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 دولة فمسطين

 لجنة بيع المركبات الحكومية
 0209/ 20 رقم مزاودة

تبعًا  مركبات حكومية متنوعةلبيع بالظرف المختوم مزاودة طــرح عن  الحكوميةلجنة بيع المركبات تعمن 
 لمشروط الموضحة في كراسة المزاودة.

تل اليوا   –العامة  لموازماإلدارة العامة مراجعة المزاد في المشاركة في ىذا  واألفراد الراغبينفعمى الشركات 
كراسة المواصفات  مىجل الحصول عأفي غزة خالل أوقات الدوام الرسمي من  بجوار محطة فارس لمبترول

 .( شيكل غير مستردة322دفع مبمغ ) مقابل ووثائق المزاد
      العامةوازم لم العامة باإلدارةآخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات   

تفتح المظاريف بحضور ممثمي و  05/27/0209 الموافق الخميس يوم صباحاً  العاشرةالساعة في غـزة 
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 لجنة بيع المركبات الحكومية

  مالحظة:ـ
 .المزاداإلعالن عمى من يرسو عميو  جرةأ .0
سند دفع معتمد من قبل البريد أو شيك بنكي أو كفالة بنكية صادرة من البنك الوطني  يجب إرفاق .0

كفالة دخول المزاد( من قيمة  -%5بقيمة )أشير  3بنك اإلنتاج ساري المفعول لمدة  اإلسالمي أو
وىي مستردة لمن ال يرسو عميو المزاد، ويستبعد أي المركبة أو المركبات التي يرغب المزاود بشرائيا 

 عرض غير مستوفي لكفالة دخول المزاودة .
 .ويراعى تسعير كل بند عمى حدة بالشيكلتقدم األسعار  .3
قل والمواصالت ) الورشة الفنية ( يومي في وزارة النخالل الدوام الرسمي وذلك المركبات  سيتم معاينة .4

 . 04/27/0209-03األربعاء الموافق الثالثاء و 

 . www.mof.gov.psلالطالع عمى الكراسة يرجى مراجعة موقع الوزارة  .5

 .0830760ة واالستفسار ىاتف رقم : لممراجع .6
 
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 الشروط العامة
 

 :ـوتقديم العروض من قبل المزاودين أواًل: إعداد
بعد أن يقرأ ىذه الوثائق  المزاودة لمرفقة بكراسةوالوثائق اعرضو وأسعاره عمى الجداول والنماذج  المزاوديعد  .0

ويقدميا ضمن العرض كاممة عمى أن  المزاودة ختم ويوقع كافة وثائق كراسةويتفيم جميع ما ورد فييا وي
 حة.يتحمل كافة النتائج المترتبة عمى عدم قيامو بالتدقيق واالستكمال بصورة صحي

  .ةيوالضريب يةركالرسوم الجم شامل المزاودةأسعار  يمتزم المزاود بكتابة .0

ال يحق لمن يرسو عميو المزاد العدول عن الشراء بشكل جزئي أو كمي ) مركبة أو أكثر ( وفي حالة عدولو  .3
الحق بالمطالبة بجميع ما  جنةولم أو المركبات التي عدل عن شراءىا من قيمة المركبة( %02)يتم مصادرة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    يترتب عمى ذلك من أضرار.

 .البيع دون إبداء األسباب ير ممزمة بأعمى األسعار ويحق لمجنة إلغاء عمميةلجنة بيع المركبات الحكومية غ .4

 .يتم مفاوضة المزاودين كل عمى حدةإذا تساوت أسعار المزاودين لذات المركبة  .5

عرضو مطبوعًا أو مكتوبًا بالحبر األزرق أو األسود فقط ويحظر المحو أو التعديل أو الشطب أو  المزاوديعد  .6
ويعاد كتابة  راإلضافة في العرض وكل تصحيح من ىذا القبيل يوضع عميو خطين متوازيين بالحبر األحم

 الصواب بالحبر األزرق أو األسود ويوقع بجانبو من قبل من أجرى التصويب.

في مغمف مغمق بإحكام ويكتب عميو  المزاودةعرضو مرفقًا بو الوثائق المطموبة مع تأمين دخول  اودالمز يقدم  .7
وكذلك اسمو وعنوانو بالكامل ورقم الياتف والفاكس ورقم صندوق  20/0209رقم  مركبات حكوميةبيع  مزاودة

ًا بأي تغيير وعميو تبميــغ اإلدارة العامة لموازم خطي المزاودةالبريد الخاصين بو لترسل إليو المكاتبات المتعمقة 
 .أو تعديل في عنوانو

في صندوق العطاءات المخصص ليذا الغرض لدى اإلدارة العامة لموازم قبل  المزاوديودع العرض من قبل  .8
نظر يانتياء المدة المحددة لذلك وكل عرض ال يودع في صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديم العروض ال 

 .فيو ويعاد إلى مصدره مغمقاً 

يومًا من تاريخ تقديم العرض وال يجوز لو الرجوع عنو  32مدة سريان عرض المزاودة المقدمة من قبل المزاود  .9
 .خالل ىذه المدة

 

 الرسمية المطموبة:ـ والوثائق ثانيًا: الشيادات والمستندات
 والوثائق المطموبة منو وىي عمي النحو التالي: إذا كان شركة أن يرفق مع عرضو الشيادات المزاود يمتزم  .0

 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

 .يمتزم المزاود المتقدم لممزاودة إذا كان شخص إرفاق صورة اليوية 

ية موقعة أما إذا كان المتقدم ىو وكيل عن الشخص الراغب بالدخول لممزاودة فيجب عميو إرفاق وكالة رسم .0
 .افة إلى صورة ىويتوباإلضأمام كاتب العدل 
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 : المزاودةتأمينات وضمانات  ثالثًا:
 :المزاودةتأمين الدخول في  .0

أن يرفق بعرضو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات  يمتزم المزاود
 اإلسالمي)البنك الوطني  أو عمى شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مع السمطة الفمسطينية في غزة

" كتأمين دخول " وال غب المزاود بشرائيا قيمة المركبة أو المركبات التي ير من  (% 5) بمبمغ (او بنك االنتاج 
ل في المزاد ، عمى أن تعاد تأمينات الدخومستوفي لقيمة تأمين دخول المزاد المطموبةغير  عرض ينظر في أي

 المزاودين بعد أسبوعين من تاريخ ترسية المزاد .إلى 
 

 وتقييميا: رابعًا: فتح المزاودة
 لجنة فتح المظاريف: أواًل:

وتقوم ىذه المجنة بفتح المزاودة في الزمان والمكان لجنة بيع المركبات الحكومية تفتح العروض من قبل  
 -اإلجراءات التالية: وفقالمزاد  ي اعالنفالمحددين 

يفتح مظروفو يضع رئيس المجنة عميو وعمى  دو مزاإثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكل  - أ
 .العروضومقامو عدد  ئة كسر اعتيادي بسطو رقم المزاودىيمظروفو رقمًا مسمساًل عمى 

ثبات عددىا. المزاودةترقيم األوراق المرفقة مع   - ب  وا 

 تأمين دخول المزاودة في محضر فتح المظاريفواألسعار وقيمة  المزاداسم مقدم تسجيل   - ت

ومظروفو وكل ورقة من أوراقو المزاودة  كراسة رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضرين عمىالتوقيع من  - ث
 وكذلك عمى محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

 

 -لجنة دراسة وتقييم العروض: :ثانياً 
 المقدمة وفقًا لما يمي: العروض تقوم المجنة السابقة بدراسة 

 المزاد.دخول مستوفي لقيمة تأمين ال ينظر في أي عرض غير  - أ

 .بمواصفات وشروط المزاودةو  التزام المزاود بعرضو لمتأكد من مدىتدرس العروض    - ب

 .واالحالة عمى أعمى االسعار لممزاودين الممتزمين بشروط المزاودة يتم دراسة عروض األسعار  - ت

 .ة وفقًا لمقتضيات المصمحة العامةالعدول عن بيع أي مركبيحق لمجنة  - ث

 

 :ـثالثًا:ـ التزامات المزاود 
نتياء من عممية الترسية بعد اال  التعاقد وفقًا لمقانوناستكمال إجراءات المزاد الذي أحيل عميو  عمى المزاود .0

 مباشرة.
مسبق من  دون الحصول عمى إذن خطيل ألي شخص آخر عن كل أو أي جزء أن يتناز ال يجوز لممزاود .0

  .الحكوميةرئيس لجنة بيع المركبات 

و ضرر ناشئ عن تقديم عرضو في خسارة أبأي  لجنة بيع المركبات الحكومية إلىالرجوع  لممزاودال يحق  .3
األسعار أو إذا  أعمىعمى مقدم  المزاد ترسيويتم العروض المقدمة إلييا أو إذا لم  أو بعض كلالمجنة  رفض حال
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المجنة أي التزامات مادية  ذكر األسباب وال يترتب عمىمة دون دعوة المزاد في أي وقت أو أي مرحمجنة الألغت 
 مقابل ذلك.

خالل أسبوع من تبميغو بقرار في بنك البريد بدفع قيمة المركبة أو المركبات المحالة عميو  المزاوديمتزم  .4
مخاطبة الجمارك بعد دفع قيمة المركبة او المركبات المحالة عميو وثم  ثم يتم توقيع العقد مع المزاوداإلحالة، 

نتياء جميع اإلجراءات حسب تسميم المركبة لممزاود بعد ا وإجراءات نقل الممكية  الستكمالوالنقل الحكومي 
 .األصول

 
 -حل الخالفات: :رابعاً 

في حال حدوث أي خالف ينشأ عن تفسير أي بند من البنود السابقة أو من بنود العقد فيتم حمو وديًا   - أ
 بالتفاوض.

يومًا من بدء مفاوضتيما لموصول إلى حل حول أي خالف يتعمق بالعقد يحق  32يتمكن الطرفان خالل إذا لم  - ب
ألي من الطرفين حل الخالف بالمجوء إلى المحكمة المختصة وتطبيق القوانين واألنظمة المعمول بيا في مناطق 

 ة الوطنية الفمسطينية بيذا الشأن.السمط
 

 شروط متفرقة:ـ :خامساً 

الغش أو التالعب في معاممتو أو ثبت عميو أنو شرع أو قام بنفسو أو بواسطة غيره  المزاودمل استع إذا .0
عمى التواطؤ معو إضرارًا  بشأن العرض المقدم منو أو نموظفيالبطريق مباشر أو غير مباشر عمى رشوة أحد 

حرمو من وليا أن ت المقدم منومغي عقده في الحال ويصادر التأمين أن ت العامة ويحق لمجنةبالمصمحة 
لممدة التي تحددىا دون اإلخالل بحقيا بالمطالبة بالتعويض عن كل عطل وضرر  االشتراك في مزاودات أخرى

 لحق بيا جراء ذلك.
 .ومصادرة التأمين المقدم منو  ء التعاقد معو دون المجوء لمقضاءإلغا يحق لمجنة المزاودإذا أفمس  .0
لى بتوجيو كتاب لمورثة يفيد بذلك دون الحاجة إ المبرم معو أو ما تبقى منوجاز إلغاء العقد  المزاودإذا توفى  .3

 استصدار حكم قضائي يقضي بذلك.
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 الشروط الخاصة
 

 يحق لممشترك في المزاد التقدم ألكثر من مركبة. .0

 .عامةجنة البيع بالتجزئة بين أكثر من مزاود وذلك بما يتناسب مع المصمحة اليحق لم .0

 .                                                             قبل تحميل وتسميم المركباتفي حساب يحدد من قبل المجنة يتم الدفع نقدًا  .3

التي رست عميو وعمى حسابو الخاص خالل مدة أقصاىا أسبوع واحد فقط ال  يمتزم المزاود برفع المركبات .4
ذا لم يمتزم المزاود الذي رستغير من تاريخ إشعاره تحت إشراف ال عميو المزاودة  مجنة المكمفة بذلك وا 

 خالل المدة المشار إلييا أعاله تتخذ اإلجراءات التالية:  برفع ىذه المركبات 
 .االتفاق عميوإخطاره بكتاب خطي لتنفيذ ما تم  . أ

لحاجة إلى إخطاره مرة دون ا كفالة دخول المزاودة تصادرخطار بالتنفيذ بعد األااللتزام  إذا لم يتم . ب
 .ممزاود االعتراض عمى ذلك قانونياً وال يحق ل ثانية لذلك

في حال عدم التزامو و دفع كافة المبالغ المستحقة بعد  البيع المزاد بتوقيع عقدب الفائزيمتزم المزاود  .5
 قيمة الكفالة. تصادر

 .من األسبابة بأي خصومات ألي سبب ال يحق لممزاود الذي رسى عميو المزاد المطالب .6
 خرين أثناء وبعد نقل المركبات     ي أضرار أو خسائر تقع لألشخاص اآلغير مسئولة عن أ المجنة .7

نما تقع المسئولية عمى    . المزاود الذي رست عميو المزاودة أو جزء منياوا 

الموجود بو مل المزاود الذي رست عميو المزاودة أو جزء منيا بأجور النقل والتحميل من المكان حتي .8
 .المعروضة لمبيع لمركباتا

يتم اعتماد كفالة دخول المزاد ككفالة حسن تنفيذ لمن تم الترسية عميو وذلك بعد اتمام اجراءات  .9
 االحالة عمى أن يتم استردادىا بعد اتمام كافة االجراءات.

 لجنة بيع المركبات الحكومية غير ممزمة بتسميم مفاتيح المركبات. .02

رقم الشاصي فيجب الحصول عمى إذن دق لرقم الشاصي المذكور في الكراسة في حال اختالف  .00
 حسب اإلجراءات المتبعة لدى وزارة النقل والمواصالت.

االجراءات  وفقيتم التعامل معيا تحمل تصريح سير مؤقت  يوالتالمركبات المدرجة في الكشف  .00
 المتبعة في وزارة النقل والمواصالت.

لدى وزارة أو المركبات التي رست عميو استكمال إجراءات ترخيص المركبة يجب عمى المزاود الفائز  .03
 .قبل استالميا النقل والمواصالت
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 الرسمية المركباتجدول 
 

سنة  رقم المركبة م
مكان  الوقود المون رقم الشاصي طراز المركبة االستخدام اإلنتاج

 المعاينة
سعر المزاود 
 باألرقام بالشيكل

 سعر المزاود 
 بالحروف بالشيكل

الورشة  ديزل ازرق+ابيض WMA469ZZZYG145612 مان باص خصوصي 2000 3249450 1
 الفنية

  

تجارية غير موحدة  2003 3187250 2
الورشة  ديزل ابيض WFOVXXGBFV3179837 فورد والعزل مغمقة لمتبريد

 الفنية
  

3 3101650 1999 
تجارية غير موحدة 

كابينة  -مفتوحة 
 مزدوجة

الورشة  ديزل اسود+فضي MMBJNK740XD003377 ميتسوبيشي
 الفنية

  

الورشة  بنزين اخضر زيتي WAUZZZ4AZVN001674 اودي صالون خصوصي 1997 3059150 4
 الفنية

  

الورشة  بنزين فضي AEGCH41RP12P152879 ىونداى صالون خصوصي 2012 3000450 5
 الفنية

  

الورشة  بنزين ابيض LSYHDAAA49K047635 بوالركس مركبة تجارية موحدة 2009 3059250 6
 الفنية

  

 KIA KNAFS411BC5472318 صالون خصوصي 2012 3045250 7
الورشة  بنزين فراني متمك 

 الفنية
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سنة  المركبة رقم م
مكان  الوقود المون رقم الشاصي طراز المركبة االستخدام اإلنتاج

 المعاينة
سعر المزاود 
 باألرقام بالشيكل

 سعر المزاود 
 بالحروف بالشيكل

الورشة  بنزين فراني متمك KMHCT41CBBU040633 ىونداى صالون خصوصي 2011 3238750 8
 الفنية

  

الورشة  ديزل ابيض KMJWWH7HP6U749400 ىونداى مغمقةتجارية موحدة  2006 3012750 9
 الفنية

  

الورشة  بنزين ابيض JTCFR119527008189 تويوتا مركبة تجارية موحدة 2002 3051750 10
 الفنية

  

الورشة  ديزل ابيض WDB9036632R148095 دايممر بنتس مركبة تجارية موحدة 2002 3048650 11
 الفنية

  

مركبة خصوصية  2006 3010050 12
 مزدوجة االستعمال

الورشة  ديزل فضي KMFWVH7HP6U730955 ىونداي
 الفنية

  

الورشة  بنزين أبيض MOTG915234 بيجو صالون خصوصي 1999 3262450 13
 الفنية

  

الورشة  ديزل ابيض JAATFS54HW7100013 بترفولد ورشة متنقمة 1998 3049150 14
 الفنية
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سنة  رقم المركبة م
مكان  الوقود المون رقم الشاصي طراز المركبة االستخدام اإلنتاج

 المعاينة
سعر المزاود 
 باألرقام بالشيكل

 سعر المزاود 
 بالحروف بالشيكل

الورشة  بنزين ابيض LSYHDAAA29K047651 بوالركس مركبة تجارية موحدة 2009 3077550 15
 الفنية

  

16 3123150 2002 
تجارية غير موحدة 

الورشة  ديزل ابيض WDB2106761B425749 دايممر بنتس مغمقة
 الفنية

  

17 3054450 1999 
مركبة خصوصية 
الورشة  ديزل عاجى ابيض WV2ZZZ9KZXR513242 فولكسواجن مزدوجة االستعمال

 الفنية
  

18 3028950 1997 
مركبة خصوصية 
الورشة  بنزين عاجى ابيض WVWZZZ1HZVW143956 فولكسواجن مزدوجة االستعمال

 الفنية
  

دراجة نارية مع  2010 50644 19
 صندوق

الورشة  بنزين عنابي L7GSCMZY9A3005183 دايون
 الفنية

  

 

 

 

 

 

 



 

 11صفحة  بيع مركبات حكومية متنوعة    20/0202مزاودة 

 

 

 

 جدول المركبات مجهىلة الهىية:

سنة  رقم المركبة م
طراز  االستخدام اإلنتاج

مكان  الوقود المون رقم الشاصي المركبة
 المعاينة

سعر المزاود 
 بالشيكلباألرقام 

 سعر المزاود 
 بالحروف بالشيكل

تجارية غير موحدة  2000 3099750 1
اخضر +  MMPJPK740Y0012137 ميتسوبيشي مفتوحة

الورشة  ديزل فضي
 الفنية

  

الورشة  بنزين ابيض JF1AC1BLOCB633968 سوبارو صالون خصوصي 1986 3118750 2
 الفنية

  

الورشة  بنزين ابيض 504M032714424 بيجو صالون خصوصي 1978 3153550 3
 الفنية

  

4 3097650 1996 
مركبة خصوصية 
الورشة  بنزين ابيض JMBORV450TJ000530 ميتسوبيشي مزدوجة االستعمال

 الفنية
  

تجارية غير موحدة  2000 3099650 5
اخضر +  MMBJRK740YD009778 ميتسوبيشي مفتوحة

الورشة  ديزل فضي
 الفنية

  

 

 

 

 

 



 

 11صفحة  بيع مركبات حكومية متنوعة    20/0202مزاودة 

 

 

 

 

 المعدات الهندسية :جدول 

سنة  رقم المركبة م
طراز  االستخدام اإلنتاج

مكان  الوقود المون رقم الشاصي المركبة
 المعاينة

سعر المزاود 
 باألرقام بالشيكل

 سعر المزاود 
 بالحروف بالشيكل

الورشة  ديزل ازرق 001264568 فيات تراكتور زراعي 2002 3031750 1
 الفنية

  

الورشة  ديزل ازرق F LEKLJ04183 الندينى تراكتور زراعي 2001 3029850 2
 الفنية

  

الورشة  ديزل احمر فاتح M60 71172 كابوتي تراكتور زراعي 1999 3030350 3
 الفنية

  

الورشة  ديزل احمر فاتح L3300D54753 كابوتي تراكتور زراعي 1999 3030650 4
 الفنية

  

 

 

 

 

 

 



 

 12صفحة  بيع مركبات حكومية متنوعة    20/0202مزاودة 

 

 

 

 

 

 المركبات الغير مسجلة: جدول

 

سنة  رقم المركبة م
طراز  االستخدام اإلنتاج

مكان  الوقود المون رقم الشاصي المركبة
 المعاينة

سعر المزاود 
 باألرقام بالشيكل

 سعر المزاود 
 بالحروف بالشيكل

1  
2000 

الورشة  ديزل اصفر ET18B61540 كاتربمر رافعة شوكية 
 الفنية

  

الورشة  ديزل اصفر E177B10754T يل رافعة شوكية   2
 الفنية

  

الورشة  ديزل اصفر E177B14342T يل رافعة شوكية   3
 الفنية

  

 مالحظة:

 التراخيص والجمارك والضرائب على المىاطن ..

 

 

 

 

 



 

 13صفحة  بيع مركبات حكومية متنوعة    20/0202مزاودة 

 

 

 

 

 جدول قطع الغيار:

 

سنة  رقم المركبة م
 اإلنتاج

طراز  االستخدام
 المركبة

مكان  الوقود المون رقم الشاصي
 المعاينة

سعر المزاود 
 باألرقام بالشيكل

 سعر المزاود 
 بالحروف بالشيكل

الورشة  بنزين     سوبارو صالون خصوصي   1
 الفنية

  

الورشة  بنزين    5رنو  صالون خصوصي   2
 الفنية

  

الورشة  بنزين    11رنو  صالون خصوصي   3
 الفنية

  

الورشة  بنزين    مرسيدس صالون خصوصي   4
 الفنية

  



 

 14صفحة  بيع مركبات حكومية متنوعة    20/0202مزاودة 

 

 

 

 
 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ــــــ ىوية رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع أدناه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموق
 ـــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة ــــــــــــــــــــبصفتي ممثاًل عن 

ببيع والخاصة  20/0209 رد بوثائق المزاودة المطروحة رقمبأنني قرأت وتفيمت كافة ما و  .0
 بتمك الشروط. من شروط عامة وخاصة وألتزم التزامًا قانونياً مركبات حكومية متنوعة 

.   كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجوع عنو لمدة ثالثون 0
 يوما من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

حضار كفالة حسن التنفيذ وااللتزام بشروط المزاودة والعقد الخاص 3 .  وكذلك ألتزم بتوقيع العقد وا 
 بيا. 

 
 .بكل ما ورد بو دون أي ضغط أو إكراه وتعيد مني بذلك أقر وألتزموىذا إقرار      

 
 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــاسم المزاود:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمشتغل مرخص لمشركات :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم ىوية األفراد :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: العـنـــوان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الياتـف :
 ــــــــــــــــــــــــرقم الجوال : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلختم :التوقيع وا


