
State Of Palestine 
 

   فمدظيؽ

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

General  Supplies Department 
 

 اإلدارة العامة للوازم
 

 

 بالقرب من محطت فارس للبترول –تل الهىا  -غزة  

www.mof.gov.ps 

  

 

 

 20/0205/ 51 التاريخ:
 ج

 محزر اجتساع لجشة العظاءات السركزية
 ( 03/2021عرض سعر رقؼ ) فتح مغاريف

  00/2021ممحق بالعظاء رقؼ 
 الخاص بتؾريد مؾاد غذائية جافة لرالح وزارت دولة فمدظيؽ

            
 
 

 الثانيتتة عذتتر ع تترا  تستتا  الدتتاعة وفتت   20/0205/ 51السؾافتتق  االثشتتيؽاجتسعتتل لجشتتة العظتتاءات السركزيتتة فتت   تتؾ  
 بحزؾر كال  مؽ :

 
 

 رئيسًا ـ جلىح العطاءاخ املركسيح . السيد / أمحد حسه الشىطي1

 عضىًا ـ جلىح العطاءاخ املركسيح . السيد / جرب حجازي2

 عضىًا. جلىح العطاءاخ املركسيح . السيد / أميه اخلالدي3
 اءاخ املركسيحعضىًا ـ جلىح العط  فاطمح عىض/  ج. السيد4

 ديىان الرقاتح اإلداريح واملاليح -عضى مراقة  إيهاب الريسم.. السيد / 5
 مىدوب وزارج الداخليح يسري كالب . السيد/6
 لصححمىدوب وزارج ا عثد السالم حىىوح . السيد/ 7

 

 

 

 وذلػ ف  مقر اإلدارة العامة لمؾاز  بؾزارة السالية ف  غزة 
 
 

  أعسال المجشة :
 .مغاريف( 1 )فتح صشدوق العظاءات بحزؾر الذركات الستقدمة لمعظاء ووجد بداخمه عدد تؼ 

قامل المجشة بترقيس ا وفتح ا واثبات حالت ا وقتراءة اسستعار أمتا  الحزتؾرل والجتدول التتال   ؾاتح أستساء الذتركات الستقدمتة 
 وقيسة العروض الستقدمة ب ا وأسعارها :  

 
 
 

 مالحغات ضر قيسة الع اسؼ الذركة  .

 شركة الذسعة السزيئة 1

 حدب الكذف السرفق

 شركة هان  عظا هللا 2

 شركة الؾطؽ اسميؽ 3

 شركة الحياة تريد 4

 شركة الشد التجارية 5
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 :كذف تفريغ كفالة دخؾل السزاودة
 

.  
 مالحغات تاريخ االنت اء تاريخ اإلصدار اسؼ البشػ نؾع ا قيسة الكفالة اسؼ الذركة 

 - - 14/2/2021 البشػ الؾطش  االسالم  شيػ بشك  دوالر 1000 شركة الذسعة السزيئة 1

 - - - - نقدي دوالر 2222 شركة هان  عظا هللا 2

 - 28/21/2221 28/12/2222 البشػ الؾطش  كفالة بشكية دوالر 2222 شركة الؾطؽ اسميؽ 3

 - - 29/12/2222 بشػ االنتاج شيػ بشك  دوالر 2222 شركة الحياة تريد 4

 - 14/05/2021 14/2/2021 البشػ الؾطش  االسالم  كفالة بشكية دوالر 1000 شركة الشد التجارية 5
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  :حدب الجدول السرفق  تؼ تفريغ اسسعارو 

 الكسية الؾحدة الرشف  .

1/5 
 السزيئةالذسعة  

 سعر الؾحدة
 بالذيكل 

2/5 
 هان  عظاهلل
سعر الؾحدة 

 بالذيكل

3/5 
 الؾطؽ االميؽ
سعر الؾحدة 

 بالذيكل

4/5 
 الحياة تريد 
 سعر الؾحدة 

 بالذيكل

5/5 
 شركة الشد

سعر الؾحدة 
 بالذيكل

 - 1 عدد جؼ12زعتر  1
1338 
1538 
1838 

23127 2318 - 

 1338 35 1 كيمؾ زعتر ورق  2
1838 21 26325 - 

 - 18 12387 1338 22 1 كيمؾ ب ار شاورما 3

 - 18 12387 1338 22 1 كيمؾ ب ار كباب 4

 - 4375 5388 435 4352 1 كيمؾ حسض الميسؾن  5

 22342 1 كيمؾ حميب كامل الدسؼ 6
1938 
2138 
2838 

1934 4337 24397 

 2352 2372 23483 2398 23595 1 عدد جؼ15زيل زيتؾن عبؾة  7
 - 23845 2387 2398 23867 1 عبؾة عرير حبيبات حدب السؾاصفات السرفقة  8

 - 2342 23347 2398 23387 1 عدد ؾيل محذ بدك 9

 وأن ل المجشة أعسال ا بالتؾقيع عمى السحزر للل
 عضىًا مراقثًا               عضىًا                عضىًا                  عضىًا                   رئيساً           الصححمىدوب وزارج      مىدوب وزارج الداخليح              
   أمحد حسه الشىطي   جرب حجازي          أميه اخلالدي          فاطمح عىض          إيهاب الريس              يسري كالب            عثد السالم حىىوح                         


