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 عوة تأهيل مقاولينتنفيذ د

 املحترمين، ]الشركة إسم [السادة/

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 لدعوتكم لتقديم عروضكم ”يناملتنافستأهيل "إلى املشاركة في برنامج  تدعوكمأن  وزارة العدليسر 
ً
حول  الفنية واملالية املسبق تمهيدا

وذلك ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني وفي إطار  (خدمات االستشارية ملبادرات التحول الوطنيملشروع ال طاريةإتفاقية إ)

 املنافسة العامة.

  املسبق ”يناملتنافستأهيل "في حال رغبتكم في املشاركة في برنامج 
ً
املرجو إتباع الخطوات  ،واملشاركة في املناقصة التي سيتم طرحها الحقا

 الالحق ذكرها )املتطلبات( في امللحق الثالث من هذه الدعوة.

 مع مراعاة التقُيد بتاريخ التسليم النهائي ابحرص والتأكد من فهمه اوملحقاتهه الدعوة قراءة هذ يرجى
ً
واملذكور في "بيانات التواريخ  جيدا

 .أدناه املهمة"

  موعد التسليم النهائي أو فيإن القصور وعدم استيفاء وتسليم جميع املتطلبات 
ً
يحق ، و الدعوةهذه عن  املتنافساستبعاد في  قبله يعد سببا

. مللفات التأهيل قبول أو رفض أي تسليملوزارة العدل 
ً
 وفقا ملا تراه مناسبا

 بالتواريخ املهمة:بيان 

  م2022/ 5 /11 : االستفساراتإلرسال أخر موعد 

  م 12، الساعة م 2022/  05  /19التأهيل: آخر موعد إلرسال ملفات. 

 ، الدعوة هأو أي أمور أخرى تتعلق بهذ والردود الطلباتو  األسئلةو  كافة االستفساراتإن 
ً
إلى العنوان اإللكتروني املوضح  يجب أن ترسل كتابة

 إلى تسلم أن أو أدناه، 
ً
 :على العنوان التالي رسمي من األحد إلى الخميسأوقات الدوام ال خالل لجنةالتأهيلباليد رسميا

 واملشتريات العقود إدارة

 مكتب تحقيق الرؤية -وزارة العدل 

 مبنى وكالة التطوير  -شارع العليا 

 Q@MOJ.GOV.SA-PREبريد إلكتروني: 

 966112947917: 1هاتف

 966112948123: 2هاتف

 مع الشكر والتقدير                

  

 

 ياسر بن محمد السديس

 قائد مكتب تحقيق الرؤية

 وزارة العدل

mailto:PRE-Q@MOJ.GOV.SA
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 امللحقاتجدول 

 4 ___________________________________________________________   امللحق األول: ملحة عامة 1

 4 _______________________________________________ 2030 السعودية العربية اململكة رؤية عن نبذه 1.1

 5 ___________________________________________________________ الوطني التحول  برنامج عن نبذة 1.2

 6 ___________________________________________________________________ العدل وزارة عن نبذة 1.3

 7 ___________________________________________________________ امللحق الثاني: نبذه عن الخدمة املطلوبة 2

 معّرفة. غير املرجعية اإلشارة خطأ! _______________________________________________  املشروع إسم 2.1

 7 __________________________________________________________ املشروع لبداية املستهدف التاريخ 2.2

 7 _________________________________________________________________________  املشروع مدة 2.3

 7 _________________________________________________________________________  العمل موقع 2.4

 7 _____________________________________________________________ املطلوبة خدمةلل عام وصف 2.5

 7 __________________________________________________________ املطلوبة للخدمة تفصيلي وصف 2.6

 8 _______________________________________________________________________  املطلوبة املعايير 2.7

 8 ___________________________________________________________   امللحق الثالث: املتطلبات 3

 8 ____________________________________________________________________ املطلوبة املستندات 3.1

 9 ______________________________________________________________________ التسليم تعليمات 3.2

 10 __________________________________________________________   امللحق الرابع: النماذج املرفقة 4

 10 ___________________________________________________________املتنافس عن معلومات نموذج 4.1

 12 _______________________________________________________ السابقة للمشاريع الخبرات نموذج 4.2

 14 ________________________________________________________ الحالية للمشاريع الخبرات نموذج 4.3

 16 __________________________________________________________ اإلداري  للكادر الخبرات نموذج 4.4

 17 ___________________________________________________________ الفني الكادر- الخبرات نموذج 4.5

 18 __________________________________________________________________ الشركة موارد نموذج 4.6
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 ملحة عامة امللحق األول:  1

 2030نبذه عن رؤية اململكة العربية السعودية  1.1

عديدة،  جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصاديةمات السعودية مقو لقد حبا هللا اململكة العربية 

 تمكنها من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم.

يدل على مكامن القوة فيها على مستوى الدول املجاورة وعلى مستوى  2030اململكة العربية السعودية  رؤيــةإن 

لألمة العربية  اسندجعلها و ــا الريــادي ها مــن أداء دور همي ســتمكنســال اإل مكانة اململكة في العالم إن كذلك  .العالم

فيما سيمكنها  ،ستدامتهاال ستكون قوتها االستثمارية املفتاح واملحرك لتنويع اقتصادها وتحقيق حيث واإلسالمية، 

 ث.موقعها االستراتيجي من أن تكون محورا لربط القارات الثال 

هذه املحاور تتكامل إن  .إقتصاد مزدهر ووطن طموحو  تعتمد الرؤية على ثالث محاور رئيسية وهي: إقتصاد حيوي 

 وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤية. األهداف املرجوةفي سبيل تحقيق  البعض بعضها سق معوتت

 لتحقيق رؤية  زعبد العزيوقد أطلق ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن 
ً
إثني عشر برنامجا

  وهي كاآلتي، حيث سنتطرق بالتفصيل على "برنامج التحول الوطني" في األقسام القادمة: اململكة العربية السعودية

 برنامج التحول الوطني  .1

 برنامج خدمة ضيوف الرحمن  .2

 برنامج صندوق اإلستثمارات العامة  .3

 الخدمات اللوجستية برنامج تطوير الصناعة الوطنية و  .4

 برنامج تطوير القطاع املالي  .5

 برنامج تحسين نمط الحياة  .6

 برنامج ريادة الشركات الوطنية  .7

 برنامج الشراكات اإلستراتيجية  .8

 برنامج اإلسكان  .9

 برنامج التخصيص .10

 برنامج تعزيز الشخصية الوطنية  .11

 برنامج تحقيق التوازن املالي  .12
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 نبذة عن برنامج التحول الوطني 1.2

 
ُ
ي وإدراك التحديات الت 2030ة ق برنامج التحّول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية اململكة العربية السعوديطل  أ

ت الجهات د  د  سبيل تحقيقها. وح   تواجه الجهات الحكومية القائمة على القطاعات االقتصادية والتنموية في

  املشاركة في
ً
ومجابهة هذه  2030اململكة العربية السعودية  استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية االبرنامج أهداف

ة، ومن ثم تحديد املبادرات الالزمة لتحقيق هذه األهداف حدد  ُم  بناًء على مستهدفات 2020 التحدّيات إلى العام

تفصيلية لها، تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس األداء ومتابعته وانطلق البرنامج في  بشكل سنوي، وبناء خطط

 في األعوام املقبلة. مراجعة الجهات املشاركةجهة حكومية على أن يتم  24على مستوى  األول  عامه

 اململكة العربية السعودية ويهدف البرنامج إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية الالزمة لتحقيق رؤية

م هي املوجة األولى لتحقيق ذلك،  2016للعام  وتعتبر مبادرات البرنامج ،، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها2030

، والنظر في اعتماد مبادرات إضافية يتم دراستها وتطويرها
ً
 وسيتّم مراجعتها وتقييمها والنظر في كفايتها وأدائها دوريا

 وفق آلية عمل البرنامج.

 بتوجه الرؤية لدعم املرونة في العمل الحكومي، ساهم برنامج التحو  
ً
 تيرة التنسيق والعملو  ل الوطني في رفعوالتزاما

األولويات الوطنية، والدفع نحو التخطيط  على عبر تحديد بعض األهداف املشتركة للجهات العاّمة بناءً  املشترك

القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات  ونقل الخبرات بين الجهات العاّمة، وإشراك ،املشترك

 تنفيذ، واملساهمة في املتابعة وتقييم األداء.وال الحلول وأساليب التمويل وابتكار
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 وزارة العدلنبذة عن  1.3

نشئت
ُ
 حيث م21/9/1970 املوافق هـ21/7/1390 في( 105/أ) رقم امللكي األمر بموجب السعودية العدل وزارة أ

  أول  عين
ً
 إلى الرئاسة تحولت فعندما القضاء، رئاسة وهو آنذاك القائم للجهاز تطوير يعد شك بال وهذا لها، وزيرا

 بما اململكة في القضائية األجهزة على اإلشراف متطلبات تحقيق على قادرة وجعلها إمكانياتها زادت العدل وزارة

  .بها تمر كانت التي والتطور  النمو مرحلة مع يتالءم

 واملحاكم املستعجلة، واملحاكم العامة واملحاكم االستئناف محاكم منها الشرعية، املحاكم على العدل وزارة وتشرف

  العدل وزارة وتضم املرور، ومحكمة واألنكحة، الضمان ومحكمة األحداث محكمة تشمل التي املتخصصة
ً
 عددا

 من عدد بإنشاء العدل وزارة قامت وقد املال بيوت ومأمور  العدل كتابات مثل للقضاء، املساعدة األجهزة من

 وكالة الوكاالت هذه ضمن ومن واحتياجاتها أهدافها تنفيذ في للمساعدة وذلك والوحدات العامة واإلدارات الوكاالت

 بكافة والقيام الوزارة ألنشطة االستراتيجية الخطط وتنفيذ بوضع تقوم التي واملعلومات والتطوير التخطيط

 الخدمات جودة لضمان والخاص الحكومي القطاعين مع الشراكات وبناء اإلحصائيات وتقديم والبحوث الدراسات

 مجموعة تبني على العدل وزارة تعمل. للمستفيدين وأتمتتها الخدمات وتطوير مستوياتها ورفع والعمليات واملنتجات

 العربية اململكة رؤية من املنبثقة البرامج أهم أحد 2020 الوطني التحول  برنامج ضمن واملشاريع املبادرات من

 لذلك 2030 رؤية تحقيق في تسهم والتي البرنامج أهداف لتحقيق تطبيقها خالل من تسعى والتي 2030 السعودية

 .الرؤية تحقيق مكتب بإنشاء قامت
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 نبذه عن الخدمة املطلوبةامللحق الثاني:  2

 إسم املشروع: 2.1

 خدمات االستشارية ملبادرات التحول الوطنيملشروع الاالتفاقية اإلطارية  2.2

 

  املشروعمدة  2.3

  ( ستة وثالثون 36)
ً
 شهرا

ً
 ميالديا

 العمل  موقع 2.4

 (الرياض)

 وصف عام للخدمة املطلوبة  2.5

تستهدف االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة للمستفيدين،  وزارة العدل ضمن برنامج التحول الوطني على تنفيذ عدة مبادرات تعمل 

القضائية، وخدمات التنفيذ، وخدمات التوثيق واإلفراغ العقاري وغيرها، كما تستهدف الوزارة تطوير  وتشمل هذه الخدمات الخدمات

 ممكناتها التقنية والتشريعية والهيكلية بما يمكن من تقديم الخدمات بطرق أفضل، لرفع رضا املستفيدين وتحقيق العدالة الناجزة. 

ببيوت الخبرة من الشركات  سعى الوزارة من خالل هذا العمل إلى االستعانةوبهدف الحصول على أفضل نتائج لجهود التطوير، ت

االستشارية املتخصصة في مجاالت االستشارات اإلدارية، للحصول على الخدمات االستشارية املتنوعة والتي تشمل على سبيل املثال ال 

والتخطيط االستراتيجي، والحوكمة، وتطوير الهياكل  الحصر دراسات متنوعة لتقييم للوضع الراهن، ودراسات املقارنات املرجعية،

وتقديم الدراسات الداعمة لجهود  وبناء األدلة اإلجرائية التنظيمية والوظيفية، وبناء النماذج التشغيلية، وإعادة هندسة اإلجراءات،

 وغير ذلك. ومساعي تطوير واستحداث الوحدات التنظيمية املتنوعة، وبناء متطلبات التطوير لوحدات العمل،

واملالية واملهارة والخبرة املتخصعععصعععة الالزمة ألداء جميع  اإلمكانات الفنية للحصعععول على معلومات من الجهات ذات الوزارةسععععى توعليه، 

 بنجاح تام وفق املنهجيات املثبتة واملمارسات الفضلى العامليةاالتفاقية اإلطارية األعمال التي يغطيها نطاق 

 

 

 للخدمة املطلوبةوصف تفصيلي 

 نطاق عمل املشروع .1

 مع برنامج التحّول الوطني ورؤية اململكة العربية السعودية 
ً
للحصول على خدمات استشارية  وزارة العدل  تسعى، 2030تماشيا

 متنوعة لدعم جهود التطوير وتعظيم نتائجها، وتشمل هذه الخدمات على سبيل املثال ال الحصر ما يلي:

 

 الخدمة #

 دراسات تقييم الوضع الراهن 1

 دراسات املقارنات املرجعية 2
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  التخطيط االستراتيجيدراسات  3

 الحوكمة وتطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية 4

 بناء النماذج التشغيلية 5

 إعادة هندسة اإلجراءات 6

 بناء األدلة اإلجرائية 7

 الداعمة الستحداث الوحدات التنظيميةالدراسات  8

 

  

 املعايير املطلوبة 2.6

 الخبرات في مجال أعمال املشروع 2.6.1

 املالءة املالية للشركة 2.6.2

 تنوع الخبرات وقطاعات العمل 2.6.3

 خبرات الفريق الفني واإلداري في الشركة 2.6.4

 عدد املشاريع التي كانت الشركة مقاوال متضامًنا فيها 2.6.5

 الشركة هي املقاول الرئيس ي فيهاعدد املشاريع التي كانت  2.6.6

 التزامات املتنافس املالية خالل مدة العقد 2.6.7

 شهادة التصنيف ودرجتها 2.6.8

 املتطلباتامللحق الثالث: 

 املستندات املطلوبة    2.7

 املستندات الرسمية أو القانونية  2.7.1

 شهادة السجل التجاري سارية املفعول  2.7.1.1

 شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول  2.7.1.2

 شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية املفعول  2.7.1.3

 شهادة االشتراك في الغرفة التجارية سارية املفعول  2.7.1.4

 لنظام االستثمار األجنبي سارية املفعول  2.7.1.5
ً
 وفقا

ً
 رخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصا

ل )شهادة السعودة/ تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية املفعو شهادة  2.7.1.6

 نطاقات(

 القوائم املالية املصدقة مليزانية املنشأة في الثالث سنوات األخيرة 2.7.1.7
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 السابقة والخبرات الفنية املستندات 2.7.2

"نموذج معلومات عن املتنافس" في امللحق  حسب النموذج املرفق املتنافسذكر معلومات عن  2.7.2.1

 الرابع.

 على أن تحتوي على:  معلومات عن الشركة 2.7.2.2

 .الهيكل التنظيمي 

  .عدد املوظفين 

  املتنافسعدد فروع ومكاتب. 

 .املوردين املعتمدين، الخ 

ذكر ماال يقل عن ثالث مشاريع مشابهه لنوع العقد املذكور خالل الخمس سنوات السابقة حسب النموذج  2.7.3

 "نموذج الخبرات للمشاريع السابقة" في امللحق الرابع.املرفق 

تي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل املشروع حسب النموذج املرفق "نموذج ذكر املشاريع الحالية وال 2.7.4

 " في امللحق الرابع.الحاليةالخبرات للمشاريع 

"نموذج الخبرات للكادر ذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع للمقاول املرفق حسب النموذج املرفق  2.7.5

 الإلداري" في امللحق الرابع.

 .ملالية خالل مدة تنفيذ العقدا املتنافسذكر التزامات  2.7.6

 .املتنافس ذكر مصادر تمويل 2.7.7

 .يقل عن ثالث شهادات حسن أداء ما الإرفاق  2.7.8

 التسليم تعليمات 2.8

 كافيأدناه، إن عدم االلتزام بأي من البنود التالية  التالية الرجاء قراءة التعليمات
ً
 يعد سببا

ً
 :عن الدعوة املتنافسستبعاد ال  ا

 املوعد املحدد في دعوة التأهيل.تسليم املتطلبات في يجب على املتنافس  2.8.1

 غير مؤهل.ويعد  املتنافس وسيتم استبعاد في حال التأخر عن موعد التسليم لن يتم النظر في املرفقات 2.8.2

 املذكور في دعوة التأهيل.تسليم جميع املستندات املطلوبة إلى العنوان يجب على املتنافس  2.8.3

 .لكتروني وباللغة العربيةإة جميع املرفقات بشكل ئتعبيجب على املتنافس  2.8.4

 .إلثبات دقة املعلومات املتنافسإرفاق صور املستندات الثبوتية مختومة بختم يجب على املتنافس  2.8.5

  أو بشكل كامل وصحيح يعتبر القصور في تقديم البيانات املطلوبة 2.8.6
ً
في  عدم إرفاق املستندات الثبوتية سببا

 .اسبعاد املتنافس
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 العنوان املذكور في دعوة التأهيل. إلىوتوجيهها  إن وجدت أي إستفسارات توجيه ى املتنافسيجب عل 2.8.7

إخطار املتنافسين املؤهلين بعد تحليل الردود في مدة أقصاها أربعة أسابيع من آخر موعد يتم فيه قبول سيتم  2.8.8

 .التأهيل ملفات
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 النماذج املرفقة :الرابع امللحق 3

 املتنافسنموذج معلومات عن  3.1

 املتنافس1.1 

/  )شركة املتنافساسم 

 مؤسسة(

 

 
رأس مال 

 املتنافس
 

 رقم السجل التجاري 

 
  تاريخه 

 ول:ؤ املساسم الشخص 

 
  املنصب 

 العنوان: 1.2

 املدينة

 
  الشارع 

 ص.ب

 
  الرمز البريدي 

 هاتف:

 

 

 
  فاكس

 اإللكتروني:البريد 

 
 

املوقع 

 لكترونياإل
 

 سنة التأسيس:

 
 

 ملكية الشركة 1.3

 نسبة امللكية الجنسية املالك / الشركاء
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 معلومات ممثل الشركة  1.4

  اإلسم

  املسمى الوظيفي

 املتنقل الثابت الهاتف

  البريد اإللكتروني



 
 يناملتنافسنموذج دعوة تأهيل 

 خدمات االستشارية ملبادرات التحول الوطنيالملشروع االتفاقية اإلطارية    

 

 

Page 13 of 19 
© MOJ 2022 
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 شاريع السابقةللمنموذج الخبرات  3.2

 املتنافس التي يقدمها طبيعة األنشطةتوضيح تفاصيل  1-1

 

 

 

 

 التالي:خالل الخمس سنوات األخيرة حسب الجدول  املتنافستفاصيل ماال يقل عن ثالثة مشاريع منفذة من قبل  اذكر  1-2

 املشروع األول  الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع 2

  مكونات املشروع 3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

  تاريخ البداية 7

  تاريخ اإلنتهاء 8

  إسم املسؤول عن املشروع 9

10 
أرقام للتواصل مع املسؤول عن 

 املشروع
 

11 
بريد إلكتروني املسؤول عن 

 املشروع
 

 املشروع الثاني الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع 2

  مكونات املشروع 3

  للمشروعالجهة املالكة  4
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 ترفق املستندات الثبوتية لهذه املشاريع ملحوظة:

  

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

  تاريخ البداية 7

  تاريخ اإلنتهاء 8

  إسم املسؤول عن املشروع 9

10 
أرقام للتواصل مع املسؤول عن 

 املشروع
 

11 
بريد إلكتروني املسؤول عن 

 املشروع
 

 املشروع الثالث الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع 2

  املشروعمكونات  3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

  تاريخ البداية 7

  تاريخ اإلنتهاء 8

  إسم املسؤول عن املشروع 9

10 
أرقام للتواصل مع املسؤول عن 

 املشروع
 

11 
بريد إلكتروني املسؤول عن 

 املشروع
 



 
 يناملتنافسنموذج دعوة تأهيل 

 خدمات االستشارية ملبادرات التحول الوطنيالملشروع االتفاقية اإلطارية    

 

 

Page 15 of 19 
© MOJ 2022 

 

خدمات االستشارية ملبادرات التحول الوطنيملشروع ال االتفاقية اإلطارية يناملتنافسموذج دعوة عامة لتأهيل ن  

 

 شاريع الحاليةللمنموذج الخبرات  3.3

 .املتنافسالتي يقدمها  توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة 1-1 

 

 

 

 

 حسب الجدول  1-2
ً
 التالي:اذكر تفاصيل ماال يقل عن ثالث مشاريع قائمة حاليا

 املشروع األول  الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  املالكة للمشروعالجهة  4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

    تاريخ البداية  7

  تاريخ اإلنتهاء 8

  إسم املسؤول عن املشروع  9

10 
أرقام للتواصل مع املسؤول عن 

 املشروع  
 

11 
بريد إلكتروني املسؤول عن 

 املشروع 
 

 املشروع الثاني الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  الجهة املالكة للمشروع 4



 
 يناملتنافسنموذج دعوة تأهيل 

 خدمات االستشارية ملبادرات التحول الوطنيالملشروع االتفاقية اإلطارية    

 

 

Page 16 of 19 
© MOJ 2022 

 

خدمات االستشارية ملبادرات التحول الوطنيملشروع ال االتفاقية اإلطارية يناملتنافسموذج دعوة عامة لتأهيل ن  

 

  

 

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

    تاريخ البداية  7

  تاريخ اإلنتهاء 8

  إسم املسؤول عن املشروع  9

10 
أرقام للتواصل مع املسؤول عن 

 املشروع  
 

11 
بريد إلكتروني املسؤول عن 

 املشروع 
 



 
 يناملتنافسنموذج دعوة تأهيل 

 خدمات االستشارية ملبادرات التحول الوطنيالملشروع االتفاقية اإلطارية    

 

 

Page 17 of 19 
© MOJ 2022 

 

خدمات االستشارية ملبادرات التحول الوطنيملشروع ال االتفاقية اإلطارية يناملتنافسموذج دعوة عامة لتأهيل ن  

 

 اإلداري لكادر لنموذج الخبرات  3.4

 التالي:وضح خبرات الكادر اإلداري التابع للمقاول حسب الجدول  3-2

 

 مدة الخبرة التخصص / مجال الخبرة الوظيفة االسم #

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 عند الحاجة ألي كادر من الكوادر التي سيتم ذكرها يمكن طلب السيرة الذاتية  ملحوظة:
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 الكادر الفني-نموذج الخبرات  3.5

 التالي:وضح خبرات الكادر الفني التابع للمقاول حسب الجدول  3-2

 

 مدة الخبرة التخصص / مجال الخبرة الوظيفة االسم #
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 نموذج موارد الشركة 3.6

 املعدات اململوكة أو املستأجرة للمقاول: 

 تاريخ االنتهاء رقم شهادة الترخيص حالتها التشغيلية سنة الصنع الوصف

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


