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 السمطة الوطنية الفمسطينية

 وزارة المالية
 لمواـز العامة العامة دارةاإل

 اءات المركزيةػلجنة العط
 2102/ 3  طاء رقـع

 رات متنوعةمطبوعات لصالح وزا عطاء حكومي لتوريدزية عن طرح ــلجنة العطاءات المرك / تعمن وزارة المالية
 .تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء 

ارة فعمــا الشــركات اات ااصتصــاص والمســجمة رســميًا وتراــة فــي المشــاركة فــي وــاا العطــاء مراجعــة وز 
 الرمال برج الوليد الطابق األرضـي بـالبرة مـن إشـارة مـرور الطيـرانـ  لموازم العامةاإلدارة العامة المالية / 
صالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عما كراسة المواصفات ووثائق العطاء مبابـل دفـ   في ازة
 .صزينة وزارة الماليةإلا اير مستردة تورد  شيكل( 300مبمغ )
وزارة  العامـة المـوازم  دارةاإلموعد لببول عروض األسعار بـالظر  المصتـوم فـي صـندوق العطـاءات بـ آصر

وتفتح المظاري    17/11/2011الموافق  الصميس يوم ظىرمن عشرة  الثانيةوو الساعة  زةـالمالية في ا
 الزمان والمكان .نفس ناقصين في تبحضور ممثمي الم

 
 لجنة العطاءات المركزية

 ظة:ػمالح
 عما من يرسو عميه العطاء. أجرة اإلعالن في الصح  .1
كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمـد لـدو وزارة الماليـة ب ـزة )البنـك الـوطني يجة إرفاق  .2

بمبمـغ  صادر من بنك البريد التاب  لوزارة ااتصاات وتكنولوجيا المعمومات معتمد اإلسالمي( أو سند دف 
يومـــًا مـــن آصـــر موعـــد لتبـــديم  ثالثـــين" كتـــنمين دصـــول " ســـار  المفعـــول لمـــدة  لي العطـــاء% مـــن إجمـــا5

 العروض.
 وتشمل جمي  أنواع الرسوم والضرائة. بالشيكلتبدم األسعار  .3
 لجنة العطاءات اير ممزمة بببول أقل األسعار. .4
 . اإلدارة العامة لموازم اير مسئولة عن أ  مبمغ نبد  يرفق م  العطاء.5
 
 



 3 صفحة وزارات متنوعة  لصالح مطبوعات توريد 3/2102 رقم عطاء

 

 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعــد المنــاقص عرضــه وأســعارج عمــا الجــداول والنمــااج والوثــائق المرفبــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يبــرأ وــاج  .1
الوثائق ويتفىم جميـ  مـا ورد فيىـا ويصـتم ويوقـ  كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويبـدمىا ضـمن العـرض كاممـة 

 تحمل كافة النتائج المترتبة عما عدم قيامه بالتدقيق وااستكمال بصورة صحيحة.عما أن ي

عمـا أن يشـمل السـعر رسـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة وأجـور التحـزيم  بالشـيكلتكتة أسـعار العطـاء  .2
 والت مي  ومصاري  النبل والتحميل والتنزيل والتنمين وجمي  الرسوم والمصاري  األصرو.

أو التعــديل أو  رضــه مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــالحبر األزرق أو األســود فبــط ويحظــر المحــويعــد المنــاقص ع .3
الشــطة أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مـــن وــاا الببيــل يوضــ  عميــه صطــين متــوازيين بـــالحبر 

 األحمر ويعاد كتابة الصواة بالحبر األزرق أو األسود ويوق  بجانبه من قبل من أجرو التصوية.

ص عرضـــه مرفبــًا بــه الوثـــائق المطموبــة مــ  تـــنمين دصــول العطــاء فـــي م مــ  م مــق ب حكـــام يبــدم المنــاق .4
وكـــالك اســـمه  2012/ 3 لممناقصـــة رقـــم وزارات متنوعـــةمطبوعـــات لصـــالح ويكتـــة عميـــه عطـــاء توريـــد 

وعنوانه بالكامل ورقم الىـات  والفـاكس ورقـم صـندوق البريـد الصاصـين بـه لترسـل إليـه المكاتبـات المتعمبـة 
تعديل في عنوانـه وعميـه أن  لموازم / وزارة المالية صطيًا بن  ت يير أو العامة ةاإلدار طـاء وعميه تبميــغ بالع

يكتــة أيضــًا اســم الــدائرة التــي طرحــت العطــاء وعنوانىــا وبصــال  الــك يحــق لمجنــة العطــاءات أن تىمــل 
 العرض المبدم منه.

 العامــة ةاإلدار لىــاا ال ــرض لــدو  يــودع العــرض مــن قبــل المنــاقص فــي صــندوق العطــاءات المصصــص .5
ــالك وكــل عــرض ا يــودع  فــي صــندوق العطــاءات قبــل آصــر موعــد  لمــوازم قبــل انتىــاء المــدة المحــددة ل

 لتبديم العروض ا ينظر فيه ويعاد إلا مصدرج م مبًا .

مـن  اسـتين يومـيمتزم المناقص بنن يببا العرض المبدم منه نافا المفعول وا يجوز لـه الرجـوع عنـه لمـدة  .6
 تاريخ آصر موعد لتبديم العروض.

 مدة سريان العطاء ستة شىور. .7
 

 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ػ
يرفق المناقص م  عرضه ) صاصة إاا كان يشارك ألول مرة ( الشـىادات والوثـائق المطموبـة منـه ووـي   .1

 عما النحو التالي:
 السيرة الااتية لمشركة. صورة مصدقة عن شىادة مزاولة المىنة وكالك 
 .السجل التجار  أو الصناعي لمشركة 

 .شىادة صمو طر  من دائرة ضريبة الدصل وضريبة البيمة المضافة 
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عما المناقص أن يرفق بعرضه النسـصة األصـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـر   .2
اا كانـت تمـك العينـات بالموازم المعروضة وكالك يبدم م  عرضـه العينـات المطموبـة  فـي دعـوة العطـاء وا 

ا يكـون لمجنـة العطـاءات عـدم  اير قابمة لمنبل فعميه أن يحدد مكانىا والوقـت الـا  يمكـن رؤيتىـا فيـه وا 
 النظر بالعرض.

يحـــق لممنـــاقص أن يضــــي  أيـــة وثــــائق أو معمومـــات يراـــة ب ضــــافتىا ويـــرو أنىــــا ضـــرورية  لتوضــــيح  .3
 عرضه.

 

 ت العطاء :ثالثًا :  تأمينات وضمانا
 تأميف الدخوؿ في العطاء : .0

صـادر مـن بنـك البريـد التـاب  لـوزارة ااتصـاات وتكنولوجيـا  معتمد يمتزم المناقص أن يرفق بعرضه سند دف 
أو عما شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل م  السمطة الفمسطينية في ازة )البنـك  المعمومات

وا ينظــر فــي أ  عــرض ايــر " كتــنمين دصــول "  مــالي قيمــة العطــاء% مــن إج5بمبمــغ الــوطني اإلســالمي( 
معزز بتنمين دصول العطاء ، عما أن تعاد تنمينات الـدصول فـي العطـاء إلـا مبـدميىا مـن المناقصـين الـا  

بعـد مـدة أسـبوعين مـن تـاريخ آصـر موعـد لتبـديم العـروض، وكـالك لمـن أحيـل عمـيىم  لم يحال عمـيىم العطـاء
 وموا بتبديم تنمين حسن التنفيا.العطاء بعد أن يب

 تأميف حسف التنفيذ :  .2

يمتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بن  جزء من بنودج بتبديم تنمين حسن التنفيـا لمعطـاء المحـال عميـه ببيمـة 
أو  صـادر مـن بنـك البريـد حسـة األصـول معتمـد % من إجمالي قيمة العطاء والك عما شكل سند دف 10

يك بنكــي صــادر مــن بنــك يتعامــل مــ  الســمطة الفمســطينية فــي اــزة )البنــك الــوطني عمــا شــكل كفالــة أو شــ
يوم من تاريخ تبمي ه ببرار إحالة العطاء عميه مـن قبـل اإلدارة العامـة لمـوازم عمـا أن  15اإلسالمي(  صالل 

التزامــات ، ويعـاد تــنمين حســن التنفيـا إلــا المتعىــد بعـد تنفيــا كافــة ا مـدة ســريان العبــديكـون ســار  المفعــول 
المترتبة عميه بموجة طمة صطي تبدمـه الـدائرة المسـتفيدة لـةدارة العامـة لمـوازم بـاإلفراج عـن التـنمين )حيـث 

 يتم إصدار شيك ببيمة الكفالة من وزارة المالية(.
 تأميف الصيانة :.3

فــي حــال تطمــة األمــر عمــي شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك مصــدق صــادر عــن بنــك مين الصــيانة يبــدم تــن
عتمد لد  وزارة المالية ب زة )البنك الوطني اإلسالمي(أو سند دف  معتمد صادر عـن بنـك البريـد بنسـبة م
ـــنمين إلـــي المتعىـــد بعـــد أن يبـــوم بكافـــة 5تبـــل عـــن  ا ـــة لـــه ويعـــاد وـــاا الت ـــوازم المكفول % مـــن قيمـــة الم

اا أصــل الم تعىــد بتبــديم الصــيانة االتزامــات المترتبــة عميــه بموجــة كتــاة صطــي مــن الــدائرة المســتفيدة ،وا 
جــراء الصــيانة عمــي حســاة المتعىــد وتحميمــه  المطموبــة فيحــق لمجنــة العطــاءات مصــادرة قيمــة التــنمين وا 

 فروق األسعار.
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أ. تبدم كفالة عدلية في حال تطمة األمر الك لضمان سوء المصنعية لمدة .ضمانة سوء المصنعية: 4
% صمسـة عشـر بالمائـة مـن قيمتىـا إا 15فًا إليىـا تبل عن سـنة بكامـل قيمـة المـوازم المضـمونة مضـا ا

 إاا ورد صال  الك في العطاء .
ة. إاا ثبت سوء المصنعية فعمي المتعىد استبدال الموازم بموازم أصر  جديدة صالل شىرين كحد أقصي 
، ولمجنــة العطــاءات فــرض ارامــة تتناســة مــ  مــدة اســتبدال المــوازم والضــرر والنفبــات الناتجــة عــن الــك 

 يعاد احتساة مدة الضمانة من تاريخ تبديم الموازم الجديدة .،و 
% صمسة 15ج. إاا لم ينفا المتعىد الك يتم تحصيل قيمة الضمانة كاممة بموجة التشريعات ويصادر 

عشر بالمائة من قيمة الموازم التي ثبت سوء مصنعيتىا إيرادًا  لحساة الصزينة ويودع الباقي أمانات 
 حساة المتعىد وتحميمه كافة كمفة الموازم وأ  نفبات أو ضرر يمحق بالدائرة .لشراء الموازم عمي 

د. يتم اإلفراج عن الضمانة بعد انبضاء المدة المحددة وعدم ظىور أ  سوء وبموجة كتاة صطي من 
 الدائرة المستفيدة .

يتم و  يمته كمامن ق 0.004عند العبد أو ااتفاق  بنسبة .يتـ تحصيؿ رسـو طوابع إيرادات دمغة 5   
عن نفس العبد أو ااتفاق كرسوم طواب  إيرادات أيضًا عند اإلحالة أو الترسية عما  0.004تحصيل نسبة 

صصم من فاتورة المورد من قيمة العبد أو ااتفاق عما أن ت 0.008الجىة المنفاة ليصبح مجموع المحصل 
 عند السداد.

 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:
 -:المظاريؼ لجنة فتح -0
مـــدير عــام المـــوازم العامــة لجنـــة فــتح مظـــاري  العطــاء وتبـــوم وــاج المجنـــة بفــتح العطـــاءات بحضـــور  يــدعو 

 -المناقصين أو ممثميىم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتصاا اإلجراءات التالية:
يضـ  رئـيس المجنـة عميـه إثبات عدد المظاري  في محضر فتح المظاري  وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه  - أ

وعمـــا مظروفـــه رقمـــًا مسمســـاًل عمـــا ويئـــة كســـر اعتيـــاد  بســـطه رقـــم العطـــاء ومبامـــه عـــدد العطـــاءات 
 الواردة.

ثبات عددوا.  - ب  ترقيم األوراق المرفبة م  العطاء وا 

قــراءة اســم مبــدم العطــاء واألســعار وقيمــة التــنمين اابتــدائي المبــدم مــن كــل منــاقص والــك بحضــور   - ت
 أو ممثميىم.المناقصين 

التوقيــ  مــن رئــيس المجنــة وجميــ  األعضــاء الحاضــرين عمــا العطــاء ومظروفــه وكــل ورقــة مــن أوراقــه  - ث
 وكالك عما محضر المجنة بعد تدوين كافة الصطوات الساببة.
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 -:لجنة دراسة وتقييـ العروض -2
ــاين تتكــون مــنىم المجنــة ا لفنيــة التــي تبــوم بدراســة يحــدد مــدير عــام المــوازم العامــة األشــصاص أو الجىــات ال

العروض من النواحي الفنية والمالية والبانونية وتبدم توصـياتىا المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أصـا 
 -المعايير التالية في ااعتبار:

 ا ينظر في أ  عرض اير معزز بتنمين دصول العطاء.  - أ

فنيـة وفبـًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـا تدرس العـروض مـن الناحيـة الفنيـة بحيـث تحـدد المعـايير ال   - ب
جـــدول يعـــد لىـــاج ال ايـــة، وتصضـــ  كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــث التـــزام المنـــاقص بعرضـــه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤصا بعين ااعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومبدرته عما الوفـاء بالتزامـات العطـاء   - ت
التجارية والتسىيالت التـي يبـدمىا أو الصدمـة التـي يوفروـا وقطـ  ال يـار وورش الصـيانة و كـالك  وسمعته

كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، ولمجنـة اسـتبعاد عـرض المنـاقص الـا  ا تتـوفر فيـه كـل أو بعـض 
 واج المتطمبات.

 اسة العروض المبدمة.تبدأ الدراسة بالعرض الا  قدم أرصص األسعار ثم الا  يميه حتا تتم در   - ث

إاا تــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي المجنــة الفنيـــة باإلحالـــة عمـــا مبـــدم  - ج
أرصص األسعار و من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسية عما أكثر من مورد لمصـن  الواحـد بـالرام 

 من اصتال  األسعار.

  يتضــمن أرصــص األســعار تنتبــل الدراســة إلــا العــرض فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــا - ح
الا  يميـه بالسـعر إلـا أن تصـل إلـا العـرض الـا  تتـوافر فيـه المتطمبـات لةحالـة عمـا أن تبـين أسـباة 

 استبعاد العروض األرصص بشكل واضح.

إاا تســـاوت المواصـــفات واألســـعار والشـــروط والجـــودة المطموبـــة يفضـــل المنـــاقص الـــا  يتضـــمن عرضـــه  - خ
إضافية ثم المبدم لممنتجات المحميـة، ثـم المنـاقص المبـيم بفمسـطين بصـورة دائمـة، ثـم مـدة التسـميم  ميزات

 األقل إاا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 خامسا :ػ التزامات المتعهد أو المورد :ػ
الـة وتوقيـ  ااتفاقيـة عما المتعىـد الـا  أحيـل عميـه العطـاء اسـتكمال إجـراءات العبـد الصـاص ببـرار اإلح .1

 وما يمحبىا من أوراق ومستندات بما فيىا )أوامر الشراء(.
 يمتزم المتعىد بالتوريد صالل شىر من تاريخ استالمه ألمر التوريد. .2

ا يجوز لممتعىد أن يتنازل أل  شـصص آصـر عـن كـل أو أ  جـزء مـن العبـد دون الحصـول عمـا  إان  .3
 طاء.صطي من لجنة العطاءات التي أحالت الع
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ا يحق لممناقص أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات بن  صسارة أو ضرر ناشئ عـن تبـديم عرضـه  .4
في حالـة إاا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض المبدمـة إليىـا أو إاا لـم تحـل العطـاء عمـا مبـدم أقـل 

 كر األسباة.األسعار أو إاا أل ت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أ  وقت أو أ  مرحمة دون ا

ــًا لممواصــفات والشــروط المتفــق عميىــا والــواردة فــي قــرار اإلحالــة وكــالك  .5 يمتــزم المــورد بتســميم المــوازم وفب
 العينات المعتمدة والماكورة فيه.

 
 :ػ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدـ قيامه به:ػسادسا

عىد عن توريد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العبـد يحـق لمـدير إاا تنصر المت:  فرض غرامة مالية .1
%( مـن قيمـة المـوازم التـي تـنصر فـي توريـدوا 1عام دائرة الموازم العامة أن يفرض ارامـة ماليـة ا تبـل عـن )

عــن كــل أســبوع تــنصير إا إاا تبــين أن التــنصير فــي التوريــد نــاجم عــن قــوة قــاورة ، وفــي جميــ  األحــوال عمــا 
عىــد تبــديم إشــعار صطــي وفــور  إلــا الجىــة المصتصــة بــالظرو  واألســباة التــي أدت إلــا التــنصير فــي المت

 التوريد أو منعته من الك وتبديم ما يثبت الك.
إاا نكل المتعىد عن تنفيا التزاماته بما فيـه التزامـه بالتوريـد أو قصـر فـي  : الشراء عمى حساب المتعهد .2

المــوازم العامــة إصــدار البــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بىــا المتعىــد بــنفس  الــك أو تــنصر يحــق لمــدير عــام دائــرة
الصصـائص والمواصــفات مـن أ  مصــدر آصـر عمــا حسـاة وــاا المتعىـد ونفبتــه مـ  تحميمــه فـروق األســعار 
ــدائرة المســتفيدة أو دائــرة المــوازم  والنفبــات اإلضــافية وأيــة صســائر أو مصــاري  أو عطــل أو ضــرر يمحــق بال

 ن الحاجة إلا أ  إناار وا يحق لممتعىد ااعتراض عما الك.العامة دو 
: وونـا يحـق لمجنـة العطـاءات استبعاد عػرض المػورد الػذي يخػؿ بالتزاماتػه أو إلغػاء العقػد المبػـر معػه .3

التــي أحالــت العطــاء اتصــاا اإلجــراءات الالزمــة بحــق المتعىــد بمــا فــي الــك مصــادرة قيمــة التــنمين المبــدم مــن 
زء منــه بشــكل يتناســة مــ  قيمــة المــوازم ايــر المــوردة ويعتبــر المبمــغ فــي وــاج الحالــة إيــرادًا المتعىــد أو أ  جــ
 لمصزينة العامة.

وفــي جميـــ  األحـــوال يحـــق لـــدائرة المـــوازم العامـــة تحصــيل األمـــوال المســـتحبة لىـــا فـــي امـــة المنـــاقص أو  .4
ات والمؤسسـات الحكوميـة أو مـن المورد من األموال المستحبة لالك المناقص أو المورد لدو الـوزارات والىيئـ

 كفااتىم.

 
 -حؿ الخالفات:سابعًا: 

في حال حدوث أ  صال  ينشن عن تفسير أ  بند من البنود الساببة أو من بنود العبـد فيـتم حمـه وديـًا   - أ
 بالتفاوض.
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يومــًا مــن بــدء مفاوضــتىما لموصــول إلــا حــل حــول أ  صــال  يتعمــق  30إاا لــم يــتمكن الطرفــان صــالل  - ب
ق أل  مـــن الطـــرفين حـــل الصـــال  بـــالمجوء إلـــا المحكمـــة المصتصـــة وتطبيـــق البـــوانين واألنظمـــة بالعبـــد يحـــ

 المعمول بىا في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بىاا الشنن.

 
 شروط متفرقة:ػ :ثامنا

ا اســتعمل المنــاقص ال ــش أو التالعــة فــي معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو قــام بنفســه أو بواســطة اإ .1
طريق مباشر أو اير مباشر عما رشوة أحد موظفي أو مستصدمي السمطة أو عمـا التواطـؤ معـه ايرج ب

إضـــرارًا بالمصـــمحة يم ـــي عبـــدج فـــي الحـــال ويصـــادر التـــنمين مـــ  عـــدم اإلصـــالل بحـــق الـــوزارة المطالبـــة 
بالتعويضات المترتبة عما الك فضاًل عن شـطة اسـمه مـن بـين المناقصـين وا يسـمح لـه بالـدصول فـي 

 قصات لمسمطة الوطنية الفمسطينية واا فضاًل عن اتصاا اإلجراءات البضائية ضدج عند ااقتضاء.منا
إاا أفمـــس المنـــاقص أو المـــورد يحـــق لمجنـــة العطـــاءات إل ـــاء التعاقـــد معـــه دون المجـــوء لمبضـــاء وكـــالك  .2

 مصادرة مبمغ التنمين ك يراد عام لمصزينة العامة.
اء العبـد  المبــرم معــه أو مــا تببــا منـه  بتوجيــه كتــاة لمورثــة يفيــد إاا تـوفا المنــاقص أو المــورد جــاز إل ــ .3

 بالك دون الحاجة إلا استصدار حكم قضائي يبضي بالك م  رد مبمغ التنمين في واج الحالة.
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 ة ػػػروط الخاصػػػشال                                        
 

 . دة عاليةيمتزم المناقص بتبديم مطبوعات اات جو  .1

 االتزام بالتوريد بالنوعيات والكميات واألسعار صالل مدة المناقصة.  .2

يكتــة عمــي كـل عينــة اســم بحيـث ، يجـة أن يمتــزم المنـاقص بتبــديم عينــات لكـل صــن  مطمــوة لـه عينــة  .3
 الشركة ورقم الصن  في كراسة العطاء ولن تببل العينات إاا لم تكن معرفة.

 والتوصيل وكافة أنواع الرسوم والضرائة.السعر بالشيكل ويشمل النبل  .4
 .يجة أن تكون المطبوعات المبدمة مطاببة لممواصفات والمباييس الفمسطينية .5

لــــةدارة العامــــة لمــــوازم العامــــة/وزارة الماليــــة الحــــق فــــي التنكــــد مــــن مطاببــــة المــــواد لممواصــــفات والمبــــاييس  .6
مـك الفحوصـات ومـا يتبعىـا عمـي حسـاة ونفبـة الفمسطينية بالطرق التي تراوا مناسـبة وان تكـون إجـراءات ت

 المورد.
يحق لوزارة الصحة رفض أ  مادة كاممة أو أ  جزء منىـا فـي حـال مصالفتىـا لممواصـفات التـي تـم ااتفـاق  .7

 عميىا.
عمي المورد االتزام بتوريد المواد المتباعد عميىا فـي الصـدمات المسـاندة بـوزارة الصـحة ب ـزة أو الجىـة التـي  .8

زارة طببًا لمشروط والمواصفات الواردة في المناقصة متضمنًا النبل والتحميل والتنزيل وما يترتة تحددوا الو 
 عمي عمميات التوريد من نفبات بال ة ما بم ت أو مصاري  عمي نفبته الصاصة.

ســو  يــتم ترســية أصــنا  المناقصــة بالتجزئــة عمــي أســاس أقــل األســعار والمطــابق لممواصــفات المطموبــة  .9
% مـــن إجمـــالي الكميـــة 25الصـــحة الحـــق فـــي زيـــادة الكميـــات المتعاقـــد عميىـــا أو صفضـــىا بنســـبة ولـــوزارة 

المتعاقد عميىا لمجرد إشعار المورد برابتىا في الك وبنفس شـروط ومواصـفات وأسـعار التوريـد الـواردة فـي 
 العبد لكل أو بعض األصنا  صالل فترة التعاقد.

لتعاقــد أو فــي حــال امتناعــه أو عرقمتــه لمتوريــد بمــا يمــس فــي حــال مصالفــة المــورد لكــل أو بعــض شــروط ا .11
بمصـــمحة وزارة الصـــحة أو يعـــرض مصـــالحىا لمضـــرر يحـــق لـــوزارة الماليـــة مصـــادرة كفالـــة حســـن التنفيـــا 
والرجــوع عميــه بــالتعويض عــن كــل عطــل أو ضــرر لحــق بىــا كمــا أن لىــا الحــق فــي الحصــول عمــي المــواد 

رد الــا  يميــه فــي الســعر او الشــراء بــالطرق التــي تراوــا محببــة التــي يتصمــ  المــورد عــن توفيروــا مــن المــو 
ل اء التعاقد م  ودف  فروق األسعار مضافًا إليىا  % مصاري  إدارية من ضمانته البنكية 10لمصمحتىا وا 

وليس لممورد الـا  صـال  أ  شـرط مـن شـروط التعاقـد أو تصمـ  عـن أو عرقـل عمميـات التوريـد الحـق فـي 
ات أو المطالبـة باسـترداد كفالـة حسـن التنفيـا أو المطالبـة بفـروق األسـعار إاا تمكنـت المطالبة بنية تعويضـ

الوزارة من توفير تمك المواد بسـعر أقـل مـن سـعر المناقصـة الـا  تـم التعاقـد بموجبـه وفـي حـال عـدم كفايـة 
 يىا.الضمانة لت طية فروق األسعار لوزارة المالية الحق في صصم أ  مبالغ تتببي من مستحباته لد
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يكــون الـــدف  المـــورد لبــاء مـــا قـــام بتوريـــدج مــن مـــواد طببـــًا لمشـــروط والمواصــفات الـــواردة بالمناقصـــة صـــالل  .11
ثالثون يومـًا مـن تـاريخ تبـديم الفـواتير واألوراق الدالـة عمـي تمـام وحسـن التوريـد طببـًا لمشـروط والمواصـفات 

 الواردة بصحيفة الشروط والمواصفات .

 العطاء عن المدة المحددة له بما يتناسة والمصمحة العامة. يحق لمجنة العطاءات تمديد .12

 العينات والمواصفات لممطبوعات يتم طمبىا وتحديدوا من وزارة الصحة. .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 00 صفحة وزارات متنوعة  لصالح مطبوعات توريد 3/2102 رقم عطاء

 

 :صاص بوزارة الصحة المواصفات الفنية 
 

 ىدفتر إحالة لممرض
دفتر مكربن -               

طابقة للعٌنة الموجودة فً المخازنأن تكون العٌنة م -             
أن ٌكون مصنوعة من نوع ورق ممتاز -             
أن ٌكون التقرٌر مكربن األصل ابٌض وصورتٌن ملونه -             
أصل وصورتٌن مكربنتٌن 05أن ٌكون كل دفتر مكون من  -             
أن ٌكون مدبس من االعلً وبغالف كرتونً مقوي -             

سم 55×03.5أن ٌكون مقاس ورق التقرٌر  -             
أن ٌكون مطبوع رقم الصنف علً أسفل التذكرة  -             
أن تكون البٌانات مطبوعة بخط واضح فً التذكرة -             
التقرٌر بغالف ٌحمٌها من االتربه والغبار 55أن تكون مغلف كل  -             
عٌنه للحكم علٌها من قبل اللجنة الفنٌة  أن ٌتم إحضار -             
أن ٌكون تسلٌم الكمٌه حسب طلب الخدمات المساندة -             
أن ٌكون تسلٌم الكمٌه فً مخازن الخدمات المساندة وعلً نفقة المورد -             

 
      

    w12021كبير 22*11ظرؼ مراسالت  -2
 يةان يكون الظر  مطابق لممواصفات الفمسطين 

  أن يكون الظر  مصنوع من نوع ورق ممتاز ابيض 

 شريط مصمغ ( ( أن يكون مصمغ من أعما التنيه 

   جرام4.6 أن يكون وزن الظر 

  سم  11 * 22 أن يكون مباس الظر 

 أن تكون البيانات مطبوعة عما الظر  بصط واضح 

  أن يكون رقم الصن  مطبوع عما أسفل الظر 

  يحميىا من التم ظر  ب ال 500أن يكون م م  كل   

 أن يتم إحضار عينة لمحكم عميىا من قبل لمجنة الفنية 

 أن تكون العينة مطاببة لمعينة الموجود في المصازن 

 أن يكون تسميم الكمية حسة طمة الصدمات المساندة 

 أن يكون التسميم في مصازن وزارة الصحة وعما نفبة المورد 

 
     w12014وسط  25*08ظرؼ مراسالت  - 3
 يكون الظر  مصنوع من نوع ورق ممتاز ابيض أن 

  شريط مصمغ ( (أن يكون مصمغ من أعما التنيه 

  جرام  9.6 أن يكون وزن الظر 

  سم 18 * 25 أن يكون مباس الظر 

 أن تكون البيانات مطبوعة عما الظر  بصط واضح 

  أن يكون رقم الصن  مطبوع عما أسفل الظر 

   يىا من التم ظر  ب ال  يحم 500أن يكون م م  كل 
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 أن يتم إحضار عينة لمحكم عميىا من قبل لمجنة الفنية 

 أن تكون العينة مطاببة لمعينة الموجود في المصازن 

 أن يكون تسميم الكمية حسة طمة الصدمات المساندة 

 أن يكون التسميم في مصازن وزارة الصحة وعما نفبة المورد 

 
 كرت برنتر مزدوج -4
 لممواصفات الفمسطينيه  *   ان يكون الكرت مطابق  
 *    ان يكون الكرت مصنوع من نوع ورق ممتاز أبيض 
 جرام أبيض 240*    أن يكون نوع الكرت من البروستول  
 سم  21×30*    ان يكون مباس الكرت  
 حسة الطباعه الي قط  ص يرة 21×30*   ان يتم قص الكرت مباس  
 ط واضح*   أن تكون البيانات مطبوعه عمي الكرت بص 
 *   ان يتم إحضار عينه لمحكم عميىا من قبل المجنه الفنيه  
 بالمصازن ة*   ان تكون العينه مطاببه لمعينه الموجود 
 ةالكميه حسة طمة الصدمات المساند *   ان يكون تسميم 
 نفبة المورد اوعم ةلتسميم في مصازن وزارة الصح*   أن يكون ا 
 

 W09004 سجؿ أحواؿ مرضى المستشفى    -5
 أن يكون السجل مطابق لممواصفات الفمسطينية

  جرام  80أن يكون السجل مصنوع من نوع ورق ممتاز ابيض وزن 

  جرام  1.6  1.53أن يكون وزن السجل 

 أن يكون م م  كل سجل ب ال  كرتون من األعما واألسفل 

 أن يكون مدبس من الجنة بثالث دبابيس 

  أن يكون مباس السجلA 3 29.7  *42  سم 

 أن تكون البيانات مطبوعة في السجل بصط واضح 

 أن يكون السجل مطبوع عما وجه واحد 

  ورقة  100أن يكون عدد ورق السجل 

 أن يكون رقم الصن  مطبوع عما أسفل ورق السجل 

  أن يكون م م  كل عشرة سجالت ب ال  يحميىا من ااتربه وال بار 

 الفنية أن يتم إحضار عينة لمحكم عميىا من قبل لمجنة 

 أن تكون العينة مطاببة لمعينة الموجود في المصازن 

 أن يكون تسميم الكمية حسة طمة الصدمات المساندة 

 أن يكون التسميم في مصازن وزارة الصحة وعما نفبة المورد 
 
 

 W09071سجؿ طبي لممستشفيات:- 6
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 أن يكون السجل حسة العينة الموجودة في مصزن  المطبوعات . -

 ج )ال ال ( مطبوع حسة توصيات دائرة الصدمات اإلدارية المساندة .المم  من الصار  -

 ( جرام و مصبول.120و المشبك البالستيك ) يوزن المم  كامال م  الورق الداصم -

 سم 16*  17.5المم  الصارجي و ال ال  من الداصل يكون له جية وأبعادج  -

 محتويات الممؼ :

 : يرق حسة األلوان من الداصل كالتالتمفة وزن الو يحتوو عما عدد أرب  ورقات ممونة بنلوان مص
 جرام  016.: يوزن الورقة البرتبال

 . جرام010وزن الورقة الصضراء : 
 جرام   010.وزن الورقة الزرقاء : 
 جرام  015.وزن الورقة الصفراء: 

 17.5*15.7أبعاد الجية : 

 سم52*33طول المم  
 مالحظة :
 المصزن و مطاببة لمبيانات المكتوبة عما العينة . يودة فعينة الموجأن يكون المم  حسة ال

 
     W12002ظرؼ أشعة كبير لوف بني    - 7
  أبيضلون  ممتاز نايمونأن يكون الظر  مصنوع من نوع 

  أن يكون مفتوح من األعما اير مصمغ 

  سم   45 * 35 أن يكون مباس الظر 

   جرام 13أن يكون وزن الظر 

  عة عما الظر  بصط واضحأن تكون البيانات مطبو 

  أن يكون رقم الصن  مطبوع عما أسفل الظر 

  ظر  ب ال  يحميىا من التم  1000أن يكون م م  كل 

 أن يتم إحضار عينة لمحكم عميىا من قبل لمجنة الفنية 

 أن تكون العينة مطاببة لمعينة الموجود في المصازن 

 أن يكون تسميم الكمية حسة طمة الصدمات المساندة 

 كون التسميم في مصازن وزارة الصحة وعما نفبة الموردأن ي 

 
 سجؿ المنصرؼ اليومي لصيدليات العيادات بالرعاية -8

 أن ٌكون السجل مطابق للمواصفات الفلسطٌنٌة 
  جرام 05أن ٌكون السجل مصنوع من نوع ورق ممتاز ابٌض وزن 

 أن ٌكون مغلف كل سجل بغالف كرتون من األعلى واألسفل 

 س من الجنب بثالث دبابٌسأن ٌكون مدب 

 أن ٌكون مقاس السجل A 3 29.7 * 42  سم 

  جرام  331  .330أن ٌكون وزن السجل 

 أن تكون البٌانات مطبوعة فً السجل بخط واضح 

 أن ٌكون السجل مطبوع على الوجهٌن 

ورقة 03أن ٌكون فً السجل ثالث نمازج مختلفة وعدد ورق السجل   

 طبوع على أسفل ورق السجلأن ٌكون رقم الصنف م 
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 أن ٌكون مغلف كل عشرة سجالت بغالف ٌحمٌها من االتربه والغبار 

 أن ٌتم إحضار عٌنة للحكم علٌها من قبل للجنة الفنٌة 

 أن تكون العٌنة مطابقة للعٌنة الموجود فً المخازن 

 "ةأن ٌكون تسلٌم الكمٌة حسب طلب الخدمات المساند 

 رة الصحة وعلى نفقة الموردأن ٌكون التسلٌم فً مخازن وزا 

 
 9-   سجل المنصرف الشهري لألدوية بالرعاية األولية

 أن ٌكون السجل مطابق للمواصفات الفلسطٌنٌة 
  جرام 05أن ٌكون السجل مصنوع من نوع ورق ممتاز ابٌض  وزن 

  جرام  331  .330أن ٌكون وزن السجل 

 أن ٌكون مغلف كل سجل بغالف كرتون من األعلى واألسفل 

 أن ٌكون مدبس من الجنب بثالث دبابٌس 

  أن ٌكون مقاس السجلA3   42*29.7سم 

 أن تكون البٌانات مطبوعة فً السجل بخط واضح 

 أن ٌكون السجل مطبوع على الوجهٌن 

  ورقة 08أن ٌكون فً السجل سبع نمازج مختلفة وعدد ورق السجل 

 أن ٌكون رقم الصنف مطبوع على أسفل ورق السجل 

  كل عشرة سجالت بغالف ٌحمٌها من االتربه والغبارأن ٌكون مغلف 

 أن ٌتم إحضار عٌنة للحكم علٌها من قبل للجنة الفنٌة 

 أن تكون العٌنة مطابقة للعٌنة الموجود فً المخازن 

 أن ٌكون تسلٌم الكمٌة حسب طلب الخدمات المساندة 

 أن ٌكون التسلٌم فً مخازن وزارة الصحة وعلى نفقة المورد 

 
 

 w18002الصؽ لممحاليؿ ورؽ ليبؿ 

 ان يكون الميبل مطابق لممواصفات الفمسطينية 

  سم 7.5×6ان يكون مباس الممصق 

 أن تكون البيانات مطبوعة عما الورق بصط واضح 

  الممصصأن يكون رقم الصن  مطبوع عما أسفل 

  وااتربه ورقه ب ال  يحميىا من التم  500أن يكون م م  كل 

  عميىا من قبل لمجنة الفنيةأن يتم إحضار عينة لمحكم 

 أن تكون العينة مطاببة لمعينة الموجود في المصازن 

 أن يكون تسميم الكمية حسة طمة الصدمات المساندة 

 أن يكون التسميم في مصازن وزارة الصحة وعما نفبة المورد*      
 

        66W03001/ 42تذكرة مريض لمعناية المركزية   – 00

 جرام80معناية المركزية مصنوعة من نوع ورق ممتاز وزن أن تكون تاكرة مريض ل 

   سم 66* 42 كرةالتاأن يكون مباس ورق 

 أن يكون مطبوع رقم الصن  عما أسفل التاكرة 

 أن تكون البيانات مطبوعة بصط واضح في التاكرة 

  تاكرج ب ال  يحميىا من األتربة وال بار 500أن تكون م م  كل 
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 يىا من قبل المجنة الفنيةأن يتم إحضار عينة لمحكم عم 

 أن تكون العينة مطاببة لمعينة الموجودة في دائرة الصدمات المساندة 

 أن يكون تسميم الكمية حسة طمة الصدمات المساندة 

 وردالم أن يكون تسميم الكمية في مصازن الصدمات المساندة وعما نفبة 
 

     w12008 102ظرؼ تعقيـ رقـ   -02
 ابيض ممتاز مصبول يتحمل التعبيم  نوع ورق أن يكون الظر  مصنوع من 

   جرام 2.3 أن يكون وزن الظر 

  سم  7.5 * 16.5 أن يكون مباس الظر 

 أن تكون البيانات مطبوعة عما الظر  بصط واضح 

  أن يكون رقم الصن  مطبوع عما أسفل الظر 

   ظر  ب ال  يحميىا من التم  4000أن يكون م م  كل 

 عميىا من قبل لمجنة الفنية أن يتم إحضار عينة لمحكم 

 أن تكون العينة مطاببة لمعينة الموجود في المصازن 

 أن يكون تسميم الكمية حسة طمة الصدمات المساندة 

 أن يكون التسميم في مصازن وزارة الصحة وعما نفبة المورد 
 
 دفتر تحميؿ دـ  -03
 أن يكون مصنوعة من نوع ورق ممتاز 
  ةبيض وصور بن األصل اأن يكون التبرير مكر 
   أصل100أن يكون كل دفتر مكون من 

 A4*      مباس الورق  

 أن يتم إحضار عينة لمحكم عميىا من قبل المجنة الفنية 

  التبرير ب ال  يحميىا من األتربة وال بار 20أن تكون م م  كل 

 تسميم الكمية في مصازن الصدمات المساندة وعما نفبة المورد أن يكون 

 
 الدـ سجؿ المتبرع ب -04

 أن يكون السجل مطابق لممواصفات الفمسطينية 

  جرام 80أن يكون السجل مصنوع من نوع ورق ممتاز ابيض وزن 

 أن يكون م م  كل سجل ب ال  كرتون من األعما واألسفل 

  ورقة 150أن يكون عدد ورق السجل 

 أن تكون البيانات مطبوعة في السجل بصط واضح 

 ورق السجل أن يكون رقم الصن  مطبوع عما أسفل 

 أن يكون م م  كل عشرة سجالت ب ال  يحميىا من ااتربه وال بار 

 أن يتم إحضار عينة لمحكم عميىا من قبل لمجنة الفنية 

 أن تكون العينة مطاببة لمعينة الموجود في المصازن 
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 ةأن يكون تسميم الكمية حسة طمة الصدمات المساند 

  نفبة الموردأن يكون التسميم في مصازن وزارة الصحة وعما 

 "أن يكون مباس السجل A3  29.7*42 

 
 دفتر فيشه بريدية لحسابات الصحة -05
 
 أن يكون دفتر الفيشة البريدية لحساة الصحة مطاببة لممواصفات الفمسطينية 

 أن يكون دفتر الفيشة البريدية لحساة الصحة مصنوعة من نوع ورق ممتاز 

  أصل 100ان يكون الدفتر من 

  سم 9.5*25ورق الدفتر أ ن يكون مباس 

  أن يكون مصرم من النص 

 أن يكون مطبوع رقم الصن  عما أسفل الدفتر 

 أن تكون البيانات مطبوعة بصط و اضح في الدفتر 

  التبرير ب ال  يحميىا من األتربة و ال بار 20أن يكون م م  كل 

 أن يتم إحضار عينة لمحكم عميىا من قبل المجنة الفنية 

 مية حسة طمة الصدمات المساندةأن يكون تسميم الك 

 أن يكون التسميم في مصازن الصدمات المساندة وعما نفبة المورد 
 دفتر وصفه طبية لالدويه -06

  وصفة مكونة من ثالث ورقات  أصل وصورتين 50أن يكون الدفتر من 

 " سم 20*20أن يكون الدفتر بطول وعرض 

 المصازنأن يكون ترقيم الوصفات بنرقام متسمسمة بالتنسيق م   

 أن يتم إحضار عينة لمحكم عميىا من قبل المجنة الفنية 

 أن يكون الدفتر مصنوع من نوع ورق ممتاز أبيض 

 أن يكون مدبس من الجنة بدبوسين 

 أن يكون األصل والثانية مصرومه والثالثة ثابتة 

 أن يكون ااصل أبيض والباقي ألوان      

 سفلأن يكون م م  ب ال  كرتون من األعما واأل 

  المم  ب ال  يحميىا من التم 10أن يكون م م  كل 

 أ ن تكون البيانات مطبوعة عما المم  بصط واضح 

 أن يكون رقم الصن  مطبوع عما أسفل الورق 

 ةأن يكون تسميم الكمية حسة طمة الصدمات المساند 

 دازن وزارة الصحة وعما نفبة المور أن يكون التسميم في مص 
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 ر خاص بوزارة الصحة اجدوؿ الكميات واألسع
 

 الكمية الوحدة اسـ الصنؼ الرقـ
سعر الوحدة 

 بالشيكؿ

المبمغ اإلجمالي 
 بالشيكؿ

 مالحظات

    80000 عدد ممؼ الرعاية األولية  0

    80000 عدد ممؼ طبي لممستشفيات )سري( 2

3 
سجؿ منصرؼ اليومي لصيدليات العيادات 

 بالرعاية
 120 عدد

   

    60 عدد شهري لألدوية بالرعاية األولية سجؿ المنصرؼ ال 4

    30000 عدد 66/24تذكرة مرضى العناية المركزة  5

    600 عدد دفتر فيشة بريدية لحسابات الصحة  6

    120 عدد سجؿ أسناف  7

    300 عدد سجؿ أحواؿ مرضى المستشفى 8

    300 عدد دفتر تبميغ وفاة  9

    500 عدد المخدرة لمصيدليات سجؿ األدوية المحظورة و  01

    2000 دفتر  دفتر إحالة لممرضى  00

    3500 عدد دفتر شهادات خروج مرضى 02

03 A4  3000 عدد شهادات ورؽ    

    200000 عدد ظروؼ أشعة كبيرة  04

    500000 عدد 012ظروؼ تعقيـ رقـ  15

    450000 عدد 013ظروؼ تعقيـ رقـ  06

    450000 عدد 014قيـ رقـ ظروؼ تع 07

    30000 عدد 25*08ظروؼ مراسالت  08

    1000 عدد ممؼ موظؼ ببيانات حركة موظؼ  09

    1000 عدد 21.5*9.5مذكرة مكتب عادية  21

20 A4  100000 ورقة  نموذج صرؼ دواء بنظاـ الجرعة    

    400000 عدد لممحاليؿ ورؽ ليبؿ الصؽ مطبوع  22

    20 دفتر  ج طمب وحدات الدـ ومكوناته نموذ 23

    السعر اإلجمالي بالشيكؿ

 

  مالحظة:
 مطاببتىـا لممطمـوة مـ  ااطـالع  ومـد الممطبوعات أعالج لمحكم عمأن يمتزم المناقص بتبديم عينات  يجة

 المساندة بوزارة الصحة . اإلداريةعما العينات الموجودة بدائرة الصدمات 

 
 



 08 صفحة وزارات متنوعة  لصالح مطبوعات توريد 3/2102 رقم عطاء

 

 
 
 

 ر خاص بوزارة الداخمية ) مدني (واألسعاجدوؿ الكميات 

 الكمية الوحدة الصنؼ ـ
سعر 
الوحدة 

 ؿيبالش

السعر 
االجمالي 
 بالشيكؿ

 ظاتحمال

    50000 نموذج بطاقة هوية 1
    100000 غالؼ غالؼ هوية أخضر 2
    100000 غالؼ غالؼ هوية أبيض 3
    200000 شهادة نموذج شهادة ميالد 4
    100000 نموذج والدةنموذج اشعار  5
    300000 عدد ممحؽ بطاقة هوية 6
صور  3دفتر ايصاالت قبض  نفقة أصؿ +  7

 A4وصؿ حجـ  50مكربنة يشمؿ الدفتر 
    2000 دفتر

     دفتر مخالفات مرورية  اتر ايصاالتدف 8
     شهادة شهادة تسجيؿ مولود بالخارج  9
     دفتر ة العسكرية  دفاتر ايصاالت قبض الخدمات الطبي 10
توريػػػد وطباعػػػة إيصػػػاالت قػػػبض لصػػػالح مجمػػػس  11

 القضاء األعمى بالمواصفات التالية:
 سـ 35*  25مقاس الدفتر 

ورقػة ويتكػوف مػف أصػؿ  25كؿ دفتػر يتكػوف مػف 
صػػػور مكربنػػػة ) ألػػػواف زهػػػر +  3لػػػوف ابػػػيض +

أصػػػفر +أزرؽ ثابػػػت( االصػػػؿ والصػػػورة المكربنػػػة 
ة الثالثػػػػػػة والرابعػػػػػػة االولػػػػػػى متشػػػػػػابهة والصػػػػػػور 

 المكربنتيف مختمفتيف عف االصؿ وحسب النموذج.
طباعػة واحػػد لػػوف مػػع تخػريـ مػػف الجنػػب لمورقػػات 

 عرضي لمورقات االولى والثانية فقط. 4االولى 
 7041ترقيـ الغالؼ الخارجي لمدفتر مف رقـ 

ترقيـ اإليصاالت الداخمية يبدأ مف رقـ 
176001 

  دفتر

   

12 

إيصػػػػاالت ماليػػػػة مقػػػػاس حسػػػػب توريػػػػد وطباعػػػػة 
 المواصفات التالية:

ورقػة  مخرمػة مػف  25كؿ دفتر يتكوف مػف  .1
الرأس والػورؽ األخيػرة غيػر مخرمػة مقػاس الػدفتر 

 سـ مف التخريـ. 23*  32.5

  دفتر 
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صػػػػور  3يتكػػػػوف كػػػػؿ دفتػػػػر مػػػػف أصػػػػؿ و  .2
مكربنػػػة ألػػػواف يػػػتـ تحديػػػدها بالتنسػػػيؽ مػػػع وزارة 

 المالية. 
ترقيـ خارجي يبػدأ  الدفاتر مرقمة بأرقامها مسمسمة

وكػػؿ دفتػػر يبػػدأ تػػرقيـ داخمػػي مػػف رقػػـ  2001مػػف 
 ( او حسب ما يحدد.625001)

يمتـز ويتعهد المورد بعدـ طباعة الطوابع مرة 
حسب  أخرى دوف الرجوع إلى وزارة المالية.

 العينة
     دفتر دفاتر ايصاالت بناء 13

14 

 توريػػػػد وطباعػػػػة دفػػػػاتر إرسػػػػاليات الرمػػػػؿ حسػػػػب
 المواصفات التالية: 

 سـ.    14*     20.5مقاس الدفتر  -
ورقة مخرمػة مػف الجانػب  25كؿ دفتر يتكوف مف 

 والورقة األخيرة غير مخرمة.
يتكوف كػؿ دفتػر مػف أصػؿ وثػالث صػور مكربنػة -

 أزرؽ(.-أصفر -زهري-وهي )أبيض
الدفاتر مرقمة بأرقاـ مسمسمة تػرقيـ خػارجي يبػدأ -

 01001مف رقـ 
 096251ليات في الدفاتر تبدأ مف رقـ اإلرسا-

يمتـز ويتعهد المورد بعدـ طباعة الطوابع مرة 
 أخرى دوف الرجوع إلى وزارة المالية.

  دفتر

   

    السعر االجمالي بالشيكؿ
 

 اللوازم العامة لدىالمرفقة العينة  يجب االطالع علي: مالحظة
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 يةخاص بوزارة المال جدوؿ الكميات واألسعار

 

 الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.

سعر 
الوحدة 

 بالشيكل

السعر 
اإلجمالي 

 بالشيكل

 مالحظات

1 

حسب  محضر ضبط بضائع لمجمارؾتوريد وطباعة دفاتر 
 المواصفات التالية: 

 سـ.    21.5*     29.5مقاس الدفتر   -

 .ورقة مخرمة مف الجانب 25دفتر ال يشمؿ  -

وهي  تيفمكربنوصورتيف ف أصؿ يتكوف كؿ دفتر م -
 أصفر(. -زهري -)أبيض

الدفاتر مرقمة بأرقاـ مسمسمة ترقيـ خارجي يبدأ مف رقـ  -
0110 

 5110في الدفاتر تبدأ مف رقـ  المحضر -

 511 عدد

 

  

2 

حسب  قسيمة دفع لمجمارؾتوريد وطباعة دفاتر 
 المواصفات التالية: 

 سـ.    9.5*     06.5مقاس الدفتر   -

أصؿ مصمغ بالشمع مف  ورقة 25لدفتر ا شمؿ ي  -
 الجانب.

 وهي ةمكربنوصورة غير يتكوف كؿ دفتر مف أصؿ  -
  أبيض(األصؿ لوف اصفر والصورة )

 211 عدد

 

  

3 

حسب  بياف أمتعة المسافريف لمجمارؾتوريد وطباعة دفاتر 
 المواصفات التالية: 

 سـ.    25*   07مقاس الدفتر   -

 .ف الجانب ورقة مخرمة م 25دفتر يشمؿ ال -

وهي  صور غير مكربنة 3وكؿ دفتر مف أصؿ  كوف يت -
 (.اخضر - أصفر -زهري -)أبيض

الدفاتر مرقمة بأرقاـ مسمسمة ترقيـ خارجي يبدأ مف  -
 0110رقـ 

 2510في الدفاتر تبدأ مف رقـ  المحضر -

 211 عدد

 

  

4 

حسب  إشعار حجز بضائع لمجمارؾتوريد وطباعة دفاتر 
 المواصفات التالية: 

 سـ.    21.5*   27.5قاس الدفتر  م -

 .ورقة مخرمة مف الجانب  51دفتر يشمؿ كؿ  -

وهي  صور مكربنة 3ويتكوف كؿ دفتر مف أصؿ  -
 (.اخضر - أصفر -زهري-)أبيض

الدفاتر مرقمة بأرقاـ مسمسمة ترقيـ خارجي يبدأ مف  -
 0110رقـ 

 211 عدد
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 22510في الدفاتر تبدأ مف رقـ  المحضر -

 

5 

حسب تصريح نقؿ وقود لصالح الهيئة العامة لمبتروؿ دفاتر  توريد وطباعة
 المواصفات التالية: 

 سـ.    21.5*   27.5مقاس الدفتر   -

 .ورقة مخرمة مف الجانب  21دفتر يشمؿ ال -

 -زهري-)أبيضوهي  صور مكربنة 4ويتكوف كؿ دفتر مف أصؿ  -
 (.ازرؽ -اخضر  –أصفر

يبدأ مف الدفاتر مرقمة بأرقاـ مسمسمة ترقيـ خارجي  -
 .......رقـ 

 .............في الدفاتر تبدأ مف رقـ  المحضر -

 611 عدد

 

  

6 

حسب قسيمة دفع إيرادات عماؿ توريد وطباعة دفاتر 
 المواصفات التالية: 

 سـ.    21.5*   04.5مقاس الدفتر   -

 ورقة مخرمة مف الجانب . 51دفتر يشمؿ ال -

 صور مكربنة 3ورقة أصؿ و 51يتكوف كؿ دفتر مف -
األصؿ وصورتيف و  اخضر( -أصفر  -زهري-)أبيضوهي 

 مخرمتيف مف األعمى والورقة األخيرة غير مخرمة.

الدفاتر مرقمة بأرقاـ مسمسمة ترقيـ خارجي يبدأ مف  -
 ......رقـ 

 ..........في الدفاتر تبدأ مف رقـ  القسائـ -

 611 عدد

 

  

7 

حسب  قسيمة دفع ض. ؽ. ـتوريد وطباعة دفاتر 
 التالية:  المواصفات

 سـ.   01*     07مقاس الدفتر   -

أصؿ مصمغة بالشمع  ورقة 51كؿ دفتر يتكوف مف  -
 مف الجانب.

وهي  ةمكربنوصورة غير يتكوف كؿ دفتر مف أصؿ  -
  أبيض(األصؿ لوف ازرؽ والصورة )

 751 عدد

 

  

8 

حسب  تحديد الضريبة المضافةتوريد وطباعة دفاتر 
 المواصفات التالية: 

 سـ.   01*     07ر  مقاس الدفت -

أصؿ مصمغة بالشمع  ورقة 51كؿ دفتر يتكوف مف  -
 مف الجانب.

وهي  ةمكربنوصورة غير يتكوف كؿ دفتر مف أصؿ  -
وحسب العينة  أبيض(األصؿ لوف زهري والصورة )

 المرفؽ.
 

 75 عدد

 

  

    611 عددحسب  كشؼ دوري بديؿ لضريبة القيمة المضافةتوريد وطباعة دفاتر  9
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  المواصفات التالية:
 سـ.   01.5*     07مقاس الدفتر   -

أصؿ مصمغة بالشمع  ورقة 51كؿ دفتر يتكوف مف  -
 مف الجانب.

وهي و صورة غير مكربنة يتكوف كؿ دفتر مف أصؿ  -
وحسب العينة  أبيض(األصؿ لوف ابيض والصورة )

 المرفقة.

10 

حسب  تصريح تسجيؿ لضريبة القيمة المضافةوريد وطباعة دفاتر ت
 واصفات التالية: الم

 سـ.    04.5*     20مقاس الدفتر   -

أصؿ وصورة مخـر  ورقة 51كؿ دفتر يتكوف مف  -
 األصؿ فقط مف األعمى والصورة غير مخرمة.

األصؿ وهي ) ةمكربنوصورة تكوف كؿ دفتر مف أصؿ ي -
 وحسب العينة المرفقة. (لوف ابيض والصورة ازرؽ

 311 عدد

 

  

11 

حسب  طرؼ لضريبة القيمة المضافةخمو توريد وطباعة دفاتر 
 المواصفات التالية: 

 سـ.    04.5*     21مقاس الدفتر   -

أصؿ وصورة، مخـر  ورقة 51كؿ دفتر يتكوف مف  -
 األصؿ فقط مف األعمى والصورة غير مخرمة.

األصؿ وهي ) ةمكربنوصورة يتكوف كؿ دفتر مف أصؿ  -
 وحسب العينة المرفقة. (لوف ابيض والصورة اخضر

اتر مرقمة بأرقاـ مسمسمة ترقيـ خارجي يبدأ مف الدف -
 ......رقـ 

 ..........المحضر في الدفاتر تبدأ مف رقـ  -

مرة أخرى  الدفاتريمتـز ويتعهد المورد بعدـ طباعة  -
 دوف الرجوع إلى وزارة المالية.

 311 عدد

 

  

14 

 دعوة حضور لضريبة القيمة المضافةتوريد وطباعة دفاتر 
 تالية: حسب المواصفات ال

 سـ.   04*     20مقاس الدفتر   -

اصؿ وصورة مخـر  ورقة 51كؿ دفتر يتكوف مف  -
 األصؿ فقط مف األعمى والصورة غير مخرمة.

األصؿ وهي ) ةمكربنوصورة يتكوف كؿ دفتر مف أصؿ  -
 وحسب العينة المرفقة. (لوف ابيض والصورة ازرؽ

 

 311 عدد

 

  

13 

 القيمة المضافة نموذج كشؼ دوري لضريبةتوريد وطباعة 
 حسب المواصفات التالية: 

 سـ.    9.5*     23مقاس الدفتر   -

أصؿ وصورة مخرمتيف  ورقة 51كؿ دفتر يتكوف مف  -

 051111 نموذج
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مف األربع جهات وتخريـ كمبيوتر مف جهة عمى شكؿ 
 مستطيؿ.

األصؿ وهي )وصورة مكربنة يتكوف كؿ دفتر مف أصؿ  -
 وحسب العينة المرفقة. (لوف اصفر والصورة ابيض

 

14 

نموذج كشؼ دوري لإلرجاع لضريبة القيمة توريد وطباعة 
 حسب المواصفات التالية:  المضافة
 سـ.    9.5*     23مقاس الدفتر   -

اصؿ وصورة مخرمتيف  ورقة 51كؿ دفتر يتكوف مف  -
مف األربع جهات وتخريـ كمبيوتر مف جهة عمى شكؿ 

 مستطيؿ.

األصؿ وهي )رة مكربنة وصو يتكوف كؿ دفتر مف أصؿ  -
 وحسب العينة المرفقة. (لوف اصفر والصورة ابيض

 

 31111 نموذج

 

  

15 

حسب  نموذج بواقي لألمف الجمركي بضائعتوريد وطباعة دفاتر 
 المواصفات التالية: 

 سـ.    21.5*     29.5مقاس الدفتر   -

 ورقة مخرمة مف الجانب. 51كؿ دفتر يتكوف مف  -

ؿ وصورتيف مكربنتيف وهي يتكوف كؿ دفتر مف أص -
 (.خضرأ -زهري-)أبيض

 المحضر في الدفاتر تبدأ مف رقـ مسمسؿ ........... -

 211 عدد

 

  

16 

توريد وطباعة دفاتر نموذج إشعار ضبط لألمف الجمركي حسب 
 المواصفات التالية: 

 سـ.   21.5*     29.5مقاس الدفتر   -

 ورقة مخرمة مف الجانب. 51كؿ دفتر يتكوف مف  -

كوف كؿ دفتر مف أصؿ وصورتيف مكربنتيف وهي يت -
، مع وصورة واحدة مخرمتيف األصؿ(خضرأ -زهري-)أبيض

 2:3عمؿ تخريـ يقسـ الصفحة بنسبة 

 .......... مسمسؿ المحضر في الدفاتر تبدأ مف رقـ -

 511 عدد

 

  

17 

توريد وطباعة دفاتر نموذج تسعير بضائع لألمف الجمركي حسب 
 المواصفات التالية: 

 سـ.    21.5*     29.5مقاس الدفتر   -

 ورقة مخرمة مف الجانب. 51كؿ دفتر يتكوف مف  -

يتكوف كؿ دفتر مف أصؿ وصورتيف مكربنتيف وهي  -
األصؿ وصورة واحدة  (.خضرأ -زهري-)أبيض

 مخرمتيف.

 في الدفاتر تبدأ مف رقـ مسمسؿ .......... النموذج -

 211 عدد

 

  



 24 صفحة وزارات متنوعة  لصالح مطبوعات توريد 3/2102 رقم عطاء

 

18 

لألمف الجمركي حسب  بضائع حجزتوريد وطباعة دفاتر 
 المواصفات التالية: 

 سـ.    21.5*     29.5مقاس الدفتر   -

 ورقة مخرمة مف الجانب. 51كؿ دفتر يتكوف مف  -

يتكوف كؿ دفتر مف أصؿ وصورتيف مكربنتيف وهي  -
 أصفر(. -زهري-)أبيض

 المحضر في الدفاتر تبدأ مف رقـ مسمسؿ .......... -

 211 عدد

 

  

19 

بضائع لألمف الجمركي حسب  افراج عفر توريد وطباعة دفات
 المواصفات التالية: 

 سـ.    21.5*  07مقاس الدفتر   -

 ورقة مخرمة مف الجانب. 51كؿ دفتر يتكوف مف  -

يتكوف كؿ دفتر مف أصؿ وصورتيف مكربنتيف وهي  -
 أصفر(. -زهري-)أبيض

 المحضر في الدفاتر تبدأ مف رقـ مسمسؿ .......... -

 211 عدد

 

  

20 

بضائع لألمف الجمركي حسب  تسميـوطباعة دفاتر توريد 
 المواصفات التالية: 

 سـ.    05.5*  09مقاس الدفتر   -

 ورقة مخرمة مف الجانب. 51كؿ دفتر يتكوف مف  -

يتكوف كؿ دفتر مف أصؿ وصورتيف مكربنتيف وهي  -
 أصفر(. -زهري-)أبيض

 المحضر في الدفاتر تبدأ مف رقـ مسمسؿ .......... -

 611 عدد

 

  

21 

حسب  لضريبة الدخؿتوريد وطباعة قسيمة دفع 
 المواصفات التالية: 

 سـ.   21.5*     29.5الورقةمقاس  -

 فسائـ متساوية. 3الورقة مخـر بحيث تنقسـ إلى  -

أرضية القسيمة مائية وممونة ومطبوع عميها النسر،  -
 وحسب العينة المرفقة.

 01111 عدد

 

  

22 

حسب  يبة الدخؿبالغ تزكية لضر توريد وطباعة دفاتر 
 المواصفات التالية: 

 سـ.    9*    09.5مقاس الدفتر   -

ورقة أصؿ وصورة مكربنة وهي  51يتكوف كؿ دفتر مف -
( وحسب العينة زهريوالصورة  ابيضلوف  األصؿ)

 المرفقة.

 في الدفاتر تبدأ مف رقـ مسمسؿ .......... البالغ -

 211 عدد

 

  

23 
حسب المواصفات  لضريبة الدخؿ كرت ممؼتوريد وطباعة 

 التالية: 
  5111 عدد
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 سـ.    21.5*    29.5مقاس الدفتر   -

كؿ ممؼ مطبوع عمى الوجهيف حسب العينة مع ضربة  -
 .اشتانص مف الجانب

 .جـ 311وزف المتر مربع مف الكرت  -

24 

لضريبة الدخؿ حسب  مكمفيف توريد وطباعة ممؼ
 المواصفات التالية: 

 سـ.    21.5*    29.5مقاس الدفتر   -

كؿ ممؼ مطبوع عمى الوجهيف حسب العينة مع ضربة  -
 ، والموف اخضر واسود.اشتانص مف الجانب

 جـ. 311وزف المتر مربع مف الكرت  -

 21111 عدد

 

  

  السعر اإلجمالي بالشيكل

  السعر اإلجمالي بالحرو 

 
 

 اللوازم العامة المرفقة لدىالعينة  يجب االطالع علي: مالحظة
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 خاص بوزارة النقل والمواصالت جدوؿ الكميات واألسعار

 الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.

سعر 
الوحدة 

 بالشيكل

السعر 
اإلجمالي 

 بالشيكل

 مالحظات

1 

 A4ورقة رخصة مركبة  -

 سـ  21.5*29مقاس الرخصة  -

 لوف الرخصة زهري مخرمة مف أعمى ومف أسفؿ  -
 511 عدد

 
  

2 

 تصريح سير مؤقترخصة  -

 سـ  09*31مقاس الرخصة  -

 لوف الرخصة أصفر مخرمة مف أعمى ومف أسفؿ  -
 211 عدد

 
  

3 

 رخصة مركبة حكومية -

 سـ  20*29.5مقاس الرخصة  -

  لوف الرخصة أزرؽ مخرمة مف أعمى ومف أسفؿ  -
 211 عدد

 
  

4 

 ) بالورقة (رخصة مزاولة مهنة 
 سـ  20*29.5مقاس الرخصة 

 الي لوف الرخصة برتق
 211 عدد

 
  

5 

 رصصة واسطة إبحار -

 سـ  07.5*26.5مقاس الرخصة  -

 لوف الرخصة أزرؽ مخرمة مف أسفؿ  -
 611 عدد

 
  

6 

 حجز مركبة إشعار  -

 سـ  08*05مقاس اإلشعار  -

مف أصؿ وصورتيف مكربنتيف وهي  ؿ إشعاريتكوف ك -
 (خضرأ -أصفر-)أبيض

 

 611 عدد

 

  

7 

 ) بالورقة (رخصة معدة هندسية  -

 سـ 20*29.5الرخصة  مقاس -

لوف الرخصة أبيض مطبوع عميها النسر مخرمة  -
 مف الوسط 

 751 عدد

 

  

8 

 رخصة لحيازة ورشة 
 سـ  20*  29.5مقاس الرخصة 

 لوف الرخصة أخضر فاتح مطبوع عميها نسر كبير 
 75 عدد

 
  

9 

 ) بالورقة(رخصة يافطة اختبار  -

 مطبوع عمى وجهيفسـ  20*29.5مقاس الرخصة  -

 مطبوع عميها نسر كبير لرخصة أبيض لوف ا
 611 عدد

 
  

10 
 طمب تسجيؿ مركبة

 مطبوع عمى وجهيف A4ورقة    
 

 311 عدد
 

  

    311 عدد سند بيع مركبة  - 11
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 مطبوع عمى وجهيف A4ورقة  -

 

14 
  إشعار حجز مستندات

 أصؿ + صورتيف مكربنة ) زهري وأزرؽ  04.5*09
  311 عدد

  

    051111 نموذج 5.5*03ممصؽ مركبة  13

14 
كربونة  2أصؿ +رخصة خاصة لممركبة المؤقتة 

 ) زهري وأزرؽ ( 21*08
  31111 نموذج

  

15 
 الموف أخضر أصؿ + كربونة 05.5*02أمر إفراج  -

  مخرمة مف الجانب األيسر
  211 عدد

  

16 
أصؿ + كربونة استمارة الفحص العممي لمسياقة  -

 الموف أزرؽ فاتح A4ورقة  
  511 عدد

  

17 
 راجة النارية"الفحص العممي لمسياقة "الداستمارة  -

  A4ورقة الموف أخضر فاتح  أصؿ + كربونة 
  211 عدد

  

18 
 كربونة 2أصؿ + إيداع رخصة مركبة  –طمب إلغاء 

 82.7*20 الموف بنفسجي + أصفر
  211 عدد

  

19 
مطبوع عمى  طمب رخصة لسوؽ مركبة ميكانيكية -

 21*29ر بالوسط ونسر فاتح أخض الوجهيف
  211 عدد

  

20 
 دفتر (( ورقةنموذج فحص صالحية سير مركبة  -

  20*5مخرمة مف األعمى بمسافة  20*28.7
  611 عدد

  

21 
فارغ بوجهيف أبيض + برتقالي مقاس  كرت سير -

   04.5* 4.5مخـر ب  20*04.5
  01111 عدد

  

 
 لعامةاللوازم ا المرفقة لدىالعينة  يجب االطالع علي: مالحظة

 
 
 
 
 
 
 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــسام                                  

 

ــــــ بصفتي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ووية رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموق  أدناج ــــــ 
 ــــــــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتممثاًل عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــ
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مـــن شـــروط عامـــة  3/2012المطـــروح رقـــم   .   بـــننني قـــرأت وتفىمـــت كافـــة مـــا ورد بوثـــائق العطـــاء1
 وصاصة ومواصفات وألتزم التزاما قانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .

.   كمــا ألتــزم بــنن يببــا العــرض المبــدم منــي ســار  المفعــول وا يجــوز لــي الرجــوع عنــه لمــدة ســتون 2
 يوما من تاريخ آصر موعد لتبديم العروض.

من     طمبىا يتم محالة عما بموجة العطاء الماكور أعالج والتيوكالك ألتزم بتوريد األصنا  ال.  3
التوريـد عمـا أن تكـون تمـك  أوامـراسـتالم توقيـ  العبـد و  مـن تـاريخ صـالل شـىر والـك وزارة الصـحةقبل 

 األصنا  الموردة من قبمي وفبًا لممواصفات والشروط المنصوص عميىا في واا العطاء.
 أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أ  ض ط أو إكراج .وواا إقرار وتعىد مني بالك      
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