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دفتر شروط فنیة لتقدیم وتركیب 
 آالت وتجھیزات إلعادة مواد الكلینكر المخزن 
 إلى مطاحن االسمنت للخطین األول والرابع  

 حاجة شركة اسمنت طرطوس 
 

آالت وتجھیزات (منشأة) إلعادة مواد الكلینكر ترغب شركة اسمنت طرطوس بتقدیم و تركیب المعطیات العامة : 
 .للخطین األول والرابع /012المخزن إلى مطاحن االسمنت عن طریق الناقل المطاطي /

 المواصفات الفنیة  المطلوبة للتجھیزات : 

  تتكون التجھیزات المطلوبة لكل خط  مما یلي :

 ):HOPPERبنكر تفریغ ( -۱
المضاف من خارج سیلوات التخزین عن طریق التركسات وعلیھ تحدید یسمح بتفرغ الكلنكر  البنكر بحیث صمم ي-

 / متر.2ارتفاع مستوى تفریغ البنكر عن مستوى الرمبة الالزمة لمكان وقوف اآللیة على أن ال یزید عن /
 ) وأن ال یقل عرض البنكر عند مكان التفریغ عن أربعة أمتار.3 م13یجب أن تكون سعة البنكر (ال تقل عن - 

 على أن یكون مناسب لعملیات التفریغ ویضمن عدم 012- یجب تحدید بعد مركزالبنكرعن مركز الناقل المطاطي 
   تساقط المواد على الناقل أثناء التفریغ في البنكر.

 )mass flowنسیاب الكلنكر دون التصاقھا بجوانب البنكر ( مناسبة الزاویة میل جوانب قمع البنكریجب أن تكون - 
.  درجة30على أال تزید عن 

 وقمع تفریغ مناسب على الملقم الوزني بما )rod gatببوابة من أجل التحكم بكمیة المواد نوع ( أسفل البنكریجھز - 
یضمن انسیاب المواد على الملقم من دون أیة إعاقة. 

(رجاجات) وھزازات سم) قابل للفك والتركیب 15X15ذو فتحات مربعة قیاس الفتحة (البنكر بشبك معدني یجھز - 
  أو الجدران على أن یتم تحدیدھا في عرضھ. لضمان عدم تراكم المواد على الشبكمناسبة

 ) :WEIGHTING FEEDERملقم وزني /قبان/ ( -۲
/ عن طریق مصبات مناسبة سھلة الفك والتركیب، یسمح 012یستخدم لتفریغ الكلنكر من البنكر إلى الناقل المطاطي/

 بتأمین تغذیة مستقرة و ثابتة (قابلة للتحكم) وفق رغبة المشغل.
 ) طن في الساعة.100 إلى 10- استطاعة الملقم (

  سم.120- عرض الملقم 
 - یتم تحدید طول وارتفاع الملقم، والمنسوب بالنسبة للبنكر حسب تصمیم المنشأة.

 علبة –- یجب تحدید البیانات الفنیة الالزمة من قبل المصمم (نوع الملقم /معدني-مطاطي/-استطاعة المحرك 
 األبعاد األساسیة .....الخ) و في حال تقدیم ملقم مطاطي على العارض تقدیم تصمیم یسمح باستبدال السیر –السرعة 

 المطاطي وفق التصامیم المستخدمة لدینا.
 بطول ال یقل عن ثالثة أمتار وذلك بإضافة بكرات ثالثیة كاوتشوكیة مناسبة 012 - تجھیز منطقة الصب على الناقل 

وفق التصمیم المستخدم لدینا لكي تتناسب مع البكرات المتوفرة في مستودعات شركتنا وعلیھ تحدید عدد البكرات 
 الالزمة والتباعد بینھا وفق المخططات الالزم تقدیمھا من قبلھ.  

 الشروط العامة و التزامات العارض : 

یلتزم العارض بزیارة شركة اسمنت طرطوس قسمي مطاحن االسمنت لالطالع على الموقع واختیار المكان  -۱
 واالطالع على وثائق المكتبة الفنیة والمواد المراد من قبلھ للخطین األول والرابعوالمناسب لتركیب المنشأة 

إعادتھا ومناقشة المعنیین في الشركة ألخذ كافة المعلومات واستكمال القیاسات التي یراھا ضروریة وذلك لتقدیم 
یعتبر حكماً مطلعاً على كافة متطلبات دفتر الشروط وال یحق لھ وبعد تقدیمھ العرض عرض متكامل وشامل 

 االعتراض بعد ذلك.
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یلتزم العارض بتقدیم وثیقة تثبت أنھ مصنفاً لدى نقابة المقاولین اختصاص /میكانیك/ وفق بالغ رئاسة مجلس  -۲
 .18/3/2019 تاریخ 192/15الوزراء رقم 

یلتزم العارض بإعداد دراسة فنیة كاملة مدعمة بالمخططات والوثائق التي تبین الشكل العام للمنشأة وأجزائھا   -۳
وأبعادھا وكافة المناسیب واإلنشاءات المدنیة الالزمة آخذا بعین االعتبار موقع التركیب الذي یسمح بعمل المنشاة 

دون أن تسبب أیة معوقات فنیة للتجھیزات العاملة في الشركة أثناء حركة اآللیات من حیث اإلنشاء والعمل 
 وتؤدي الغرض المطلوب.

یلتزم العارض بتقدیم دراسة میكانیكیة مدعمة بالمخططات والوثائق التي تبین كافة المواصفات الفنیة لكل أجزاء  -٤
 الملقم الوزني مع المصبات) وتقدیم المواصفات الفنیة ألجزاء الملقم المقدم وتحدید البروفیالت –المنشأة (البنكر

والمقاطع والصفیح المعدني المستخدم في التصنیع ألجزاء المنشأة من حیث األبعاد والسماكات ونوعیة المعدن التي 
 تتناسب مع طبیعة عملھا.

 یلتزم العارض بتقدیم دراسة إنشائیة تتضمن ما یلي: -٥
 تحدید أعمال البیتون المسلح الخاصة بمكان المنشأة و جدران االستناد وقواعد االستناد لھا من قبل المصمم كما یلي: -أ

 -  تقدیم مخططات للمنشأة تبین األبعاد و المناسیب الالزمة.
- تحدید أبعاد و مناسیب مكان وقوف اآللیات للتفریغ (الرمبة) ومسارالدخول إلیھا وفق المخططات المقدمة من قبلھ 

 (لكل خط على حدا).
- تحدید الجدران االستنادیة الالزمة لتركیب التجھیزات بما یضمن حمایة التجھیزات والناقل المطاطي من تراكم 

المواد و یؤمن رمبة مناسبة للتفریغ وفق التصمیم المقدم من قبل العارض. 
 -تقدیم الدراسة اإلنشائیة ومخططات التسلیح للمنشاة من قواعد وجدران وعزل خارجي للجدران قبل البدء بالعمل.

 تزود المنشأة بأدراج خدمة وفتحات من أجل أعمال الصیانة. -ب
  كھربائیة مدعمة بالمخططات والوثائق وفق ما یلي:یلتزم العارض بتقدیم دراسة -٦

 .الضروریة على أن تكون موردة من الشركات العالمیة المختصةتحدید المواصفات الفنیة للتجھیزات الكھربائیة  -أ
  باإلضافة الى التشغیل من الموقع.إمكانیة تشغیل المنشاة والتحكم بالتغذیة ومراقبتھا من صالة تشغیل المطاحن -ب
 .تركیب علب تشغیل موضعیة لتجھیزات المنشأة ألعمال الكشف والصیانة -ت
 تقدیم مخطط وظیفي یبین تسلسل عمل المنشأة بالكامل والربط المنطقي مع الدارة الموجودة لدینا. -ث
 تزود المنشأة بمآخذ كھربائیة مناسبة للصیانة وتجھیزات إنارة مناسبة وعلى العارض تحدیدھا في عرضھ. -ج

یلتزم المتعھد بتقدیم وتركیب المنشاة وفق المواصفات المحددة في المعطیات العامة والدراسة المعدة من قبلھ والتي  -۷
تمت دراستھا من قبل اللجنة الفنیة الدارسة وتم قبولھا فنیا على أن تكون جاھزة للتركیب والعمل في الموقع دون 

 .أیة معوقات فنیة
 یلتزم العارض بتقدیم المنشاة بكافة أجزائھا جدیدة وغیر مجددة أو مستعملة. -۸

 یلتزم العارض بدھان المنشأة المقدمة بطبقتین من األساس وبطبقة خارجیة من الدھان المناسب. -۹
یلتزم العارض بتقدیم وثیقة تبین األعمال المشابھة التي قام بھا ولمحة عن ورشھ أو الورش التي تم التصنیع فیھا  -۱۰

 وعناوینھا وتجھیزاتھا التي تثبت أنھا متخصصة بمثل ھذه األعمال.
یلتزم العارض بتحدید بلد المنشأ واسم الشركة الصانعة للتجھیزات الموردة من الخارج وعلى المتعھد تقدیم  -۱۱

 شھادات المنشأ عند التسلیم.
یلتزم العارض بتحدید مدة التقدیم ومدة التركیب للمنشأة مفصلة في عرضھ على أن تكون أقصر مدة ممكنة  -۱۲

 وسیؤخذ ذلك بعین االعتبار عند التقییم المالي للعروض.
یلتزم المتعھد بتركیب المنشأة في مكانھا المخصص والذي حدده في عرضھ وتمت الموافقة علیھ وتجریبھا لمدة  -۱۳

 خمسة عشر یوماً بحضوره أو من ینوب عنھ أصوالً .
یلتزم المتعھد بتدریب الكادرالفني من قسمي مطاحن االسمنت على أعمال الصیانة والتشغیل خالل فترة  -۱٤

 التجریب وبعد نجاح التجربة یتم استالمھا استالما مؤقتاً وتبدأ بعدھا فترة الضمان الملزمة وھي عام میالدي واحد.
یمكن للعارض تقدیم أیة معلومات أو میزات أخرى یراھا ضروریة لتحسین أداء وكفاءة المنشأة التي یعرضھا  -۱٥

 تمیزه عن العارضین اآلخرین. 
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 یلتزم المتعھد بتنفیذ جمیع أعمالھ بحضور لجان اإلشراف المشكلة من قبل شركتنا . -۱٦
 تحكم) ألجزاء – میكانیكیة -كھربائیة –یلتزم المتعھد بتقدیم ثالث نسخ نھائیة لكافة المخططات التفصیلیة (مدنیة  -۱۷

 ومكونات المنشأة عند التسلیم.
 یلتزم العارض بتحدید كلفة المنشأة الواحدة وأجور تركیبھا مفصلة والكلفة اإلجمالیة النھائیة في عرضھ المالي. -۱۸
  یلتزم العارض بتقدیم قائمة مفصلة ومسعرة بالقطع التبدیلیة االھترائیة الكافیة لمدة سنتي عمل وال تدخل بالتقییم  -۱۹

 المالي للعروض.
   یلتزم المتعھد بتقدیم بیان جمركي بالمواد الموردة من الخارج. -۲۰
 اإلعالن داخلي . -۲۱

 التزامات شركة اسمنت طرطوس :
 تقدیم الموقع جاھز لتركیب المنشأة. -۱
 تقدیم الكابالت الكھربائیة والمآخذ الكھربائیة الالزمة. -۲
 تقدیم الرمل والبحص واالسمنت الالزم لألعمال البیتونیة. -۳
 تقدیم اآللیات والروافع الالزمة لعملیة التركیب المتوفرة في الشركة. -٤

      دائرة الدراسات الفنیة والتصنیع                     2قسم مطاحن االسمنت ط    1    قسم مطاحن االسمنت طقسم الدراسات  
                       صالح سلیمانم.               م. عدنان عبدهللا           م. حسین سلوم                محسن علي             

            

   

 

            المدیر الفني                 مدیر اإلنتاج                       
 ماھر عبیدو                 م.                م. حسان حسن                   

                                
    

المدیر العام                                                                                                           
                                                                                               المھندس ھالل یوسف عمران


