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 دولة فلسطين
 وزارة المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          للوازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 1122/ 21 عطاء رقم
لصالح تقديم خدمة نظافة مرفأ الصيادين عطاء زية عن طرح ــاءات المركــلجنة العط / تعلن وزارة المالية

 .تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء النقل والمواصالتوزارة 
تـل الوـوا ــ  للـوازم العامـةاإلدارة العامـة مراجعـة وزارة الماليـة /  في المشاركة في هـاا العطـاء الراغبينفعلى 

ــدوام الرســمي مــن قجــل الحصــوأ علــى كراســة المواصــفات  فــي غــزة بجــوار محطــة فــار  خــالأ قوتــات ال
 .خزينة وزارة الماليةإلى غير مستردة تورد  شيكل( 111ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ )

اللـوازم / وزارة  العامـة دارةاإلالظرف المختوم في صندوق العطـاءات بـآخر موعد لقبوأ عروض األسعار ب
ـــة هـــو الســـاعة زةـالماليـــة فـــي غـــ ـــوم  ظوـــر مـــن عشـــر الحادي وتفـــتح م  12/10/1122الموافـــق  الخمـــي ي

 الزمان والمكان .نف  ناتصين في تالمظاريف بحضور ممثلي الم
 
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
 على من يرسو عليه العطاء. لصحفقجرة اإلعالن في ا .2
قو سـند دفـع صـادر مـن بنـك  قو بنـك البريـداو بنـك اننتـا   كفالة بنكية من البنك الـوطنييجب إرفاق  .1

 .على األتل  صالحة لمدة شورين $2111بقيمة البريد )كتأمين دخوأ( 
 وتشمل جميع قنواع الرسوم والضرائب. لشيكلباتقدم األسعار  .0
 ءات غير ملزمة بقبوأ قتل األسعار.لجنة العطا .4
 . www.mof.gov.ps. لإلطالع على الكراسة يرجى مراجعة موتع الوزارة 5
 1201362. للمراجعة وانستفسار هاتف رتم : 6
 
 
 
 

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

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

عرضــه وقســعارى علــى الجــداوأ والنمــاا  والوثــائق المرفقــة بــدعوة العطــاء بعــد قن يقــرق هــاى يعــد المنــات   .2
الوثائق ويتفوم جميـع مـا ورد فيوـا ويخـتم ويوتـع كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويقـدموا ضـمن العـرض كاملـة 

 على قن يتحمل كافة النتائج المترتبة على عدم تيامه بالتدتيق وانستكماأ بصورة صحيحة.

 على قن يشمل السعر جميع الرسوم والمصاريف األخرى. بالشيكلب قسعار العطاء تكت .1

قو التعــديل قو  يعــد المنــات  عرضــه مطبوعــًا قو مكتوبــًا بــالحبر األزرق قو األســود فقــ  ويحظــر المحــو .0
الشــطب قو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مـــن هــاا القبيــل يوضــع عليــه خطــين متــوازيين بـــالحبر 

 تابة الصواب بالحبر األزرق قو األسود ويوتع بجانبه من تبل من قجرى التصويب.ويعاد ك راألحم

يقــدم المنــات  عرضـــه مرفقــًا بــه الوثـــائق المطلوبــة مــع تـــأمين دخــوأ العطــاء فـــي م لــف م لــق ب حكـــام  .4
وكـالك اسـمه وعنوانـه  21/1122 رتـم  للمناتصـةتقديم خدمـة نظافـة مرفـأ الصـيادين عطاء  ويكتب عليه
رتم الواتف والفاك  ورتم صندوق البريـد الخاصـين بـه لترسـل إليـه المكاتبـات المتعلقـة بالعطــاء بالكامل و 

تعـديل فــي عنوانـه وعليــه قن يكتــب  للــوازم / وزارة الماليـة خطيــًا بـأر ت ييــر قو العامـة ةاإلدار وعليـه تبليــــغ 
طـاءات قن تومــل العــرض قيضـًا اســم الـدائرة التــي طرحـت العطــاء وعنوانوــا وقخـالف الــك يحـق للجنــة الع

 المقدم منه.

 العامــة ةاإلدار يــودع العــرض مــن تبــل المنــات  فــي صــندوق العطــاءات المخصــ  لوــاا ال ــرض لــدى  .5
للوازم تبل انتواء المدة المحددة لالك وكل عرض ن يودع في صندوق العطاءات تبـل آخـر موعـد لتقـديم 

 .العروض ن ينظر فيه 

مـن  يومـا سـتون مقدم منه نافا المفعوأ ون يجوز له الرجوع عنـه لمـدة يلتزم المنات  بأن يبقى العرض ال .6
 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

 مدة العطاء عام ميالدر كامل تبدق من تاريخ اإلحالة النوائية. .3
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـ

وادات والوثـائق المطلوبـة منـه وهـي يرفق المنات  مع عرضه ) خاصة إاا كان يشارك ألوأ مرة ( الشـ  .2
 على النحو التالي:

 .رخصة الحرف والمون الصادرة عن بلدية غزة 
 .السجل التجارر قو الصناعي للشركة 

 .شوادة خلو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 

وضــــيح يحـــق للمنـــات  قن يضــــيف قيـــة وثــــائق قو معلومـــات يرغـــب ب ضــــافتوا ويـــرى قنوــــا ضـــرورية  لت .1
 عرضه.
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 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .2

صـادر مـن بنـك البريـد التـابع لـوزارة انتصـانت وتكنولوجيـا  معتمد يلتزم المنات  قن يرفق بعرضه سند دفع
ى قو على شكل كفالة قو شيك بنكي صادر من بنـك يتعامـل مـع السـلطة الفلسـطينية فـي غـزة علـ المعلومات

ون ينظر في قر عرض غير معزز بتأمين دخوأ العطاء ، على قن " كتأمين دخوأ "   $2111بمبلغ  الك
بعد مدة قسبوعين  تعاد تأمينات الدخوأ في العطاء إلى مقدميوا من المناتصين الار لم يحاأ عليوم العطاء

يقومـوا بتقـديم تـأمين حسـن من تاريخ آخـر موعـد لتقـديم العـروض، وكـالك لمـن قحيـل علـيوم العطـاء بعـد قن 
 التنفيا.

 تأمين حسن التنفيذ :  .1

يلتزم المتنات  الفائز بالعطاء قو بأر جزء من بنودى بتقديم تأمين حسن التنفيـا للعطـاء المحـاأ عليـه بقيمـة 
او كفالـة بنكيـة او  صـادر مـن بنـك البريـد معتمـد من إجمالي تيمة العطاء والـك علـى شـكل سـند دفـع 21%

يــوم مــن تــاريخ  25حسـب األصــوأ خــالأ  رة مــن بنــك يتعامـل مــع الســلطة الفلســطينية ب ــزةشـيك بنكــي صــاد
مــدة ســريان تبلي ــه بقــرار إحالــة العطــاء عليــه مــن تبــل اإلدارة العامــة للــوازم علــى قن يكــون ســارر المفعــوأ 

جـب طلـب خطـي ، ويعاد تأمين حسن التنفيـا إلـى المتعوـد بعـد تنفيـا كافـة انلتزامـات المترتبـة عليـه بمو العقد
مــن  السـندتقدمـه الـدائرة المسـتفيدة لــإلدارة العامـة للـوازم بــاإلفرا  عـن التـأمين )حيــي يـتم إصـدار شــيك بقيمـة 

 وزارة المالية(.
 

 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:
 -:لجنة فتح المظاريف -2
العطــاءات بحضــور  يشــكل مــدير عــام اللــوازم العامــة لجنــة فــتح مظــاريف العطــاء وتقــوم هــاى اللجنــة بفــتح 

 -المناتصين قو ممثليوم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاا اإلجراءات التالية:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـع رئـي  اللجنـة عليـه  -ق

وعلـــى مظروفـــه رتمـــًا مسلســـاًل علـــى هيئـــة كســـر اعتيـــادر بســـطه رتـــم العطـــاء ومقامـــه عـــدد العطـــاءات 
 الواردة.

ثبات عددها.  -ب  ترتيم األوراق المرفقة مع العطاء وا 

تــراءة اســم مقــدم العطــاء واألســعار وتيمــة التــأمين انبتــدائي المقــدم مــن كــل منــات  والــك بحضــور   -ت
 المناتصين قو ممثليوم.

ن رئــي  اللجنــة وجميــع األعضــاء الحاضــرين علــى العطــاء ومظروفــه وكــل ورتــة مــن قوراتــه التوتيــع مــ -ي
 وكالك على محضر اللجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.
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 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -1
يحــدد مــدير عــام اللــوازم العامــة األشــخا  قو الجوــات الــاين تتكــون مــنوم اللجنــة الفنيــة التــي تقــوم بدراســة 
العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصـياتوا المناسـبة للجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد قخـا 

 -انعتبار: المعايير التالية في 
 ن ينظر في قر عرض غير معزز بتأمين دخوأ العطاء.  -ق

علـى  خدمـة المطلوبـةالتدر  العروض من الناحية الفنية بحيـي تحـدد المعـايير الفنيـة وفقـًا لمواصـفات    -ب
جـــدوأ يعـــد لوـــاى ال ايـــة، وتخضـــع كافـــة العـــروض لـــنف  المعـــايير مـــن حيـــي التـــزام المنـــات  بعرضـــه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤخا بعين انعتبار كفاءة المنات  من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته على الوفـاء بالتزامـات العطـاء   -ت
وللجنــة اسـتبعاد عــرض المنــات  الـار ن تتــوفر فيــه كـل قو بعــض هــاى وسـمعته قو الخدمــة التـي يوفرهــا 

 المتطلبات.

 تبدق الدراسة بالعرض الار تدم قرخ  األسعار ثم الار يليه حتى تتم دراسة العروض المقدمة.  -ي

فــي حالــة عــدم تــوافر المتطلبــات فــي العــرض الــار يتضــمن قرخــ  األســعار تنتقــل الدراســة إلــى العــرض  - 
ر إلـى قن تصـل إلـى العـرض الـار تتـوافر فيـه المتطلبـات لإلحالـة علـى قن تبـين قسـباب الار يليـه بالسـع

 استبعاد العروض األرخ  بشكل واضح.

 

 :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ خامساً 
على المتعوـد الـار قحيـل عليـه العطـاء اسـتكماأ إجـراءات العقـد الخـا  بقـرار اإلحالـة وتوتيـع انتفاتيـة  .2

 اق ومستندات.قور وما يلحقوا من 
ن يجوز للمتعود قن يتنازأ ألر شـخ  آخـر عـن كـل قو قر جـزء مـن العقـد دون الحصـوأ علـى  إان  .1

 .خطي من لجنة العطاءات 

ن يحق للمنات  قو المورد الرجوع على لجنة العطاءات بأر خسارة قو ضرر ناشئ عـن تقـديم عرضـه  .0
دمـة إليوـا قو إاا لـم تحـل العطـاء علـى مقـدم قتـل في حالـة إاا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض المق

 األسعار قو إاا قل ت لجنة العطاءات دعوة العطاء في قر وتت قو قر مرحلة دون اكر األسباب.

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

قو تصـر فـي  نفيـاعـن تنفيـا التزاماتـه بمـا فيـه التزامـه بالتإاا نكـل المتعوـد  :على حساب المتعهد التنفيذ .2
المواصفات المطلوبة والشروط العامـة المتعود بنف  على حساب التنفيا  للجنة المختصةالك قو تأخر يحق 
 فـــروق األســـعار والنفقـــات اإلضـــافية وقيـــة مـــع تحميـــلي العطـــاء وانســـتعانة بمتعوـــد آخـــر الخاصـــة الـــواردة فـــ

خسائر قو مصاريف قو عطل قو ضرر يلحق بالدائرة المستفيدة قو دائرة اللوازم العامـة دون الحاجـة إلـى قر 
 .بانستعانة بمتعود آخر قو حسب ما تراى اللجنة مناسباً  إناار ون يحق للمتعود انعتراض على الك
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هنـا يحـق للجنـة العطـاءات : و استبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو  للـاء العقـد الم ـرم معـه .1
التــي قحالــت العطــاء اتخــاا اإلجــراءات الالزمــة بحــق المتعوــد بمــا فــي الــك مصــادرة تيمــة التــأمين المقــدم مــن 

 ويعتبر المبلغ في هاى الحالة إيرادًا للخزينة العامة. مع تقصيرى المتعود قو قر جزء منه بشكل يتناسب 
ة تحصــيل األمـــواأ المســـتحقة لوـــا فـــي امـــة المنـــات  قو وفــي جميـــع األحـــواأ يحـــق لـــدائرة اللـــوازم العامـــ .0

المورد من األمواأ المستحقة لالك المنات  قو المورد لدى الـوزارات والويئـات والمؤسسـات الحكوميـة قو مـن 
 كفانتوم.

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

تم حلـه وديـًا في حاأ حدوي قر خالف ينشأ عن تفسير قر بند من البنود السابقة قو من بنود العقـد فيـ  -ق
 بالتفاوض.

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتوما للوصــوأ إلــى حــل حــوأ قر خــالف يتعلــق  01إاا لــم يــتمكن الطرفــان خــالأ  -ب
بالعقـــد يحـــق ألر مـــن الطـــرفين حـــل الخـــالف بـــاللجوء إلـــى المحكمـــة المختصـــة وتطبيـــق القـــوانين واألنظمـــة 

 المعموأ بوا في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بواا الشأن.

  
 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

ا اســتعمل المنــات  ال ــل قو التالعــب فــي معاملتــه قو ثبــت عليــه قنــه شــرع قو تــام بنفســه قو بواســطة اإ .2
غيرى بطريق مباشر قو غير مباشر على رشوة قحد موظفي قو مستخدمي السلطة قو علـى التواطـؤ معـه 

إلخـــالأ بحـــق الـــوزارة المطالبـــة إضـــرارًا بالمصـــلحة يل ـــي عقـــدى فـــي الحـــاأ ويصـــادر التـــأمين مـــع عـــدم ا
بالتعويضات المترتبة على الك فضاًل عن شـطب اسـمه مـن بـين المناتصـين ون يسـمح لـه بالـدخوأ فـي 
 مناتصات للسلطة الوطنية الفلسطينية هاا فضاًل عن اتخاا اإلجراءات القضائية ضدى عند انتتضاء.

التعاتـــد معـــه دون اللجـــوء للقضـــاء وكـــالك إاا قفلـــ  المنـــات  قو المـــورد يحـــق للجنـــة العطـــاءات إل ـــاء  .1
 مصادرة مبلغ التأمين ك يراد عام للخزينة العامة.

إاا تـوفى المنــات  قو المــورد جــاز إل ــاء العقـد  المبــرم معــه قو مــا تبقــى منـه  بتوجيــه كتــاب للورثــة يفيــد  .0
 لة.بالك دون الحاجة إلى استصدار حكم تضائي يقضي بالك مع رد مبلغ التأمين في هاى الحا
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 ة ـــروط الخاصـــشال
 

 

ى آداء نشاط علالمشكلة من وزارة النقل والمواصالت باإلشراف والمتابعة اللجنة المختصة  تقوم .1
 بالخصو . الشركة وترفع تقرير دورر 

مرفأ الصيادين والك حسب تعليمات اللجنة المختصة تنظيف جميع دورات المياى المتواجدة داخل  .2
جميع المواد المستخدمة واألدوات الالزمة لعملية النظافة على حساب المتعود مع انشارة الى ان 

والقيام بأعماأ ويلتزم المتعود بالحصوأ على موافقة الجوة المشرفة على مواد النظافة المستخدمة 
 .الصيانة كاملة

لمرفأ مخلفات زوار احسب المخط  من كافة  المحددة والممرات والمناطق الفضاءرضيات األتنظيف  .3
 وكالك انترقة وخالفه.

ووضع قكيا  نايلون فيوا كل حسب حجمه بما يمنع  ات المنتشرة في المرفأتنظيف حاويات النفاي .4
 .تلوثوا واتساخوا وتجديد األكيا  كلما اتسخت 

عماأ بمن فيوم مشرف النظافة العامة على قن يتم توزيعوم بانتفاق مع إدارة سلطة  14توفير عدد  .5
 بحرية .الموانئ ال

بي الشركة  بالموتع وعلى الشركة  قن تقوم باستبداله   استبعاد قر من منتس اللجنة المختصةمن حق  .6
 .تقديم تبرير للشركة اللجنة( ساعة ون يطلب من 24خالأ )

المواد المتقدمين لواا العطاء بضرورة زيارة الموتع ومعاينته لتقدير آلية تقديم الخدمة وتكلفة  يلتزم كافة .7
حيي لن  المخط المختلفة الماكورة في  في دورات المياى دوات وانحتياجات المطلوبةلمعدات واألوا

 من المتقدمين للموتع وظرف العمل به. يعتد بجول قر
يلتزم من يرسو عليه العطاء بعدم استخدام موظفين تاصرين ألداء المومة بحيي ن يقل عمر  .8

سنة وان يكون مقبوأ الويئة ويجيد  55نة وقن يزيد عن س 16العامل قو الموظف المنور تش يله عن 
 التعامل مع انخرين.

شوادة حسن سير وسلوك من الجوات المختصة علما بأنه يلتزم من يرسو عليه العطاء ب حضار  .9
 .لجميع العاملين في اعماأ النظافة داخل مرفأ الصيادين للجنة المختصةيحق 

مع صورة هوية للعماأ المنور كشفا بأسماء العاملين والعامالت : بتقديممن يرسو عليه العطاء يلتزم  .15
 .يينإدار  قوانعتراض على آر من المستخدمين عماأ كانوا وللجنة الحق في  تش يلوم 

يلتزم من يرسو عليه العطاء بالمسئولية الكاملة عن قية إصابات عمل تلحق بأر من منسوقيه  .11
ئنة ما كانت هي طرف الشركة التي جلبتوم كما وتتحمل العاملين بالموتع كما قن حقوتوم كلوا كا

الشركة المسئولية المدنية والجنائية في حاأ تسبب قر من منسوقيه بضرر مادر قو معنور لممتلكات 
 المرفأ.
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بوجود خسارة من جراء التعاتد ون يحق له المطالبة بأر  اندعاءن يحق لمن يرسو عليه العطاء  .12
اى اندعاءات لكونوا تتناتض مع حرية المورد في تقدير المقابل المادر لما تعويض ولن يلتفت لمثل ه

 يقوم به من قعماأ وفي اختيار طريقة المشاركة في العرض موضوع العقد.
اا ثبت لوا من خالأ  شورياتقييم قداء الشركة لدى سلطة الموانئ  للجنة المختصةيحق  .13 وا 

حقيق األهداف التي تم التعاتد معوا من قجله وحسب قن الشركة تد قخفقت في ت المشاهدات الشخصية
قو خصم جزء من الحق في طلب فسخ العقد مع الشركة  للجنة المختصةقحكام وشروط العقد ف ن 

والتعاتد مع من يليه في السعر مع تحميله  كافة  مستحقات الشركة او مصادرة تأمين حسن التنفيا
 الك. المترتبة على التبعات القانونية والمالية

 .بالعاملين رجاأ يلتزم من يرسو عليه العطاء بتوفير زر خا  ومميز .14
 : لية تنفيذ الخدمات المطلوبةآ
 

  الرسمية قو األعيادالعطل قعماأ النظافة مستمرة ون تتوتف بسبب  .1
 .قو المناسبات الدينية وتستمر بنف  القوى والزخم في باتي قيام األسبوع    

 .بلدية غزةونقلوا إلى حاويات  ياتجمع النفاو تفريغ السالأ  .2
 يجب ترك المكان حوأ حاوية النفايات الرئيسة نظيفا. .3
موافق عليه مطور  قو قر مثل الكلورالمطورات استخدام بشكل مستمر بدورات المياى متابعة نظافة  .4

 .من اللجنة
 .والق  عند اللزوم توفير المعدات المطلوبة لتنظيف العشب في الحديقة العامة .5
 

 ساعات يوميا. 8شيكل للعامل الواحد وساعات العمل  777.الحد األدنى لألجور 15
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 األسعارجدول 
 

 ال يان 
 الم لغ بالشيكل

للعامل الواحد شامل 
 المواد

الم لغ بالشيكل 
 بالحروف

 مالحظات

1 
 تقديم خدمة نظافة

    مرفأ الصيادين

 

 ق الخرائ  المرفقة.للة وفظلمشمولة بالعطاء حسب المناطق المالمناطق ا 
 . عدد العماأ تابل للزيادة قو النقصان 
  31/53/2519حتى  51/54/2517تبدق من  سنةمدة العطاء. 
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ـ بصفتي ممثاًل عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هوية رتم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقتر قنا الموتع قدناى ــــ 
 ــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن شــروط عامــة  1122/ 21ئق العطــاء المطــروح رتــم  .   بــأنني تــرقت وتفومــت كافــة مــا ورد بوثــا2
 وخاصة ومواصفات وقلتزم التزاما تانونيًا بتلك الشروط والمواصفات .

يوما  ستين.   كما قلتزم بأن يبقى العرض المقدم مني سارر المفعوأ ون يجوز لي الرجوع عنه لمدة 1
 من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

مـن   طلبوـا يـتم األصناف المحالة علـى بموجـب العطـاء المـاكور قعـالى والتـي وكالك قلتزم بتوريد.  0
التوريد على  قوامراستالم توتيع العقد و  والًك من تاريخ ثالثين يوماخالأ  النقل والمواصالتوزارة تبل 

قن تكـــون تلـــك األصـــناف المـــوردة مـــن تبلـــي وفقـــًا للمواصـــفات والشـــروط المنصـــو  عليوـــا فـــي هـــاا 
 العطاء.

 وهاا إترار وتعود مني بالك قتر وقلتزم بكل ما ورد به دون قر ض   قو إكراى .     
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتلل المرخص :ـــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم الجوال:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ـــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ـــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــــــــــــــــــ
                          

 
 
 

 


