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 السلطة الوطنية الفلسطينية

 وزارة المالية
 للوازم العامة العامة دارةاإل

 اءات المركزيةـلجنة العط
 4102/ 42  عطاء رقم

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

فعلــا الشــركات اات ااصتصــاس والمســجلة رســـميًا وتررــ  فــي المشــاركة فـــي اــاا العطــاء مراجعــة وزارة الماليـــة / 
ــ  للــوازا العامــةاإلدارة العامــة  صــ ب  فــي رــزة الرمــاب بــرو الوللــد الطــابق اقرضــي بــال ر  مــن يشــارة مــرور الطلــرانـ

رلر  شيكل( 033وثائق العطاء م ابل دفع مبلغ )أوقات الدواا الرسمي من أجل الحصوب علا كراسة المواصفات و 
 .صزينة وزارة الماليةيلا مستردة تورد 

وزارة الماليـة فـي  العامـة اللـوازا  دارةاإلآصر موعد ل بوب عروض اقسعار بالظرف المصتوا في صندوق العطاءات ب
لمظــاريب بحضــور ممثلــي وتفــتح ا  61/63/4362الموافــق  الصمــي  لــوا ظهــرمــن عشــرة  الحاديــةاــو الســاعة  زةـرــ
 الزمان والمكان .نف  ناقصلن في تالم
 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

 علا من لرسو عليه العطاء. أجرة اإلع ن في الصحب .6
كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمد لدى وزارة المالية بغزة )البنك الوطني اإلس مي( لج  يرفاق  .4

بمبلــغ  صــادر مــن بنــك البريــد التــابع لــوزارة ااتصــاات وتونولوجيــا المعلومــات معتمــد أو ســند دفــعأو بنــك اإلنتــاو 
لومــــًا مــــن آصــــر موعــــد لت ــــديا  ث ثــــلن" كتــــ ملن دصــــوب " ســــارد المفعــــوب لمــــدة  مــــن يجمــــالي العطــــاء دوار 4333

 العروض.
 رائ .وتشمل جميع أنواع الرسوا والض بالشيكلت دا اقسعار  .0
 لجنة العطاءات رلر ملزمة ب بوب أقل اقسعار. .2
 . اإلدارة العامة للوازا رلر مسئولة عن أد مبلغ ن دد لرفق مع العطاء.5



 

 

 
 

 
 
 

 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

العطــاء بعــد أن ي ــرأ اــاج الوثــائق  يعــد المنــاقس عرضــه وأســعارج علــا الجــداوب والنمــااو والوثــائق المرف ــة بــدعوة .6
ويتفها جميع ما ورد فلها ويصتا ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء وي دمها ضمن العرض كاملة علا أن لتحمل كافة 

 النتائج المترتبة علا عدا قيامه بالتدقلق وااستوماب بصورة صحيحة.

لضــريبة المضــافة وأجــور التحــزيا والتغللــب علــا أن يشــمل الســعر رســوا الجمــارك وا بالشــيكلتوتـ  أســعار العطــاء  .4
 ومصاريب الن ل والتحملل والتنزيل والت ملن وجميع الرسوا والمصاريب اقصرى.

أو التعـدلل أو الشــط  أو  يعـد المنـاقس عرضـه مطبوعــًا أو مكتوبـًا بـالحبر اقزرق أو اقسـود ف ــم ويحظـر المحـو .0
ليـــه صطـــلن متـــوازيلن بـــالحبر اقحمـــر ويعـــاد كتابـــة اإلضـــافة فـــي العـــرض وكـــل تصـــحيح مـــن اـــاا ال بلـــل لوضـــع ع

 الصوا  بالحبر اقزرق أو اقسود ويوقع بجانبه من قبل من أجرى التصوي .

ي ـدا المنـاقس عرضــه مرف ـًا بــه الوثـائق المطلوبـة مــع تـ ملن دصــوب العطـاء فـي مغلــب مغلـق ب حكــاا ويكتـ  عليــه  .2
وكـــالك اســـمه وعنوانـــه بالوامـــل ورقـــا  4362/ 42 رقـــا للمناقصـــة وزارات متنوعـــةمطبوعـــات لصـــالح عطـــاء توريـــد 

الهــاتب والفــاو  ورقــا صــندوق البريــد الصاصــلن بــه لترســل يليــه المكاتبــات المتعل ــة بالعطـــاء وعليــه تبللــــغ اإلدارة 
ت العامة للوازا / وزارة المالية صطيًا ب د تغللر أو تعـدلل فـي عنوانـه وعليـه أن يكتـ  أيضـًا اسـا الـدائرة التـي طرحـ

 العطاء وعنوانها وبص ف الك يحق للجنة العطاءات أن تهمل العرض الم دا منه.

للــوازا قبــل  العامــة ةاإلدار لــودع العــرض مــن قبــل المنــاقس فــي صــندوق العطــاءات المصصــس لهــاا الغــرض لــدى  .5
لنظـر  في صـندوق العطـاءات قبـل آصـر موعـد لت ـديا العـروض ا انتهاء المدة المحددة لالك وكل عرض ا لودع 

 فيه ويعاد يلا مصدرج مغل ًا .

من تاريخ آصـر  ستلن لوماللتزا المناقس ب ن لب ا العرض الم دا منه نافا المفعوب وا لجوز له الرجوع عنه لمدة  .1
 موعد لت ديا العروض.

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـ

مــرة ( الشــهادات والوثــائق المطلوبــة منــه واــي علــا لرفــق المنــاقس مــع عرضــه ) صاصــة ياا كــان يشــارك قوب   .6
 النحو التالي:

 .صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة وكالك السلرة الااتية للشركة 
 .السجل التجارد أو الصناعي للشركة 



 

 

 .شهادة صلو طرف من دائرة ضريبة الدصل وضريبة ال يمة المضافة 

أيــة كتالوجــات أو نشــرات أو معلومــات فنيــة تعــرف بــاللوازا  علــا المنــاقس أن لرفــق بعرضــه النســصة اقصــلية مــن .4
اا كانــت تلـك العلنـات رلــر قابلـة للن ــل  المعروضـة وكـالك ي ــدا مـع عرضـه العلنــات المطلوبـة فــي دعـوة العطـاء واا

ا يكون للجنة العطاءات عدا النظر بالعرض.  فعليه أن يحدد مكانها والوقت الاد يمكن رؤيتها فيه واا

 ن يضلب أية وثائق أو معلومات لرر  ب ضافتها ويرى أنها ضرورية  لتوضيح عرضه.يحق للمناقس أ .0

 

 
 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :

 تأمين الدخول في العطاء : .0
 صادر من بنك البريد التابع لوزارة ااتصـاات وتونولوجيـا المعلومـات معتمد للتزا المناقس أن لرفق بعرضه سند دفع

أو علا شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك لتعامل مـع السـلطة الفلسـطلنية فـي رـزة )البنـك الـوطني اإلسـ مي( 
وا لنظــر فــي أد عــرض رلــر معــزز بتــ ملن دصــوب " كتــ ملن دصــوب "  مــن يجمــالي قيمــة العطــاء دوار 4333بمبلــغ 

بعـد مـدة  المناقصلن الاد لا يحاب عللها العطـاءالعطاء ، علا أن تعاد ت ملنات الدصوب في العطاء يلا م دملها من 
أسـبوعلن مـن تـاريخ آصـر موعـد لت ــديا العـروض، وكـالك لمـن أحلـل علـلها العطــاء بعـد أن ي ومـوا بت ـديا تـ ملن حســن 

 التنفلا.
 تأمين حسن التنفيذ :  .4

)مبلــغ المحــاب عليــه ب يمــة للتــزا المتنــاقس الفــائز بالعطــاء أو بــ د جــزء مــن بنــودج بت ــديا تــ ملن حســن التنفلــا للعطــاء 
أو علــا  صــادر مــن بنــك البريــد حســ  اقصــوب معتمــد مــن يجمــالي قيمــة العطــاء والــك علــا شــكل ســند دفــع م طــوع(

شكل كفالة أو شيك بنكي صـادر مـن بنـك لتعامـل مـع السـلطة الفلسـطلنية فـي رـزة )البنـك الـوطني اإلسـ مي(  صـ ب 
مــدة ء عليــه مــن قبــل اإلدارة العامــة للــوازا علــا أن يكــون ســارد المفعــوب لــوا مــن تــاريخ تبليغــه ب ــرار يحالــة العطــا 65

، ويعــاد تــ ملن حســن التنفلــا يلــا المتعهــد بعــد تنفلــا كافــة االتزامــات المترتبــة عليــه بموجــ  طلــ  صطــي  ســريان الع ــد
يمـــة الوفالــة مـــن وزارة ت دمــه الــدائرة المســـتفلدة لــادارة العامــة للـــوازا بــاإلفراو عـــن التــ ملن )حلــ  لـــتا يصــدار شــيك ب 

 المالية(.
 تأمين الصيانة :.0

فـي حـاب تطلـ  اقمـر علـي شـكل كفالـة بنكيـة أو شـيك مصـدق صـادر عـن بنـك معتمـد لـدد ملن الصـيانة ي دا ت 
مـن  %5ت ـل عـن  وزارة المالية بغزة )البنك الوطني اإلس مي(أو سند دفع معتمد صادر عـن بنـك البريـد بنسـبة ا

المكفولة له ويعاد ااا الت ملن يلي المتعهد بعد أن ي وا بكافـة االتزامـات المترتبـة عليـه بموجـ  كتـا  قيمة اللوازا 
اا أصــل المتعهــد بت ــديا الصــيانة المطلوبــة فيحــق للجنــة العطــاءات مصــادرة قيمــة  صطــي مــن الــدائرة المســتفلدة ،واا

جراء الصيانة علي حسا  المتعهد وتحملله فروق اقسعار.  الت ملن واا
ت ـل  أ. ت دا كفالـة عدليـة فـي حـاب تطلـ  اقمـر الـك لضـمان سـوء المصـنعية لمـدة ا.ضمانة سوء المصنعية: 2

صمسة عشر بالمائة من قيمتها يا ياا ورد ص ف الـك  %65عن سنة بكامل قيمة اللوازا المضمونة مضافًا يللها 
 في العطاء .



 

 

وازا بلوازا أصرد جدلدة ص ب شهرين كحـد أقصـي ، وللجنـة  . ياا ثبت سوء المصنعية فعلي المتعهد استبداب الل
العطاءات فرض ررامة تتناس  مع مـدة اسـتبداب اللـوازا والضـرر والنف ـات الناتجـة عـن الـك ،ويعـاد احتسـا  مـدة 

 الضمانة من تاريخ ت ديا اللوازا الجدلدة .
صمسة عشر  %65شريعات ويصادر و. ياا لا لنفا المتعهد الك لتا تحصلل قيمة الضمانة كاملة بموج  الت

بالمائة من قيمة اللوازا التي ثبت سوء مصنعلتها يلرادًا  لحسا  الصزينة ويودع الباقي أمانات لشراء اللوازا علي 
 حسا  المتعهد وتحملله كافة كلفة اللوازا وأد نف ات أو ضرر للحق بالدائرة .

وعدا ظهور أد سوء وبموج  كتا  صطي من الدائرة  د. لتا اإلفراو عن الضمانة بعد ان ضاء المدة المحددة
 المستفلدة .

لتا تحصلل نسبة و  من قيمته كما 3.332عند الع د أو ااتفاق  بنسبة .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 2   
ليصبح  عن نف  الع د أو ااتفاق كرسوا طوابع يلرادات أيضًا عند اإلحالة أو الترسية علا الجهة المنفاة 3.332

 صصا من فاتورة المورد عند السداد.من قيمة الع د أو ااتفاق علا أن ت 3.330مجموع المحصل 
 رابعاً: فتح العطاءات وتقييمها:

 -:لجنة فتح المظاريف -0
مدلر عاا اللوازا العامة لجنـة فـتح مظـاريب العطـاء وت ـوا اـاج اللجنـة بفـتح العطـاءات بحضـور المناقصـلن أو  لدعو 

 -ممثللها في الزمان والمكان المحددلن في دعوة العطاء بعد اتصاا اإلجراءات التالية:
ليــه وعلــا يثبــات عــدد المظــاريب فــي محضــر فــتح المظــاريب وكــل عطــاء يفــتح مظروفــه يضــع رئــي  اللجنــة ع -أ

 مظروفه رقمًا مسلسً  علا الئة كسر اعتيادد بسطه رقا العطاء وم امه عدد العطاءات الواردة.

ثبات عدداا.  -ب  ترقيا اقوراق المرف ة مع العطاء واا

قراءة اسا م دا العطاء واقسعار وقيمة الت ملن اابتـدائي الم ـدا مـن كـل منـاقس والـك بحضـور المناقصـلن أو   -ت
 ممثللها.

يع من رئي  اللجنة وجميع اقعضاء الحاضـرين علـا العطـاء ومظروفـه وكـل ورقـة مـن أوراقـه وكـالك علـا التوق -ث
 محضر اللجنة بعد تدوين كافة الصطوات الساب ة.

 
 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -4

بدراسـة العـروض مـن يحدد مدلر عاا اللوازا العامة اقشصاس أو الجهات الـالن تتوـون مـنها اللجنـة الفنيـة التـي ت ـوا 
النــواحي الفنيــة والماليــة وال انونيــة وت ــدا توصــياتها المناســبة للجنــة العطــاءات المركزيــة بعــد أصــا المعــاللر التاليــة فــي 

 -ااعتبار:
 ا لنظر في أد عرض رلر معزز بت ملن دصوب العطاء.  -أ

فات اللـوازا المطلوبـة علـا جـدوب يعـد تدر  العروض من الناحية الفنية بحل  تحدد المعـاللر الفنيـة وف ـًا لمواصـ   -ب
لهــاج الغايــة، وتصضــع كافــة العــروض لــنف  المعــاللر مــن حلــ  التــزاا المنــاقس بعرضــه بمواصــفات وشــروط دعــوة 

 العطاء.



 

 

لؤصا بعلن ااعتبار كفاءة المناقس مـن النـاحلتلن الماليـة والفنيـة وم درتـه علـا الوفـاء بالتزامـات العطـاء وسـمعته   -ت
ي ت التي ي دمها أو الصدمة التي لوفراا وقطع الغيار وورش الصيانة و كالك كونه وكلل أو مـوزع التجارية والتسه

 لوكلل أو تاجر، وللجنة استبعاد عرض المناقس الاد ا تتوفر فيه كل أو بعض ااج المتطلبات.

 مة.تبدأ الدراسة بالعرض الاد قدا أرصس اقسعار ثا الاد لليه حتا تتا دراسة العروض الم د  -ث

ياا تـــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشـــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي اللجنـــة الفنيـــة باإلحالـــة علـــا م ـــدا أرصـــس  -ج
اقســعار و مــن حــق اللجنــة الفنيــة أن توصــي بالترســية علــا أوثــر مــن مــورد للصــنب الواحــد بــالررا مــن اصــت ف 

 اقسعار.

ســعار تنت ـل الدراسـة يلــا العـرض الـاد لليــه فـي حالـة عـدا تــوافر المتطلبـات فـي العــرض الـاد لتضـمن أرصـس اق -ح
بالســعر يلــا أن تصــل يلــا العــرض الــاد تتــوافر فيــه المتطلبــات لاحالــة علــا أن تبــلن أســبا  اســتبعاد العــروض 

 اقرصس بشكل واضح.

ياا تساوت المواصفات واقسعار والشروط والجودة المطلوبة يفضل المناقس الاد لتضمن عرضه ملـزات يضـافية  -خ
ا للمنتجــات المحليــة، ثــا المنــاقس الم ــيا بفلســطلن بصــورة دائمــة، ثــا مــدة التســليا اققــل ياا كانــت ســرعة ثــا الم ــد

 التسليا لمصلحة الدائرة المستفلدة.
 

 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
ااتفاقيـة ومـا للح هـا علا المتعهد الاد أحلل عليه العطاء استوماب يجراءات الع د الصـاس ب ـرار اإلحالـة وتوقيـع  .6

 من أوراق ومستندات بما فلها )أوامر الشراء(.
 من تاريخ است مه قمر التوريد. حس  الطل للتزا المتعهد بالتوريد  .4

ا لجوز للمتعهد أن لتنازب قد شصس آصر عن كل أو أد جـزء مـن الع ـد دون الحصـوب علـا  يان صطـي مـن  .0
 لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ق للمناقس أو المورد الرجوع علا لجنة العطاءات ب د صسارة أو ضـرر ناشـع عـن ت ـديا عرضـه فـي حالـة ا يح .2
ياا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض الم دمة يللها أو ياا لا تحل العطـاء علـا م ـدا أقـل اقسـعار أو ياا ألغـت 

 .لجنة العطاءات دعوة العطاء في أد وقت أو أد مرحلة دون اكر اقسبا 
للتـــزا المـــورد بتســـليا اللـــوازا وف ـــًا للمواصـــفات والشـــروط المتفـــق عللهـــا والـــواردة فـــي قـــرار اإلحالـــة وكـــالك العلنـــات  .5

 المعتمدة والماكورة فيه.

 
 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـسادسا

توريد ما التزا بـه فـي الموعـد المحـدد فـي الع ـد يحـق لمـدلر عـاا دائـرة ياا ت صر المتعهد عن :  فرض غرامة مالية .6
( من قيمة اللوازا التي ت صر في توريداا عن كـل أسـبوع تـ صلر %6اللوازا العامة أن يفرض ررامة مالية ا ت ل عن )

يا يشـعار صطـي وفـورد يا ياا تبلن أن الت صلر في التوريد ناجا عن قوة قاارة ، وفي جميع اقحواب علـا المتعهـد ت ـد
 يلا الجهة المصتصة بالظروف واقسبا  التي أدت يلا الت صلر في التوريد أو منعته من الك وت ديا ما لثبت الك.



 

 

ياا نكـل المتعهـد عـن تنفلـا التزاماتـه بمـا فيـه التزامـه بالتوريـد أو قصـر فـي الـك أو  : الشراء على حسـا  المتعهـد .4
ا العامــــة يصــــدار ال ــــرار بشــــراء اللــــوازا الملتــــزا بهــــا المتعهــــد بــــنف  الصصــــائس تــــ صر يحــــق لمــــدلر عــــاا دائــــرة اللــــواز 

والمواصفات من أد مصدر آصر علا حسا  ااا المتعهد ونف تـه مـع تحمللـه فـروق اقسـعار والنف ـات اإلضـافية وأيـة 
ة يلـا أد ينـاار وا صسائر أو مصاريب أو عطل أو ضرر للحق بالدائرة المستفلدة أو دائـرة اللـوازا العامـة دون الحاجـ

 يحق للمتعهد ااعتراض علا الك.
: وانـا يحـق للجنـة العطـاءات التـي أحالـت استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماته أو إلغاء العقد المبرم معـه .0

العطاء اتصاا اإلجراءات ال زمة بحق المتعهد بما فـي الـك مصـادرة قيمـة التـ ملن الم ـدا مـن المتعهـد أو أد جـزء منـه 
 بشكل لتناس  مع قيمة اللوازا رلر الموردة ويعتبر المبلغ في ااج الحالة يلرادًا للصزينة العامة.

وفــي جميــع اقحــواب يحــق لــدائرة اللــوازا العامــة تحصــلل اقمــواب المســتح ة لهــا فــي امــة المنــاقس أو المــورد مــن  .2
 ؤسسات الحكومية أو من كفااتها.اقمواب المستح ة لالك المناقس أو المورد لدى الوزارات والهلئات والم

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

ـــه وديـــًا   -أ ـــتا حل ـــود الع ـــد فل ـــود الســـاب ة أو مـــن بن ـــد مـــن البن فـــي حـــاب حـــدو  أد صـــ ف لنشـــ  عـــن تفســـلر أد بن
 بالتفاوض.

لومًا من بـدء مفاوضـتهما للوصـوب يلـا حـل حـوب أد صـ ف لتعلـق بالع ـد يحـق  03ياا لا لتمكن الطرفان ص ب  -ب
مــن الطــرفلن حــل الصــ ف بــاللجوء يلــا المحكمــة المصتصــة وتطبلــق ال ــوانلن واقنظمــة المعمــوب بهــا فــي منــاطق قد 

 السلطة الوطنية الفلسطلنية بهاا الش ن.

 
 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

ا استعمل المناقس الغش أو الت ع  في معاملته أو ثبت عليه أنه شرع أو قاا بنفسـه أو بواسـطة رلـرج بطريـق اي .6
مباشــر أو رلــر مباشــر علــا رشــوة أحــد مــوظفي أو مســتصدمي الســلطة أو علــا التواطــؤ معــه يضــرارًا بالمصــلحة 
للغــي ع ــدج فــي الحــاب ويصــادر التــ ملن مــع عــدا اإلصــ ب بحــق الــوزارة المطالبــة بالتعويضــات المترتبــة علــا الــك 

للسـلطة الوطنيـة الفلسـطلنية اـاا فضً  عن شط  اسمه من بلن المناقصلن وا يسمح له بالـدصوب فـي مناقصـات 
 فضً  عن اتصاا اإلجراءات ال ضائية ضدج عند ااقتضاء.

ياا أفلـ  المنـاقس أو المـورد يحـق للجنـة العطـاءات يلغـاء التعاقـد معـه دون اللجـوء لل ضـاء وكـالك مصـادرة مبلـغ  .4
 الت ملن ك لراد عاا للصزينة العامة.

ع ـد  المبـرا معـه أو مـا تب ـا منـه  بتوجيـه كتـا  للورثـة يفلـد بـالك دون ياا توفا المناقس أو المـورد جـاز يلغـاء ال .0
 الحاجة يلا استصدار حكا قضائي ي ضي بالك مع رد مبلغ الت ملن في ااج الحالة.

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 ةـــروط الخاصـــشال

 

 . للتزا المناقس بت ديا مطبوعات اات جودة عالية .1

 االتزاا بالتوريد بالنوعيات والوميات واقسعار ص ب مدة المناقصة.  .2

يكت  علي كل علنـة اسـا الشـركة ورقـا بحل  ، لج  أن للتزا المناقس بت ديا علنات لول صنب مطلو  له علنة  .3
 الصنب في كراسة العطاء ولن ت بل العلنات ياا لا تون معرفة.

 كافة أنواع الرسوا والضرائ .السعر بالشيكل ويشمل الن ل والتوصلل و  .4
 .لج  أن توون المطبوعات الم دمة مطاب ة للمواصفات والم الي  الفلسطلنية .5

لادارة العامة للوازا العامة/وزارة المالية الحق في الت ود من مطاب ة المواد للمواصفات والم الي  الفلسطلنية بـالطرق  .6
 ت وما لتبعها علي حسا  ونف ة المورد.التي ترااا مناسبة وان توون يجراءات تلك الفحوصا

 يحق لوزارة الصحة رفض أد مادة كاملة أو أد جزء منها في حاب مصالفتها للمواصفات التي تا ااتفاق عللها. .7
علـي المــورد االتــزاا بتوريــد المــواد المت اعـد عللهــا فــي الصــدمات المســاندة بـوزارة الصــحة بغــزة أو الجهــة التــي تحــدداا  .8

للشــروط والمواصــفات الــواردة فــي المناقصــة متضــمنًا الن ــل والتحملــل والتنزيــل ومــا لترتــ  علــي عمليــات  الــوزارة طب ــاً 
 التوريد من نف ات بالغة ما بلغت أو مصاريب علي نف ته الصاصة.

سوف لتا ترسية أصناف المناقصة بالتجزئة علي أسا  أقل اقسعار والمطابق للمواصفات المطلوبة ولوزارة الصحة  .9
مــن يجمــالي الوميــة المتعاقــد عللهــا لمجــرد يشــعار  %45فــي زيــادة الوميــات المتعاقــد عللهــا أو صفضــها بنســبة  الحــق

المورد برربتهـا فـي الـك وبـنف  شـروط ومواصـفات وأسـعار التوريـد الـواردة فـي الع ـد لوـل أو بعـض اقصـناف صـ ب 
 فترة التعاقد.

في حاب امتناعه أو عرقلته للتوريد بما يم  بمصـلحة وزارة في حاب مصالفة المورد لول أو بعض شروط التعاقد أو  .11
الصـحة أو يعــرض مصـالحها للضــرر يحـق لــوزارة الماليـة مصــادرة كفالـة حســن التنفلـا والرجــوع عليـه بــالتعويض عــن 
كل عطل أو ضرر لحق بها كما أن لها الحق في الحصوب علي المواد التي لتصلب المـورد عـن توفلراـا مـن المـورد 

لغـاء التعاقـد مـع ودفـع فـروق اقسـعار مضـافًا الاد لل يه في السعر او الشراء بـالطرق التـي ترااـا مح  ـة لمصـلحتها واا
مصــاريب يداريــة مــن ضــمانته البنكيــة ولــي  للمــورد الــاد صــالب أد شــرط مــن شــروط التعاقــد أو تصلــب  %63يللهــا 



 

 

البة باسترداد كفالة حسن التنفلا أو المطالبة عن أو عرقل عمليات التوريد الحق في المطالبة ب ية تعويضات أو المط
بفروق اقسعار ياا تمكنت الوزارة من توفلر تلك المواد بسـعر أقـل مـن سـعر المناقصـة الـاد تـا التعاقـد بموجبـه وفـي 
 حاب عدا كفاية الضمانة لتغطية فروق اقسعار لوزارة المالية الحق في صصا أد مبالغ تتب ي من مستح اته لدلها.

الدفع المورد ل اء ما قاا بتوريدج من مواد طب ًا للشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة ص ب ث ثون لومًا مـن يكون  .11
تــاريخ ت ــديا الفــواتلر واقوراق الدالــة علــي تمــاا وحســن التوريــد طب ــًا للشــروط والمواصــفات الــواردة بصــحيفة الشــروط 

 والمواصفات .

 المدة المحددة له بما لتناس  والمصلحة العامة. يحق للجنة العطاءات تمدلد العطاء عن .12

 العلنات والمواصفات للمطبوعات لتا طلبها وتحدلداا من وزارة الصحة. .13
 

 ر خاص بوزارة الصحةيات واألسعامجدول الك

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 
 بالشيكل

المبلغ 
اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

    1 عدد سجل كشك وادة  0

    1 عدد ملب الطفل اكور 4

    1 عدد ملب الطفل أنثا 0

    1 ورقة صرف دواء بنظاا الجرعة نمواو  A3نمواو  2

    1 دفتر دفتر يحالة للمرضا 2

    1 عدد شهادة تطعيا دولية  6

    1 عدد A4شهادات ورق  4

    1 عدد طل  تحضلر جرعات ع و كيماود  8

    1 عدد ظروف أشعة كبلرة ناللون  9

    1 عدد 630ظروف تع يا رقا  01

    1 عدد 634ظروف تع يا رقا  00

    1 عدد ورقة للبل اصق مطبوع للمحاللل  04

    1 ورقة  ملب الرعاية اقولية  00

    1 عدد دفتر وصفات مصدرة حكومية وصاصة  02

    1 عدد 04*24ظروف مراس ت  02

    1 عدد بطاقة مريض مزمن  06

    1 عدد ملف رعاية حامل  04



 

 

 

 مالحظة:
 مطابقتهـا للمطلـو  مـع اعطـالى علـى  ىمـد ىيج  أن يلتزم المناقص بتقـديم عينـات للمطبوعـات أعـالح للحكـم علـ

 المساندة بوزارة الصحة . اإلداريةالعينات الموجودة بدائرة الخدمات 

  ورقECG . حس  العينة الموجودة بمخازن وزارة الصحة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 HEWLETT PACKARD M 1709 A book 
1    

09 E.C.G Cardilin Spa 6/7.5 cm book 1    

41 
Paper E.C.G 6 Channel 

210*280*200 mm for cardioline – 

delta 60 plus 

book 

1 
   

40 
Paper E.C.G   ,pre – grided thermal  ,

200perforate z- fold pages – sise 

a(8.5*11) or A4 (210*297MM)-f 

book 

1 
   

44 E.C.G 6 Channel 8 cm roll 
1    

40 Welch allyn 21*28 cm book 1    

42 Avalon f m 30 book 1    

42 Econet modicalel smart 3 

152mm*30m 

 لفة
1 

   

    السعر اإلجمالي بالشيكل

  السعر اعجمالي بالحروف



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ر خاص بوزارة الداخلية ) مدني (جدول الكميات واألسعا
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة الصنف م
 بالشيكل

السعر 
اعجمالي 
 بالشيكل

 ظاتحمال

    1 نموذج أخضر  بطاقة هوية 1
    1 غالف غالف هوية أخضر 2
    1 غالف )شفاف( غالف هوية أبيض 3
    1 شهادة ميالدنموذج شهادة  4
    1 نموذج نموذج إشعار وعدة 5
    1 عدد ملحق بطاقة هوية 6
    1 شهادة شهادة تسجيل مولود بالخارج  7
    1 غالف غالف هوية أزرق  8
     1 نموذج بطاقة هوية برتقالي  9
    1 دفتر فلس  251دفاتر طوابع إيرادات فئة توريد وطباعة  11

    1 دفتر فلس  511دفاتر طوابع إيرادات فئة توريد وطباعة  11

    1 دفتر دينار  1دفاتر طوابع إيرادات فئة توريد وطباعة  12

    1 دفتر دينار   2دفاتر طوابع إيرادات فئة توريد وطباعة  13

    1 دفتر دينار   3دفاتر طوابع إيرادات فئة توريد وطباعة  14

    1 دفتر دينار   5دفاتر طوابع إيرادات فئة توريد وطباعة  15

    1 دفتر دينار   7دفاتر طوابع إيرادات فئة توريد وطباعة  16

     السعر اإلجمالي بالشيكل 



 

 

  السعر اعجمالي بالحروف 
 

 : يجب االطالع على العينة المرفقة لدى اللوازم العامة.مالحظة

 

 مالحظة :

 . طابع على أن يكون ورق مصمغ 61كل ورقة عبارة عن  A4ورقات  01يشمل الدفتر الواحدة عدد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 بوزارة الماليةجدول الكميات واألسعار الخاص 

 
    

 الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.
سعر الوحدة 

 بالشيكل

السعر اإلجمالي 
 بالشيكل

1 
 51صور مكربنة يشمل الدفتر  3دفتر إيصاعت قبض  نفقة أصل + 

   0 دفتر A4وصل حجم 

   0 دفتر دفاتر إيصاعت مخالفات مرورية  2

3 

مقاس الدفتر دفاتر إيصاعت قبض الخدمات الطبية العسكرية  
ايصال متسلسل حس   25يشمل الدفتر  13.5*13.8

 المواصفات في العرض.
   0 دفتر

4 

وطباعة إيصاعت قبض لصالح مجلس القضاء األعلى بالمواصفات  توريد
 التالية:

 سم 35*  25مقاس الدفتر 
صور مكربنة  3ورقة ويتكون من أصل لون ابيض + 25كل دفتر يتكون من 

متشابهة  األولىوالصورة المكربنة  األصل) ألوان زهر + أصفر +أزرق ثابت( 
 وحس  النموذج. األصلوالصورة الثالثة والرابعة المكربنتين مختلفتين عن 
عرضي للورقات  4 األولىطباعة واحد لون مع تخريم من الجن  للورقات 

 والثانية فقط. األولى

   0 دفتر

5 

 توريد وطباعة إيصاعت مالية مقاس حس  المواصفات التالية:
ورقة  مخرمة من الرأس والورق األخيرة غير  25كل دفتر يتكون من  .1

 سم من التخريم. 23*  32.5مخرمة مقاس الدفتر 
صور مكربنة ألوان يتم تحديدها  3يتكون كل دفتر من أصل و  .2

 بالتنسيق مع وزارة المالية. 
 وصوعت متسلسلة 5تشمل الصفحة الواحدة 

   0 دفتر

6 

 توريد وطباعة دفاتر إرساليات الرمل حس  المواصفات التالية: 
 سم.    14*     21.5مقاس الدفتر  -

 ورقة مخرمة من الجان  والورقة األخيرة غير مخرمة. 25كل دفتر يتكون من 
-أصفر -زهري -يتكون كل دفتر من أصل وثالث صور مكربنة وهي )أبيض -

 أزرق(.
طباعة الطوابع مرة أخرى دون الرجوى إلى وزارة يلتزم ويتعهد المورد بعدم 

 المالية.

   0 دفتر

وصــل   25يشــمل الــدفتر   A4طباعــة وتوريــد دفتــر ســند تحصــيل نقــدا حجــم  4
   1 دفتر صور مكربنة  ويحمل أرقام تسلسلية 4أصل + 

طباعة وتوريد دفاتر إيصاعت سـلف للشـئون الماليـة واإلداريـة أصـل + صـورة  8
   1 دفتر جم يحمل أرقام تسلسلية. A4  81مقاس الدفتر 

جـم مطبـوى أزرق A4 81طباعة وتوريد ايصاعت دفع محوسبة وورق مقاس  9
متدرج وجه واحد مخرمة افقي بحيث تقسم الورقة الى ثالثة اقسام متساوية ع 

 تحمل أرقام متسلسلة / تخريم ليزر 
 ) المضافة(

 

   1 دفتر



 

 

جـم مطبـوى فـرز  A4 81طباعة وتوريد إيصاعت دفع محوسبة وورق مقـاس  01
واحد وجه واحد مخرمة افقي بحيث تقسم الورقة الـى ثالثـة اقسـام متسـاوية ع 

 تحمل أرقام متسلسلة / تخريم ليزر 
 ) الدخل(

   1 ورقة

جـم مطبـوى فـرز A4  81طباعة وتوريد إيصاعت دفع محوسبة وورق مقـاس  00
واحد وجه واحد مخرمة افقي بحيث تقسم الورقة الـى ثالثـة اقسـام متسـاوية ع 

 تحمل أرقام متسلسلة / تخريم ليزر 
 ) الجمارك(

   1 ورقة

 توريد وطباعة ايصاعت حجز بضائع حس  المواصفات التالية : 04
ورقة مخرمة مـن الـرأس والورقـة اعخيـرة غيـر مخرمـة  25كل دفتر يتكون من 

يتكــون كــل دفتــر مــن أصــل + صــورة مكربنــة تحمــل أرقــام  A4مقــاس الــدفتر 
 تسلسلية .

   1 ورقة

00 

 
 2يتكــون مــن أصــل +  A4طباعــة وتوريــد دفتــر حصــر كميــات مقــاس الــدفتر 

   1 دفتر وصل 25صورة مكربنة ويحمل أرقام متسلسلة ويشمل الدفتر الواحد 

 3يتكــون مــن أصــل +  A4طباعــة وتوريــد دفتــر ســند جمركــي مقــاس الــدفتر  02
   1 دفتر وصل 25صور مكربنة يحمل أرقام متسلسلة يشمل الدفتر الواحد 

 4يتكون مـن أصـل + A5طباعة وتوريد دفتر تصريح نقل وقود مقاس الدفتر  02
   1 دفتر وصل 25صور مكربنة  ويحمل أرقام تسلسلية يشمل الدفتر 

 طباعة وتوريد دفتر اذن دخول الشريط الحدودي " منطقة المحروقات" 06
يتكـون مـن أصـل +صـورة مكربنـة ويحمـل الـدفتر أرقـام  A5دفتر مقاس 

 وصل 25متسلسلة  ويتكون الدفتر من 
   1 دفتر

 دفتر أمر دفع مخصص لإلدارة العامة لتسجيل األراضي والعقارات  04
 وصل يحمل ارقام تسلسلية 25صورة مكربنة عدد اعيصاعت  2أصل + 

 22*17مقاس الدفتر 
   1 دفتر

 لإلدارة العامة ألمالك الحكومةأمر دفع مخصص  08
يحمــل ارقــام متسلســلة مقــاس   25صــور مكربنــة عــدد اعيصــاعت  3أصــل + 
 سم 23*15الدفتر 

   1 دفتر

09 

 
جــم مطبــوى فــرز لــون وجــه واحــد مخرمــة A4/81طباعــة وتوريــد ورق مقــاس 

افقي بحيث تقسم الورقة الى ثالت اقسام متسـاوية ع تحمـل ارقـام متسلسـلة / 
 ليزر )الجمارك(تخريم 

   1 ورق 

جــم مطبــوى فــرز لــون وجــه واحــد مخرمــة A4/81طباعــة وتوريــد ورق مقــاس  41
افقي بحيث تقسم الورقة الى ثالت اقسام متسـاوية ع تحمـل ارقـام متسلسـلة / 

 تخريم ليزر )الدخل(
   1 ورق 

 طباعة وتوريد دفتر سند صرف نثرية: 40
+صـورتين مكـربتين يبـدأ التسلسـل سم يتكون من اصـل 14*12مقاس الدفتر 

 1من رقم
 وصل 25يشمل الدفتر 

   1 دفتر

 دفتر فك حجز مؤقت خاص باعدارة العامة للبترول  44
A5   + صورة 2اعصل 

   1 دفتر

   1 دفتر طباعة وتوريد ايصاعت مالية لصالح ديوان القضاء الشرعي: 40



 

 

 A4مقاس الدفتر  -
 صور مكربنة يحمل ارقام متسلسلة4اصل + -
 النسخة اعصلية +اعولى والثانية والثالثة مخرمة -
 وصل 25يشمل الدفتر الواحد  -

 
 اذن خروج بضائع للمشروى القطري: 42

 صور مكربنة , يحمل ارقام متسلسلة3اصل +  -
 سم 15*21مقاس الدفتر  -

   1 دفتر

 دفتر سندات ادخال: 42
 متسلسلةنسخ , يحمل ارقام  4, اصل + A4مقاس الدفتر 

   1 دفتر

 توريد وطباعة دفاتر ايصاعت حس  المواصفات التالية: 46
ورقــة مخرمــة مــن الــرأس والورقــة األخيــرة غيــر  25_ كــل دفتــر يتكــون مــن  1

 سم من التخريم 23*32.5مخرمة مقاس الدفتر 
 صور مكربنة 3_ يتكون كل دفتر من أصل و 2

وكل دفتر يبدأ ترقيم داخلي مـن  الدفاتر مرقمة وأرقامها متسلسلة ترقيم خارجي
 رقم .... او حس  ما يحدد

 تشمل الورقة الواحدة خمسة ايصاعت متسلسلة
 

   1 دفتر

 توريد وطباعة ايصاعت دفع محوسبة حس  المواصفات التالية: 44
 جم مطبوى ازرق متدرج وجه واحد A4 \81ورق مقاس  -
 مخزمة افقي بحيث تقسم الورقة الى ثالث اقسام متساوية  -
 ع تحمل ارقام متسلسلة او مكربنة -
 تخريم ليزر -

   1 ورق 

 توريد وطباعة ايصاعت دفاتر حجز بضائع مقاس حس  المواصفات التالية: 48
ورقــة مخرمــة مــن الــرأس والورقــة األخيــرة غيــر  25_ كــل دفتــر يتكــون مــن 1

 A4مخرمة مقاس الدفتر 
صـور مكربنـة الـوان يـتم تحديـدها بالتنسـيق  3_ يتكون كل دفتر من اصـل و2

 مع وزارة المالية
الدفاتر مرقمة وارقامها مسلسلة ترقيم خارجي وكل دفتر يبـدأ تـرقيم داخلـي مـن 

 رقم ... او حس  ما يحدد

     1 دفتر

 جم  121لميع  طباعة دفاتر تذاكر معبر رفح الدولي )فرز لون( ورق خرومو 49
ـــدفتر  ـــاس ال ـــدفتر  16*8.5مق وصـــل  51ســـم مـــع تخـــريم جـــانبي يشـــمل ال

 متسلسل أصل + كع  حس  العينة.
   1 دفتر

 صور مكربن متسلسل  4طباعة دفاتر سندات ايداى بنكي أصل +  01
 A4وصل حجم  25الدفتر 

   1 دفتر

صور مكـربن تبـدأ  3طباعة دفاتر ارساليات لمركز وقود كرم ابو سالم أصل +  00
 من الرقم )       ( 
 ارسالية 25كل دفتر يحتوي على 

 سم 21*12مقاس الدفتر 

   1 دفتر

   1 دفتر شيكل  1دفاتر طوابع إيرادات فئة توريد وطباعة  04



 

 

 
 : يجب االطالع على العينة المرفقة لدى اللوازم العامةمالحظة
 46حتى رقم  09بالنسبة للبنود من رقم  : مالحظة

ويتم التخريم بين كل طابع وأخر ويحمل أرقام متسلسلة على أن يكون  طابع  61كل ورقة عبارة عن  A4ورقات  01يشمل الدفتر الواحدة عدد 
 نوعية الورق مصمغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1 دفتر شيكل  2دفاتر طوابع إيرادات فئة توريد وطباعة  00

   1 دفتر شيكل  3دفاتر طوابع إيرادات فئة توريد وطباعة  02

   1 دفتر شيكل  4دفاتر طوابع إيرادات فئة توريد وطباعة  02

   1 دفتر شيكل  5دفاتر طوابع إيرادات فئة توريد وطباعة  06

   1 دفتر شيكل  6دفاتر طوابع إيرادات فئة توريد وطباعة  04

   1 دفتر شيكل  9دفاتر طوابع إيرادات فئة توريد وطباعة  08

   1 دفتر شيكل  11دفاتر طوابع إيرادات فئة توريد وطباعة  09

   السعر اإلجمالي بالشيكل 

  السعر اإلجمالي بالحروف 



 

 

 
 
 
 
 
 

 خاص بالمحاكم الشرعيةجدول الكميات واألسعار 

 

 السعر اإلجمالي سعر الوحدة الكمية الوحدة الصنف المطلو  م

مصمغة بالشمع  ورقة 111دفتر حجة عزوبة عن النفس يتكون من  1
     211 دفتر جم( 81) وزن , A4من األعلى حجم 

مصمغة ( ورقة 111)يتكون من  حجة عزوبة عن الغيردفتر  2
     211 دفتر جم( 81)وزن , A4بالشمع من األعلى حجم 

مصمغة ( ورقة 111)من حجة خلو موانع شرعية لمطلقة دفتر  3
     51 دفتر جم( 81) وزن , A4حجم , بالشمع من األعلى

مصمغة ( ورقة تلزيق, 111حجة خلو موانع شرعية لشا  )دفتر  4
     51 دفتر جم( 81) وزن , A4حجم , بالشمع من األعلى

 A4 بالشمع األعلى حجم( ورقة مصمغة 111دفتر حجة إعالة من ) 5
     51 دفتر جم 81وزن 

حجم , مصمغة بالشمع من األعلى( ورقة 111)من حجة محرم دفتر  6
A4 , 111 دفتر جم( 81) وزن     

مصمغة بالشمع من ( ورقة 111)من حجة نفقة قاصرين دفتر  7
     51 دفتر جم( 81) وزن , A4حجم , األعلى

, مصمغة بالشمع من األعلى( ورقة 111)من حجة تصحيح دفتر  8
     31 دفتر جم( 81) وزن , A4حجم 

مصمغة ( ورقة 111)من حجة تصحيح اسم في عقد الزواج دفتر  9
     31 دفتر جم( 81) وزن , A4حجم , بالشمع 

مصمغة بالشمع من ( ورقة 111)من حجة وعية تثبيت أ  دفتر  11
     31 دفتر جم( 81) وزن , A4حجم , األعلى

, مصمغة بالشمع من األعلى( ورقة 111)من حجة تخارج عام دفتر  11
     31 دفتر جم( 81) وزن , A4حجم 

مصمغة بالشمع من ( ورقة 111)من حجة إقرار بالزوجية دفتر  12
     31 دفتر جم( 81) وزن , A4حجم , األعلى

حجم , مصمغة بالشمع من األعلى( ورقة 111)من حجة إقرار دفتر  13
A4 , 31 دفتر جم( 81) وزن     

مصمغة بالشمع ( ورقة 111)من حجة إذن بيع أموال قاصرين دفتر  14
     31 دفتر جم( 81) وزن , A4حجم , من األعلى

مصمغة بالشمع من ( ورقة 111)من حجة عدم ممانعة دفتر  15
     31 دفتر جم( 81) وزن , A4حجم , األعلى



 

 

16 
مصمغة بالشمع ( ورقة 111)من مذكرة تبليغ للغيبة والضرر دفتر 

 جم( 81) وزن , A4حجم , من األعلى
 تخريم من الوسط ) تشانص(

 31 دفتر
   

 

17 
مصمغة بالشمع ( ورقة 111)من مذكرة تبليغ قرار استئنافي دفتر 

 جم( 81) وزن , A4حجم , من األعلى
 تخريم من الوسط ) تشانص(

 31 دفتر
   

 

مصمغة بالشمع من ( ورقة 111)من بحث وتحر مخاتير دفتر  18
     31 دفتر جم( 81) وزن , A4حجم , األعلى

19 
حجم , مصمغة بالشمع من األعلى( ورقة 111)من بحث وتحر دفتر 
A4 , جم( 81) وزن 

 تخريم من الوسط ) تشانص(
 31 دفتر

   
 

حجم , األعلىمصمغة بالشمع من ( ورقة 111)من سند تبليغ دفتر  21
A4 , 211 دفتر جم( 81) وزن     

مصمغة بالشمع من ( ورقة 111)من عئحة استئناف قضية دفتر  21
     31 دفتر جم( 81) وزن , A4حجم , األعلى

22 
, مصمغة بالشمع من األعلى( ورقة 111)من إعالن خصوم دفتر 
طباعة على الوجهين, تخريم من الوسط )  جم( 81) وزن , A4حجم 

 تشانص(
 211 دفتر

   
 

, مصمغة بالشمع من األعلى( ورقة 111)من إعالن وراثة دفتر  23
     31 دفتر جم( 81) وزن , A4حجم 

حجم , مصمغة بالشمع من األعلى( ورقة 111)من ورق ضبط دفتر  24
A4 , 311 دفتر جم( 81) وزن     

25 
مصمغة بالشمع ( ورقة 111)) تبليغات شرعية (من  دفتر مراسالت 

 جم( 81) وزن , A4حجم , من األعلى
 تخريم من الوسط ) تشانص( 

 111 دفتر
   

 

مصمغة بالشمع ( ورقة 111)من دفتر تقرير يومي لتحصيل األموال  26
     51 دفتر جم( 81) وزن , A4حجم , من األعلى

 48(ورقة + جلدة تدبيس المقاس 111) من دفتر يومية مالية كبير  27
     21 دفتر 34×

( ورقة مصمغة بالشمع من األعلى 111دفتر سجل عدد صفحة من ) 28
     111 دفتر جم 81وزن  A4حجم 

29 

( عقد كل 25عبارة عن: )ورقة ( 111) يتكون من  عقد الزواجدفتر 
جميعها غير  ( نسخ, ثالث نسخ مخرمة والرابعة ثابتة14عقد من )

 34المقاس,  , وكل عقد يحمل رقمًا مسلسالً جم  111مكربنة وزن 
 .سم,الشعار ملون 24× 
 

 411 دفتر

   

 

31 

 ( عقد25عبارة عن ) ( ورقة111) يتكون من  شهادات طالقدفتر 
( نسخ ثالث نسخ مخرمة, والرابعة ثابتة, وكل عقد 14كل عقد من )

سم , الشعار ملون  17×  25يحمل رقمًا مسلساًل, يبدأ المقاس 
 جم  111,

 111 دفتر

   

 



 

 

مطبوى عليه باألسود سم  35*51لون مقاس أملفات قضايا : أصفر  31
 جم211من الوجهين, وزن 

     12111 ملف

( ورقة مصمغة بالشمع من 111دفتر عئحة استئناف قضية من ) 32
 جم 81وزن  A4األعلى حجم 

     31 دفتر

   السعر اعجمالي بالشيكل 
  السعر اعجمالي بالحروف 
 
 

 خاص بوزارة االتصاالتجدول الكميات واألسعار 

 

 الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف 
 الكمية
 بالفرخ

سعر الوحدة 
 بالشيكل

السعر 
اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

1 
 

 سم 19سم *12طوابع بريدية  مقاس الفرخ  
 حس  المواصفات التالية :

-111ورق خرومــــــــو لميــــــــع مصـــــــــمغ وزن  -
 جرام الطباعة115

 فرز لون مخرم  -
طوابــع يــتم التخــريم بــين  11يتكــون الفــرخ مــن   -

 كل طابع و آخر

 عدد

0111    

2111    

6111 

 

  

2 

 سم 12سم *9بريدية  مقاس  بطاقة 
 :حس  المواصفات التالية 

-111وزن لميــــــــع مصــــــــمغ  ورق خرومـــــــو  -
 .مخرمغير جرام الطباعة فرز لون 115

 

 عدد

0111    

2111    

6111 
 

  

3 
 

 لالصدار)مظروف(مغلف يوم اول 
 :حس  المواصفات التالية 

 سم  23*11ابعاد المظروف  -
 الطباعة فرز لون  -

 عدد

211    

411    

0111  
  

4 

 سم 11سم *31مقاس  شهادة ميالد الطابع 
 :حس  المواصفات التالية 

 جرام211ورق خرومو لميع وزن  -
 الطباعة فرز لون   -
 

 

 عدد

011    

211 

 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

5 

صــور  3دفــع أصــل + –طباعــة دفــاتر ســندات قــبض 
 سم  14سم *21وصل  25مكربنة كل دفتر 

 دفتر

211 

 
  

6 

ســم 11داخلــي )علــم وصــول( شــعار تســليم /اســتالم ا
 جم 181سم تخريم جانبي  * ورق 16*
  وجهين لون البطاقة أصفر 
  طباعة وجه واحد 
  المطلو  بطاقات دون تسلسل دون دفاتر 

 عدد

01111 

 

  

7 

شـــــهادة مـــــيالد طـــــابع جســـــر بـــــا  المغاربـــــة حجـــــم 
ــون( طباعــة 11*31 ــرز ل ــع )ف ســم ورق خرومــو لمي

 على الوجهين 

 شهادة

011 

 
  

8 

ــيم حجــم  ــى  11*23مغلــف عــام التعل ســم مطبــوى عل
 الوجه فرز لون 

 ظرف

411 

 
  

9  

سـم مطبـوى  11*23مغلف جسر با  المغاربـة حجـم 
 على الوجه فرز لون 

 ظرف

411 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاص بوزارة النقل والمواصالت جدول الكميات واألسعار

 

 الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.

سعر 
الوحدة 

 بالشيكل

السعر 
اإلجمالي 

 بالشيكل

 مالحظات

1 

 A4رخصة مركبة ورقة  -

 سم  41.2*49مقاس الرخصة  -

 لون الرخصة زهري مخرمة من أعلى ومن أسفل  -
 0 عدد

 
  

2 

 رخصة تصريح سير مؤقت -

 سم  09*01مقاس الرخصة  -

 لون الرخصة أصفر مخرمة من أعلى ومن أسفل  -
 0 عدد

 
  

3 

 رخصة مركبة حكومية -

 سم  40*49.2مقاس الرخصة  -

 لون الرخصة أزرق مخرمة من أعلى ومن أسفل   -
 0 عدد

 
  

4 

 رخصة مزاولة مهنة ) بالورقة (
 سم  40*49.2مقاس الرخصة 

 لون الرخصة برتقالي 
 0 عدد

 
  

5 

 رخصة واسطة إبحار -

 سم  04.2*46.2مقاس الرخصة  -

 لون الرخصة أزرق مخرمة من أسفل  -
 0 عدد

 
  

6 

 إشعار حجز مركبة  -

 سم  08*02مقاس اإلشعار  -

من أصل وصورتين مكربنتين وهي  ل إشعاريتكون ك -
 (خضرأ -أصفر-)أبيض

 

 0 عدد

 

  



 

 

7 

 بالورقة (رخصة معدة هندسية )  -

 سم 40*49.2مقاس الرخصة  -

لون الرخصة أبيض مطبوى عليها النسر مخرمة  -
 من الوسط 

 0 عدد

 

  

8 

 رخصة لحيازة ورشة 
 سم  40*  49.2مقاس الرخصة 

 لون الرخصة أخضر فاتح مطبوى عليها نسر كبير 
 0 عدد

 
  

9 

 رخصة يافطة اختبار ) بالورقة( -

 وجهينسم مطبوى على  40*49.2مقاس الرخصة  -

 لون الرخصة أبيض مطبوى عليها نسر كبير 
 0 عدد

 
  

 مطبوى على وجهين A4طل  تسجيل مركبة ورقة    10
 

    0 عدد

11 
 مطبوى على وجهين A4سند بيع مركبة ورقة  -

 
  0 عدد

  

12 
أصل + صورتين  02.2*09إشعار حجز مستندات 
 مكربنة ) زهري وأزرق (

  0 عدد
  

    0 نموذج 2.2*00ملصق مركبة  13

14 
كربونة  4رخصة خاصة للمركبة المؤقتة أصل +

 ) زهري وأزرق ( 41*08
  0 نموذج

  

15 
أصل + كربونة اللون أخضر  02.2*04أمر إفراج  -

 مخرمة من الجان  األيسر 
  0 عدد

  

16 
استمارة الفحص العملي للسياقة أصل + كربونة  -

 اللون أزرق فاتح A4ورقة  
  0 عدد

  

17 
 استمارة الفحص العملي للسياقة "الدراجة النارية" -

  A4أصل + كربونة  اللون أخضر فاتح ورقة 
  0 عدد

  

18 
 4إيداى رخصة مركبة أصل +  –طل  إلغاء 

 84.4*40كربونة اللون بنفسجي + أصفر 
  0 عدد

  

19 
طل  رخصة لسوق مركبة ميكانيكية مطبوى على  -

 41*49الوجهين ونسر فاتح أخضر بالوسط 
  0 عدد

  

20 
 دفتر (( نموذج فحص صالحية سير مركبة ورقة -

  40*2مخرمة من األعلى بمسافة  40*48.4
  0 عدد

  

21 
كرت سير فارغ بوجهين أبيض + برتقالي مقاس  -

   02.2* 2.2مخرم    40*02.2
  0 عدد

  

 
 امة .اللوازم الع المرفقة لدىالعينة  يجب االطالع على: مالحظة

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ــــــ بصفتي ممثً  عن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اوية رقا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموقع أدناج ــــــ 
 ــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة ـــــــــــــــــــــــــ

مـــن شــروط عامـــة وصاصـــة  42/4362.   بــ نني قـــرأت وتفهمــت كافـــة مـــا ورد بوثــائق العطـــاء المطــروح رقـــا  6
 ومواصفات وألتزا التزاما قانونيًا بتلك الشروط والمواصفات .

.   كمــا ألتــزا بــ ن لب ــا العــرض الم ــدا منــي ســارد المفعــوب وا لجــوز لــي الرجــوع عنــه لمــدة ســتون لومــا مــن 4
 لت ديا العروض. تاريخ آصر موعد

 اتوزار مـن قبـل  طلبهـا لـتا وكالك ألتزا بتوريد اقصناف المحالة علا بموج  العطاء المـاكور أعـ ج والتـي.  0
التوريد علا أن توون تلـك اقصـناف المـوردة مـن  أوامراست ا توقيع الع د و  من تاريخ ص ب شهر والكسلطة ال

 ا في ااا العطاء.قبلي وف ًا للمواصفات والشروط المنصوس علله
 وااا يقرار وتعهد مني بالك أقر وألتزا بكل ما ورد به دون أد ضغم أو يوراج .     

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــ                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغل المرخص :ــــ                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ــــــــــــ                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ــــ                                 
 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـم الفاكس : ــــــــــر                                     



 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــــــــ                                 
                          

 
 
 

 


