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 دونت فهسطني
 وسارة املانٍت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 0802/ 88 عطاء رلى

 

وزارات لصالح غذائية جافة  مواد تعمف وزارة المالية/لجنة العطاءات المركػػزية عف طرح عطاء حكومي لتوريد     
 كراسة ووثائؽ العطاء.تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في  دولة فمسطيف 

فعمى الشركات ذات االختصاص والمسجمة رسميًا وترغب في المشاركة في ىذا العطاء مراجعة وزارة المالية/ اإلدارة 
خالؿ أوقات الدواـ الرسمي مف أجؿ الحصوؿ عمى كراسة المواصفات خمؼ محطة فارس لمبتروؿ  العامة لمواـز العامة

 ( شيكؿ غير مستردة تورد إلى خزينة وزارة المالية.300)ووثائؽ العطاء مقابؿ دفع مبمغ 
 آخر موعد لقبوؿ عروض األسعار بالظرؼ المختوـ في صندوؽ العطاءات باإلدارة العامة المواـز  وزارة المالية في غػزة

وتفتح المظاريؼ بحضور ممثمي المتناقصيف في  ـ08/20/0808الموافؽ  األربعاءيوـ  صباحمف  العاشرةىو الساعة 
 .الزماف والمكافنفس 

 جلُت انعطاءاث املزكشٌت
 يالحظت:ـ

 عمى مف يرسو عميو العطاء. . أجرة اإلعالف في الصحؼ1
أو سػند دفػع  (أو بنػؾ اإلنتػاج . يجب إرفاؽ كفالة بنكية أو شػيؾ بنكػي صػادريف مػف )البنػؾ الػوطني اإلسػالمي2

مػف آخػر  ثالثػة أشػير" كتػمميف دخػوؿ " سػاري المفعػوؿ لمػدة دوالر  2000معتمد صادر مف بنػؾ البريػد بمبمػغ 
 موعد لتقديـ العروض.

 . تقدـ األسعار بالشيكؿ وتشمؿ جميع أنواع الرسـو والضرائب.3
 . لجنة العطاءات غير ممزمة بقبوؿ أقؿ األسعار.4
 غير مسئولة عف عمميات الصرؼ .. االدارة العامة لمواـز 5
 . اإلدارة العامة لمواـز غير مسئولة عف أي مبمغ نقدي يرفؽ مع العطاء.6
 .0598967679رقـ :  جواؿ. لممراجعة واالستفسار 7
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 انشزوط انعايت 
 

 أوالً: إعذاد وتمذٌى انعزوض يٍ لبم املتُالصني:ـ
والوثػائؽ المرفقػة بػدعوة العطػاء بعػد أف يقػرأ ىػذه الوثػائؽ يعد المناقص عرضو وأسعاره عمى الجداوؿ والنماذج  .2

ويتفيـ جميع ما ورد فييا ويختـ ويوقع كافة وثائؽ دعوة العطاء ويقدميا ضمف العرض كاممػة عمػى أف يتحمػؿ 
 كافة النتائج المترتبة عمى عدـ قيامو بالتدقيؽ واالستكماؿ بصورة صحيحة.

السعر رسـو الجمارؾ والضريبة المضافة وأجػور التحػزيـ والتيميػؼ  تكتب أسعار العطاء بالشيكؿ عمى أف يشمؿ .0
 ومصاريؼ النقؿ والتحميؿ والتنزيؿ والتمميف وجميع الرسـو والمصاريؼ األخرى.

أو التعػديؿ أو الشػطب أو  يعد المناقص عرضو مطبوعًا أو مكتوبًا بالحبر األزرؽ أو األسود فقط ويحظر المحػو .0
تصػػحيح مػػف ىػػذا القبيػػؿ يوضػػع عميػػو خطػػيف متػػوازييف بػػالحبر األحمػػر ويعػػاد كتابػػة اإلضػػافة فػػي العػػرض وكػػؿ 

 الصواب بالحبر األزرؽ أو األسود ويوقع بجانبو مف قبؿ مف أجرى التصويب.

يقدـ المناقص عرضو مرفقًا بو الوثائؽ المطموبة مع تمميف دخوؿ العطاء في ميمؼ ميمؽ بإحكػاـ ويكتػب عميػو  .4
وكػذلؾ اسػمو وعنوانػو  0802/ 88 لممناقصػة رقػـ  دولة فمسطيفوزارات مواد غذائية جافة لصالح عطاء توريد 

بالكامؿ ورقـ الياتؼ والفاكس ورقـ صندوؽ البريد الخاصيف بو لترسؿ إليو المكاتبات المتعمقػة بالعطػػاء وعميػو 
فػػي عنوانػػو وعميػػو أف يكتػػب أيضػػًا اسػػـ  تعػػديؿ تبميػػػػغ اإلدارة العامػػة لمػػواـز / وزارة الماليػػة خطيػػًا بػػمي تيييػػر أو

 الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانيا وبخالؼ ذلؾ يحؽ لمجنة العطاءات أف تيمؿ العرض المقدـ منو.

يودع العرض مف قبؿ المناقص فػي صػندوؽ العطػاءات المخصػص ليػذا اليػرض لػدى اإلدارة العامػة لمػواـز قبػؿ  .5
دع في صندوؽ العطاءات قبؿ آخر موعػد لتقػديـ العػروض ال ينظػر انتياء المدة المحددة لذلؾ وكؿ عرض ال يو 

 فيو ويعاد إلى مصدره ميمقًا .

يمتـز المناقص بمف يبقى العرض المقدـ منو نافذ المفعوؿ وال يجوز لو الرجوع عنو لمدة ستيف يومػا مػف تػاري   .6
 .آخر موعد لتقديـ العروض

 
 ثاًٍَا: انشهاداث واملستُذاث انزمسٍت املطهىبت:ـ

يرفؽ المنػاقص مػع عرضػو ) خاصػة إذا كػاف يشػارؾ ألوؿ مػرة ( الشػيادات والوثػائؽ المطموبػة منػو وىػي عمػى  .2
 النحو التالي:

 .صورة مصدقة عف شيادة مزاولة المينة وكذلؾ السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجؿ التجاري أو الصناعي لمشركة 

  المضافة.شيادة خمو طرؼ مف دائرة ضريبة الدخؿ وضريبة القيمة 

عمى المناقص أف يرفؽ بعرضو النسخة األصمية مف أيػة كتالوجػات أو نشػرات أو معمومػات فنيػة تعػرؼ بػالمواـز  .0
ذا كانػت تمػؾ العينػات غيػر قابمػة لمنقػؿ  المعروضة وكذلؾ يقدـ مع عرضو العينات المطموبة في دعوة العطاء وا 

ال  يكوف لمجنة العطاءات عدـ النظر بالعرض. فعميو أف يحدد مكانيا والوقت الذي يمكف رؤيتيا فيو وا 

 يحؽ لممناقص أف يضيؼ أية وثائؽ أو معمومات يرغب بإضافتيا ويرى أنيا ضرورية  لتوضيح عرضو. .0
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 :ثانثًا: تأيٍُاث وضًاَاث انعطاء
أو عمػى  يمتـز المنػاقص أف يرفػؽ بعرضػو سػند دفػع معتمػد صػادر مػف بنػؾ البريػد :تمميف الدخوؿ في العطاء .2

" كتػمميف  دوالر 2000( بمبمػغ أو بنػؾ االنتػاج كفالة أو شيؾ بنكػي صػادر مػف )البنػؾ الػوطني اإلسػالميشكؿ 
عمػى أف تعػاد تممينػات الػدخوؿ فػي العطػاء  عػرض غيػر معػزز بتػمميف دخػوؿ العطػاءدخوؿ " وال ينظر في أي 

آخػػر موعػػد لتقػػديـ مػػف تػػاري   شػػيريفبعػػد مػػدة  إلػػى مقػػدمييا مػػف المناقصػػيف الػػذي لػػـ يحػػاؿ عمػػييـ العطػػاء
 العروض، وكذلؾ لمف أحيؿ عمييـ العطاء بعد أف يقوموا بتقديـ تمميف حسف التنفيذ.

يمتـز المتناقص الفائز بالعطاء أو بمي جزء مف بنوده بتقديـ تمميف حسف التنفيذ لمعطػاء  :تمميف حسف التنفيذ .0
أو عمى شكؿ كفالػة  حسب األصوؿ وذلؾ عمى شكؿ سند دفع معتمد صادر مف بنؾ البريدمبمغ مقطوع المحاؿ 

يػػـو مػػف تػػاري  تبمييػػو بقػػرار  25خػػالؿ  )البنػػؾ الػػوطني اإلسػػالمي أو بنػػؾ االنتػػاج( أو شػػيؾ بنكػػي صػػادر مػػف 
إحالة العطاء عميو مف قبؿ اإلدارة العامة لمواـز عمى أف يكوف ساري المفعوؿ مػدة سػرياف العقػد، ويعػاد تػمميف 

 .ذ كافة االلتزامات المترتبة عميوحسف التنفيذ إلى المتعيد بعد تنفي

 

% وفك تمذٌز جلُت انعطاءاث املزكشٌت حيك نـىسارة 25: يف حال اخنفاض االسعار أكثز يٍ  رابعاً 
 .املانٍت اَهاء انتعالذ أو إعادة انُظز يف األسعار

 

 :وتمًٍٍها انعطاءاث فتح: اخايس
فػتح مظػاريؼ العطػاء وتقػـو ىػذه المجنػة بفػػتح  يػدعو مػدير عػاـ المػواـز العامػػة لجنػة :لجنػة فػتح المظػاريؼ -2

العطػػاءات بحضػػور المناقصػػيف أو ممثمػػييـ فػػي الزمػػاف والمكػػاف المحػػدديف فػػي دعػػوة العطػػاء بعػػد اتخػػاذ اإلجػػراءات 
 -التالية:

إثبات عدد المظاريؼ في محضر فتح المظػاريؼ وكػؿ عطػاء يفػتح مظروفػو يضػع رئػيس المجنػة عميػو وعمػى  -أ
 عمى ىيئة كسر اعتيادي بسطو رقـ العطاء ومقامو عدد العطاءات الواردة. مظروفو رقمًا مسمسالً 

ثبات عددىا. -ب  ترقيـ األوراؽ المرفقة مع العطاء وا 

قراءة اسـ مقدـ العطاء واألسعار وقيمة التمميف االبتػدائي المقػدـ مػف كػؿ منػاقص وذلػؾ بحضػور المناقصػيف  -ت
 أو ممثمييـ.

الحاضػريف عمػى العطػاء ومظروفػو وكػؿ ورقػة مػف أوراقػو وكػذلؾ  التوقيع مف رئػيس المجنػة وجميػع األعضػاء -ث
 عمى محضر المجنة بعد تدويف كافة الخطوات السابقة.

يحػػدد مػػدير عػػاـ المػػواـز العامػػة األشػػخاص أو الجيػػات الػػذيف تتكػػوف مػػنيـ  :لجنػػة دراسػػة وتقيػػيـ العػػروض -0
ليػة والقانونيػة وتقػدـ توصػياتيا المناسػبة لمجنػة المجنة الفنية التي تقػـو بدراسػة العػروض مػف النػواحي الفنيػة والما

 -العطاءات المركزية بعد أخذ المعايير التالية في االعتبار:
 ال ينظر في أي عرض غير معزز بتمميف دخوؿ العطاء.  - أ
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تدرس العروض مف الناحية الفنيػة بحيػث تحػدد المعػايير الفنيػة وفقػًا لمواصػفات المػواـز المطموبػة عمػى جػدوؿ   - ب
الياية، وتخضع كافة العػروض لػنفس المعػايير مػف حيػث التػزاـ المنػاقص بعرضػو بمواصػفات وشػروط  يعد ليذه

 دعوة العطاء.

يؤخػػذ بعػػيف االعتبػػار كفػػاءة المنػػاقص مػػف النػػاحيتيف الماليػػة والفنيػػة ومقدرتػػو عمػػى الوفػػاء بالتزامػػات العطػػاء   - ت
وقطػع الييػار وورش الصػيانة و كػذلؾ كونػو  وسمعتو التجارية والتسييالت التي يقدميا أو الخدمػة التػي يوفرىػا

وكيػػػؿ أو مػػػوزع لوكيػػػؿ أو تػػػاجر، ولمجنػػػة اسػػػتبعاد عػػػرض المنػػػاقص الػػػذي ال تتػػػوفر فيػػػو كػػػؿ أو بعػػػض ىػػػذه 
 المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدـ أرخص األسعار ثـ الذي يميو حتى تتـ دراسة العروض المقدمة.  - ث

اإلحالػػة عمػػى مقػػدـ أرخػػص لمواصػػفات والجػػودة توصػػي المجنػػة الفنيػػة بإذا تػػوافرت فػػي العػػرض كافػػة الشػػروط وا - ج
مف حػؽ المجنػة الفنيػة أف توصػي بالترسػية عمػى أكثػر مػف مػورد لمصػنؼ الواحػد بػالرغـ مػف اخػتالؼ األسعار و 
 األسعار.

في حالة عدـ توافر المتطمبات في العرض الذي يتضمف أرخص األسعار تنتقػؿ الدراسػة إلػى العػرض الػذي يميػو  - ح
بالسعر إلى أف تصؿ إلى العػرض الػذي تتػوافر فيػو المتطمبػات ل حالػة عمػى أف تبػيف أسػباب اسػتبعاد العػروض 

 األرخص بشكؿ واضح.

إذا تسػػاوت المواصػػفات واألسػػعار والشػػروط والجػػودة المطموبػػة يفضػػؿ المنػػاقص الػػذي يتضػػمف عرضػػو ميػػزات  - خ
فمسػطيف بصػورة دائمػة، ثػػـ مػدة التسػميـ األقػػؿ إذا إضػافية ثػـ المقػدـ لممنتجػػات المحميػة، ثػـ المنػاقص المقػػيـ ب

 كانت سرعة التسميـ لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـاسادس
عمػػى المتعيػػد الػػذي أحيػػؿ عميػػو العطػػاء اسػػتكماؿ إجػػراءات العقػػد الخػػاص بقػػرار اإلحالػػة وتوقيػػع االتفاقيػػة ومػػا  .2

 فييا )أوامر الشراء(.يمحقيا مف أوراؽ ومستندات بما 
 يمتـز المتعيد بالتوريد حسب الطمب مف تاري  استالمو ألمر التوريد. .0

ال يجوز لممتعيد أف يتنػازؿ ألي شػخص آخػر عػف كػؿ أو أي جػزء مػف العقػد دوف الحصػوؿ عمػى  إذف خطػي  .0
 مف لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ت بػمي خسػارة أو ضػرر ناشػ  عػف تقػديـ عرضػو فػي ال يحؽ لممناقص أو المػورد الرجػوع عمػى لجنػة العطػاءا .4
حالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات كؿ العروض المقدمة إلييا أو إذا لـ تحؿ العطاء عمى مقدـ أقػؿ األسػعار أو إذا 

 أليت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دوف ذكر األسباب.

ات والشػروط المتفػؽ عمييػا والػواردة فػي قػرار اإلحالػة وكػذلؾ العينػات يمتـز المورد بتسميـ المواـز وفقػًا لممواصػف .5
 المعتمدة والمذكورة فيو.

 :ـ اإلجزاءاث انتً تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتُفٍذ أو عذو لٍايه به:ـسابعا
إذا تمخر المتعيد عف توريد مػا التػـز بػو فػي الموعػد المحػدد فػي العقػد يحػؽ لمػدير عػاـ  :فرض غرامة مالية .1

%( مػف قيمػػة المػػواـز التػػي تػمخر فػػي توريػػدىا عػػف كػػؿ 2دائػرة المػػواـز العامػػة أف يفػػرض غرامػة ماليػػة ال تقػػؿ عػػف )
حػػواؿ عمػى المتعيػػد تقػػديـ أسػبوع تػػمخير إال إذا تبػيف أف التػػمخير فػي التوريػػد نػاجـ عػػف قػػوة قػاىرة ، وفػػي جميػع األ
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إشعار خطي وفوري إلى الجية المختصة بالظروؼ واألسباب التي أدت إلى التمخير فػي التوريػد أو منعتػو مػف ذلػؾ 
 وتقديـ ما يثبت ذلؾ.

إذا نكؿ المتعيد عف تنفيذ التزاماتو بما فيو التزامو بالتوريػد أو قصػر فػي ذلػؾ  : الشراء عمى حساب المتعيد .2
دير عػاـ دائػرة المػواـز العامػة إصػدار القػرار بشػراء المػواـز الممتػـز بيػا المتعيػد بػنفس الخصػائص أو تمخر يحػؽ لمػ

والمواصفات مف أي مصدر آخػر عمػى حسػاب ىػذا المتعيػد ونفقتػو مػع تحميمػو فػروؽ األسػعار والنفقػات اإلضػافية 
اـز العامػة دوف الحاجػة إلػى أي وأية خسائر أو مصاريؼ أو عطؿ أو ضػرر يمحػؽ بالػدائرة المسػتفيدة أو دائػرة المػو 

 إنذار وال يحؽ لممتعيد االعتراض عمى ذلؾ.
وىنػا يحػؽ لمجنػة العطػاءات التػي : استبعاد عرض المورد الذي يخؿ بالتزاماتو أو إلياء العقد المبـر معػو .3

متعيػد أو أي أحالت العطاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحؽ المتعيد بما في ذلؾ مصػادرة قيمػة التػمميف المقػدـ مػف ال
 جزء منو بشكؿ يتناسب مع قيمة المواـز غير الموردة ويعتبر المبمغ في ىذه الحالة إيرادًا لمخزينة العامة.

وفي جميع األحواؿ يحؽ لدائرة المواـز العامة تحصيؿ األمواؿ المسػتحقة ليػا فػي ذمػة المنػاقص أو المػورد مػف  .4
 وزارات والييئات والمؤسسات الحكومية أو مف كفاالتيـ.األمواؿ المستحقة لذلؾ المناقص أو المورد لدى ال

 -ًا: حم اخلالفاث:ثايُ
فػػي حػػاؿ حػػدوث أي خػػالؼ ينشػػم عػػف تفسػػير أي بنػػد مػػف البنػػود السػػابقة أو مػػف بنػػود العقػػد فيػػتـ حمػػو وديػػًا  -أ

 بالتفاوض.

يتعمؽ بالعقػد يحػؽ يومًا مف بدء مفاوضتيما لموصوؿ إلى حؿ حوؿ أي خالؼ  08إذا لـ يتمكف الطرفاف خالؿ  -ب
ألي مف الطرفيف حؿ الخالؼ بالمجوء إلى المحكمة المختصة وتطبيػؽ القػوانيف واألنظمػة المعمػوؿ بيػا فػي منػاطؽ 

 السمطة الوطنية الفمسطينية بيذا الشمف.
 شزوط يتفزلت:ـ :تاسعاً 

أو بواسػطة غيػره إذا استعمؿ المنػاقص اليػش أو التالعػب فػي معاممتػو أو ثبػت عميػو أنػو شػرع أو قػاـ بنفسػو  .2
بطريػػؽ مباشػػر أو غيػػر مباشػػر عمػػى رشػػوة أحػػد مػػوظفي أو مسػػتخدمي السػػمطة أو عمػػى التواطػػؤ معػػو إضػػرارًا 
بالمصمحة يميي عقده في الحاؿ ويصادر التمميف مع عدـ اإلخالؿ بحػؽ الػوزارة المطالبػة بالتعويضػات المترتبػة 

و بالػدخوؿ فػي مناقصػات لمسػمطة الوطنيػة عمى ذلؾ فضاًل عف شػطب اسػمو مػف بػيف المناقصػيف وال يسػمح لػ
 الفمسطينية ىذا فضاًل عف اتخاذ اإلجراءات القضائية ضده عند االقتضاء.

إذا أفمػس المنػػاقص أو المػػورد يحػػؽ لمجنػػة العطػػاءات إليػػاء التعاقػػد معػػو دوف المجػػوء لمقضػػاء وكػػذلؾ مصػػادرة  .0
 مبمغ التمميف كإيراد عاـ لمخزينة العامة.

و المورد جاز إليػاء العقػد  المبػـر معػو أو مػا تبقػى منػو  بتوجيػو كتػاب لمورثػة يفيػد بػذلؾ إذا توفى المناقص أ .0
 دوف الحاجة إلى استصدار حكـ قضائي يقضي بذلؾ مع رد مبمغ التمميف في ىذه الحالة.
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 انشـــزوط اخلاصـــت 
 

رفػض أي مػادة كاممػة أو أي جػزء منيػا فػي حػاؿ مخالفتيػا لممواصػفات التػي تػـ االتفػاؽ  دولػة فمسػطيفلوزارات يحؽ  .2
 عمييا.

يتـ استالـ المػواد المػوردة مػف قبػؿ لجنػة االسػتالـ مختصػة ومشػكمة ليػذا اليػرض وفقػًا لممواصػفات والشػروط العامػة  .0
جػراء والخاصة لمتعاقػد الػواردة فػي دعػوة العطػاء وقػرار اإلحالػة وأمػر التوريػد والعي نػات المعتمػدة والتػي يػتـ فحصػيا وا 

التجػػارب عمييػػا بالطريقػػة التػػي تحػػددىا الجيػػة المسػػتفيدة أو لجنػػة االسػػتالـ بموجػػب لجػػاف فنيػػة تشػػكؿ ليػػذا اليػػرض 
لمعرفة مدي مطابقتيا لممواصفات المطموبة ويجب كذلؾ إرفاؽ الشيادات الصحية والمخبرية الالزمػة مػف قبػؿ المػورد 

 في األلؼ حسب المادة الموردة وبناء عمي طمب مف المختبر عند كؿ توريد. 0-2بة وتؤخذ العينات بنس

 يجب عمي المورد العمـ بمف ما يقدمو مف عرض سعر ساري المفعوؿ لمدة ستيف يومًا مف تاري  اغالؽ المناقصة. .0

دىا الػػوزارة طبقػػا لمشػػروط بيػػزة او الجيػػة التػػي تحػػد الػػوزاراتعمػػي المػػورد االلتػػزاـ بتوريػػد المػػواد المتعاقػػد عمييػػا فػػي  .4
والمواصفات الواردة في المناقصة متضمنا النقؿ والتحميؿ والتنزيؿ وما يترتب عمػي عمميػات التوريػد مػف نفقػات باليػة 

 ما بميت او مصاريؼ عمي نفقتو الخاصة.

 مػػوزاراتو لسػوؼ يػػتـ ترسػػية أصػػناؼ المناقصػػة بالتجزئػػة عمػػي أسػػاس أقػػؿ األسػػعار والمطػػابؽ لممواصػػفات المطموبػػة  .5
% مػف إجمػالي الكميػة المتعاقػد عمييػا لمجػرد إشػعار 05الحؽ فػي زيػادة الكميػات المتعاقػد عمييػا أو خفضػيا بنسػبة 

المورد برغبتيا في ذلؾ وبنفس شروط ومواصفات وأسعار التوريد الواردة في العقد لكؿ أو بعض األصناؼ خػالؿ فتػرة 
 التعاقد.

 لمضريبة المضافة ما لـ يرد نص خالؼ ذلؾ. شامؿ لشيكؿ الجديد وفي جميع األحواؿ تكوف عروض األسعار با .6

فػػي حػػاؿ مخالفػػة المػػورد لكػػؿ أو بعػػض شػػروط التعاقػػد أو فػػي حػػاؿ امتناعػػو أو عرقمتػػو لمتوريػػد بمػػا يمػػس بمصػػمحة  .7
 أو يعرض مصالحيا لمضرر يحػؽ لػوزارة الماليػة مصػادرة كفالػة حسػف التنفيػذ والرجػوع عميػو والداخمية الصحة تيوزار 

بػػالتعويض عػػف كػػؿ عطػػؿ أو ضػػرر لحػػؽ بيػػا كمػػا أف ليػػا الحػػؽ فػػي الحصػػوؿ عمػػي المػػواد التػػي يتخمػػؼ المػػورد عػػف 
ليػاء التعاقػد مػع ودفػع  توفيرىا مػف المػورد الػذي يميػو فػي السػعر او الشػراء بػالطرؽ التػي تراىػا محققػة لمصػمحتيا وا 

ة ولػػيس لممػػورد الػػذي خػػالؼ أي شػػرط مػػف % مصػػاريؼ إداريػػة مػػف ضػػمانتو البنكيػػ28فػػروؽ األسػػعار مضػػافًا إلييػػا 
شروط التعاقد أو تخمؼ عف أو عرقؿ عمميات التوريد الحؽ في المطالبة بميػة تعويضػات أو المطالبػة باسػترداد كفالػة 
حسف التنفيذ أو المطالبة بفروؽ األسعار إذا تمكنت الوزارة مف توفير تمؾ المواد بسعر أقؿ مف سػعر المناقصػة الػذي 

موجبػػو وفػػي حػػاؿ عػػدـ كفايػػة الضػػمانة لتيطيػػة فػػروؽ األسػػعار لػػوزارة الماليػػة الحػػؽ فػػي خصػػـ أي مبػػالغ تػػـ التعاقػػد ب
 تتبقي مف مستحقاتو لدييا.

يومػًا مػف  سػتوفيكوف الدفع المورد لقاء ما قاـ بتوريده مف مواد طبقًا لمشروط والمواصفات الواردة بالمناقصػة خػالؿ  .8
تاري  تقديـ الفػواتير واألوراؽ الدالػة عمػي تمػاـ وحسػف التوريػد طبقػًا لمشػروط والمواصػفات الػواردة بصػحيفة الشػروط 

 والمواصفات .

 يحؽ لمجنة العطاءات تمديد العطاء عف المدة المحددة لو بما يتناسب والمصمحة العامة. .9

 دوف إبداء األسباب. يحؽ لمجنة العطاءات تجزئة البنود أو إللياء أي بند .28

 .التوريد حسب الطمب .22

 سنة.مدة سرياف العطاء  .20
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 املىاصفاث انفٍُت
 وورق غار وكًىٌ ومساق يطحىٌ: وفربكت وبهار طبٍخ وبهار تاٌهُذي وبهار كاريدجاج  أرس وبهار بهار .2
 حسب المواصفات والمقاييس الفمسطينية  -
 أف تكوف خاليو مف الشوائب واألجساـ اليريبة -
 ذات لوف ورائحة مميزهأف تكوف  -
 أف يتـ احضار عينو لمحكـ عمييا  -
 أف يتـ إحضار عينات مف قبؿ المتقدميف لمصنؼ لمحكـ عميو مف قبؿ المجنة الفنية. -

 أف يكوف التوريد بسيارة خاصة عمى نفقة المورد في مخازف الوزارة وقبؿ الساعة التاسعة صباحا. -
 المخبري والظاىري حسب األصوؿ. أف يتـ تعويض الكمية المستيمكة نتيجة الفحص -
 خم طعاو  .0
 % كحد أقصي .5خؿ طبيعي تبمغ نسبة الحموضة   -
 حسب المواصفات والمقاييس الفمسطينية -
 أف يتـ إحضار عينات مف قبؿ المتقدميف لمصنؼ لمحكـ عميو مف قبؿ المجنة الفنية. -

 الساعة التاسعة صباحا. أف يكوف التوريد بسيارة خاصة عمى نفقة المورد في مخازف الوزارة وقبؿ -

 أف يتـ تعويض الكمية المستيمكة نتيجة الفحص المخبري والظاىري حسب األصوؿ. -
 يزبى .0
 أف يكوف لممربى الطعـ والموف الخاص بالفواكو المطبوخة واإلضافات المعمف عنيا في بطاقة البياف. -

 والفساد.أف يكوف المربى خاليًا مف المواد اليريبة والحشرات وعالمات التمؼ  -

 أف يكوف المربى خالي مف بدور أو قشور الفواكو التي ال تؤكؿ وىي طازجة. -

 أف يجتاز الفحوصات المخبرية حسب المواصفات الفمسطينية. -

 أف يكوف مذكور في بطاقة البياف البيانات المطموبة حسب األصوؿ. -

 أف يكوف المربى معبم في عبوات صحية وسميمة. -

 مى المربى مف التموث أو االنسياب.أف تكوف العبوات ميمقة تح -

 كيمو جراـ. 08-28أف يكوف وزف عبوات المربى الصافي مف  -

 يتـ إحضار عينات مف قبؿ المتقدميف لمصنؼ لمحكـ عميو مف قبؿ المجنة الفنية. -

 أف يكوف التسميـ حسب طمب الخدمات. -

 أف يكوف حديث اإلنتاج ويتـ التسميـ في الثمث األوؿ مف فترة الصالحية. -

 أف يكوف المربى مصحوب باألوراؽ الثبوتية التي تخرج مف المصنع عند التوريد. -

 أف يتـ إحضار عينات مف قبؿ المتقدميف لمصنؼ لمحكـ عميو مف قبؿ المجنة الفنية. -

 أف يتـ تعويض الكميات التي أخذت لمفحص حسب األصوؿ. -

 الحافظة.والمواد  الصناعيةاف يخمو المربي مف االصباغ  -

 تسميـ الكمية في مخازف الخدمات وعمى نفقة المورد. أف يكوف -
 حالوة طحٍُت .4

 أف يستعمؿ السكر )السكروز والجموكوز فقط كمواد سكرية(. -

 أف تكوف خالية مف الزناخة والتعفف والفطريات والمواد والروائح اليريبة والمواد المالئة مثؿ النشا والدقيؽ و التمؾ. -

 محميات صناعية.أف تكوف الحالوة خالية مف إضافة  -

 أف ال يسمح بإضافة مواد دىنية أو زيتية بخالؼ تمؾ الموجودة في السمسـ. -

 أف تجتاز الفحوصات المخبرية حسب المواصفات الفمسطينية -

 أف تكوف العبوات المستعممة محكمة اليمؽ لتحافظ عمى الخصائص الذوقية لممنتج وتمنع تموثو أو تيير لونو. -

 بالستيكية محكمة اإلغالؽ تحمييا مف التموث.أف تكوف معبمة في عبوات  -

 أف تكوف الحالوة سيمة التقطيع وخالية مف الزيت المنفصؿ. -
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 كيمو جراـ  2أف تكوف وزف العبوة الصافي  -

 أف يتـ إحضار عينات مف قبؿ المتقدميف لمصنؼ لمحكـ عميو مف قبؿ المجنة الفنية. -

 .أف يتـ التسميـ لمكمية حسب طمب الخدمات المساندة -

 أف يكوف وسـ اإلنتاج موضح فيو البيانات المطموبة حسب األصوؿ. -

 أف يكوف الصنؼ مف مصنع مرخص ومطابؽ لمشروط الصحية. -

 أف يكوف تسميـ الصنؼ في المخازف وعمى نفقة المورد. -

 أف يتـ تعويض العينات التي أخذت لمفحص حسب األصوؿ. -
 األرس  .5
 خاليًا مف الحشرات الحية خاليًا مف الممح والجبس وخاليًا مما تحدثو الرطوبة مف تمؼ.أف يكوف نظيفًا تاـ الضرب ذو رائحة طبيعية  -

 أف يجتاز الفحوصات المخبرية حسب المواصفات الفمسطينية. -

 أف يخمو األرز األبيض مف كرات الطمي كما يجب أف يخمو األرز األبيض مف األرز الشعير. -

 %.2% ونسبة الكسر 5% والحبوب الحمراء اليير ناضجة 2اء % والحبوب التالفة والصفر 0أف تكوف الشوائب  -

 أف يكوف خالي مف بدور محاصيؿ أخرى خالؼ األرز. -

 أف يكوف خالي مف الحصى والرمؿ وكرات الطمي وجميع المواد اليريبة وتعتبر الحشرات الميتة مف نسبة الشوائب. -

 بيعي أحمر أو فييا عروؽ حمراء.أف يكوف خالي مف الحبوب الكاممة والكسر التي يكوف لونيا الط -

أف يكػػوف خػػالي مػػف الحبػػوب الكاممػػة والكسػػر التػػي لػػـ تنػػزع منيػػا تمامػػًا طبقػػة الػػردة أثنػػاء عمميػػات الضػػرب وتػػدخؿ ضػػمف النسػػبة المحػػددة لمحبػػوب  -
 الجيرية.

 اإلصابة بالحشرات أو الفطريات أو عوامؿ أخرى.أف يكوف خالي مف الحبوب الكاممة والكسر التي تمثرت تمثرًا مميزًا بالرطوبة أو الحرارة أو  -

 أف يكوف خالي مف الحبوب الكاممة والكسر التي يكوف نصفيا أو أكثر لوف طباشيري غير شفاؼ. -

 أف يكوف خالي مف الحبوب الكاممة والكسر التي يكوف ليا لوف أخضر. -

 أف يكوف محتوى عمى أرز مف نفس الحالي والرتبة. -

سميمة ومتينة وجافة ونظيفة وخالية مف الرائحة اليريبػة مصػنوعة مػف قمػاش الجػوت أو التيػؿ أو الكتػاف أو خمػيط منيػا أو  أف يكوف معبم في أكياس -
 كيمو. 58، 05أية مادة أخرى مناسبة ويكوف وزف العبوة الصافي 

 أف يكوف اإلنتاج حديث وأف يتـ التسميـ خالؿ الثمث األوؿ مف فترة الصالحية. -

 ت مف المتقدميف لمصنؼ والحكـ عمييا مف قبؿ المجنة الفنية.أف يتـ إحضار عينا -

 أف يكوف في وسـ اإلنتاج البيانات المطموبة حسب األصوؿ. -

 أف يكوف التحميؿ والتنزيؿ عمى نفقة المورد. -

 أف يتـ تعويض الكميات المستيمكة في الفحص حسب األصوؿ. -

 أف يكوف تسميـ الكميات حسب طمب الخدمات المساندة. -
 محص  .6

 أف يكوف حديث اإلنتاج وصحي وسميـ. -

 أف يكوف الحمص خالي مف السوس. -

 أف يكوف الحمص خالي مف أي رائحة وطعـ غريب تدؿ عمى التمؼ. -

 أف يكوف الحمص خالي مف المواد اليريبة ومف الحشرات أو أي مموثات أخرى. -

 أف يجتاز الفحوصات المخبرية حسب المواصفات الفمسطينية. -

 %.0% مف الوزف وبدور طفيفة العيوب ال تزيد عف 2الخطيرة العيوب عف  أف ال تزيد البدور -

 أف يكوف الحمص معبم في عبوات )أكياس( جديدة ونظيفة ومحكمة اإلغالؽ. -

 كيمو جراـ. 58إلى  05أف يكوف وزف كيس الحمص صافي  -

 أف يتـ إحضار عينات مف قبؿ المتقدميف لمصنؼ لمحكـ عميو مف قبؿ المجنة الفنية. -

 يكوف مدوف في وسـ اإلنتاج البيانات المطموبة حسب األصوؿ.أف  -

 أف يكوف تسميـ الكمية حسب طمب الخدمات المساندة. -

 أف يكوف تسميـ الكمية في مخازف وزارة الصحة عمى نفقة المورد. -

 أف يكوف تسميـ الكمية في الثمث األوؿ مف فترة الصالحية. -
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 Sesame Tehina)طحٍُت بٍضاء(   طحٍُت مسسى .7

 ف تكوف الطحينة خالية مف أي طعـ أو رائحة غريبة.أ -

 أف يكوف لممنتج لزوجة ولوف مميز لمطحينة. -

 أف ال يكوف ىناؾ فصؿ لمزيت في المنتج المضاؼ لو مواد مثبتة أو مقوية. -

 أف تكوف الطحينة خالية مف الدىف اليريب. -

 أف يجتاز الفحوصات المخبرية حسب المواصفات الفمسطينية. -

 بمة في عبوات صحية محكمة اإلغالؽ تحميو مف التموث أو تسرب السوائؿ.أف تكوف مع -

 أف تكوف العبوات محافظة عمى الخصائص الذوقية لممنتج وتمنع تموثو أو تيير لونو. -

 أف تكوف العبوات نظيفة مف الداخؿ والخارج ومف مادة ال تمتص أي زيوت لممنتج. -

 كيمو جراـ. 2أف يكوف وزف العبوة الصافي  -

 يكوف مذكور البيانات المطموبة في وسـ اإلنتاج حسب اأًلصوؿ.أف  -

 أف يكوف الصنؼ مف مصنع مرخص ومطابؽ لمشروط الصحية. -

 أف يكوف تسميـ الصنؼ في المخازف وعمى نفقة المورد. -

 أف يكوف المنتج حديث ويتـ التسميـ في الثمث األوؿ مف فترة الصالحية. -

 .أف يتـ تسميـ الكمية حسب طمب الخدمات -

 أف يتـ تعويض العينات التي أخذت لمفحص حسب األصوؿ. -

  أف يتـ إحضار عينات مف قبؿ المتقدميف لمصنؼ لمحكـ عميو مف قبؿ المجنة الفنية. -
 انسكز  .8
 أف يكوف نظيفًا أبيض الموف خاليًا مف الروائح اليريبة. -

 الجافة.أف يكوف خاليًا مف أي طعـ عدا الطعـ الحمو المميز لو سواء في حالتو  -

 أف يكوف خاليًا مف الحشرات أو أجزائيا ومف فضالت القوارض. -

 أف يكوف خاليًا مف المواد اليريبة والمواد الحافظة والممونة. -

 %.8.4% وزنًا والرماد ال يزيد عمى 99.7أف ال يقؿ السكروز عف  -

 أف يجتاز الفحوصات المعممية حسب المواصفات الفمسطينية. -

 كبيرة مصنوعة مف المواد الصالحة لحفظو حسب توفرىا جديدة نظيفة جافة عديمة الرائحة وخالية مف المواد اليريبة. أف يكوف معبم في عبوات -

 أف تكوف العبوات ميمقة بشكؿ جيد وأف تكوف مثبتو بحيث ال تتناثر بعمميات النقؿ وال تتمزؽ. -

 كيمو. 58أف ال تسمح  العبوات بتسرب السكر منيا ويكوف وزنيا الصافي  -

 أف يكوف في البيانات اإليضاحية التي تكتب عمى العبوات الشروط حسب األصوؿ. -

 أف يكوف التسميـ خالؿ الثمث األوؿ مف فترة الصالحية. -

 أف يكوف تسميـ الكمية المطموبة حسب طمب الخدمات. -

 أف يتـ إحضار عينات مف قبؿ المتقدميف لمصنؼ لمفحص مف قبؿ المجنة الفنية. -

 والتنزيؿ عمى نفقة المورد.أف يكوف التحميؿ  -

 أف يتـ تعويض الكمية المستيمكة في الفحص حسب األصوؿ. -
 شاي  .9

 أف يكوف الشاي بموف متجانس ومميز وبدوف إضافات لوف. -

 أف يكوف الشاي خالي مف األجساـ والمواد اليريبة. -

 أف يجتاز الفحوصات المخبرية حسب المواصفات الفمسطينية. -

 البيانات المطموبة حسب األصوؿ.أف يكوف في وسـ اإلنتاج  -

 أف يكوف لمشاي الطعـ والرائحة المميزة. -

 أف يكوف الشاي معبم في عبوات مصنوعة مف الخشب أو الكرتوف صحية وسميمة تحافظ عمى جودة المنتج وال تنكسر بسيولة. -

 كيمو جراـ. 06كيمو إلى  25أف تكوف وزف العبوة الصافية مف  -

 ج ويتـ التسميـ في الثمث األوؿ مف فترة الصالحية.أف يكوف الشاي حديث اإلنتا -
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 اف يكوف التسميـ حسب طمب الخدمات المساندة. -

 أف يتـ إحضار عينات مف قبؿ المتقدميف لمصنؼ لمحكـ عميو مف قبؿ المجنة الفنية. -

 أف يكوف تسميـ الشاي في مخازف الصحة وعمى نفقة المورد. -

 سب األصوؿ.أف يتـ تعويض العينات التي أخذت لمفحص ح -
 زفهفم أمس  .28

 أف يكوف ناتج عف طحف الثمار الكاممة بدوف إضافة أية مواد أخرى. -

 أف يجتاز الفحوصات المخبرية حسب المواصفات الفمسطينية. -

 أف تكوف رائحة الفمفؿ األسود طازجة و حريقة. -

 أف يكوف الفمفؿ األسود خالي مف النكية اليريبة. -

 الحية ومف إفرازات القوارض.أف يكوف المنتج خالي مف الحشرات  -

 ممميمتر. 2أف يكوف الفمفؿ األسود خالي مف األجزاء الخشنة بحيث تمر جميع جزئياتو مف منخؿ مقاس فتحاتو  -

 أف يكوف الفمفؿ األسود حديث اإلنتاج ويتـ التسميـ خالؿ الثمث األوؿ مف فترة الصالحية. -

 بالوزف. 2.5عف أف تكوف المواد اليريبة في الفمفؿ األسود ال تزيد  -

 % بالوزف.2أف تكوف عدد الحشرات الميتة الكاممة أو ما يكافئيا في الفمفؿ ال تزيد عف  -

أف يكوف الفمفؿ األسود معبم في عبػوات محكمػة اإلغػالؽ نظيفػة وسػميمة غيػر مسػتعممة وخاليػة مػف الػروائح اليريبػة ومصػنوعة مػف مػادة ال تػؤثر  -
 عمى المنتج.

 كيمو جراـ. 0كيمو إلى  2أف تكوف سعة العبوة مف  -

 أف يكوف في وسـ اإلنتاج البيانات المذكورة حسب األصوؿ. -

 أف يكوف التسميـ حسب طمب الخدمات المساندة. -

 أف يتـ إحضار عينات مف قبؿ المتقدميف لمصنؼ لمحكـ عميو مف قبؿ المجنة الفنية. -

 أف يكوف التسميـ في مخازف الصحة وعمى نفقة المورد. -

 العينات التي أخذت لمفحص حسب األصوؿ.أف يتـ تعويض  -

 ةانبُذورصهصت  .22
 بركس. 08أف يكوف نسبة التركيز  -

 أف يكوف عصير البندورة معبم في عبوات مف الحديد محكمة اإلغالؽ. -

 أف يكوف مذكور البيانات المطموبة في وسـ اإلنتاج حسب األصوؿ. -

 أف يكوف عصير البندورة متجانسًا وخالي مف التكتالت. -

 ف عصير البندورة خالي مف الطعـ المر أو المحروؽ.أف يكو -

 أف يكوف عصير البندورة خالي مف الحشرات وأجزائيا. -

 أف يجتاز الفحوصات المخبرية حسب المواصفات الفمسطينية. -

 أف يكوف عصير البندورة حديث اإلنتاج ويتـ التسميـ خالؿ الثمث األوؿ مف فترة الصالحية. -

 ب طمب الخدمات المساندة.أف يكوف التسميـ لمكمية حس -

 أف يتـ إحضار عينات مف المتقدميف لمصنؼ لمحكـ عميو مف قبؿ المجنة الفنية. -

 أف يتـ تعويض الكمية المستيمكة في الفحص المخبري والظاىري حسب األصوؿ. -

 أف يكوف التسميـ في مخازف الوزارة وعمى نفقة المورد. -
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 جذول انكًٍاث واألسعار
 انكًٍت انىحذة اسى انصُف انزلى

سعز انىحذة 
 بانشٍكم

 يالحظاث

 حب درجة اولى )مطابؽ لممواصفات(  2 كجـ ىاف حب2

 نخب اوؿ ) مطابؽ لممواصفات(  2 كجـ بيار رز0

 درجة اولي -حب   2 كجـ كموف0

 نخب اوؿ -حب   2 كجـ عصفر4

 نخب اوؿ ) مطابؽ لممواصفات(  2 كجـ بيار دجاج5

 نخب اوؿ ) مطابؽ لممواصفات(  2 كجـ فبركة6

 -  2 كجـ ورؽ غار7

 نخب اوؿ -بودرة   2 كجـ شوربة ماجي8

 نخب اوؿ ) مطابؽ لممواصفات(  2 كجـ بيار طبي 9

 نخب اوؿ -حب  2 كجـ فمفؿ أسمر28

 نخب اوؿ ) مطابؽ لممواصفات(  2 كجـ بيار تايمندي22

 لممواصفات(نخب اوؿ ) مطابؽ   2 كجـ بيار كاري20

 نخب اوؿ ) مطابؽ لممواصفات(  2 كجـ سماؽ20

 نخب اوؿ ) مطابؽ لممواصفات(  2 كجـ  قرنفؿ24

 نخب اوؿ ) مطابؽ لممواصفات(  2 كجـ قرفة25

 نخب اوؿ ) مطابؽ لممواصفات(  2 كجـ شطة خشنة26

 نخب اوؿ ) مطابؽ لممواصفات(  2 كجـ زنجبيؿ27

 اوؿ ) مطابؽ لممواصفات(نخب   2 كجـ سمنة28
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 أرز بسمتي امشري ىندي  2 كجـ رز29

 انكًٍت انىحذة اسى انصُف انزلى
سعز انىحذة 

 بانشٍكم
 يالحظاث

 نخب اوؿ )ابيض فاتح(  2 كجـ سكر08

 نخب اوؿ )مطابؽ لممواصفات(  2 لتر خؿ تفاح02

 نخب اوؿ )مطابؽ لممواصفات(  2 لتر زيت قمي00

 فتمو(100شاي فتمو )سعة العبوة   2 كجـ شاي00
 نخب اوؿ/ مطابؽ لممواصفات

 نخب اوؿ/ مطابؽ لممواصفات  2 كجـ عدس مجروش04

 نخب اوؿ / حبو وسط  2 كجـ فاصوليا بيضاء05

 نخب اوؿ / حبو وسط  2 كجـ حمص حب06

 / مطابؽ لممواصفاتنخب اوؿ  2 قطعة حالوة قطع07
 جراـ30 -27وزف الوحدة بي  عمى اف يتراوح

 )مطابؽ لممواصفات(  2 كجـ مربى08

 حسب المواصفات 28/30خمطو صمصو تركيز   2 عمبة صمصة09

 نخب اوؿ )مطابؽ لممواصفات(  2 كجـ ممح08

  2 كجـ مرتديال عمب02
يش والعظـ والدىف وحسب خالية مف الر 

جراـ مع التمكيد عمى  200الوزف  المواصفات
 أف يكوف لمعمبة مفتاح ذاتي 

 حسب المواصفات  2 عمبة فوؿ معمبات00
 جراـ560وزف العمبة 

 درجة أولى ) طازج (  2 كيمو تمر00

 (ىولأطازج ) درجة  2 لتر عصير04

 تسمـ عبواتيا داخؿ كراتيف محفوظة جيداً   2 كيمو بف مطحوف05

 :تيالحظ** 
عمػى أف  نوعية الصػنؼ المقػدـ مػف المشػترؾ بالمناقصػة ىيجب أف يمتـز المناقص بتقديـ عينات لجميع األصناؼ لمحكـ عم -

 تسمـ العينات في يوـ فتح المظاريؼ.
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 إلـــــــزار وانتــــــــــــــشاو




ػػػػػػػػػػػػػ بصفتي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىوية رقـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأقر أنا الموقع أدناه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بالتػػالي:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممثاًل عف  شركة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مػػف شػروط عامػة وخاصػػة  88/0802 ورد بوثػائؽ العطػػاء المطػروح رقػـ .   بػمنني قػرأت وتفيمػت كافػػة مػا2

 ومواصفات وألتـز التزاما قانونيًا بتمؾ الشروط والمواصفات .
جوع عنو لمػدة سػتوف يومػا مػف .   كما ألتـز بمف يبقى العرض المقدـ مني ساري المفعوؿ وال يجوز لي الر 0

 تاري  آخر موعد لتقديـ العروض.
مػػف قبػػؿ  .  وكػػذلؾ ألتػػـز بتوريػػد األصػػناؼ المحالػػة عمػػى بموجػػب العطػػاء المػػذكور أعػػاله والتػػي يػػتـ طمبيػػا0

خالؿ شير وذلؾ مف تاري  توقيع العقد واستالـ أوامر التوريد عمى أف تكوف تمػؾ األصػناؼ المػوردة  الوزارات
 وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عمييا في ىذا العطاء.مف قبمي 

 وىذا إقرار وتعيد مني بذلؾ أقر وألتـز بكؿ ما ورد بو دوف أي ضيط أو إكراه .     
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسػـ المنػػاقػػص :ػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:ػػػػػػػػػػػػػػ رقـ المشتيؿ المرخص

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعػنػػػواف :ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:ػػػػػػػػػػػػػػػػ الجواؿرقػـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقػـ الياتػؼ :ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقػـ الفاكس : ػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتاريػػػ  :ػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:ػػػػػػػػػػػػػ توقيع والختـال

 
 
 
 


