة والعامة المرفقة ، وفقاً للمواصفاتصالون

 خر موعد لبٌع وثٌقة العطاء هو الساعةآو 52/7/5255 الموافق االحد بٌع نسخ العطاء ٌوم أٌبد .5
 .58/7/5255الخمٌس الموافق  ٌوم من الواحدة( 1:22)

  خمسون( دٌنار 22   غ )ــعلى المناقصٌن الراغبٌن بشراء نسخة كاملة من وثائق العطاء دفع مبل .3

 . خر موعد لبٌع وثٌقة العطاءآغٌر مستردة قبل  دٌنار

ٌة عشرة الثان( 12:30) دناه فً تمام الساعةأخر موعد لتسلٌم العروض على العنوان المذكور آ .2

 .2/8/5255الخمٌس الموافق  من ٌوموالنصف 

 .2/8/5255الخمٌس الموافق  من بعد ظهر ٌوم الواحدة( 1:22)فتح العروض فً تمام الساعة سٌتم  .2

                                                   
 

 النقل البريهيئة تنظيم 
  69مارة رقم ع -شارع االمير طالل بن محمد -طاب كراع -شفا بدران

 0094606فاكس   0022022هاتف 
 www.ltrc.gov.joالكتروني     الموقع

 اإلحتــرام ،،،فائق قبلــوا إو

 

 طارق الحباشنة
           امــــر العـــالمدي   
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 ( نموذج عرض المناقصة )  

 لنقل البرياالسيد عطوفة مدير عام هيئة تنظيم 

ووفقاً للتعلٌمات والشرروط العامرة والخاصرة والمواصرفات المرفقرة  (5/5255 بناًء على دعوة العطاء رقم )
باألسرعار والشرروط الخاصرة والعامرة والمواصرفات ،  مركبةة صةالونتورٌرد علرى  فإننً أقردم عريرً وأوافرق ، بها 

 . المبٌنة فً هذا العرض

خر موعرد آاً من التارٌخ المحدد من قبلكم كر( ٌوماً اعتبار 92 قائماً لمدة )وإننً ألتزم بؤن ٌظل هذا العرض 

( بتمثٌررل مإسسررتنا / شررركتنا فررً كافررة                                                ٌررداا العررروض وأفرروض السررٌد )إل
 . اإلجراءات والتبلٌغات المتعلقة بهذا العرض لدى دائرتكم

 المفـــوض بالتوقٌـــع

 ســم المناقــص : .............................................................إ

 

 سم صاحب الشركة : ..............................................................إ

 الخـاتـــم

 

 ..................................: ........................................................................ العنوان

 
 البرٌد اإللكترونً : ..................................................................................................

 
 (                 ( فاكـس )                  ( هاتـف )                ( الرمز البرٌدي )               ص .ب )

 (               الرقم اليرٌبً )

 -المرفقات:) أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي ( :

1) 

5) 

3) 

 

2) 

2) 

 
 

 -إرشــادات :
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(2/2222رقم ) العطاءالخاصة بدعوة الشروط   
 

ام المشترٌات ٌجب على المناقصٌن الراغبٌن باالشتراك فً العملٌة الشرائٌة االطالا على نظ
والتعلٌمات الصادرة بموجبه واالطالا على كافة وثائق الشراء  5255( لسنة 8الحكومٌة رقم )

منه بؤنه مطلع  كٌداً ؤٌعتبر تقدٌم عرض المناقص توالتقٌد بكافة االحكام والمتطلبات الواردة فٌها ، و
تعلٌمات الصادرة بموجبه وال 5255( لسنة 8نظام المشترٌات الحكومٌة رقم ) أحكامومتفهم لجمٌع 

 ووثائق دعوة العطاء.

        
اد ـــحق استبع الشراءوتكون ملزمة للمناقصٌن وللجنة  العامةللشروط تبر هذه الشروط مكملة تعو  

 -:شروطالهذه  ـــدأي عرض غٌر ملتزم بكل او بعض او اح
 

 
 

 اوال:
 :الكفاالت المالية 

 
على شكل كفالة بنكٌة أو شٌك مصدق صادر  للعطاء تؤمٌن دخولتقدٌم ٌجب على المناقص . 1

من قٌمة  (%3) بنسبةمن احد البنوك او المإسسات المالٌة المرخصة والعاملة فً المملكة 
باسم عطوفة مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البري بااليافة لوظٌفته، وٌجب ان   عرض المناقص

 لك لن ٌقبل العرض.( ٌوما وبخالف ذ92تكون مدة سرٌان الكفالة والعرض )

 
للعطاء حسن تنفٌذ تؤمٌن تقدٌم ب)المناقص الذي ٌتم التعاقد معه لتسلٌم اللوازم( تعهدٌلتزم الم .5

مصدق صادر من احد البنوك او المإسسات  المحال علٌه على شكل كفالة بنكٌة أو شٌك 
إلحالة حسب جمالٌة ل%( من القٌمة اإل12بنسبة )المالٌة المرخصة والعاملة فً المملكة 

 باسم عطوفة مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البري بااليافة لوظٌفته .النموذج المعتمد لدى الهٌئة 
 
ٌلتزم المناقص عند تقدٌمه شٌك مصدق تؤمٌنا للدخول فً العطاء او حسن تنفٌذ بتثبٌت . 3

 .اسمه ورقم العطاء ونوا التؤمٌن على الشٌك
 
 

ٌم واالحالة النهائٌة خالل مدة سرٌان العروض ، ٌتم قبل .فً حال تعذر اتمام عملٌة التق4ٌ
مخاطبة المناقصٌن جمٌعهم خطٌا لتمدٌد صالحٌة أعاله ( 1انتهاء المدة المحددة فً البند )

عرويهم وتؤمٌنات دخول العطاء والمناقص الذي ٌرفض تمدٌد فترة الصالحٌة ٌستثنى من 
 المنافسة وٌعاد له تؤمٌن دخول العطاء.

 
اد تؤمٌنات الدخول فً العطاء الى مقدمٌها من المناقصٌن وفقا ألحكام نظام المشترٌات . تع2

 والتعلٌمات الصادرة بموجبه. 5255( لسنة 8الحكومٌة رقم )
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  :نياثا
 : سعاراأل 

 
وثرائق  وٌختم وٌوقع كافة وثائق دعروة العطراء وٌقردمها يرمن  (ٌعد المناقص )العرض المالً. 1

و معلومرات أي وثرائق أن ٌيرٌف ألرى وثرائق العطراء إيرافة ، وٌحرق للمنراقص باإللةالعرض كام
 .وعلٌه كتابة السعر بالرقم والحروف  نها يرورٌة لتويٌح عريهأيافتها وٌرى إٌرغب 

للرسروم الجمركٌررة سرعار شرراملة ردنرً بحٌرت تكررون األتقردم  بالرردٌنار األتكرون االسرعار ثابتررة و. 5

 أخرى. واليرائب كافة واي رسوم
 
 

 :ثالثا
 تقديم العروض :

 
مغلرف فرً  (موقعة ومختومة بخراتم المنراقص  صل وصورة عنها)األ على نسختٌن تقدم العروض .1

وٌكترب علرى  المشار إلٌهرا فرً بنرد الكفراالت المالٌرة لى مغلف كفالة دخول العطاءإيافة واحد باإل
 سم ورقم العطاء.إو المناقصسم إ المغلف الرئٌسً

 . وض أو أي تغٌٌر علٌها بعد التارٌخ  والموعد المحددتقبل العر ال .5

ٌجب أن ٌشمل العرض على إجابة وايحة وصرٌحة عن كل مواصفة وشرط فرً وثرائق الشرراء  .3
 وبٌان المخالفات الفنٌة لدى المناقص ان وجدت.

ٌلتزم المناقص بإرفراق الكتالوجرات والنشررات الفنٌرة او اي وثرائق تردعم وتويرح العررض المقردم  .2
 قبله. من

 
          

 :رابعا
 حالة :اإل
 

ن لجنررة ؤالمطلوبررة  علمررا برر  ٌن المسررتوفٌن الشررروطللمناقصرر المقدمررة عررروضالتقٌررٌم  جررراءإسررٌتم .1

 غٌر مقٌدة بؤقل االسعار. الشراء
ان ٌرفق يمن عريه بعض البدائل االختٌارٌة وعلى ان ٌقم تؤمٌن دخرول ٌغطرً . ٌحق للمناقص 5

 اعلى قٌمة مقدمة.
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 :خامسا
   

 طريقة الدفع : 
 

 .قبل لجنة اإلستالم المشكلة لهذه الغاٌة  مناللوازم وإستالم  ٌتم دفع قٌمة اللوازم بعد تورٌد
 
 

 :سادسا
 : خيرأغرامات الت         

 
تعلٌمات تنظٌم إجراءات المشترٌات الحكومٌة ( من 78تفرض غرامة التؤخٌر وفقا ألحكام المادة )

 -وعلى النحو التالً: 5255لسنة 
من قٌمة اللوازم عن كل ٌوم تؤخٌر فً التسلٌم عن الموعد ( واحد بااللف 20221ما نسبته ) -أ

 ( ٌوم.22( ٌوم إلى )1) المحدد للتسلٌم عن الفترة من
من قٌمة اللوازم عن كل ٌوم تؤخٌر فً التسلٌم عن الموعد بااللف  اثنان(20225ما نسبته ) -ب

 ( ٌوم.42( ٌوم إلى )24ن الفترة من )المحدد للتسلٌم ع
(ثالثة بااللف من قٌمة اللوازم عن كل ٌوم تؤخٌر فً التسلٌم عن الموعد 20223ما نسبته ) -ج

 ( ستٌن ٌوماْ.42المحدد للتسلٌم عن كل ٌوم تؤخٌر ٌزٌد على )

 
 

 سابعا:
 الصيانة

 
متطلبات العملٌة الشرائٌة  . على المناقص ان ٌرفق بعريه ما ٌثبت مقدرته الفنٌة على تنفٌذ 1
 مٌن وسائل الصٌانة، وذلك بإرفاق ما ٌلً:ؤوت

 ذكر مدة عمله فً المجال. -أ
 تحدٌد موقع ورش الصٌانة لدٌه ومساحتها. -ب
 مساحتها.وتحدٌد موقع مخازن قطع الغٌار  -ج
 تحدٌد عدد الفنٌٌن العاملٌن لدٌه. -د

 
على شكل كفالة جمالٌة لإلحالة من القٌمة اإل%( 2)بنسبة  صٌانة. ٌلتزم المتعهد بتقدٌم تؤمٌن 5

حسب النموذج المعتمد لدى الهٌئة فً المملكة العاملةاحد البنوك  عنصادر بنكٌة او شٌك مصدق 
 باسم عطوفة مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البري بااليافة لوظٌفته .
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 :  اثامن
 احكام عامة 

خسووووووياي ضن ه  يوووووواا لويجوووووو  ص وووووواها هن يجوووووونا ص الووووووي ا هصووووووه  يوووووو    هلوووووو  ص  وووووو   وووووو  . 1

هجووووواها هن هاولوووووي   ووووون هوخووووويه هجووووواها اووووون هصجشووووو  هصا وووووواي  هن يووووو    هن صجوووووين هص ووووواها 
 وووووو  خيصووووووو  اووووووي نا   وووووو  نمووووووييا هص وووووواها هن ه  ووووووي  ل ووووووي  هصا وووووووايي  هص  نايوووووو  ا وووووو  

نهصوع ياووووووووي  هصوووووووووي اي  انج وووووووو  هن يو وووووووو    ووووووووي واه   وووووووو  هصاا  وووووووو   2222( صسوووووووول  8)
( اوووووون 55( نهصاووووووي ي )52هصاا  وووووو  هصميليوووووو  ن  ووووووي ال  ووووووي  هصاووووووي ي )هالنصووووووى ن وووووو ن   وووووو  

 نهصوع ياي  هصوي اي  انج  . 2222( صسل  8ل ي   هصا وايي  هص  ناي  ا   )

 
 

( اوووووووون ل ووووووووي  هصا وووووووووايي  هص  نايوووووووو  57ن  ووووووووي ال  ووووووووي  هصاووووووووي ي )ص جلوووووووو  هص وووووووواها . 2

  هص ووووووواها إصغووووووويا ض   ا يووووووو   ووووووواها ضن ض  اووووووون إجووووووواهاهنهصوع ياوووووووي  هصووووووووي اي  انج ووووووو  
  ووووووو  ون يوووووووا هصالوووووووي ا   ووووووو  هص ووووووواها  نن ضن ي ووووووونن    اووووووون هصالي ووووووووين هص وووووووا  ووووووو  
هصاجوووووون    ووووووى صجلوووووو  هص وووووواها  ووووووع  خسووووووياي ضن يوووووواا لي وووووو   وووووون و وووووو ي   ايوووووو  نال 

 .يواوب   ى صجل  هص اها ض  هصواهاي  اي ي  ضن غيا اي ي  ا ي   هصك
 
ا ووووووووايي  هص  نايووووووو  ( ل وووووووي  هص57. ي وووووووا ص جشووووووو  هصا وووووووواي  ن  وووووووي ال  وووووووي  هصاوووووووي ي )3

نهصوع ياوووووووي  هصووووووووي اي  انج ووووووو  هصغووووووويا  ا يووووووو  هص ووووووواها   ووووووو  هصان ووووووو  هصلشووووووويي  صو ووووووو ي  
هصجشوووووووو   نن ضن ي وووووووونن    اوووووووون هصالي وووووووووين هص ووووووووا  وووووووو  هصاجوووووووون    ووووووووى هصعووووووووان  
ص جشوووووو   ووووووع  خسووووووياي ضن يوووووواا لي وووووو   وووووون و وووووو ي   ايوووووو  نال يواوووووووب   ووووووى  هصا ووووووواي 
 .ض  هصواهاي  اي ي  ضن غيا اي ي  ا ي   هصك هصا واي 

 
 
.و وووووووو  صجلوووووو  هص وووووواها صلوسووووووشي  وووووويص ا  وووووو  ا وووووو   وووووو  هصعووووووان  هصا  اوووووو  هصيشووووووي هن 4

هصغووووووويا إجووووووواهاه  هصالي وووووووو  ن  وووووووي ال  وووووووي  ل وووووووي  هصا ووووووووايي  هص  نايووووووو  نهصوع ياوووووووي  
 هصوي اي  انج  .

 
غيووووووا جووووووييا هصاوعوووووون  ن سوووووويا ن ي  ووووووى هصعووووووا  هصا وووووو   الوووووو  عي وووووووا  هصالووووووي ا  وووووو. 5

نهصوووووو  و سوووووب ه و وووووياهم اووووون هصووووووياي  هصا ووووو    يووووون ( 92)هصاجووووون   لووووو  صاووووو ي ال و ووووو   ووووون 
 . آخا ان   صو  ي  هصعان 

  
 
 
.   وووووى هصالوووووي ا هصوووووه  ه يووووو    يووووو  هصعاووووويا ن  ووووو  ون يوووووا هصع ووووو    وووووا هصاسووووون  هصا وووووااي 6

نو وووووو ي   وووووووعاين  سوووووون هصولويووووووه خوووووو   هصاوووووو ي هصا وووووو  ي  وووووو   ووووووويب   انجووووووب هصو ووووووايعي  
 و  يغ هصه  ياس  هصي  السو اي  هجاهاه  هصوعي  .هص
 
.يعو وووووووا  ووووووواها هال يصووووووو  لي وووووووه هصاوعووووووون  ه و وووووووياه اووووووون ووووووووياي  و  وووووووغ هصاوعشووووووو  هص ووووووواها 7

 ون يعوووووو    وووووووى ضاووووووا هص ووووووواها نهصووووووه  يعو وووووووا ه واه وووووووي الوووووو   علووووووو  اا ووووووا   وووووووى  ي ووووووو  
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ياوووووي ا ونيووووي   وووواها هال يصوووو  نهاووووا هص ووووواها ن وووو  اووووي يوع ووووا  شاوووووي نهلوووو  ا وووووا  هصواهاووووي و
  ا ونييوشاي نايانلشاي.

 
.وسوووووو ع  صجلوووووو  هص وووووواها  ووووووا  هصالووووووي ا ن  ووووووي ال  ووووووي  ل ووووووي  هصا وووووووايي  هص  نايوووووو  8

 ان هصوع ياي (. 33نهصوع ياي  هصوي اي )هصاي ي ا   

 
. ي ووووونن اووووو يا  وووووي  لييووووو  ول وووووي  هصل ووووو  هص وووووا  اونيوووووي  ووووويصون يا   وووووى   ووووو  هص ووووواها 9

 اا هصاوعش  .
 
    لووووو  اووووون  لووووون  هصع ووووو  هصا وووووا   ع وووووى صجلووووو  هص ووووواها  .  ووووو   وووووي  اخيصوووووو  هصاوعشووووو 52 

هوخووووووويه هالجووووووواهاه  هص ااووووووو  نهصووووووونها ي  ووووووو  نموووووووييا هص ووووووواها ن ووووووو  ل وووووووي   هصا ووووووووايي  
 نهصوع ياي  هصوي اي  انج  . 2222( صسل  8هص  ناي  ا   )

 
.ص جلوووووو  هص وووووواها إ ووووووي ي اوووووواف هصعاوووووويا  يص ووووووانا نهصانهووووووووي  هصوووووونها ي  وووووو  نمووووووييا 55

( اووووووووون ل وووووووووي   هصا ووووووووووايي  38سوووووووووشي هسوووووووووولي ه    وووووووووي  هصاوووووووووي ي )هصعاووووووووويا هالوووووووووو   لو
 . 2222( صسل  8هص  ناي  ا   )

 
52. 
( ص جلووووو  هص ووووواها هص وووووا  ءلشووووويا   ووووو  هص ووووواها هصا وووووا  اوووووا هصاوعشووووو   ووووو  ه  اووووون هص ووووويال  5

 -هصويصي :
 و ويا هصاوعش     هلجيا هصع  . -ض
 صا نه.هاو يب هصاوعش  ووا ي  ووس   يال ويي  هن هصو  ب هن ه -ب
( صسوووووووول  8هص ووووووووانا هص وووووووويلاي ن ووووووووا ه  ووووووووي  ل ووووووووي   هصا وووووووووايي  هص  نايوووووووو  ا وووووووو  ) -ج

 نهصوع ياي  هصوي اي  انج  . 2222

 إ سيا هصاوعش  هن إ  س .- 
ب(  وووووو   ووووووي   وووووواا  صجلوووووو  هص وووووواها إلشوووووويا   وووووو  هص وووووواها ص سوووووو يب هصوووووونها ي  وووووويصو اوين 

عاوووووو  نهصيوووووواا هصووووووه  )ض،ب( اوووووون لووووووهه هص لوووووو     جلوووووو  هص وووووواها و ايوووووو  هصاوعشوووووو   ياوووووو  هص
 ص ا  يصشيي .

 
. وووو   ووووي   وووواا  صجلوووو  هص وووواها هلشوووويا هصع وووو   لوووويا   ووووى ا ووووب هصاوعشوووو   وووو   ووووي  وعووووها 53

ولويووووووهه  سوووووو يب ا ووووووااي، و وووووو   صجلوووووو  هص وووووواها  لوووووويا   ووووووى هصنمووووووييا هصا  اوووووو  اوووووون هصاوعشوووووو  
 هصوسني  نهصوعنييي  هصايصي  هصو  يونجب   عشي     ي  إلشيا هصع  . 

 
هصاووووووو    هصعياوووووو  هلشوووووويا   وووووو  هص وووووواها  ياه ووووووى   ووووووا  ياوووووو  هص وووووونها  هن  . ههه هسووووووو   54

هصخوووووو اي  هصووووووو  ووووووو  هلجيالووووووي   وووووو  وووووووياي  هلوشوووووويا هصع وووووو  ن  ووووووا هصو وووووويصي  هصووووووو  و ا شووووووي 
 هصاوعش  هن  يا  هص نها  هصو  و  إلويجشي صع   هص اها.

 
 
ش  . يعووووو  هصالوووووي ا  ايوووووو  ن  وووووي صنموووووييا هص وووووواها  عووووو  هن يووووو ا  لووووووهه هصنموووووييا نيوووووووو55

جايووووووا اووووووي نا   يشووووووي نههه  يلوووووو  هصنمووووووييا غيووووووا  يا وووووو  هن غيووووووا نهيوووووو  ، هن نجوووووو  ل وووووووي 
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ن هصنمي وووووو  هصلي ووووووو    وووووو  هخووووووا ان وووووو  صو وووووو ي  هصعووووووان   يشووووووي،  ع يوووووو  ا ووووووب هالسوييوووووويف ه
هصا وووووو    وووووو  نمووووووييا هص وووووواها نيو اوووووو  هصلووووووويي  هصاواو وووووو    ووووووى  وووووو    يياوووووو   وووووويصو  ا اوووووون 

 هسو   نمييا هص اها  يا  .

 
هصالوووووووي ا هصا وووووووياك و ووووووو ي  اوووووووي يم ووووووو   وووووووونص    وووووووى نموووووووييا هص ووووووواها  .يجوووووووب   وووووووى56

  انجب ض  ي  هصل ي  نهصوع ياي      هي ه  هصعان .
 
 

ي    هصاوعش  يايل  خاي  ان سنا هصاولعي  او    ان  يوب هصع   ن  يا   يا  هص نها   .57
، نوا ا ه  ي  هصاي ي يي هصلش %( ان  ياوشي صا ي سل  ان وياي  هالسو  55هصايانل  ايي ي هصيشي )

( ه هاي هصع   5هصا  ا ا   ) ياي يخا ياين سنا هصاولعي   سب (  لـ/52 ( ) /52/ج()52)
 .2222( صسل  8ل ي   هصا وايي  هص  ناي  ا   ) هصوي ا  انجب
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 نموذج كفالة حسن تنفيذ
 
 

 
 

 رقم الكفالة :
 
  

 كفالة بنكٌة 
 

 , باإليافة لوظٌفته .  بريمدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل العطوفة السٌد 
 

 تحٌة طٌبة و بعد ,, 
 

بنـرررررررـاءاً علرررررررى طلرررررررب العمٌرررررررـل ............................................ ٌكفرررررررل بنرررررررـك 
 .......................................... فـــرا )             ( العمٌل المذكور أعاله بمبلغ 

مررن  .............)             ( دٌنرراراً , كفالررة حسررن تنفٌررذ عطرراء رقـررـم   )           ( لمرردة 
ولغاٌررة تـررـارٌخ   /   /        وتجرردد هررذه الكفالررة غٌررر المشررروطة تلقائٌرراً لحررٌن      تارٌررـخ    /   /   

ودون الحصرول علرى  يالنقرل البررورود كتاب إلغاء من الهٌئة , وبطلرب مرن مردٌر عرام هٌئرة تنظرٌم 
 .  النقل البريموافقة العمٌل على التجدٌد وتبقى هذه الكفالة سارٌة المفعول ما بقٌت لدى هٌئة تنظٌم 

 
 ٌرة معاريرة أوأول مطالبرة خطٌرة مرنكم , وبرالرغم مرن حصرول ألٌكم عند إونتعهد بدفع قٌمة الكفالة 

 . ةممانعة من العمٌل ) المكفول ( لعدم دفع قٌمة هذه الكفال
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 تعهــد شخصــً

 نتعهد نحن المتعهد / 

( المحالررررررررررررررة علٌنررررررررررررررا      بيمان المواد ذوات األرقام )
 .   52( تارٌخ     /     /       52بموجب قرار اإلحالة رقم )        /        

بحٌررررررت ٌكررررررون هررررررذا اليررررررمان سرررررراري المفعررررررول لمرررررردة سررررررنة مررررررن تررررررارٌخ التورٌررررررد  
ذكورة مررررررن أي عٌررررررب مصررررررنعً ميررررررافا إلٌهررررررا نسرررررربة وٌشررررررمل يررررررمان كافررررررة المررررررواد المرررررر

نظرررررررام %( خمسرررررررة عشرررررررر بالمائرررررررة مرررررررن القٌمرررررررة ووفقررررررراً للشرررررررروط المرررررررذكورة فرررررررً 12)
 .والتعلٌمات الصادرة بموجبه 5255( لسنة 8المشترٌات الحكومٌة رقم )

ونتعهرررررررد باسرررررررتبدال اللررررررروازم المعٌبرررررررة، وفرررررررً حالرررررررة عررررررردم قٌامنرررررررا باسرررررررتبدال هرررررررذه  
ل المرررردة المقررررررة نتعهررررد برررردفع كامررررل قٌمررررة المررررواد التررررً ثبررررت اللرررروازم بررررؤخرى جدٌرررردة خررررال

%( خمسررررررة عشررررررر بالمائررررررة 12سرررررروء مصررررررنعٌتها ولررررررم نسررررررتطٌع اسررررررتبدالها ميررررررافاً إلٌهررررررا )
مررررررن قٌمتهررررررا خررررررالل أسرررررربوا مررررررن تررررررارٌخ اإلخطررررررار بالرررررردفع وبررررررال تعلررررررل وبرررررردون حاجررررررة 
محكمررررررة أو حكررررررم إلررررررى محكمررررررة وفررررررً حالررررررة التررررررؤخر عررررررن الرررررردفع نكررررررون مسررررررإولٌن عررررررن 

عطرررررررررل واليرررررررررررر والمصررررررررررارٌف القانونٌررررررررررة، وعلٌررررررررره أوقررررررررررع وبحيررررررررررور الشرررررررررراهدٌن ال
 .الموقعٌن بذٌله

 
 
 

 المتعهــــد    شاهــد    شاهــد
 
 

 

 مصــدق كاتب العــدل         
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 نموذج كفالة الصيانة
 
 

 

 
 رقم الكفالة :

 
  

 كفالة بنكٌة 

 
 يافة لوظٌفته . السٌد عطوفة مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البري , باإل

 
 تحٌة طٌبة و بعد ,, 

 
بنـرررررررـاءاً علرررررررى طلرررررررب العمٌرررررررـل ............................................ ٌكفرررررررل بنرررررررـك 

 .......................................... فـــرا )             ( العمٌل المذكور أعاله بمبلغ 
رقــم   )           ( لمردة ............. مرن تارٌرـخ    )             ( دٌناراً , كفالة صٌانة لعطاء 

/   /        ولغاٌة تــارٌخ   /   /        وتجدد هذه الكفالة غٌرر المشرروطة تلقائٌراً لحرٌن ورود كتراب 
إلغاء من الهٌئة , وبطلب من مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل البرري ودون الحصرول علرى موافقرة العمٌرل 

 قى هذه الكفالة سارٌة المفعول ما بقٌت لدى هٌئة تنظٌم النقل البري . على التجدٌد وتب
 

ونتعهد بدفع قٌمة الكفالة إلٌكم عند أول مطالبرة خطٌرة مرنكم , وبرالرغم مرن حصرول أٌرة معاريرة أو 
 ممانعة من العمٌل ) المكفول ( لعدم دفع قٌمة هذه الكفالة .
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 )كهرباء+ بنزين )مواصفات سيارة هايبرد 
 سٍارج واؼذج اٌعذد اٌّطٍىب

 فّا فىق 2022 سٕح اٌصٕع 

 (وهزتاء+ تٕشٌٓ )ٌرز هاٌثزد  5,2 اسطىأاخ، سعح اٌّؽزن الذشٌذ عٓ 4 اٌّؽزن 

 CVTٔالً اٌؽزوح اٌّرغٍز تشىً ِسرّز  ٔالً اٌؽزوح 

 دورج فً اٌذلٍمح 2000/ ؼصاْ 502الذمً عٓ  اٌمىج

 ئكالٌمً عٓ خّسح ِع اٌسا عذد اٌزواب 

 تىر سرٍزٔط ظهاس اٌرىظٍه

 ، هأذ تزٌه وهزتائً(ABS)  ٔظاَ ِٕع أغالق اٌّىاتػ ٔظاَ اٌفزاًِ

 0أش، ظٕطاخ إٌٍّىَ 61اطاراخ الذمً عٓ  اٌععالخ واالطاراخ

 اٌغزفح اٌذاخٍٍح 

، فرؽح سمف، شاشح عزض اٌّعٍىِاخ الذمً عٓ (اٌىرزؤً)ِىٍف هىاء آًٌ 

، (أوذى)الِاٍِح وهزتاء، ٌرىفز فً اٌّزآج اٌذاخٍٍح أش، اٌرؽىُ تاٌىزاسً ا 4

، (ععٍح اٌمٍادج)ارضٍاخ، اٌرؽىُ تإٌظاَ اٌسّعً ِٓ خالي ظهاس اٌرىظٍه 

سّاعاخ وتٍىذىز ِع ِالؼح وٌرىفز  4وال ذمً عٓ   أش 0شاشح الذمً عٓ 

فٍها ِشغً اسطىأاخ، ٔظاَ ذصثٍد اٌسزعح، ذشغًٍ ِٓ خالي اٌثصّح، اؼشِح 

ٍِح وخٍفٍح، ِأع ضثاب ٌٍشظاض األِاًِ واٌخٍفً، وسائذ هىائٍح اِاْ اِا

 40الذمً عٓ 

 ِرفزلاخ

 ٔظاَ ذعطًٍ أو ذعٍّذ اٌّؽزن ضذ اٌسزلح ِع أذار، ٔظاَ اٌضىء إٌهاري

(DRL) ٓأش، سظاض اِاًِ وخٍفً وهزتائً،   61، ظٕظ إٌٍّىَ ال ٌمً ع

اٌّفراغ، ؼساساخ خٍفٍح،  لفً االتىاب ِزوشٌا، ٔظاَ اٌذخىي ِٓ دوْ اسرخذاَ

، ذؽىُ وهزتائً تاٌّزاٌا اٌعأثٍح، (LEDاٌصٕائً اٌثاعس ٌٍضىء )اضىاء اِاٍِح 

اضىاء ٌٍضثاب خٍفٍح، والٍاخ ٌٍطٍٓ خٍفٍح واِاٍِح، واٍِزا خٍفٍح، ععً 

، ظه، طفاٌح ؼزٌك، عاوسح ارضٍح، وراٌىض لطع (وىشىن+ظٕظ )اؼرٍاط 

 0اٌٍذ، دًٌٍ اٌّاٌهغٍار،وراٌىض صٍأح، ِفراغ ظٕظ ِع 

 0ٌىَ ذمىًٌّ ِٓ ذارٌخ ذىلٍع اِز اٌشزاء ٌرُ اٌرىرٌذ خالي ِذج الذشٌذ عٓ ِائح ِذج اٌرىرٌذ

 ِالؼظاخ

اٌّىاصفاخ ِطاتمح ٌمىأٍٓ اٌسٍز االردٍٔح، /ؼسة اٌّىاصفاخ االردٍٔح

اٌشزوح اٌىوٍٍح عٍٍها أْ ذضّٓ اٌصٍأح وذىفٍز لطع اٌغٍار ٌٍّزوثح، اٌصٍأح 

عٍى اٌشزوح اٌىوٍٍح وٌرُ ذؽذٌذ اٌّذج ِٓ لثً ( أظىر+فالذز+سٌىخ)ٍٔح اٌّعا

أو الذمً عٓ شالشح سٕىاخ  (و600000ُ)إٌّالص، وفاٌح ِصٕعٍح الذمً عٓ 

أو الذمً  ( و650000ُ)اٌهّا اسثك، وفاٌح ِصٕعٍح ٌٕظاَ اٌهاٌثزد الذمً عٓ 

 0عٓ سثع سٕىاخ اٌهّا اسثك

 


