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 دولة فمدطين

 الساليةة ر وزا
 لمهازم العامة العامة دارةاإل

 لجشة العطاءات السركزية 
 42/4244 رقم مزاودة

تمديع ماكيشات الترػيخ في مقخات السحاكع التابعة مداودة خح ــشعغ  لجشة العصاءات السخكدية -الساليةتعمغ وزارة 
 تبعًا لمذخوط السػضحة في كخاسة السداودة.مسجمذ األعمى لمقزاء ل

تل اليػا   –لمػازم العامة اإلدارة العامة  –لساليةمخاجعة وزارة االسداد في السذاركة في ىحا  األفخاد الخاغبيغ فعمى
مقابل  مي كخاسة السػاصفات ووثائق السدادجل الحرػل عأخالل أوقات الجوام الخسسي مغ ، بجػار محصة فارس 

 . ( شيكل غيخ مدتخدة011دفع رسػم )
وسػف  66/17/6166 السػافق  الثالثاءيػم السصمػبة  ومخفق السدتشجاتآخخ مػعج لتدميع كخاسة السػاصفات 

 ًا.صباح العاشخة والشرففي نفذ السكان والدمان الداعة السداوديغ أو مغ يسثميع بحزػر تكػن السداودة 
 
 

 ـمالحظة: 
 أجخة اإلعالن في الرحف عمى مغ يخسػ عميو السداودة. .0
إرفاق كفالة بشكية أو شيظ بشكي صادر مغ البشظ الػششي اإلسالمي او بشظ االنتاج أو سشج دفع يجب  .6

$ ساري السفعػل لسجة 2000مغ بشظ البخيج التابع لػزارة االتراالت وتكشػلػجيا السعمػمات بسبمغ 
 ثالث شيػر يػمًا مغ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.

 الخسػم والزخائب.تقجم األسعار بالذيكل وتذسل جسيع أنػاع  .3
 السداودة.أثشاء  األسعار ىغيخ ممدمة بقبػل أعم داودةسلجشة ال .4
 االعتخاض.كافة إجخاءات السداودة في حال قخرت ذلظ وال يحق لمسداوديغ  إلغاءيحق لمجشة  .5
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 الشروط العامة 
 

 :ـوتقديم العروض من قبل المزاودين أوالً: إعداد

خـتع ويػقـع كافـة بعج أن يقخأ ىحه الػثائق ويتفيع جسيـع مـا ورد فييـا وي المجشة إلىعخضو وأسعاره  السداود يقجم .0
ويقــجميا ضــسغ العــخض كاممــة عمــى أن يتحســل كافــة الشتــائد الستختبــة عمــى عــجم  يامــو  ػثــائق دعــػة الســداودةال

 بالتجقيق واالستكسال برػرة صحيحة.

عمـى أن يذـسل الدـعخ رسـػم الجسـارك جشـة السـداودة عسمة التـي تحـجدىا لالب السداودةأسعار  يمتدم السداود بصخح .6
 .باستثشاء رسػم التخخيز والزخيبة السزافة وجسيع الخسػم والسراريف األخخى 

فــي مغمــف مغمــق ب حكــام  الســداودةالػثــائق السصمػبــة مــع تــلميغ دخــػل  امخفقــًا بيــ كخاســة الســداد الســداوديقــجم  .3
ــي  مــزاودةويكتــب عميــو  ــات الترــهير ف ــزيم ماكيش ــ  لمقزــاءتم ــة لمسجمــس اضام  رقــع  مقــرات السحــاكم التالع

وكحلظ اسسو وعشػانو بالكامل ورقع الياتف والفاكذ ورقع صشجوق البخيج الخاصيغ بـو لتخسـل إليـو  64/6166
ـــغ وزارة  الســداودةالسكاتبــات الستعمقــة  خصيــًا بــلي تغييــخ أو تعــجيل فــي  لمــػازماإلدارة العامــة  /الساليــةوعميــو تبميـ

أن  يا وبخالف ذلظ يحق لمجشـة السـداودةوعشػان السداودةوعميو أن يكتب أيزًا اسع الجائخة التي شخحت  عشػانو
 تيسل العخض السقجم مشو.

ػازم العامـة لمــ اإلدارة – الساليــةوزارة  إلـىيـػدع العــخض مـغ قبــل السـداود ووثــائق دخـػل الســداد وتـلميغ الــجخػل  .4
لسجة السحجدة لحلظ وكل عخض ال يـػدع فـي صـشجوق العصـاءات قبـل آخـخ مػعـج لتقـجيع العـخوض قبل انتياء ا

 مغمقًا.ال يشطخ فيو ويعاد إلى مرجره 

مــغ  يــػم عســل 31بــلن يبقــى العــخض السقــجم مشــو نافــح السفعــػل وال يجــػز لــو الخجــػع عشــو لســجة  الســداوديمتــدم  .5
 تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.

 آخخ.مكتب عخائس  أويكػن لو أي شخكة خاصة  أنيسشع عمى السداود مسارسة أي ميشة أو  .6
 

 ثانيًا: الذيادات والسدتشدات الرسسية السطمهبة:ـ
 الشحػ التالي: عمىأن يخفق مع عخضو الذيادات والػثائق السصمػبة مشو وىي  السداود يمتدم .0

  وسمػك.شيادة حدغ سيخ 

  لمذخكة.الدجل التجاري أو الرشاعي 

 .شيادة خمػ شخف مغ دائخة ضخيبة الجخل وضخيبة القيسة السزافة 
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عـة وكيل عغ الذخز الخاغب بالـجخػل لمسـداودة فيجـب عميـو إرفـاق وكالـة رسـسية مػقىػ إذا كان الستقجم أما  .6
 أمام كاتب العجل وصػرة وىػيتو

 
 

 ثالثاً :  تأمينات وضمانات العطاء :

 تأمين الدخول في العطاء : .1

أن يخفق بعخضو سشج دفع معتسج صادر مغ بشظ البخيج التابع لػزارة االتراالت وتكشػلػجيا السعمػمات  السداوديمتدم 
دوالر " كتلميغ  6111بسبمغ  أو بشظ االنتاج أو عمى شكل كفالة أو شيظ بشكي صادر مغ البشظ الػششي اإلسالمي

دخػل " لسجة ثالث شيخ وال يشطخ في أي عخض غيخ معدز بتلميغ دخػل العصاء ، عمى أن تعاد تلميشات الجخػل 
بعج مجة أسبػعيغ مغ تاريخ آخخ مػعج لتقجيع  السدادالحي لع يحال عمييع  السداوديغإلى مقجمييا مغ السداد في 

 ن يقػمػا بتقجيع تلميغ حدغ التشفيح.بعج أ السدادالعخوض، وكحلظ لسغ أحيل عمييع 

 تأمين حسن التنفيذ :  .2

عميو بقيسة مبمغ  ةالسحال لمسداودةبتقجيع تلميغ حدغ التشفيح  اأو بلي جدء مغ بشػدى بالسداودةالفائد  السداوديمتدم 
كشػلػجيا وذلظ عمى شكل سشج دفع معتسج صادر مغ بشظ البخيج التابع لػزارة االتراالت وت دوالر أمخيكي 5111

يػم مغ  05خالل  أو بشظ االنتاج السعمػمات أو عمى شكل كفالة أو شيظ بشكي صادر مغ البشظ الػششي اإلسالمي
عام عميو مغ قبل اإلدارة العامة لمػازم العامة عمى أن يكػن ساري السفعػل لسجة ) لسدادتاريخ تبميغو بقخار إحالة ا

دغ التشفيح، ويعاد تلميغ حدغ التشفيح إلى الستعيج بعج تشفيح كافة ( مغ تاريخ آخخ مػعج لتقجيع تلميغ حميالدي
 االلتدامات الستختبة عميو بسػجب شمب خصي تقجمو الجائخة السدتفيجة لجائخة المػازم العامة باإلفخاج عغ التلميغ.

 

 وتقييسيا: ًا: فتح السزاودةرالع
 -:فتح السظاريف أواًل:

تفـــتل العـــخوض مـــغ قبـــل المجشـــة السذـــكمة ليـــحا الغـــخض وتقـــػم ىـــحه المجشـــة بفـــتل الســـداودة فـــي الدمـــان والسكـــان 
 -التالية: اتخاذ اإلجخاءات ي دعػة السداد وتقػم المجشة بفالسحجديغ 

عمى تل مطخوفو يزع رئيذ المجشة يف دو مداإثبات عجد السطاريف في محزخ فتل السطاريف وكل  - أ
 الػاردة. السداوداتومقامو عجد  ىيئة كدخ اعتيادي بدصو رقع السداودةمداًل عمى مطخوفو رقسًا مد

 وإثبات عجدىا. السداودةتخ يع األوراق السخفقة مع  - ب

 مداود.السقجم مغ كل  و يسة تلميغ الجخػل السداداسع مقجم تدجيل  - ت

ورقة مغ أوراقو ومطخوفو وكل السداودة التػ يع مغ رئيذ المجشة وجسيع األعزاء الحاضخيغ عمى  - ث
 وكحلظ عمى محزخ المجشة بعج تجويغ كافة الخصػات الدابقة.

 السصمػبة.استبعاد السداود الحي لع يمتدم بتقجيع بكافة الػثائق  - ج
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 -:دراسة وتقييم العروض ًا :رالع
 السقجمة وفقًا لسا يمي: الػثائق تقػم المجشة الدابقة بجراسة 

 السداد.ال يشطخ في أي عخض غيخ معدز بتلميغ دخػل  - أ

 لمتلكج مغ مجي التدام السداود بعخضو بسػاصفات وشخوط دعػة السداد.تجرس العخوض    - ب

 قبــل الستقـــجماألســباب ودون الحـــق بــاالعتخاض مــغ  إبــجاءاألســعار دون  بـــلعمىيحــق لمجشــة اســتبعاد الستقــجم  - ت
 لسداودة.افي حال ثبت أنو غيخ ممتدم بذخوط  لمسداد

األســعار ويحــق ليــا عــجم إبــجاء األســباب ودون الحــق بــاالعتخاض مــغ قبــل الستقــجم  بــلعمىالمجشــة غيــخ ممدمــة  - ث
 لمسداود.

ـــجاء األســـباب وال يحـــق لمستقـــجميغ  نيائيـــًا،إلغـــاء الســـداودة  الساليـــةلـــػزارة يحـــق  - ج فـــي أي وقـــت دون الحاجـــة إلب
 ذلظ مصمقًا. عمى االعتخاضلمسداودة 

 

 :ـًا:ـ التزامات السزاود خامد
بعج االنتياء مغ عسمية  استكسال إجخاءات العقج الخاص وتػ يع االتفا يةالسداد الحي أحيل عميو  عمى السداود .0

 التخسية مباشخة. 
 أن يتشازل ألي شخز آخخ عـغ كـل أو أي جـدء مـغ العقـج دون الحرـػل عمـى إذن خصـي ال يجػز لمسداود .6

 أحالت عميو السداد مع االحتفاظ بكامل حقػق اإلدارة وفقًا لمعقج األصمي.التي  وزارة الساليةمدبق مغ 

خدــارة أو ضــخر ناشــق عــغ تقــجيع عخضــو فــي حالــة إذا مــا  الساليــة بــليوزارة عمــى الخجــػع  لمســداودال يحــق  .3
األسـعار أو إذا ألغـت  عمـىأ عمـى مقـجم  السـدادالعخوض السقجمة إلييا أو إذا لـع تحـل  أو بعس كلالمجشة رفزت 

المجشـــة أي التدامـــات ماديـــة  عمـــىدعـــػة الســـداد فـــي أي وقـــت أو أي مخحمـــة دون ذكــخ األســـباب وال يتختـــب مجشــة ال
 مقابل ذلظ.

عمـي أن يكـػن الـجفع لـجي بشـظ البخيـج  بـحلظ،لسبمغ الستعاقج عميـو خـالل أسـبػع مـغ تبميغـو اجفع ب السداوديمتدم  .4
 السالية.في حداب وزارة 

 .السداود الحيغ يخسػ عميو السداودة بجفع رسػم اعالن الرحف يمتدم .5
 

 -حل الخالفات:: اً سادس
فــي حــال حــجوث أي خــالف يشذــل عــغ تفدــيخ أي بشــج مــغ البشــػد الدــابقة أو مــغ بشــػد العقــج فيــتع حمــو وديــًا   - أ

 بالتفاوض.

يػمًا مـغ بـجء مفاوضـتيسا لمػصـػل إلـى حـل حـػل أي خـالف يتعمـق بالعقـج  31إذا لع يتسكغ الصخفان خالل  - ب
 السخترة.يحق ألي مغ الصخفيغ حل الخالف بالمجػء إلى السحكسة 
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 شروط متفرقة:ـ :اً سالع

الغــر أو التالعــب فــي معاممتــو أو ثبــت عميــو أنــو شــخع أو قــام بشفدــو أو بػاســصة غيــخه  الســداوداســتعسل  اذإ .0
بذـــلن أو تػاشـــل معـــو الساليـــة لعـــامميغ فـــي وزارة ا غســـػضفيالبصخيـــق مباشـــخ أو غيـــخ مباشـــخ عمـــى رشـــػة أحـــج 

مشــو السقــجم مغــي عقــجه فــي الحــال ويرــادر التــلميغ ت السخترــة أنيحــق لمجشــة الســداودة  مشــو،العــخض السقــجم 
وليا أن تحخمو مغ االشتخاك في مداودات أخخي لمسجة التي تحجدىا دون اإلخالل بحقيا بالسصالبة بالتعػيس 

 عغ كل عصل وضخر لحق بيا جخاء ذلظ.
 لمقزاء.إلغاء التعاقج معو دون المجػء  ةساليػزارة اليحق ل السداودإذا أفمذ  .6
لى كتاب لمػرثة يفيج بحلظ دون الحاجة إ مشو بتػجيومعو أو ما تبقى  العقج السبخمجاز إلغاء  السداودإذا تػفى  .3

 استرجار حكع قزائي يقزي بحلظ.

مــغ تــاريخ تبميغــو  أســبػع أقرــاىاخــالل مــجة  اإليجــارعقــج  اإلحالــة وتػ يــعفــي حــال عــجم االلتــدام بتشفيــح قــخار  .4
ويـتع عـخض محـل  أخـخى ي مـداودات تحخمو مغ االشـتخاك فـ أنيتع مرادرة التاميغ السقجم مشو وليا  باإلحالة
 أخخى.لمسداودة مخة  اإليجار
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 الذروط الخاصة

 .مخخرة قانػنيًا ومؤىمة فشياً  لمسداودةيجب أن تكػن الجيات الستقجمة  .0
عغ السجة السحجدة ليا ولسجة اضافية سشة ميالدية وفقا لسقتزيات  السداودةيحق لمجشة العصاءات السخكدية تسجيج  .6

 السرمحة العامة.
 ومخخرة مغ الجيات الحكػمية. يذتخط بالذخكات الستقجمة ان تكػن مدجمة .3

 العامميغ عمى ماكيشات الترػيخ:الدامية يجب أن تتػفخ في شخوط  .4

 واألمانة ما لع يكغ رد اعتباره حدب ضجه حكع بجشاية أو جشحة مخمة بالذخف  أن ال يكػن قج صجر
 األصػل.

 .أن ال يكػن مػضف حكػمي 

 .ان ال يكػن لو صمة قخابة بسػضفي السحاكع حتى الجرجة الثانية 

عمى ثالث دفعات كحج أقرى عمى أن تكػن الجفعة األولى )ثمث السداود مغ قبل  عميو الستعاقجدفع السبمغ يتع  .5
جفعة الثانية بعج ثالثة أشيخ مغ تاريخ تػ يع العقج، والجفعة الثالثة بعج ستة وال السبمغ( مدجدة عشج تػ يع العقج

                                                              .أشيخ مغ تاريخ تػ يع العقج

وفقا لمذخوط الػاردة في كخاسة السداودة وقخار  األماكغ السخررة لساكيشات الترػيخ في مقخات السحاكعتدمع  .6
 اإلحالة.

خالل مجة أقراىا أسبػع واحج فقط ال غيخ مغ تاريخ إشعاره تحت إشخاف المجشة  اإلجخاءات ب تساميمتدم السداود  .7
ت السكمفة بحلظ وإذا لع يمتدم السداود الحي رست عميو السداودة خالل السجة السذار إلييا أعاله تتخح اإلجخاءا

 التالية:  
 أسبػع.خالل مجة أقراىا  االتفاق عميوإخصاره بكتاب خصي لتشفيح ما تع  . أ

يمغى العقج دون الحاجة إلى إخصاره مخة ثانية لحلظ وال يحق لمسداود  اإلخصاربعج  االلتدام بالتشفيح إذا لع يتع . ب
 االعتخاض.بلي شكل مغ أشكال االعتخاض عمى ذلظ 

عقج بعج االنتياء مغ عسمية فتل السطاريف والبت والتخسية دون الحق  السداد بتػ يععميو  اداود الحي رسيمتدم الس .8
  .باالعتخاض مغ قبمو

 األسباب.عميو السداد السصالبة بلي خرػمات ألي سبب مغ  اال يحق لمسداود الحي رس .9
سػاء كانت بشاء أو ىجم  األماكغ السخررة لػضع ماكيشات الترػيخبعجم إجخاء أية تغييخات في  السداوديمتدم  .01

 .خصياً السجمذ األعمى لمقزاء إال بسػافقة 
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االدارة العامة لمذئػن  -السجمذ األعمى لمقزاءاستفدارات يسكغ الحزػر إلى  ولمحرػل عمى أي معمػمات أ .00
 الدىخاء.  -االدارية والسالية قرخ العجل

 .واحج مداود السداودة بالكامل عمىسيتع تخسية  .06
 العقج السبخم.مع االشارة إلى أن الجفع سشػيا في بجاية  الصخفيغ،قابمة لمتججيج باتفاق  سشة واحجةالسداودة مجة  .03
 بلحج شخط العقج. الستعيجما لع يخل  مجة التعاقجيكػن العقج ساري السفعػل شػال  .04

لمعسل عمى الساكيشات السحجدة في ىحه  يتع اعتساد العامميغ عمى ماكيشات الترػيخ حاليًا شيمة فتخة العقج السبخم .05
 .وال يتع انياء عقج أي مشيع اال اذا اخل بلحج الذخوط الستعمقة بالذخف واألمانة السداودة

ذوي  بجيل عشيع مغبتعييغ  الستعيجيمتدم في حال تع التػافق عمى اعفاء أي مغ العامميغ الحالييغ مغ العسل،  .06
العقج، ويذتخط فيسغ يعيشو حرػلو عمى شيادة حدغ سيخ وسمػك مغ  الخبخة والكفاءة بسا يكفل تشفيح بشػد

استبعاد أي مػضف مغ مػضفي يحق لمسجمذ األعمى لمقزاء ، و الجيات السخترة وشيادة عجم محكػمية
 .الذخكة دون إبجاء األسباب

لمعامميغ عمى السكغ وباشخاف االدارة العامة لمذئػن  يقػم السداود الحي رسي عميو السداودة بتحجيج مدئػل متابعة .07
 االدارية والسالية بالسجمذ األعمى لمقزاء.

في مقخات السحاكع ويتع بحيث تحتػي عمى كخت شابعة وكخت شبكة يجب أن يتع وضع ماكيشات ترػيخ  .08
 تػزيعيا بالحج األدنى عمى الشحػ التالي:

 اصفات ماكيشة الترهيرالحد اضدن  لسه  ادد الساكيشات السحكسة م.
 ورقة في الج يقة 75 3 محكسة بجاية غدة 1
 ورقة في الج يقة 75 1 محكسة بجاية خانيػنذ 2
 ورقة في الج يقة 75 1 محكسة بجاية ديخ البمل 3
 ورقة في الج يقة 75 1 محكسة بجاية  شسال غدة 4
 ورقة في الج يقة 75 2 محكسة صمل غدة 5
 ورقة في الج يقة 45 1 محكسة صمل شسال غدة 6
 ورقة في الج يقة 45 1 محكسة صمل ديخ البمل 7
 ورقة في الج يقة 45 1 محكسة صمل رفل 8
 ورقة في الج يقة 45 1 محكسة صمل خانيػنذ 9
 ورقة في الج يقة 75 2 دائخة تشفيح غدة 10
 ورقة في الج يقة 45 1 دائخة تشفيح شسال غدة 11
 ورقة في الج يقة 45 1 البملدائخة تشفيح ديخ  12
 ورقة في الج يقة 75 1 دائخة تشفيح خانيػنذ 13
 ورقة في الج يقة 45 1 دائخة تشفيح رفل 14
 ورقة في الج يقة 75 1 محكسة االستئشاف 15
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 ورقة في الج يقة 45 1 السحكسة العميا 16
 20 

 السجمذ االعمى لمقزاء. بامكان السداود اضافة أي ماكيشات ترػيخ اضافية بالتػافق مع .09

ساعة سػاًء كانت لمريانة أو ألي سبب  64يسشع مشعًا باتا تػقف أي ماكيشة ترػيخ عغ العسل مجة تديج عغ  .61
   وتلخخ الترػيخ عغ متمقي الخجمة.تعصل العسل  ذلظ نتيجة آخخ، ويتحسل السداود أي خدارة ناجسة عغ

بالسػاصفات والجػدة باالتفاق مع السجمذ االعمى لمقزاء ويكػن ورق يمتدم الستعيج بتػفيخ ماكيشات الترػيخ  .60
 الترػيخ واألحبار وصيانة ماكيشات الترػيخ عمى نفقة الستعيج.

، ويمتدم يقػم العامميغ عمى ماكيشات الترػيخ بترػيخىامدئػال مباشخًا عغ االوراق القزائية التي  الستعيجيعتبخ  .66
لسشع عسالو أو مػضفيو أو أي شخز أخخ مغ اخفائيا أو تسديقيا أو غيخ ذلظ باتخاذ كافة االحتياشات الالزمة 

 مغ االعسال والترخفات التي تسذ ىحه االوراق، ويكػن مدؤواًل عشيع مدؤولية الستبػع عغ فعل التابع.
أو  خىالترػي وجسيع مشتدبيو بعجم اخح أي صػر مغ السدتشجات واالوراق القزائية التي تدمع اليو الستعيجيمتدم  .63

أي جدء مشيا وكحلظ بعجم افذاء أو استغالل أو االفراح عغ أي بيانات أو رسػمات أو وثائق أو معمػمات 
سػاء كانت تحخيخية أو شفػية، ويدخي ذلظ عمى ما بحػزتو أو ما يكػن قج اشمع عميو لعالقتو بالعقج او العسل 

 بعج الحرػل عمى مػافقة خصية مغ الدمصة القزائية. اال
 م السجمذ األعمى لمقزاء بتػفيخ الكيخباء الالزمة لتذغيل ماكيشات الترػيخ.يمتد  .64

بالتقيج بدي مػحج يختجيو مػضفيو حيغ القيام بلعسال محل العقج ويتع تحجيج ىحا الدي مغ قبل  الستعيجيمتدم  .65
  .قجميغ التابعيغ لو عمى العسال في القيام باألعسال محل العلالدمصة القزائية، كسا يمتدم بالت

بذكل يػمي ف ذا ثبت أنو أخفق في تحقيق  الستعيجمسجمذ االعمى لمقزاء إجخاء تقييع شامل ألداء ليحق  .66
فدخ العقج وتدييل كفالتو والخجػع عميو بالتعػيس عغ مسجمذ االعمى لمقزاء لاألىجاف السخجػة مغ العقج يحق 

 جخاء ذلظ.لسجمذ االعمى لمقزاء باكل عصل وضخر لحق 
 .بسجخد إشعاره بيا السجمذ األعمى لمقزاءباألنطسة والمػائل والقخارات الرادرة عغ  الستعيجيتقيج  .67

عمى األعسال السشاشة بالستعيج ومتابعة آلية تشفيحىا،  والخقابة باإلشخاف الكامل يقػم السجمذ األعمى لمقزاء .68
 ويمتدم الستعيج بتقجيع كافة التدييالت الالزمة لحلظ.

خصيا التي تحجد مػعجًا تسييجيًا  السجمذ األعمى لمقزاءانتياء مجة العقج بفتخة كافية بلشعار  قبل الستعيجيمتدم  .69
ألجخاء التدمع لتدميع ما بحػزتو مغ اوراق ومدتشجات قزائية بعج معايشتو مغ قبل السجمذ االعمى لمقزاء 

لتدمع وفي حال عجم غ اجخاءات التدميع وايويحخر محزخ مغ عجة ندخ  حدب الحاجة يب الستعيجبػجػد 
او ضيخ ىشاك مالحطات تسشع التدميع يكتب ذلظ بالسحزخ لحيغ استكسال باقي االعسال  الستعيجحزػر 

 وتشفيحىا وفقًا لمسجة السحجدة مغ قبل السجمذ االعمى لمقزاء.
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 : يتباآل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىػية رقع ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقخ أنا السػقع أدناه ــــــــــــــ       
بتمديع ماكيشات والخاصة  64/6166أنشي قخأت وتفيست كافة ما ورد بػثائق السداودة السصخوحة رقع .0

بكل ما ورد خاصة وألتدم العامة و الذخوط والمسجمذ األعمى لمقزاء الترػيخ في السحاكع التابعة ل
 .فييا

مغ كسا ألتدم بلن يبقى العخض السقجم مشي ساري السفعػل وال يجػز لي الخجػع عشو لسجة ثالثػن يػما  .6
 تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض

 
 وىذا إقرار وتعيد مشي بذلك أقر وألتزم لكل ما ورد لو دون أي ضغط أو إكراه.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهية :الرقم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـشـــهان :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الياتـف :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتهقيع والختم :


