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 دولت فلسطني 
 اإلداسة العاهت للىاصم العاهت -وصاسة املاليت

 جلٌت العطاءاث املشكضيت
 2021/ 32 عطاء سقن

 
للسددذػييات وارازػز الرعاخػة ايوليػة  عؽ طػػػرح عظػػػاء لديػ خؼ اػ اات الشغا ػةتعلؽ وزارة السالية / لجشة العظػػاءات السركػػزية 

والسراززايدارية السخدلفة لرالح وزارة الرحة، تبعًا للذروط والسؾاصػفات السؾحػحة  ػر كراوػة وو ػاعط العظػاء  علػا الذػركات 
 خؼ الخ اة وترغب  ر السذاركة  ر هػاا العظػاء ذات ايادراص والسدجلة روسيًا  والدر ل يها اإلاكانات السادخة و الفشية لدي

اػػ ؿ أوتػػات الػػ واـ تػػا الهػػؾو جشػػؾب احظػػة  ػػارس لل دػػروؿ   -غػػزة  –العااػػة  يػػة / اإلدارة العااػػة للػػؾاـزاراجعػػة وزارة السال
( شػػيكا غضػػر ادػػدردة تػػؾرد  لػػا 300الروػػسر اػػؽ أجػػا الحرػػؾؿ علػػا كراوػػة السؾاصػػفات وو ػػاعط العظػػاء ايا ػػا د ػػ  ا لػػ   

 زيشة وزارة السالية.ا
/ وزارة الساليػة  ػر غػػزة هػؾ  آار اؾع  لي ؾؿ عروض األوعار بالغرؼ السخدػـؾ  ػر صػش وؽ العظػاءات بػاإلدارة العااػة اللػؾاـز

شاترػضؽ  ػر نفػس وتفػدح السغػاريب بحزػؾر اس لػر الس 01/03/2021السؾا ط اي شضؽ يـؾاؽ عهر  العاشرة صباحاً الداعة 
 .  الزااف والسكاف

 العطاءاث املشكضيتجلٌت 
 هالحظت:

 . أجرة اإلع ف  ر الرحف علا اؽ يروؾ عليه العظاء.1
كفالػػػػػػة  ش يػػػػػػة أو شػػػػػػيػ  ش ػػػػػػر صػػػػػػادر اػػػػػػؽ ال شػػػػػػػ  تػػػػػػخاضؽ داػػػػػػؾؿ عظػػػػػػاء  علػػػػػػا شػػػػػػكا  . خجػػػػػػب  ر ػػػػػػاؽ2

أو كدػػػػػػػاب حجػػػػػػػز اػػػػػػػؽ ادػػػػػػػدحيات أو وػػػػػػػش  د ػػػػػػػ  اػػػػػػػؽ  شػػػػػػػػ ال ريػػػػػػػ   أو  شػػػػػػػػ ايندػػػػػػػاج الػػػػػػػؾطشر اإلوػػػػػػػ ار
يؾاػػػػػػػًا اػػػػػػػؽ آاػػػػػػػر اؾعػػػػػػػ  لديػػػػػػػ خؼ  90وػػػػػػػارو السفعػػػػػػػؾؿ لسػػػػػػػ ة  $5000 بس لػػػػػػػ الذػػػػػػػركة لػػػػػػػ و وزارة الساليػػػػػػػة 

 العروض.
   اعفاة ( حريبة القيسة السزا ة شاااغضر بخف الفؾاتضر  علساً  تذسا جسي  أنؾاع الروـؾ. تي ـ األوعار بالذيكا 3
 األوعار.. لجشة العظاءات غضر الزاة بي ؾؿ أتا 4
 .اإلدارة العااة للؾاـز غضر ادئؾلة عؽ أو ا ل  ني و ير ط ا  العظاء.5
 22/02/2021وزارة الرحة وذلػ يـؾ اي شضؽ السؾا ط  –. وضدؼ عي  جلدة تسهض خة  ر اير داعرة السذدريات 6

 الداوعة صباحًا.الداعة 
 2824368 -2826990: . للسراجعة وايودفدار هاتف رتؼ6
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 العاهت الششوط
 :ـاملٌاقصنيأوالً: إعذاد وتقذين العشوض هي قبل 

خعػػػ  السشػػػاتص عرحػػػه وأوػػػعارل علػػػا الجػػػ اوؿ والشسػػػاذج والؾ ػػػاعط السر يػػػة  ػػػ عؾة العظػػػاء بعػػػ  أف خيػػػرأ هػػػال الؾ ػػػاعط  .1
ويػػػدفهؼ جسيػػػ  اػػػا ورد  ضهػػػا ويخػػػدؼ ويؾتػػػ  كا ػػػة و ػػػاعط دعػػػؾة العظػػػاء وييػػػ اها حػػػسؽ العػػػرض كاالػػػة علػػػا أف يدحسػػػا 

 لشداعج السدرتبة علا ع ـ قيااه بالد تضط وايود ساؿ برؾرة صحيحة.زا ة ا

ؽ ت دػػػب أوػػػعار العظػػػاء بالذػػػيكا علػػػا أف خذػػػسا الدػػػعر روػػػـؾ الجسػػػارؾ وارػػػاريب الشيػػػا والدحسضػػػا والدشزيػػػا والدػػػخاض .2
 . اعفاة( حريبة القيسة السزا ة باود شاءوجسي  الروـؾ والسراريب األارو، 

 واخاطرتػػه ادػػئؾلضده وعلػػا  شفدػػه خحرػػا وأف بػػه السحيظػػة واألاػػازؽ األعسػػاؿ اؾتػػ   زيػػارة السشػػاتص يشرػػح .3

 زيػارة ت ػاليب وت ػؾف  السظلؾبػة األعسػاؿ تشفضػا علػا وللدعاتػ  اعظاعهػ إلعػ اد الزػرورية لسعلؾاػات زػ  علػا الخاصػة

  .  العظاء بسي ـ الخاصة الشفية علا السؾت 

األزرؽ أو األوػػػػؾد  يػػػػا ويحغػػػػر السحػػػػؾ أو الدعػػػػ يا أو الذػػػػظب خعػػػػ  السشػػػػاتص عرحػػػػه اظ ؾعػػػػًا أو اكدؾبػػػػًا بػػػػالح ر  .4
ويعػػػاد كدابػػػة  رأو اإلحػػػا ة  ػػػر العػػػرض وكػػػا ترػػػحيح اػػػؽ هػػػاا الي ضػػػا يؾحػػػ  عليػػػه اظػػػضؽ ادػػػؾازيضؽ بػػػالح ر األحسػػػ

 الرؾاب بالح ر األزرؽ أو األوؾد ويؾت  بجانبه اؽ ت ا اؽ أجرو الدرؾيب.

اػػػ  تػػػخاضؽ داػػػؾؿ العظػػػاء  ػػػر ا لػػػف ا لػػػط ب حكػػػاـ ويكدػػػب عليػػػه  ؾبػػػةالؾ ػػػاعط السظلالسشػػػاتص عرحػػػه ار يػػػًا بػػػه  خيػػػ ـ .5
لرػػػػالح وزارة اػػػػ اات الشغا ػػػػة  ػػػػر السددذػػػػييات وارازػػػػز الرعاخػػػػة ايوليػػػػة والسراززايداريػػػػة السخدلفػػػػة عظػػػػػػاء تيػػػػ خؼ 

وكػػػالػ اوػػػسه وعشؾانػػػه بال ااػػػا ورتػػػؼ الهػػػاتف والفػػػازس ورتػػػؼ صػػػش وؽ ال ريػػػ  الخاصػػػضؽ بػػػه  32/2021رتػػػؼ الرػػػحة
لدروػػػػا  ليػػػػه السكاتبػػػػات السدعليػػػػة بالعظػػػػػاء وعليػػػػه ت لضػػػػػػ  اإلدارة العااػػػػة للػػػػؾاـز / وزارة الساليػػػػة اظيػػػػًا بػػػػخو ت ضضػػػػر أو 

انهػػػػا وبخػػػػ ؼ ذلػػػػػ خحػػػػط للجشػػػػة تعػػػػ يا  ػػػػر عشؾانػػػػه وعليػػػػه أف خكدػػػػب أخزػػػػًا اوػػػػؼ الػػػػ اعرة الدػػػػر طرحػػػػ  العظػػػػاء وعشؾ 
 العظاءات أف تهسا العرض السي ـ اشه.

 اؽ أز ر  ر خذدرؾ أو يدي ـ ادي ـ وأو شركات اتحاد  ر زذريػ أو باوسه وؾاء  يا واح  عظاء  دي خؼ للسشاتص خدسح .6

 جسي  اودبعاد وضدؼ  هال ط تؼ أو  ها وسح الدر ةالسراد  العروض بخ ؼ أو الباطؽ اؽ زسياوؿ الدي ـ بخ ؼ  عظاء
 (. ضها شارؾ أو ت اها الدر العروض

يدؼ  ضها اشاتذة جسي  الدر دسهض خة الجلدة الا ؿ   طرحها  عليه ات خزاح أخة طلب  ر احدسا شاتصا أو رغب   ذا .7
 ر  العاشرة صباحًا  ر داعرة السذدريات الداعة 22/02/2120السؾا ط  اي شضؽوذلػ . ايوديزاحات السظلؾبة(

 وزارة الرحة.
يػػػػػؾدع العػػػػػرض اػػػػػؽ ت ػػػػػا السشػػػػػاتص  ػػػػػر صػػػػػش وؽ العظػػػػػاءات السخرػػػػػص لهػػػػػاا ال ػػػػػرض لػػػػػ و اإلدارة العااػػػػػة  .8

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾو جشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾب احظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارس لل دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؿ  -غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة  –للػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾاـز

ت ػػػػا اندهػػػػاء السػػػػ ة السحػػػػ دة لػػػػالػ وكػػػػا اػػػػ ؿ أوتػػػػات الػػػػ واـ الروػػػػسر -  ايا ػػػػا جسايػػػػة الرحسػػػػة ال ؾيديػػػػة -
صػػػش وؽ العظػػػػاءات ت ػػػا آاػػػر اؾعػػػػ  لديػػػ خؼ العػػػػروض ي يشغػػػر  يػػػه ويعػػػػاد  لػػػا ارػػػػ رل عػػػرض ي يػػػؾدع   ػػػػر 

 ا ليًا .
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اػؽ تػاريآ آاػر يػـؾ  90يلدـز السشاتص بخف يبيا العػرض السيػ ـ اشػه نا ػا السفعػؾؿ وي خجػؾز لػه الرجػؾع عشػه لسػ ة  .9
 اؾع  لدي خؼ العروض.

   العظػػاءات لديػ خؼ السحػ د الدػػاريآ ت ػا وذلػػ لهػػا ا حػط ب صػ ار العظػػاء ادػدش ات  ػر خعػػ ؿ أفؾزارة الساليػة لػ خسكػؽ .10
 جسيػ   لػا  رقيػا أو زدابػة أاػا السلحػط هػاا  روػاؿ ووػضدؼ العظػاء اددش ات اؽ يدجزأ ي جزء خعد ر خر ر الحط ووا

  لػا  رقيػا للسلحػط اوػد اهؼ يؤكػ وا خفاػ  ليػه السلحط  رواؿ تؼ اؽ وعلا( زراوةالعظاء   اددش ات بذراء تااؾا اؽ
 السدشاترػضؽ  عظػاء أجػا اػؽ الزػرورة اتحدػب العظاء تي خؼ تاريآ  دخجضااف خيـؾ  وزارة السالية وعلا .وزارة السالية 

 لعظاءاتهؼ  ع ادهؼ عش  ايعدبار  ر ألااالسلحط السعيؾؿ الؾت 
 :ـ)هعايري التاهيل( ثاًيًا: الشهاداث واملستٌذاث الشمسيت املطلىبت

 وهر علا الشحؾ الدالر:الذهادات والؾ اعط السظلؾبة  ير ط السشاتص ا  عرحه   ااصة  ذا كاف خذارؾ ألوؿ ارة (  .1
 وكالػ الدضرة الااتية للذركة بسا  ضها ايوؼ الروسا السعدس  للذركة.صؾرة ار تة عؽ شهادة ازاولة السهشة  -1

   نؾع الذركة حدب الدجا الدجارو(. رارة الحرؼ والسهؽ للذركة -2
 الرعيدػػػػػر والسركػػػػػز تدػػػػػجضلها وحػػػػػعهااليانؾنر واكػػػػػافو ػػػػػاعط ت ػػػػػؾيؽ الذػػػػػركة و (الدػػػػػجا الدجػػػػػارو أو الرػػػػػشاعر للذػػػػػركة -3

 (.العظاء السي ـ الـز خكؾف  حدا العظاء  دؾقي  للسفؾض روسر تؾكضا او ألعساله

 :العسالية  ر  لدظضؽ اف وج (شهادة اندساء الذركة يو اؽ الدجسعات السهشية او  -4

 ا حغات  ئة العزؾية تاريآ العزؾية الجهة ـ
1     
2     
3     
 األعسػػػاؿ وتفاصػػػضا األاضػػػرة الخسػػػس الدػػػشؾات اػػػؽ وػػػشة ل ػػػا والحجػػػؼ الظ يعػػػة  ػػػر السسا لػػػة األعسػػػاؿ  ػػػر الخ ػػػرة -5

  لػػػػػضهؼ الرجػػػػػؾع خسكػػػػػؽ الػػػػػايؽ جهػػػػػات حكؾايػػػػػة او غضػػػػػر حكؾايػػػػػة( العس ء وأوػػػػػساء الدعات خػػػػػة وايلدزااػػػػػات الجاريػػػػػة
 :الدعات ات تلػ عؽ ال يانات اؽ لسزي 

 ا حغات القيسة ايجسالية بال وير ا ة تشفضا السذروع جهة الدعات  اوؼ السذروع ـ
1      
2      
3      
4      
 والسدان ة(.الهيكا الدشغيسر للذركة   تؾحيح الؾعاعف الرعيدية  -6

 :لدشفضاالعي  السيدرحضؽؽ والفشضض السؾت  إلدارة والسدان يؽ لأل رادالرعيدضضؽ الخ رةوالسؤه تادراج اوساء و  -7

  درة العسا الخ رة السؤها العلسا ايوؼ ـ
  جهة العسا السدسا   1
2      
3      
4      
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- اعدسػػػػاد علػػػػا الحرػػػػؾؿ  اكانيػػػػة ي  ػػػػ  اػػػػا ا ػػػػا  العيػػػػ  هػػػػاا تشفضػػػػا زا ػػػػا عػػػػاـ رأوػػػػساؿ تػػػػؾا ر ي  ػػػػ  اػػػػا -8
 :(أارو  االية اؾارد وتؾا ر -اعدسادات

 والرػػػػادرة ة حجػػػػؼ الدػػػػ  يات الشي خػػػػة الػػػػؾارد، دػػػػة للذػػػػركةقيسػػػػة ايصػػػػؾؿ ال ا ،  راس السػػػػاؿ السػػػػ  ؾع للذػػػػركة
 للذركة 

 ادزػػػػسشة وغضػػػر أاػػػرو  تعات خػػػة الدزااػػػات أو بخػػػ ؼ صػػػا ية اعدسانيػػػة تدػػػهي ت أو/و وػػػاعلة ني خػػػة أصػػػؾؿ 
 .العظاء  يانات  ر السح د الرتؼ يتيلعؽ العي  هاا حدب د عها واجب اي اة د عات أو

 )السراج  ال ش ية والدجارية السؾرديؽ الايؽ تؼ الدعااا اعهؼ: 

 ادئؾؿ  ر ال شػ يدؼ الرجؾع اليه عش  الحاجة رتؼ هاتف ال شػ عشؾاف ال شػ اوؼ ال شػ ـ
1     
2     
3     

 الدجارية السؾرديؽ الايؽ تؼ الدعااا اعهؼ(السراج  
 ادئؾؿ يدؼ الرجؾع اليه عش  الحاجة رتؼ هاتف / جؾاؿ عشؾاف السؾرد اوؼ السؾرد ـ
1     
2     
3     

 السشاوػػػػب الؾتػػػػ   ػػػػر العظػػػػاء  يانػػػػات  ػػػػر السؾجػػػػؾدة و الزػػػػرورية السعػػػػ ات علػػػػا الحرػػػػؾؿ بذػػػػخف ايتدراحػػػػات -9
 (.الآ.......الدخجضر أو بالذراء أاا 

  ػػػ ث اشهػػػا والظ يعػػػة الحجػػػؼ حضػػػ  اػػػؽ اذػػػا هة أعسػػػاؿ  ػػػر األتػػػا علػػػا وػػػشؾات اسػػػس ا ػػػرة ذو ا يرللسذػػػروع -10
 ، ل اازؽ السظلؾب لها ا ير اؾت .لسذروع زس ير األتا علا وشؾات

 .والؾ طرؼ اؽ ولظة األراحر يبة ال اا وحريبة القيسة السزا ةشهادة الؾ طرؼ اؽ داعرة حر  -11

 أف خزيب أخة و اعط أو اعلؾاات يرغب ب حا دها ويرو أنها حرورية  لدؾحيح عرحه. خحط للسشاتص .2

وزارة  والدزااات حيؾؽ  جسي   اف الحالة هال و ر يحيه  دعليسات العظاءات تي خؼ  درة دس ت أفؾزارة السالية ل خجؾز .3
  .الج ي السؾع   لا تسد  العظاءات واي ارالسالية 

 لسػػػػ ة عظػػػػاءاتهؼ وػػػػرياف  دػػػػرة اػػػػ  العظػػػػاءات ايػػػػ ار اػػػػؽ ظلػػػػبت أفؾزارة الساليػػػػة لػػػػ خجػػػػؾز اوػػػػد شاعية حػػػػايت  ػػػػر .4
 يػػػر ض أف العظػػػاء لسيػػػ ـ ويجػػػؾز أوبرقيػػػا زدابػػػة العظػػػاءات ايػػػ ار رد وكػػػالػ الظلػػػب هػػػاا خكػػػؾف  أف ويجػػػب  حػػػا ية

 لػػػه خدػػػسح أو اشػػػه خظلػػػب  لػػػؽ الظلػػػب لهػػػاا العظػػػاء ايػػػ ـ ت ػػػؾؿ حالػػػة و ػػػر عظاعػػػه تػػػخاضؽ خفيػػػ  أف دوف  الظلػػػب هػػػاا
 .السظلؾبة بالس ة عظاعه تخاضؽ ورياف  درة ا  هؾ اشه السظلؾب ويكؾف  ول ؽ عظاعه  دع يا خيـؾ أف

 أو تع يا خجؾز يو  السح د العظاءات لدي خؼ اؾع  آار ت ا زدا ر ب اظار وحبه أو تع يله العظاء لسي ـ خسكؽ .5

 .العظاءات لدي خؼ اؾع  آار بع  عظاء

 اػػػػ ؿ اػػػػؽ أو أصػػػػ  العظػػػػاء اػػػػ  ضيخيػػػػدال هػػػػاا  ديػػػػ خؼ أاػػػػا عظػػػػاءاتهؼ لدػػػػعر تخيػػػػيض تيػػػػ خؼ للسشاترػػػػضؽ خسكػػػػؽ .6
 الدا ط لل ش  طبيا الس ضؽ العظاء تع يا
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  ذا أو العظػػػاء  يانػػػات  ػػػر السحػػػ دة العظػػػاء وػػػرياف و دػػػرة العظػػػاء لديػػػ خؼ اؾعػػػ  آاػػػر  ػػػضؽ الفدػػػرة  ػػػر العظػػػاء وػػػحب .7
 العظاء تخاضؽ  ي اف  لا تؤدو ت  تسس ها

 
 تأهيٌاث وضواًاث العطاء : ثالثًا:

 يلدػػػـز السشػػػاتص أف ير ػػػط بعرحػػػه وػػػش  د ػػػ  اعدسػػػ  صػػػادر اػػػؽ  شػػػػ ال ريػػػ  أو كفالػػػة اػػػؽ : تػػػخاضؽ الػػػ اؾؿ  ػػػر العظػػػاء
$  5000بس لػػػػ  أو كدػػػػاب حجػػػػز اػػػػؽ ادػػػػدحيات الذػػػػركة  ػػػػؾزارة الساليػػػػة او  شػػػػػ ايندػػػػاج  ال شػػػػػ الػػػػؾطشر اإلوػػػػ ار

وي يشغػػػػر  ػػػػر أو عػػػػرض غضػػػػر اعػػػػزز  دػػػػخاضؽ داػػػػؾؿ العظػػػػاء، علػػػػا أف تعػػػػاد يؾاػػػػًا  90لسػػػػ ة " كدػػػػخاضؽ داػػػػؾؿ "
اػػػػؽ  شػػػػهرتخاضشػػػات الػػػػ اؾؿ  ػػػر العظػػػػاء  لػػػا ايػػػػ اضها اػػػؽ السشاترػػػػضؽ الػػػايؽ لػػػػؼ خحػػػاؿ علػػػػضهؼ العظػػػاء بعػػػػ  اػػػ ة 
 تاريآ آار اؾع  لدي خؼ العروض، وكالػ لسؽ أحضا علضهؼ العظاء بع  أف خيؾاؾا  دي خؼ تخاضؽ حدؽ الدشفضا.

 اا  ذا العظاء تخاضؽ ادرةار يدؼ: 

 العظاء ورياف ا ة ا ؿ لءعظا العظاء اي ـ وحب. 

 عظاعه قيسة ترحيح العظاء اي ـ خي ا لؼ. 

 رة السح دة الس ؿ ا  ز الفاعء العظاب صاحط ااف : 

  العي  اتفاقية علا الدؾقي 
 السظلؾبحدؽ الدشفضا  تخاضؽ تؾ ضر. 

  : يلدػػػـز السشػػػاتص الفػػػاعز بالعظػػػاء أو بػػػخو جػػػزء اػػػؽ  شػػػؾدل  ديػػػ خؼ تػػػخاضؽ حدػػػؽ الدشفضػػػا للعظػػػاء تػػػخاضؽ حدػػػؽ الدشفضػػػا
وذلػػػػ علػػػا شػػػكا وػػػش  د ػػػ  اعدسػػػ  صػػػادر اػػػؽ  شػػػػ ال ريػػػ  أو كفالػػػة اػػػؽ اجسػػػالر العيػػػ   %10بقيسػػػة السحػػػاؿ عليػػػه 

أو حجػػػػػػػز اػػػػػػؽ ادػػػػػػػدحيات الذػػػػػػػركة لػػػػػػػ و وزارة  او  شػػػػػػػ ايندػػػػػػػاج الفلدػػػػػػػظضشراػػػػػػؽ ال شػػػػػػػػ الػػػػػػػؾطشر اإلوػػػػػػػ ار 
اػػػؽ تػػػاريآ ت لي ػػػه بيػػػرار  حالػػػة العظػػػاء عليػػػه اػػػؽ ت ػػػا اإلدارة العااػػػة للػػػؾاـز  يػػػـؾ 15حدػػػب األصػػػؾؿ اػػػ ؿ السالية

علػػػا أف خكػػػؾف وػػػارو السفعػػػؾؿ لسػػػ ة وػػػشة اي دخػػػة كاالػػػة  اػػػؽ تػػػاريآ آاػػػر اؾعػػػ  لديػػػ خؼ تػػػخاضؽ حدػػػؽ الدشفضػػػا ، 
السدعهػػػػ  بعػػػػ  تشفضػػػػا كا ػػػػة ايلدزااػػػػات السدرتبػػػػة عليػػػػه بسؾجػػػػب طلػػػػب اظػػػػر تي اػػػػه  ويعػػػػاد تػػػػخاضؽ حدػػػػؽ الدشفضػػػػا  لػػػػا

 ال اعرة السددفض ة لإلدارة العااة للؾاـز باإل راج عشالدخاضؽ 
 سابعًا: فتح العطاءاث وتقييوها:

العظاءات خذكا ا ير عاـ اللؾاـز العااة لجشة  دح اغاريب العظاء وتيـؾ هال اللجشة بفدح  لجشة  دح السغاريب: -1
 -بحزؾر السشاترضؽ أو اس لضهؼ  ر الزااف والسكاف السح ديؽ  ر دعؾة العظاء بع  اتخاذ اإلجراءات الدالية:

  بات ع د السغاريب  ر احزر  دح السغاريب وكا عظاء خفدح اغرو ه خز  رعيس اللجشة عليه وعلػا اغرو ػه رتسػًا  - أ
 الؾاردة.ادلدً  علا هضئة كدر اعديادو ايااه ع د العظاءات 

 ترقيؼ األوراؽ السر ية ا  العظاء وإ بات ع دها.  - ب

 ؾر السشاترػضؽ أو اس لػضهؼتراءة اوؼ اي ـ العظاء واألوعار وقيسػة الدػخاضؽ اي دػ اعر السيػ ـ اػؽ كػا اشػاتص وذلػػ بحزػ - ت
 وأخػػػة وػػػح ها أو للعظػػػاءات وتعػػػ خ ت تخيػػػيض وأو (السػػػرادؼ بالعظػػػاء الدػػػساح أو طلػػػب تػػػؼ  ذا  اػػػرادؼ عظػػػاءو وأل

 الدػر السدػخارة العظػاءات اعػ   يسػا السغػاريب  دح عش  عظاء ر ض ويخجؾز .اشاوبةوزارة السالية  يراها أارو  تفري ت
 زسا و ط ذكرل. العظاء اي ـ  لا ونفزها تردد



 

7 
 

علػػا أف خظ ػػط هػػاا الذػػرط  يػػدؼ اوػػد شاء العظػػاءات السي اػػة اػػؽ الذػػركات السؾجػػؾدة  ػػر الياعسػػة الدػػؾداء لػػؾزارة الرػػحة - ث
 .بالدؾا ط ا  ايدارة العااة للؾاـز العااة  ـ2020ا د اء اؽ اشاترة العاـ 

 .الجلدة  ر للحاحريؽ  ع نها تؼ الدر االسعلؾاات ادزسؽ السغاريب  دح جلدة احزر وزارة السالية ع ت - ج

 يػدؼ  لػؽ اي ػؾؿ اندػحاب  اظػار  هػا أر ػط الدػر العظػاءات أاػا. أوي وتيػرأ تفػدح  "اندػحاب "علضها السكدؾب السغاريب - ح
 . دحها

الدؾقي  اؽ رعيس اللجشة وجسي  األعزاء الحاحريؽ علا العظاء واغرو ػه وكػا ورتػة اػؽ أوراتػه وكػالػ علػا احزػر  - خ
 اللجشة بع  ت ويؽ كا ة الخظؾات الدابية.

وتقيسها للجشة الفشية السفؾحة اؽ وزارة دراوة العروض ا ير عاـ اللؾاـز العااة  حضاخلجشة دراوة وتيضيؼ العروض:  -2
الدر تيـؾ   راوة العروض اؽ الشؾاحر الفشية والسالية واليانؾنية وتي ـ تؾصياتها ، الرحة واش وب عؽ وزارة السالية

 -بع  أاا السعايضر الدالية  ر ايعدبار:ل عدساد  للجشة العظاءات السركزيةالسشاوبة 
 دخاضؽ داؾؿ العظاء.ي يشغر  ر أو عرض غضر اعزز    -أ

لسؾاصػػػػفات السظلؾبػػػػة علػػػػا جػػػػ وؿ خعػػػػ  لتػػػػ رس العػػػػروض اػػػػؽ الشاحيػػػػة الفشيػػػػة بحضػػػػ  تحػػػػ د السعػػػػايضر الفشيػػػػة و يػػػػًا    -ب
لهػػػال ال اخػػػة، وتخزػػػ  كا ػػػة العػػػروض لػػػشفس السعػػػايضر اػػػؽ حضػػػ  الدػػػزاـ السشػػػاتص بعرحػػػه بسؾاصػػػفات وشػػػروط دعػػػؾة 

 العظاء.

حضدضؽ السالية والفشية واي رته علا الؾ ػاء بالدزااػات العظػاء ووػسعده الدجاريػة يؤاا بعضؽ ايعدبار كفاءة السشاتص اؽ الشا -ت
والددهي ت الدر خي اها أو كؾنه ادخرػص  ػر الخ اػة الدػر يؾ رهػا وللجشػة الحػط  ػر اوػدبعاد عػرض السشػاتص الػاو ي 

 تدؾ ر  يه كا أو بعض هال السدظلبات.

السي اػػػة اػػػ ؿ  دػػػػرات عسلػػػه الدػػػابية، والدػػػر تحػػػػ دها وزارة  يؤاػػػا بعػػػضؽ ايعدبػػػار كفػػػاءة السشػػػػاتص وجػػػؾدة الخ اػػػة -ث
 الرحة.

 ت  أ ال راوة بالعرض الاو ت ـ أراص األوعار  ؼ الاو يليه حدا تدؼ دراوة العروض السي اة.  -ج

 غضر الزاة بختا األوعار. لجشة الفشيةال -ح

 خاهسًا:
وزارة الرحة، والاو تؼ  شاًء  ت ا ترشيب الذركات السعدس  اؽ حدب ػ تلدـز الذركات  دي خؼ طلب للسذاركة  ر العظاء 1

 علا تيضيؼ العظاء الدا ط .
 .خالف الدرشيب الساكؾر خعد ر يغرأو طلب خ -2
 -أو املىسد)الششوط اخلاصت(: املٌاقص:ـ التضاهاث سادساً  

 

   .عاـ لدـز اؽ يروؾ عليه العظاء أو جزء اشه  دؾقي  عي  ا  وزارة السالية لس ةي  .1
روط اػػػػػ  صػػػػػحيفة الذػػػػػروط العااػػػػػة جػػػػػزء ي يدجػػػػػزأ اػػػػػؽ الذػػػػػ واحزػػػػػر الجلدػػػػػة الدسهض خػػػػػة السر يػػػػػةتعد ػػػػػر السلحيػػػػػات  .2

 تذكا صلب السؾاصفات.والسؾاصفات الخاصة بالعرض واكسلة لها و 
علػػػا السشػػػاتص الػػػاو أحضػػػا عليػػػه العظػػػاء اوػػػد ساؿ  جػػػراءات العيػػػ  الخػػػاص بيػػػرار اإلحالػػػة وتؾقيػػػ  ايتفاقيػػػة واػػػا يلحيهػػػا  .3

 .اؽ أوراؽ واددش ات 
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 ذف اظػػػػر اػػػػؽ  أو جػػػزء اػػػػؽ العيػػػ  دوف الحرػػػػؾؿ علػػػا سشػػػػاتص أف يدشػػػازؿ ألو شػػػػخص آاػػػر عػػػػؽ كػػػػا أوللي خجػػػؾز  .4
خالفػػػػة وعػػػ ـ ايلدػػػزاـ وػػػيحـر السشػػػاتص اػػػؽ الدروػػػية  ػػػر السؾتػػػػ  لجشػػػة العظػػػاءات الدػػػر أحالػػػ  العظػػػاء و ػػػر حػػػاؿ الس

 وتروضده علا الاو يليه ا  تحسله  ارؽ الدعر.
 خحػػػط للسشػػػاتص أو السػػػؾرد الرجػػػؾع علػػػا لجشػػػة العظػػػاءات بػػػخو ادػػػارة أو حػػػرر ناشػػػ  عػػػؽ تيػػػ خؼ عرحػػػه  ػػػر حالػػػة ي .5

العظػػػػاء علػػػػا ايػػػػ ـ أتػػػػا األوػػػػعار أو  ذا  ذا اػػػػا ر زػػػػ  لجشػػػػة العظػػػػاءات كػػػػا العػػػػروض السي اػػػػة  لضهػػػػا أو  ذا لػػػػؼ تحػػػػا 
 أل   لجشة العظاءات دعؾة العظاء  ر أو وت  أو أو ارحلة دوف ذكر األوباب.

  دي خؼ الخ اة و يًا للسؾاصفات والذروط السدفط علضها والؾاردة  ر ترار اإلحالة.  شاتصيلدـز الس .6
 بالسؾاصفات خجب   تؾحيحه  ر عرض الذركة.خجب ايلدزاـ بالسؾاصفات الساكؾرة  ر كراوة العظاء وأو ت ضضر  .7
وشػػػػااا الشيػػػػا والدخلػػػػيص الجسركػػػػر ( اعفػػػػاةشػػػػااا للزػػػػريبة السزػػػػا ة   ، غضػػػػرالدػػػػعر السيػػػػ ـ بالذػػػػيكاخجػػػػب اف خكػػػػؾف  .8

 والدحسضا والدؾصضا والدشزيا وأجرة العساؿ وأخة روـؾ أارو.
 لدزااات الزري ية.أف خكؾف السدي اضؽ لهال السشاترة اؽ السذد لضؽ السرارضؽ السد ديؽ ل   .9

لؾزارة السالية الحط  ر  ل اء السشاترة كاالة يعدبارات ااصة  ػؾزارة الساليػة و ي حػط للسذػدركضؽ  ػر ايعدػراض علػا ذلػػ  .10
 وذلػ حدب تانؾف اللؾاـز العااة.العي   ا ة% اؽ اجسالر 30 ؾات  زسا ولها الحط  ر زيادة ا ة العي  أو  نياصها 

 ، ر هال السشاترةحدب اداعها والدزااها بذروط السشاترة علا أف ي  أ اياا بايعدبار عش  الدروػيةالذركات ترشيب وضدؼ  .11
واحػ دات الدرػشيب ترت ػز الػا جػؾدة الخ اػة والديضيسػات الخاصػة  ( A, B, C, Dالدرػشيب  ػر السشاترػات ،  الدرػشيب 

 ..... ( ار ط  بالذركة، باإلحا ة الا اشح العساؿ حيؾتهؼ حدب تانؾف العسا، 
علػػػػا السديػػػػ اضؽ للسشاترػػػػة اػػػػدؼ جسيػػػػ  أوراؽ كراوػػػػة العظػػػػاء بخدسػػػػه الخػػػػاص  شػػػػعارا اشػػػػه بػػػػايط ع علضهػػػػا وتفهسهػػػػا  .12

 جض ًا.
وزارة   ػػر ..... ػػر تسػػاـ الدػػاعة  00/00/2120السؾا ػػط 0000 السشاترػػة  ػػر يػػـؾوػػدعي  جلدػػة تسهض خػػة اػػا ت ػػا  ػػدح  .13

 .الرحة بحزؾر اش وب عؽ وزارة السالية
 ايداريػػػةلسددذػػػييات وارازػػػز الرعاخػػػة ايوليػػػة والسرا ػػػط ظػػػاء  ديػػػ خؼ الخ اػػػة السظلؾبػػػة   ػػػر ايروػػػؾ عليػػػه الع يلدػػػـز اػػػؽ .14

لدشفضػػػػا العسػػػػا  ايلدػػػػزاـ بعػػػػ د العػػػػاالضؽ و السػػػػاكؾر  ػػػػر السشاترػػػػة و حدػػػػب السؾاصػػػػفات السظلؾبػػػػة  ػػػػر كراوػػػػة الذػػػػروط 
 (1السظلؾب الحط رتؼ 

والدر خعد ػػػر كػػػا اػػػا  ضهػػػا اػػػؽ شػػػروط وتعليسػػػات ؾر الجلدػػػة الدسهض خػػػةظػػػاء بزػػػرورة حزػػػيلدػػػـز كػػػا السديػػػ اضؽ لهػػػاا الع .15
 جزءا ي يدجزأ اؽ العي  واكسله له.

السركزيػػػػة ديػػػػ خؼ كذػػػػف بخوػػػػساء العسػػػػاؿ والسبػػػػال  السدػػػػدحية علػػػػا الذػػػػركات للعسػػػػاؿ وييػػػػ ـ للجشػػػػة تلدػػػػـز الذػػػػركات   .16
 ية.للدخز  اؽ صحة ال يانات، ور   تؾصية اؽ ت ا اللجشة  الػ لؾزارة السال

السػػػػػؾاد الخ اػػػػػة وت لفػػػػػة تيػػػػ خؼ يلدػػػػـز كػػػػػا السديػػػػػ اضؽ لهػػػػاا العظػػػػػاء بزػػػػػرورة زيػػػػػارة السؾتػػػػ  واعايشدػػػػػه لديػػػػػ ير آليػػػػػة  .17
ورؽ تؾالضػػػػػػػ  وورؽ تشذػػػػػػػيب أيػػػػػػػ و واعػػػػػػػ ات وأدوات للشغا ػػػػػػػة واػػػػػػػؾاد  السظلؾبػػػػػػػة وايحدياجػػػػػػػات والسعػػػػػػػ ات وايدوات
الرعاخػػػة ايوليػػػة والسرا ػػػط اياػػػرو السػػػاكؾرة  ػػػر العظػػػاء  ػػػر األتدػػػاـ السخدلفػػػة للسددذػػػييات  وارازػػػز تشغيػػػب.... الػػػآ ( 

 حض  لؽ خعد  بجها أخا اؽ السدي اضؽ للسؾت  وعرؼ العسا به.
وعلػػػػا جسيػػػػ  الذػػػػركات الفػػػػاعزة بعسػػػػا جسيػػػػ  الدرتضبػػػػات ال زاػػػػة لػػػػالػ  الفػػػػاعزة وػػػػيكؾف تدػػػػليؼ السؾاتػػػػ  للذػػػػركات  .18

 .وذلػ بالدشدضط ا  الذركة الدابية وادارة السؾت 
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 دشفضػػا  ػػرااج الشغا ػػة والخػػ اات الفش قيػػة ال زاػػة حػػسؽ شػػروط  اػػؽ يروػػؾ عليػػه هػػاا العػػرض أو جػػزء اشػػه أف خيػػـؾيلدػػـز  .19
واؾاصػػفات العػػرض احػػا الدعاتػػ  الخاصػػة والعااػػة اشهػػا ولجسيػػ  أتدػػاـ السددذػػييات والايػػادات والظرتػػات والسسػػرات واؾاقػػب 

وكالػ السبانر السلحية للسددذييات وػؾاء  الايادات والسددذيياتالديارات والداحات بالسددذييات وكا اا خي  دااا أوؾار 
 الداعة  وعلا ا ار.زان  اددخجرة أـ ي

يلدػػػـز اػػػؽ يروػػػؾ عليػػػه العظػػػاء بعػػػ ـ اوػػػدخ اـ اػػػؾعفضؽ تاصػػػريؽ ألداء السهسػػػة بحضػػػ  ي خيػػػا عسػػػر العااػػػا السشػػػؾو  .20
ويجضػػػػ  الدعااػػػػا اػػػػ  و خجضػػػػ  اليػػػػراءة و ال دابػػػػة  وػػػػشة واف خكػػػػؾف اي ػػػػؾؿ الهضئػػػػة 55وػػػػشة وأي يزيػػػػ  عػػػػؽ  18تذػػػػ ضله عػػػػؽ 

وػػػشة علػػػا اللجشػػػة العليػػػا لسدابعػػػة أداء شػػػركات الشغا ػػػة  ػػػر  50علػػػا أف خجػػػب عػػػرض كػػػا اػػػؽ يزيػػػ  عسػػػرل عػػػؽ  اياػػػريؽ
   وشة 60السذر ضؽ بسا ي يزي  عسرهؼ عؽ  أاا ، وزارة الرحة .

اف ت ػػػؾف حػػػالدهؼ الرػػػحية و ؽ اػػػؽ اياػػػراض أف خكػػػؾف جسيػػػ  السػػػؾعفضؽ و العسػػػاؿ السخررػػػضؽ لدشفضػػػا السذػػػروع اػػػالض .21
عسؾاػػػا تدشاوػػػب اػػػ  اػػػا يدظلبػػػه العسػػػا اػػػؽ جهػػػ . و خحػػػط للػػػؾزارة اازػػػاعهؼ لل ذػػػف الظ ػػػر  ػػػر أو وتػػػ  تػػػرال اشاوػػػبا . 

 .و علا السياوؿ ااظار الجهات السخدرة  ر حالة عهؾر أو حالة ارض اع و  ضؽ اؾعييه أو عساله
ي خحػػػط للذػػػركة أو السيػػػاوؿ نيػػػا أو اػػػؽ عسالػػػه أو السذػػػر ضؽ لدشفضػػػا السذػػػروع أو ت ضضػػػرهؼ  ػػػر أو وتػػػ  أ شػػػاء اػػػ ة  .22

يجػػػب علػػػا الذػػػركة تػػػؾ ضر ال ػػػ يا ت ػػػا ، و  اػػػ  تؾحػػػيح ايوػػػباب كدا يػػػا اللجشػػػة السركزيػػػة اؾا يػػػة تشفضػػػا السذػػػروع اي بعػػػ  
وػػػد  اؿ أو اؾعػػػف او عااػػػا اػػػؽ عسػػػاؿ الذػػػركة اػػػ رج الحػػػط  ػػػر ر ػػػض نيػػػا أو ا السركزيػػػة ا ػػػادرة العااػػػا، و للجشػػػة

 اوسه  ر كذؾ ات الذركة .
بػػػالسؾت  اسػػػؽ يدسدعػػػؾف  بسػػػا  ػػػضهؼ العسػػػاؿ اليػػػ ااا  يلدػػػـز اػػػؽ يروػػػؾ عليػػػه العظػػػاء بػػػخف ت ػػػؾف كا ػػػة عشاصػػػرل العاالػػػة .23

ؼ، ويؾ ػػػط ذلػػػػ بالدػػػسعة الظضبػػػة والدػػػضرة الحدػػػشة ولػػػؼ خدػػػ ط أف أديشػػػؾا  ػػػر تزػػػاخا جشاعيػػػة أو أا قيػػػة بسػػػا خسػػػس وػػػسعده
علسػػػا بخنػػػه خحػػػط لػػػؾزارة الرػػػحة اوػػػدبعاد أو اػػػؽ   شػػػهادة ج يػػػ ة(بذػػػهادة حدػػػؽ وػػػضر ووػػػلؾؾ اػػػؽ الجهػػػات السخدرة

 اشدؾبر الذركة دوف    اء األوباب.
يلدػػػـز اػػػؽ يروػػػؾ عليػػػه العظػػػاء أو جػػػزء اشػػػه بػػػخف ت ػػػؾف كا ػػػة عشاصػػػرل العاالػػػة بػػػالسؾت  تػػػ  حرػػػلؾا علػػػا شػػػهادات الػػػؾ  .24

حدػػػب الشسػػػؾذج  يػػػا  الظػػػب الؾتػػػاعر(–ز الداليػػػة   ديػػػادة الراػػػاؿ أو اركػػػز شػػػه اء اػػػانضؾنس أاػػػراض اػػػؽ احػػػ  السرازػػػ
السعسػػػػػؾؿ بػػػػػه  ػػػػػر وزارة الرػػػػػحة لألاراض الدػػػػػارية والسع خػػػػػة( بحضػػػػػ  تذػػػػػسا الذػػػػػهادة الفحؾصػػػػػات الداليػػػػػة    حػػػػػص 

اػػػػػؽ بحػػػػػ  اترػػػػػا الذػػػػػهر ايوؿ ( و AntiHbsTiter حػػػػػص و و حػػػػػص اييػػػػػ ز  C,Bالدهػػػػػاب ال  ػػػػػ  الؾبػػػػػاعر  شؾديػػػػػه 
 ،اوػػػد ـ العسػػػا كسػػػػا ويجػػػب أف خكػػػؾف علػػػػا اوػػػدع اد لعسػػػػا او  حؾصػػػات  حػػػا ية يػػػػدؼ طل هػػػا اشػػػه  ػػػػر حػػػايت اعضشػػػػة

 ذلػ علا نفية الذركة.و  تعد ر صالحة اذا لؼ يدع و علا  ص ارها   ث وشؾات شهادات الؾ اياراض
بػػػػالسؾت  و أف ت ػػػػؾف  ػػػػؾالص الدػػػػخاضؽ  علػػػػا جسيػػػػ  اشدػػػػؾبيه العػػػػاالضؽ حػػػػ   صػػػػابات العسػػػػا الذػػػػركة بالدػػػػخاضؽ تلدػػػػـز  .25

 .صادرة عؽ جهة اخدرة  هاا السجاؿ و وارية السفعؾؿ طؾاؿ ا ة العي 
يلدػػػػـز اػػػػؽ يروػػػػؾ عليػػػػه العظػػػػاء بالسدػػػػئؾلية ال االػػػػة عػػػػؽ أخػػػػة  صػػػػابات عسػػػػا تلحػػػػط بػػػػخو اػػػػؽ اشدػػػػؾبيه العػػػػاالضؽ  .26

 بالسؾت  كسا أف حيؾتهؼ كلها كاعشة اا كان  هر طرؼ الذركة الدر جل دهؼ 
تدحسػػػا الذػػػػركة السدػػػػئؾلية الس نيػػػػة والجشاعيػػػػة  ػػػػر حػػػػاؿ تدػػػ ب أو اػػػػؽ اشدػػػػؾبيه بزػػػػرر اػػػػادو أو اعشػػػػؾو لسسدل ػػػػات  .27

 وزارة الرحة أو اددخ اضها أو ارحاها.
 -ط لؾنات الدليفؾنات –ادئؾلية ايحرار واخة تلييات تلحط بانغسة اشذآت وزارة الرحة  ط لؾنات ال هرباء تدحسا الذركة  .28

 نديجة ايهساؿ  ر أعساؿ الشغا ة.انغسة الحريط( 
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خجػػػب علػػػا الذػػػركة تدػػػليؼ ندػػػػخة اػػػؽ الفػػػات العسػػػاؿ اكدسلػػػة ال يانػػػػات والسدػػػدش ات السظلؾبػػػة  لػػػؾزارة الرػػػحة اػػػػ ؿ  29 
 شهر اؽ اود ـ السؾت  الا  دارة السؾت  وندخة ل اعرة الخ اات الفش قية: 

  العساؿ  ر الفدرة السح دة .صرؼ السددحيات السالية للذركة ارتبا  ددليؼ الفات 
  وزارة الرػػػػحة غضػػػػر ادػػػػئؾلة عػػػػؽ ت ضضػػػػر أو اوػػػػد  اؿ للعسػػػػاؿ بعػػػػ  تدػػػػليؼ السلفػػػػات ، اي بكدػػػػاب اظػػػػر اػػػػؽ اللجشػػػػة

 السركزية خدسح بايود  اؿ أو الد ضضر للعساؿ ، وتدحسا الذركة الدبعات واإلجراءات اليانؾنية السخالفة لالػ .
وي خحػػػط لػػػه السظالبػػػة  الساليػػػةدعػػػاء  ؾجػػػؾد ادػػػارة اػػػؽ جػػػراء الدعاتػػػ  اػػػ  وزارة ي خحػػػط لسػػػؽ يروػػػؾ عليػػػه العظػػػاء اإل .30

بػػخو تعػػػؾيض ولػػػؽ يلدفػػػ  لس ػػػا هػػػال ايدعػػػاءات ل ؾنهػػػا تدشػػػاتض اػػػ  حريػػػة السػػػؾرد  ػػػر تيػػػ ير السيا ػػػا السػػػادو لسػػػا خيػػػـؾ 
 به اؽ أعساؿ و ر ااديار طريية السذاركة  ر العرض اؾحؾع العي .

الذخرػػػيةوتيارير وإذا   ػػػ  لهػػػا اػػػؽ اػػػ ؿ السذػػػاه ات شػػػهر زا ألداء الذػػػركةضػػػيؼ شػػػااا ط لػػػؾزارة الرػػػحة  جػػػراء تيخحػػػ .31
وحدػػػػب أحكػػػػاـ  اأجلهػػػػاللجػػػػاف السدخررػػػػة أف الذػػػػركة تػػػػ  أافيػػػػ   ػػػػر تحيضػػػػط األهػػػػ اؼ الدػػػػر تػػػػؼ الدعاتػػػػ  اعهػػػػا اػػػػؽ 

و عسػػػا أ  ػػػر الدػػػعر وشػػػروط العيػػػ   ػػػ ف لػػػؾزارة الرػػػحة الحػػػط  ػػػر طلػػػب  دػػػآ العيػػػ  اػػػ  الذػػػركة والدعاتػػػ  اػػػ  اػػػؽ يليػػػه
 السدرتبة علا ذلػ. كا ة الدبعات اليانؾنية والسالية  الذركة الدر تؼ  دآ عي ها ا  تحسضاعرض وعر ج ي  

 اددذػفا أو اددذػفر تديػ ـ لػه بعػرض وعر اجسؾعػة ديػادات رعاخػة اوليػة أو اداراتتلدـز الذركة  دي خؼ دراوة ج وو ل ػا  .32
هػااش  –ابػال  السرػاريب األاػرو  –ا لػ  السػؾاد  -ذػسا ا لػ  العسالػة ( بحضػ  خرعاخػة أوليػةارازػز و ز ضر واددذفا صػ ضر 

 عش  الظلب اؽ الذركة. – اإلجسالر –الربح السؾحؾع 
 (.2ل ا اؾت  علا ح ة اؽ السؾات   الحط رتؼ  (لعاااالؾح ة اوضدؼ تروية العظاء علا وعر  .33
 علا السذر ضؽ ايداريضؽ بالسؾات  السخدلفة.يلدـز اؽ يروؾ عليه العظاء  دؾ ضر وواعا ايتراؿ ال زاة وتعسيسها  .34
 يلدـز اؽ يروؾ عليه العظاء  دل ية ايود عاءات عش  الظلب و ؾرا. .35
 يلدـز اؽ يروؾ عليه العظاء بيؾاع  اياؽ والد اة السهشية لجسي  العاالضؽ. .36
عرض علا وزارة الرحة (  فات ت السؾاص تساش غضر اشفا للساء  جازض  جل وواح  ع د يلدـز اؽ يروؾ عليه العظاء  دؾ ضر  .37

اسضز كؼ   ل ر غااط اوؾد لؾف   لؾزة وبشظلؾف   حدب الرؾرة السر ية والسيرة اؽ وزارة الرحة زو ااص واسضز 2وع د 
وبالشدبة للعاا ت  يكؾف اريؾؿ _ ل ضؽ  اظ ؾع عليه شعار الذركة   ؾوفؾرو(علا ايطراؼ والقبة  ؾوفؾرو  لؾف  رتيالر 

شرط أف خكؾف احدذسًا ي خخ ش اسضز  لؾف  رتيالر  ؾوفؾرو  وبشظلؾف اؽ نفس اللؾف اوؾد وليس جلباب طؾيا(لؾف 
بالعضشة  الػ اذاعر و حياء اآلاريؽ، وأف يدؼ الديض  به طؾاؿ واعات العسا بالسؾت  وصيفًا وشداًء، وعلا الذركة ايلدزاـ 

ا  الدزاـ الذركة بالشغا ة العااة للعاالضؽ والزو الخاص  هؼ وذلػ علا ا ار ا تؾا ط علضها وزارة الرحة  لؾنا وشك (.الد
ضها  ويدؼ تدليسه للعساؿ ا  ا حغة وجؾب عسا جضبة شفا ة علا الر ر لؾح  بظاتة الدعريب الخاصة بالعااا  الداعة.

 ابعة شركات الشغا ة.بحزؾر اش وب افؾض اؽ اللجشة السركزية لسد
لبس  لعساؿ واشدؾبر الذركة بحض  خحار علضهؼاظاطر غضر اشفا للدؾاعا و ش ي  الدحسا تلدـز الذركة  دؾ ضر حااء  .38

ويدؼ تدليسه للعساؿ بحزؾر اش وب افؾض اؽ اللجشة السركزية لسدابعة شركات  الرش ؿ أو أو شرء أار أ شاء  درة العسا
 الشغا ة.

الؾنة اا ع ا اللؾف و كالػ تؾ ضر تفازات اؽ الجل  اليؾو كفات ش ي ة الدحسا ادع دة ايودخ اـ خجب علا الذركة تؾ ضر  .39
 ساؿ الجؾاندر الظ ر ألو و ب كافويحار علضهؼ اودعللعساؿ حاؿ الدعااا ا  الشفاخات الرلبة والحادة اشاوب للعسا  األوؾد

 ض اؽ اللجشة السركزية لسدابعة شركات الشغا ة.ويدؼ تدليسه للعساؿ بحزؾر اش وب افؾ 
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للسيال و واتر للؾجه  خجب علا الذركة تؾ ضر الؾاقيات الذخرية الخاصة بالعساؿ عش  تشغيب الحاويات   اريؾؿ غضر اشفا .40
 ويدؼ تدليسه للعساؿ بحزؾر اش وب افؾض اؽ اللجشة السركزية لسدابعة شركات الشغا ة تفازات جل خة (والعضشضؽ و 

و يػًا ليػانؾف العسػا والعسػاؿ الفلدػظضشر السعسػؾؿ بػه  ػر يلدـز اؽ يروؾ عليه العظاء بسعاالة اشدؾبيه اػؽ العػاالضؽ بػالسؾت   .41
 ذلػ حدب اا هؾ اؾحح بال ش  الدالر.لدظضشية باود شاء جزعية الراتب و اشاطط الدلظة الؾطشية الف

 ػر  شػيكا للعااػا الؾاحػ 770بحػ  ادنػا ليػاء عسلهػؼ بػالسؾت يلدـز اؽ يروؾ عليه العظاء  ػ    رواتػب وادػدحيات اشدػؾبيه  .42
 ػر حػاؿ   ػ  لػؾزارة الرػحة عػ ـ و أخاـ عسا  5  ؾات  ر الايادة والسركز ايدارو شيكا  700و أخاـ عسا 6 ؾات   السددذفا

  دػآ العيػ  اػ  الذػركة الشغػر  ػرتخػاذ ايجػراء الػاو تػرال اشاوػبا و ، خحػط للػؾزارة االذركة      الرواتػب كسػا هػؾ ايػررالدزاـ 
 تحسضلها اا يدرتب علا ذلػ اؽ اداعر تد   ها وزارة الرحة .و 

ويعد ػػر اػػا    ػػؾف شػػيكا اسدػػة و شػػيكا(  يػػا  35اب كااػػا للعااػػا ا لػػ  وتػػ رل  خرػػؼ علػػا الذػػركة عػػؽ كػػا يػػـؾ  يػػاليػػدؼ  .43
 واعات ت ضب عؽ العسا يـؾ  ياب واح   8اجسؾعة 

لدػػاعة، وي ، ويعدسػػ  الحزػػؾر اػػؽ هػػال اال درونيػػا علػػا الدػػاعة السخررػػة اػػؽ ت ػػا الػػؾزارةبػػالدؾقي  يلدػػـز اشدػػؾبر الذػػركة  .44
، كسػػا خسشػػ  الػػ اؾؿ  ػػر العظػػاء ألو شػػركة  ي بعػػ  احزػػارها بخلػػؾ طػػرؼ للسشاترػػة الدػػابية رتػػؼ  خعدػػرؼ بػػاو تؾقيػػ  ورتػػر

  ي اؽ األاازؽ الدر ي يدؾ ر  ضها واعات برسة.  11/2020
العظػاء واشدػؾبيه بػاللؾاعح واليػؾانضؽ السعسػؾؿ  هػا  ػر وزارة الرػحة بسػا  ػر ذلػػ الدػزاـ الهػ وء والشغػاـ يلدـز اؽ يروؾ عليػه  .45

والسغهر الجض  والشغا ة الذخرية وع ـ الد اضؽ دااا السددذفا اركز صحر اار وع ـ الدػ اا  ػر اجريػات العسػا الضؾايػة 
 ؾؿ علا اشفعة أو ا اة غضر اذروعة.أو الدؾوا ل و اشدؾبر وزارة الرحة أو الدخ ضر علضهؼ للحر

 ر حاؿ  حراب العساؿ ألو و ب كاف، تعظا الذركة  رصة لس ة واعدضؽ لحا السذكلة واإلحػراب و ػا حػاؿ عػ ـ  .46
تسكؽ الذركة اؽ  ػ اإلحراب يدؼ ت ليب الذركة الدر تليه  ر الدػعر أو أو شػركة أاػرو لدػؾ ضر العسالػة ال زاػة 

سركػػز الرػحر علػػا حدػاب الذػػركة السزػرب عسالهػػا ارػسا اػػؽ ادػدحياتها لػػ و لد ظيػة نغا ػػة السددذػفا أو ال
وزارة الرحة وتظ ضط الذروط الجزاعية السشرؾص علضها  ر شروط السشاترة و ا حاؿ ت رار ذلػػ يشغػر جػ خا  ػر 

 . دآ الدعات  ا  هال الذركة
باتػا وغضػر الدػـز  علا شركة واح ة  حةالسجس  ايدارو لؾزارة الرو  غزة الرعاخة األوليةارازز وضدؼ تروية كا اؽ  .47

 اص ار الفاتؾرة الذهرية للسجس  ايدارو برؾرة اشفرلة .علا اف يدؼ  رةالؾاردة  ر السشات ايوعار ايجسالية
 باتػا ايوػعار ة غضػر الزاػالػؾزارة و  علػا شػركة واحػ ةارازز الرعاخة األولية  ر كا احا غة كؾح ة واح ة وضدؼ تروية كا اؽ  .48

، ويدؼ  ص ار  اتؾرة واح ة لجسي  ارازز السشظية علا أف يدؼ تفرضا كا اركز كرشف اشفرػا  الؾاردة  ر السشاترة ايجسالية
  ر الفاتؾرة.

بختا ايوعار ايجسالية الؾاردة  وغضر الدـزايوروبر و كلية  لدظضؽ للدسريض علا شركة واح ة غزة وضدؼ تروية اددذفا  .49
 دؼ الدعااا باص ار  اتؾرة ادديلة ل ا اركز. ر السشاترة علا اف ي

 + داعرة الشيا والسؾاص توضدؼ تروية اخازف اللؾاـز العااة + اإلدارة العااة للرض لة + وح ة اإلوعاؼ والظؾارئ  .50
  اجس   لدظضؽ ( علا شركة واح ة كا  اتؾرة لسكاف  بسيريها اجس   لدظضؽ والذئؾف الس نية ( +وح ة الحاوؾب والذبكات

 برؾرة اشفرلة.
 لسكاف برؾرة اشفرلة. وضدؼ تروية السرا ط اإلدارية    عسارة كحضا + عسارة آااف  ( علا شركة واح ة كا  اتؾرة .51
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اإلدارة العااة للهش وة والريانة   اشظية ال دضبة ( + اإلدارة العااة للهش وة والريانة   ندداريؼ (+ اإلدارة وضدؼ تروية  .52
 + اإلدارة العااة لدشسية اليؾو البذرية + داعرة الع ج بالخارج +الظ ر (  الذفاءاجس  العااة للهش وة والريانة   صيانة 

 ة لسكاف برؾرة اشفرلة.كا  اتؾر  عسارة حجازو( علا شركة واح ة
( اخاـ او ؾديا حدب اا هؾ اعسؾؿ  شغاـ الرعاخة  5اخازف الرض لة بسجس  ناصر الظ ر   شغاـ العسا  وضدؼ تروية  .53

 ايولية.
يلدـز اؽ يروؾ عليه العظاء أو جزء اشه بجلب العسالة السح دة حدب عرض الدعر السؾا ط عليػه اػؽ ت ػا وزارة الرػحة اػؽ  .54

 .  د بسا خزسؽ حدؽ القياـ بالدزاااته حدب العي حض  الفئة و الع
 خجػب ار ػاؽ تلدـز الذركة  دؾ ضر ا اات  شرا ية للعساؿ وعسلهؼ بالسؾت  وأف خكػؾف السذػر ضؽ اػ ربضؽ وذوو ا ػرة  ػر السجاؿ .55

وػؾؼ يػدؼ اعدبػار  هؼ  ؾوضلة اتراؿ اشاوبة بحض  خسكؽ إلدارة السركز الدؾاصا اعهؼ بدػهؾلة وإي يتزو يدؼ واف  شهادة ا رة(
 ذلػ تيرضر اؽ ت ا الذركة.

غزة األوروبر( والسظلؾب لها ا ير اؾت  تلدـز  وهر اجس  الذفاء الظ ر/ اددذفا ناصر/اددذفا  ر السؾات  ال  ضرة .56
السذاري  ويكؾف افؾحًا االيًا وإداريًا بسا  ايشراؼ علاالذركة  دعضضؽ ا ير  ااص بالسؾت  ( خكؾف واؤها وذو ا رة  ر 

خسكشه اؽ القياـ بخدباء وعيفده حدب شروط السشاترة و اؾاصفاتها، أاا  ر السؾات  الدر ي تظلب وزارة الرحة ا ير اؾت  
 .بالسهاـ ايشرا ية ضها  يكؾف أح  العاالضؽ تاعسًا 

  و السرازز اإلدارية اؽ ع د العساؿ خكؾف كالدالر : ع د السذر ضؽ  ر السددذييات 
i.  اذر ضؽ . 7اجس  الذفاء الظ ر 
ii.  اذر ضؽ . 6اجس  ناصر الظ ر 
iii.  اذر ضؽ .6اددذفا غزة األوروبر 
iv. اذر ضؽ ل ا اددذفا. 3 والرنديدر الدخررر والر اتة الدركر  اددذفا شه اء األترا واألن ونيدر 
v. ل ا اددذفا.اذر ضؽ ( 2 ، اددذفا الشرر، الشجار 
vi. اذرؼ واح  ل ا اؾت .الحرازيؽ ،الظب الشفدر ،  ،اددذفا  ض  حانؾف، ال رة، العضؾف، اله ؿ ايااراتر 
vii. .  اشاطط الرعاخة األولية ل ا احا غة اذرؼ واح 
viii.  بايشراؼ  حا ة الا عسله األواورالسرازز اإلدارية والايادات الفردية خكلف عااا نغا ة. 
ix. علا ايع اد السدسؾح  ها تدحسا الذركة نفياتهؼ .  ر حاؿ  حا ة اذر ضضؽ 
x.    ؿ العساؿ السفروزيؽ لهال عااا السخزف او وباؾ أو أو اهاـ  حا ية ت ؾف علا نفية الذركة و خسش  اود

 .السهاـ
بسػا ي خيػا عػؽ و  وايطفاؿ بالسؾات  السخدلفة واددذييات ايطفػاؿتلدـز الذركة  دذ ضا عاا ت  ر أتداـ الشداء  .57

ي خجػػؾز لػػه ويحػا   علػػا ذلػػػ طػػؾاؿ اػ ة الدعاتػػ  وعلػػا اػ ار الدػػاعة و لحػ  األدنػػا اػػؽ العػاا ت ل ػػا اددذػػفا ا
كؾف السذػرؼ  ػر وتلدـز الذركة بخف خ  ي بع  تؾ ضر ال  يا السشاوب الاو يؾا ط عليه اس ا وزارة الرحة. وح هؼ

 ل ر تدسكؽ اؽ السرور دااا األتداـ . اددذييات الشداء والؾيدة وايطفاؿ عاالة
وبة واح ة  ر يـؾ العسا اشايلدـز اؽ يروؾ عليه العظاء أو جزء اشه بع ـ الدساح ألو اؽ اشدؾبيه بالعسا ألز ر اؽ  .58

 . بالدشدضط ا  ادارة السؾت  ويدسح  بعض ايود شاءات عش  الزرورة اليرؾو ( واعات عسا 8الؾاح   
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خجػػػب األاػػػا بعػػػضؽ ايعدبػػػار بػػػاف هشػػػاؾ عظلػػػة بخرػػػؾص ارازػػػز الرعاخػػػة األوليػػػة والدػػػر تعسػػػا لفدػػػرة واحػػػ ة أو  دػػػرتضؽ  .59
( باإلحػػػا ة  لػػػا األديػػػاد واإلجػػػازات الروػػػسية وال يشيػػػة الدػػػر تيررهػػػا الػػػؾزارة والدػػػ    الجسعػػػة افأوػػػ ؾدية لسػػػ ة يؾاػػػ

 .علا ا ار العاـ
يارة السؾات  الدابعة لؾزارة الرػحة والدػر تذػسلها ا اػة الشغا ػة لسدابعػة لؾزارة العسا اؽ ا ؿ اس لضها الحط  ر ز  .60

 .واراقبة تظ ضط تانؾف العسا الفلدظضشر اؽ ت ا الذركات بخرؾص حيؾؽ العساؿ
يلدـز اؽ يروؾ عليه العظاء أو جزء اشه بخف خيػـؾ  دػ ريب العسػاؿ و العػاا ت اػؽ اشدػؾبيه علػا أعسػاؿ الشغا ػة  .61

ا تدػػؼ اػػؽ أتدػػاـ السؾتػػ  بسػػا خسكػػشهؼ اػػؽ العسػػا بكفػػاءة عاليػػة و اف يػػدؼ الدػػ ريب ل ا ػػة حدػػب ط يعػػة العسػػا بكػػ
 .العساؿ عش  اود ـ السؾت  وي يدؼ ايح ؿ و ايود  اؿ اي بع  اؾا ية اللجشة السركزية وبكداب اظر

 ها  ر اددذػييات وزارة  يلدـز اس ا وزارة الرحة ب ط ع اس ا الذركة علا اللؾاعح والدعليسات واليؾانضؽ السعسؾؿ .62
 الرحة و ارازز الرعاخة األولية بسا خزسؽ تيض  الذركة واشدؾبضها  ها.

وزارة الرحة غضر الزاة  دي خؼ أو وجبات طعاـ لسشدؾبر الذركة و ليس اؽ حيهؼ تشاوؿ األطعسة دااا أتداـ السؾت   .63
 ووح اته وييدرر ذلػ علا السؾت  الاو تخرره وزارة الرحة للذركة

( وػاعة وي 24حط وزارة الرحة اودبعاد أو اػؽ اشدػؾبر الذػركة  بػالسؾت  وعلػا الذػركة  أف تيػـؾ باوػد  اله   اػ ؿ  اؽ  .64
 ػر أو اػؽ السؾاتػ  الدابعػة لػؾزارة الرػحة   وػدبعادل    اللجشة السركزيػة لسدابعػة شػركات الشغا ػةخحط للذركة تذ ضا اؽ طل 

 ي خؼ ت رير للذركةت اللجشةوالسذسؾلة  هاا العي  وي خظلب اؽ 
ذلػػ حدػب و  السددذػفااػ ير او  السشظية  ر الرعاخةلس ير  لعسالها بالسؾت  ل ا او ؾعضؽتلدـز الذركة  دي خؼ ج وؿ اشاوبات  .65

 .ات السشاترةللقياـ بخعساؿ الشغا ة حدب شروط واؾاصفتؾزي  العساؿ السر ط للسددذييات علا ا ار الداعة 
بسكا حػػة الحذػػرات واليػػؾارض بالسددذػػييات وارازػػز الرعاخػػة األوليػػة وأو  دارات تابعػػة لػػؾزارة يلدػػـز اػػؽ يروػػؾ عليػػه العظػػاء  .66

الرحة برؾرة عااة ودورية وتح  رتابة تدؼ اكا حة الحذرات /داعرة صحة ال ضئة   ػؾزارة الرػحة وبعػ  اؾا يدػه علػا السػؾاد 
( أو أو  روتؾكػؾؿ ج يػ  يػدؼ تزويػ هؼ 6,6A,B,C,Dالسددخ اة وحدب  روتؾكؾؿ اكا حة الحذرات واليػؾارض الحػط رتػؼ  

أ شػاء تخدخػة  واكا حػة العػ وو بػالسؾت   الد اة وادئؾؿ به اؽ ت ا تدؼ اكا حة الحذرات /داعرة صحة ال ضئة   ؾزارة الرحة
 الخ اة وا ؿ ا ة ورياف العي .

رض / وادػػئؾؿ تحدػػضؽ   ادػػئؾؿ تدػػؼ اكا حػػة الحذػػرات واليػػؾاتلدػػـز الذػػركة بالدشدػػضط اػػ  اس ػػا وزارة الرػػحة .67
باودخ اـ ا ض ات اابخة بع ؾات ار رية تحسا الرط يؾحح ال يانػات ال زاػة الجؾدة واكا حة الع وو بالسؾت (  

السػػادة الفعالػػة والدركضػػز واحدياطػػات ايوػػدخ اـ رػػشعة و البػػاركؾد الخػػاص بػػالسشدج و اوػػؼ الذػػركة الساػػؽ حضػػ    
بػػػالسؾت  ة يػػػدؼ تدػػػليسها لسدػػػئؾؿ الخػػػ اات الفش قيػػػ الرػػػ حية (والدريػػػاؽ السدػػػدخ ـ  ػػػر حالػػػة الددػػػسؼ وتػػػاريآ 

ال يانػػات و ػػا حػػاؿ عػػ ـ الدػػزاـ الذػػركة  ؾجػػؾد  وبالدشدػضط اػػ  ادػػئؾؿ تحدػػضؽ الجػػؾدة واكا حػػة العػػ وو بػالسؾت  
تؾريػ  اػؾاد   يلػة اظابيػة علػا الذػركة و و هػال السػؾاد اػؽ السركػز الرػحر ارػادرة  انػه وػؾؼ يػدؼ  والسؾاصفات
او شراء هال السؾاد علا حداب الذركة اؽ الدلفة السؾدعة ل و السركػز واظالبػة الذػركة  ددػ ي  ا لػ  للسظلؾب 
 هال السؾاد

اؾحػح عليػه اوػؼ الذػركة اتراص(وػاعا و   ال لػؾرالسؾاد السددخ اة  ر أعساؿ الشغا ة  تلدـز الذركة  دؾ ضر .68
 السرشعة 

بالسؾاصػػفات علػػا أف تلدػػـز  . الػػآ (صػػا ؾف السدػػح ..... – السعظػػرات ايرحػػية والجػػؾ –صػػا ؾف غدػػا اييػػ و الدػػاعا –
 .السؾححة بالسشاترة
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وعلػا حدػب السؾاصػفات السر يػة و حااػا لػؾرؽ الدشذػيب و الدجييػب للرػا ؾف الدػاعا ادشيلة  تلدـز الذركة  دؾ ضر صبانات .69
 ا ػا  ػر األاػازؽ السدػؾ ر  ضهػا ا اوػا أو حااا لؾرؽ الدشذػيب صبانات حدا ها الخاص  ر جسي  اياازؽ الدر ي يؾج   ها

احزػار عضشػة للسعايشػة واكاتػب الدسػريض واكاتػب ايطبػاء(  خجػب غرؼ السرحا و والسكاتب الحسااات و  دورات السيال ا اوا 
 .ت ا الدركضب( 

ااػا عضشػات  (بػالسؾت الخػ اات الفش قيػة واذرؼ  اكا حة الع وو الد اة و  اذرؼ لسس ا وزارة الرحةللجشة السركزية و خحط  .70
اؽ السؾاد السددخ اة  ر نغا ة السددذييات أو السرازز الرحية أو الس ض ات السددخ اة  ر السكا حػة و حرػها لػ و جهػات 

تدحسػا الذػركة أو  و  ر حاؿ ع ـ اظابيدهػا للسؾاصػفات(او وزارة ايتدراد الؾطشر  اخد ر الرحة العااةاعدس ة ل و الؾزارة 
 . ر حاؿ ع ـ اظابيدها للسؾاصفات ا ذلػعل تبعات اادخة أو تانؾنية

  ر حاؿ   ؾت ع ـ اظابية السؾاد السددخ اة بالسؾت  اؽ ت ا الذركة  للسؾاصفات وؾاء كاف اؽ ا ؿ الفحؾصات السخ رية .71
خحط لؾزارة الرحة السياييس، أو بع  الرجؾع للسؾاصفات و (  ر اخد رات وزارة الرحة او اخد رات وزارة ايتدراد الؾطشر 

 .اءات الدر تراها اشاوبةر اتخاذ ايج
، خجب أف ت ؾف السع ات و األدوات و األجهزة الدر يلدـز السدشا س السخدلفة  تلدـز الذركة  دؾ ضر اع ات الشغا ة بالسؾات  .72

ارة وز  – دؾ ضرها خجب اف ت ؾف بحالة جض ة واشاوبة للعسا السددسر  ر اجاؿ الخ اات السح دة واي ؾلة اؽ لجشة السدابعة 
شفاطات  – ؾط اخدلفة ايلؾاف  وبخنؾاعها  جرادؿ –عرارات  –اساوح  –اكانس  –  تروليات للعسا الضؾار الرحة :  

 (وعدا ات.......... الآ
السركز الرحر، الػ اازضشات تلسي  األرحيات واف تيـؾ ب جراء عسلية ال ؾلش لألرحيات كلسا طلب اشها ذلػ اؽ ت ا  دارة ز .73

ر حالة تذ ضلية وليسة اشاوبة  لشيا اؾاد الشغا ة و خجب علا الذركة أف تحدف  بالسع ات  ر السؾت   تؾ ضر وواعا و 
أف يؾ ر لها تظ  الغيار والريانة واددلزاات الدذ ضا. و ي خحط لها وحب هال السع ات اؽ السؾت   ي بع  ونغيفة  و 

 .اؾا ية اس ا وزارة الرحة بالسؾت  
له أو عاا ته اوػدخ اـ غػرؼ أو اخػازف أو ادػدؾدعات أو أروتػه السددذػييات وأتدػااها ألغراحػهؼ ي خحط للسدعات  أو عسا .74

الذخرية أو بحجة أنهؼ تاعسؾف علػا العسػا وإنسػا خجػؾز للسدعاتػ  بالدشدػضط اػ   دارة كػا اددذػفا أف خجلػب برػؾرة اؤتدػة 
 ؼ حسؽ الذروط الدالية:زار اف لحف  اؾاد وأدوات العسا وأشياء العاالضؽ ول رض طعااهؼ وشرا ه

 . أف خكؾف ذلػ ال ار اف جض  الظ ء نغيب السشغر 
  أف يؾح   ر اكاف الفر وي يؾح   ر ا اا السددذفا ويكؾف اؽ حط  دارة السددذفا طلب نيله  ر حاؿ

 ت ضؽ لها اخالفده ألو اؽ شروطه.
  الذركةاؽ ذلػ ال ار اف واحدؾياته ادئؾلية أأف خكؾف . 
 هاا ال ار اف علا حداب الذركة وليس اؽ عه ة السددذفا . أف ت ؾف افروشات 
  اف اوده ؾ ال هرباء لل ار اف خكؾف علا حداب الذركة ويجب علا الذركة تركضب ع اد ااص  ها وبالدشدضط

 ا  ادارة السددذفا والهش وة والريانة
  ود   السددحيات  ر نفس ؾت  وبالدشدضط ا  ادارة السيدؼ تراءة الع اد شهريا اؽ ت ا السهش وضؽ السخدرضؽ

 شييا لل ضلؾ وات. 1.2بدعر  السؾت 
  أف يلدـز السدعات  ب ا عه اؽ السددذييات ا ؿ    سانية وأربعؾف ( واعة اؽ تاريآ  نهاء الدعات  اعه  ي  ذا

 تؼ تج ي  العي  ا  نفس الذركة لفدرة أارو 



 

15 
 

ز اإلداريػة وارازػز الرعاخػة األوليػة، وي خحػط للسدعاتػ  أو تلدـز الذركة  دؾ ضر دويب لسدػدلزاات الذػركة  ػر السرازػ .75
 عساله أو عاا ته اودخ اـ دوييب أو اخازف السركز أو الس شا اإلدارو 

ت ػؾف تحػ  ترػرؼ  دارة السؾتػ  بال ااػا  حدػب الجػ وؿ ادنػالتلدـز الذركة ب ي اع ا لػ  نيػ و لػ و  دارة السؾتػ   .76
وذلػ اؽ ا ؿ  خراؿ قبض اؽ  دارة السؾت  ويحط لها صر ها  ػر تػخاضؽ اػؾاد الشغا ػة ولؾازاهػا  ػر حػاؿ أالػ  
الذركة بالدزاااتها السشرؾص علضها  ر العي   هاا الخرؾص. وتلدـز الؾزارة  دي خؼ  اتؾرة نغااية للذركة بكػا اػا 

الػف اػاص بالذػركة  ؾجه علا أف يلدـز السدئؾؿ اإلدارو بالسحا غػة علػا هػاا الس لػ  حػسؽيدؼ صر ه  ر هاا ال
 -كسا هؾ ا ضؽ بالج وؿ الدالر: ويكؾف جاهزا  ر أو لحغة لسعايشده أو اودخ ااه


 

علسا بخنه خكؾف اؽ حط  دارة السؾت    ؾر اب غه  الػ اؽ ت ا ادارة السؾت تلدـز الذركة  دعؾيض السشررؼ اؽ الدخاضؽ  .77
حدبسا جاء  ل يهاالدؾصية بع ـ صرؼ اددحيات الذركة  ر حالة ع ـ تد ي  السبال  الدر تؼ صر ها اؽ الدااضؽ السؾدع 

  ر السؾاد السشغسة لالػ.

  شؾدبسدابعة تشفضا السكلفة الفردية  لجشة ادابعة الشغا ة بضؽو  هاو ؾدية  ضشاألجلدات ايلدزاـ بحزؾر العلا الذركة  .78
ا حغات اللجشة  يسا خخص ها والديض   دؾجضهات وتؾصيات و بالسؾت  اؽ ا ؿ اس لضؽ افؾحضؽ اؽ ت لالسشاترة 

وتؾقيعها ويكؾف تؾقي  ( و 4رتؼ  الحط لسعدس علا الشسؾذج ا اؾحؾع العي  وعلا الظر ضؽ ت ويؽ احاحر الجلدات 
للجشة السركزية السكلفة  الذركة بسا خفض  حزؾرل والدزااه بسا جاء  ر السحزر اؽ ا حغات وت ؾف الزاة للظر ضؽ ويحط

 السذاركة  ر هال الجلدات والدؾقي  علا السحاحر. بسدابعة ايداء ايط ع علا او

شهريا علا الشساذج  الخاصة لالػ و يؾايا واو ؾدياو السشاطط و ذييات دالذركة  ر السدوديـؾ ادارة السؾت   ديضيؼ اداء  .79
 ((4,4A , 4Bخجب تدليؼ اس ا الذركة ندخة اؽ هال الشساذج بسا خفض  ايط ع و العلؼ الحط رتؼ 

 ر حاؿ ورود تيرير رتا ر عؽ أو اددذفا أو  دارة يدعارض ا  الديرير الؾارد اؽ  دارة السؾت  ت ؾف اللجشة السؾتعة  .80
 السكلفة بسدابعة تظ ضط شروط السشاترةللجشة السركزيةعلا الديرير اظالبة  دي خؼ ت رير للديرير السع  اؽ ت لها 

 يتخاذ اإلجراءات ال زاة. او الجهات السخدرة لساليةا لا ا ير عاـ الذئؾف  ويدؼ ر   تيرير بالخرؾص

 دورية بجؾيت ادابعة ادابعة أعساؿ اللجاف الفردية و  السكلفة بسدابعة تظ ضط شروط السشاترة لجشة السركزيةوديـؾ ال .81
وكدابة تيرير تفرضلر  الػ وإرواؿ  لسشاترة والدر تؼ ايتفاؽ علضهاللدخز  اؽ ا و الدزاـ الذركة بكا ة ال شؾد الؾاردة  ر ا

 ا حغات بالذيكا( ا ل  الدااضؽ الشي و ال ياف الرتؼ
  6000 اجس  الذفاء الظ ر 1
  5000 اجس  ناصر الظ ر 2
  5000 األوروبراددذفا غزة  3
  4000 اددذفا شه اء األترا 4

اددذفا اين ونيدر +  5
  3000 الرنديدر

 ل ا اددذفا علا ح ة 2000 باتر السددذييات 6

 1000 اإلداريةالسرازز  7
شيكا ل ا عااا بح   100

 شيكا 1000أترا 
 يدارة السشظية 3000 األوليةارازز الرعاخة  8
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ندخة اشه لإلدارة الداب  لها السركز الرحر أو السددذفا ألاا ذلػ بعضؽ ايعدبار عش  تي خؼ الديرير الذهرو عؽ أداء 
 الذركة.

دابعة للؾزارة  شاءا علا الديارير الؾاردة اؽ السددذييات وارازز الرعاخة األولية واإلدارات ال لل اعرة السخدرة بالؾزارة خحط  .82
خداء أعسالها اتخاذ كا ة اإلجراءات ب تع ـ الدزاـ الذركاوالسعدس ة اؽ اللجشة السركزية لسدابعة  تظ ضط شروط السشاترة ب

 (3قم والخرؾاات السؾحح  ر العظاء الحط ر ال رااات اليانؾنية حدب ج وؿ

ارادرة أو اؾاد أو اددلزاات غضر اظابية للسؾاصفات تج ها  ر اكاف أو يدارة السؾت  خحط للجشة السركزية  ر الؾزارة  .83
 العسا 

ادئؾلية ادابعة كذف اؾاد الشغا ة الخاصة بالسشاترة تدؼ شهريا و تي  علا عاتط الس ير ايدارو  ر السددذفا أو  .84
 . ارازز الرعاخة

 ع ـ الدزاـ الذركة بذروط السشاترة خحط لؾزارة الرحة: ر حاؿ  .85
a)   الذركة . دآ عي 
b) . حرااف الذركة اؽ داؾؿ السشاترات الخاصة  ؾزارة الرحة لس ة عاـ 
c) ارؼ اا يدرتب علا  دآ العي  اؽ ادارة للؾزارة اؽ كفالة حدؽ الدشفضا أو اؽ الفؾاتضر السددحية للذركة. 

 : ر حاؿ تس ي  العي  .86

i. الحاويات، وتؾ ضر اددلزاات ج ي ة اشها  األدوات و  تلدـز الذركة  دؾ ضر.  زو للعساؿ( ج ي  وكا اا يلـز

ii.   اؽ قيسة العي  ايصلر للسشاترة ل ا  درة بح  أدنا % 01يدؼ ارؼ  ر حاؿ ع ـ تؾ ضر اددلزاات ج ي ة
 ذلػ، ويدؼ تح ي  ذلػ اؽ ت ا وزارة الرحة.تس ي  بع  

 

 اليت تٌفيز اخلذهاث املطلىبت
عة وي تدؾقب بد ب العظا أو األدياد الروسية أو السشاوبات أعساؿ الشغا ة  ر السددذييات عسليه اددسرة وعلا ا ار الدا .87

 ال يشية وتددسر  شفس اليؾل والزاؼ  ر باتر أخاـ األو ؾع وكالػ الحاؿ بالشدبة لسرازز الرعاخة األولية.
واتداـ العشاخة حرورة ت ريب العساؿ والعاا ت للقياـ  ؾاجباتهؼ وااصة العاالضؽ بختداـ العسليات وغرؼ الؾيدة والسخد رات  .88

السركزة واددؾدعات ايدوية بذكا جض  وبالدعاوف ا   دارات تلػ األتداـ وع ـ اود  اؿ العساؿ برؾرة تسس و اة األداء  ر 
 زا ة اؾات  العسا الساكؾرة.

رلبة والشاتجة خجب الديض  بكا ة وواعا الؾتاخة والد اة الؾاردة  ر العظاء وااا الحيظة والحار ااصة عش  نيا الشفاخات ال .89
 عؽ الدعااا ا  السرحا.

أف ي يؤدو تحيضط تلػ الخ اة  لا  عاتة حرية حركة وعسا  ئات العاالضؽ باألتداـ واي خح ث حجيجا اؽ شخنه أف خد   .90
 للسرحا والعاالضؽ .

تلف تلدـز خحغر تشغيب الحشييات والخ طات والب ط األرحر بسؾاد ت  تد ب تلف جزعر أو كلر ، و ا حالة ح وث أو  .91
 الذركة  د ضضر األجزاء الدر تد     ر تلفها وعلا نفيدها الخاصة.

 ر حاؿ ا حغة السدعات  أو أح  عساله أو عاا ته وا حغيه وجؾد تلف اوعظا  ر شبكة اإلنارة ي ل  السذرؼ اإلدارو  .92
 السشاوب السدئؾؿ( أو رعيس تسريض اليدؼ للقياـ بعسا ال ـز يص حه. 

اند اد لسجارو أو تدؼ اؽ األتداـ علا الذركة السدعات ة الدعااا  ؾرًا ا  ذلػ ايند اد واعالجده وذلػ اؽ   ر حاؿ ح وث .93
ا ؿ تؾ ضر وبازًا ا ربًا  خذرؼ علا عسلية  تشغيب الحسااات والس اوا بذكا دورو واراعاة ع ـ  لياء أو اخلفات اهسا 

ات الس اوا واألحؾاض بذكا نأغظية السرارؼ وعلب الدجسي  وصبازان  دااا اظؾط الررؼ الرحر والسحا غة علا جسي  
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خسش  ايند اد كسا واف السدعه  ادئؾؿ عؽ نغا ة وو اة جسي  اظؾط الررؼ الرحر السؤدخة  لا الذبكة الرعيدية بسا  ضها 
 ل ورات السيال .كاالة وتؾ ضر غظاء ل ا ة الب عات ، و تؾ ضر شظا ات  السشاها الرعيدية

 دح دوالضب أو   جات أو أدراج طاويت أو كاوندرات العاالضؽ والسسرحضؽ أو كس يشات السرحا أو الع   بخادعدهؼ  خحغر  .94
و  زراايات أو ه اخا اؽ السرحا أو ذويهؼ و ر حاؿ السخالفة يدعرض السخالف للسحاوبة والدر ت  ترا أوكالػ خحغر تليا 

  لا ايود شاء عؽ ا ااته.
 املستلضهاث اخلاصت بالٌظافت :العاهت واخلاصت والياث التٌظيف . 1

a. الية تشفضا عااة: 

i.  سددذييات   شاالة أتداـ السرحا والؾح ات والدػاحات والحػ اعط( ت  أ عسلية تشغيب السؾات  السخدلفة دااا ال
 ابعة والشرػف صػباحا لػشفسصباحا علا أف تشدهر جسي  أعساؿ الشغا ة  ر الدػاعة الدػ يؾايا الداعة الدادوة

 ليس بع  ذلػ الؾت  للفدرة الرباحية .الضـؾ و 
ii. اػػػرات  3السسػػػرات ال االيػػػة  ػػػضؽ األتدػػػاـ  ػػػر السددذػػػييات ب أتدػػػاـ السرحػػػا ووحػػػ ات السرحػػػا و يػػػدؼ تشغيػػػ

الداعة عهرا و الشرف الداعة ال انية و داعة الدادوة صباحا و الفرؾ   البال عػ و  الرا ؾف دضا بالساء و يؾايابال 
 .الحاجةعش  الداوعة اداءا ( و 

iii.  يؾايػا صػباحا ارازػز الرعاخػة األوليػة  السخدلفة   السكاتب ايداريػة والسدػدؾدعات والسخػازف و يدؼ تشغيب السؾات )
 .عش    اخة العسا وعش  الحاجة

iv.  الفػرؾ اػرتضؽ بالساء والرػا ؾف وذلػػ بالػ عػ و ارازز الرعاخة األولية الدر تعسا  درتضؽ يؾايا يدؼ تشغيفها بال دضا
 عش  الحاجة .بع  الغهر الداعة ال انية والشرف عهرا و سا و حا عش    اخة العيؾايا صبا

v.  السشغفات ل رحيات حدب تؾصيات الذركة السرشعة لحغة الدشغيب اؽ ت ا العااا يدؼ تخييب اؾاد الرا ؾف و 
vi. ييػػب تػػؼ غيػػب  ػػر كا ػػة السشػػاطط ب دػػضا األرحػػيات بالسػػاء و الرػػا ؾف بالػػ عػ و الفػػرؾ تػػؼ الدجشت ػػ أ عسليػػة الد

حػيات الس ظػاة جػزء بػالسلضؾف و خحغػر وػكب السػاء عشػ  تشغيػب اير 1000ادح األرحيات بػال لؾر  دركضػز اػؽ 
 .بالسؾكض  أو الدجاد

vi.  ايرحيات الس ظاة بPVC ايرحيات الدػر تحدػاج الػا اا ع ا  ات العادخةتشغيب ايرحي الية يفها  شفسغيدؼ تش
ؼ ادػحها بكلػؾر  دركضػز  ػفهػا يؼ تجي ػالرػا ؾف ادحها  يا بفؾطة ا للػة بالسػاء و  يؾج   ها  دحات  ضدؼصيانة و 
 جزء بالسلضؾف . 1000

vii. ؼ  ػؼ تجييفها  الرا ؾف بالساء و بضؽ ايتداـ ب دلها بالدضراايػ  ر السسرات العااة و  يدؼ تشغيب الج راف الس ظاة
يدؼ ادحها ارتضؽ احػا ضدضؽ يؾايػا بػال لؾر ارتضؽ او ؾديا، و جزء بالسلضؾف صباحا  1000ادحها بكلؾر  دركضز 

 .ف عهرا والداعة الداوعة اداءا وعش  الحاجةبالدركضز الدا ط ذكرل عش  الداعة ال انية والشر
viii. و يدػخ ر بالسيػال بالسدػح بالسػاء يدؼ تشغيب ج راف السسرات العااة  ر اشػاطط تػردد السرحػا الس ظػاة بالػ هاف الػا

 ا جزء بالسلضؾف   ث ارات يؾاي 1000ادح بكلؾر  دركضز ؾديا و ارتضؽ او  الدجييب  ؼالرا ؾف و 
 عش  الحاجة.حدب الدؾاتض  الساكؾرة والفا و 

ix.  الهػؾاء والسرػاع  يػاط ايزدػجضؽ والذػفا و نبا يػ و الذػيدؼ ادح كا ة ايابض األ ؾاب وافػاتيح اينػارة واي ػؾاب و
يػػا صػػباحا اػػرات يؾا 3جػػزء بػػالسلضؾف  500ضػػز اػػؽ الدػػ لؼ  بػػالسؾات  السخدلفػػة بسدػػحها بكلػػؾر  دركال هرباعيػػة و 

طػة اخررػة  يػا لسدػح هػال خجػب أف ت ػؾف الفؾ ف عهرا والداعة الداوعة ادػاءا  الشروعش  الداعة ال انية و 
 ي تددعسا ألاازؽ اارو (.اياازؽ و 
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x. حدػا صػباحا و لحاجػة اػؽ الدػاعة الدادوػة عشػ  االخاصة بالسرحػا كػا وػاعة و  العااة يدؼ تشغيب دورات السيال
يذػسا الدشغيػب جػزء بػالسلضؾف، و  1000 دركضػز  ؾرالسدػح بكلػؼ الدجييػب و  ػ بالساء والرػا ؾف ال انية عذر لي 

داريػػة والسػػؾعفضؽ يػػدؼ تشغيػػب دورات ايػػال السكاتػػب ايدورات السيػػال، و  كراوػػرايرحػػيات وأحػػؾاض غدػػا األيػػ و و 
الفػرؾ رػا ؾف اػرتضؽ يؾايػا وذلػػ بالػ عػ و الرف بالساء و يدؼ غدا الج او عش  الحاجة وبشفس ايلية ارتضؽ يؾايا و 

 .السدح بكلؾر بالدركضز الدا طب و ؼ الدجيي 
xi.  عش  الحاجة  شفس ايلية الدابيةارات يؾايا و  3دورات السيال السؾجؾدة دااا غرؼ السرحا يدؼ تشغيفها. 
xii.   اسدػحة ل رحػيات ل ػا  2عػ د  ة الخاصة به اؽ اساوح وتذػاطات والػآخجب اف يدؾ ر ل ا تدؼ ادوات الشغا

 ة   ورات السيال  ر أو اؾت  اار ، خسش  اودخ اـ األدوات الخاصغر ة كح  أدنا
xiii. ال يس  ر ولة الشفاخات الخظرة ، تؼ يؾحصة بالسرحا بالسرحاضخجب تفري  أزياس ال ؾؿ الخا   

b. 5، اؾححة  ر السلحط رتؼ  ليات تشفضا ااصة باألتداـ الظ يةا) 

c. السؾاد الخاصة بالشغا ة : دوات و السددلزاات واأل 

i.  وت ػؾف علػا شػكا اربػ   الجض خجب تؾ ضر ع د كا ر اؽ ولة اهس ت ب وديػ بال ظاء ارشؾعة اؽ الب وديػ
لألتدػاـ وتػؾزع بجػؾار  يػدؼ تؾزيعهػاو  وػؼ(50ارتفاع و  30*25أو ادد ير لها غظاء خفدح نرفا  الحجؼ حؾالر 

 .وتددخ ـ للشفاخات الخظرة  يا و ر األاازؽ السح دة حزانةزا ورير و 
ارػادرة كػا ال سيػػات  و اللجشػة ال االيػة دااػػا السددذػفاخحػط للػؾزارة اس لػة باللجشػة السركزيػػة للدفدػيش أ -

 ال ضر اظابية للسؾاصفات.
ii.  ولة اهس ت بال ظاء تفدح بالي ـ خجب تؾ ضر ع د كا ر اؽ حاويات الشفاخات الخظرة 

 الحجػػؼ وت ػػؾف علػػا شػػكا اربػػ  أو ادػػد ير ذات غظػػاء احكػػؼ خعسػػا باليػػ ـ  الجضػػ الب وػػديػ  ارػػشؾعة اػػؽ -
 يدؼ تؾزيعها كالدالر :و  وؼ( 50 ارتفاعو  30*25حؾالر
 .ريريؽ ارحا  ر األتداـ العادخة وأتداـ الظؾاروءحاوية  ضؽ كا و -
 .اوية بجؾار أاازؽ تحزضر الع جاتح -
 علا الجروح . حاوية بجؾار كا ورير  ر غرؼ الغيار -
 .وية بجؾار كا كرور لع ج األوشافحا -
 .يارو الدر يؾج   ها نفاخات اظرةالايادات اا ديادة اؽ ديادات العضؾف والجل خة و حاوية  ر ك -
 حاويات  ر اتداـ السخد ر واألشعة بسا يدشاوب ا  حجؼ العسا. -
دااػا السددذػفا  ارػادرة كػا ال سيػات خحط للؾزارة اس لة باللجشػة السركزيػة للدفدػيش أو اللجشػة ال االيػة  -

 .اصفاتال ضر اظابية للسؾ 
iii.  تؾ ضر حاويات بعج ت  العجا اؽ جهة واحػ ة( اػزود بعجلدػضؽ ارػشؾعدضؽ اػؽ السظػاط اليػؾو وايػاـو للرػ اات

 120ي يزي  ارتفاعها عػؽ لدر و  100بدعة ي تيا عؽ و وال يساويات. خحدؾو علا غظاء احكؼ لع ـ نيا الدلؾث 
كا ػة األدوار  ػر ية الدر تي  علا ال ور األرحػصر و الايادات الخارجالسؤت  للشفاخات دااا األتداـ و  وؼ  للدجسي 

اؾحػػػ يؽ دااػػػا السشذػػػخة أو السركػػػز او ت ػػػؾف الحاويػػػات  لػػػؾنضؽ اخدلفػػػضؽ و السشذػػػات الدػػػر يؾجػػػ   هػػػا ارػػػاع  و 
يػدؼ اويػة السخررػة للشفاخػات الخظػرة( و الح السددذفا   خكؾف لؾف الحاويات للشفاخات العادخة  لؾف اخدلػف عػؽ

 تؾزيعهؼ كالدالر :
لسددذػفا وكػا حاويػة  لػؾف اخدلػف الايادات الخارجية دااا أتدػاـ ادضؽ ل ا تدؼ اؽ األتداـ الظ ية و حاوي -

 الشفاخات الخظرة .اوية الخاصة بالشفاخات العادخة و اعروؼ ادبيا الحو 
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صة اعروؼ ادبيا الحاوية الخا( وكا حاوية  لؾف اخدلف و أولية حاويدضؽ ل ا اركز صحر   اركز رعاخة  -
 الشفاخة الخظرة .بالشفاخات العادخة و 

 .رع  ت ؾف اخررة للشفاخات العادخةحاوية واح ة ل ا طا ط للسكاتب ايدراخة الدر يؾج   ها ا -
حة السكاف ذلػ علا حدب اداظبآ أو ا دلة للشفاخات العادخة و او أز ر ل ا اخزف أو اددؾدع أو ا حاوية -

 كؼ الشفاخات الضؾار .و 
رازز الدر ي يدؾ ر  ضها السالظؾا ط األرحية  ر السددذييات و تؾ ضر حاويات للدجسي  و نيا الشفاخات  ر  -

 .اخات الخظرة عؽ الشفاخات العادخةت ؾف بخلؾاف اخدلفة  دسضضز الشفاراع  و 
ارادرة كا ال سيات ال ضر  الية دااا السددذفاو اللجشة ال اخحط للؾزارة اس لة باللجشة السركزية للدفديش أ -

 اظابية للسؾاصفات.
iv. بلؾنضؽ وؼ وب ظاء احكؼ وايابض و  60ارتفاعها ي يزي  عؽ لدر و  50بدعة ي تيا عؽ و  تؾ ضر حاويات ك ضرة

ي يدؾ ر  ضها  السددذييات الدردخة والشفاخات الخظرة للظؾا ط واألدوار العلؾية  ر السرازز و اخدلفضؽ للشفاخات العا
 تؾزع كالدالر :اراع  كهرباعية و 

ت ؾف كا حاوية  لؾف اخدلف لدسضضز الشفاخات العادخة عؽ اؽ األتداـ الظ ية ول ا اخد ر و  حاويدضؽ ل ا تدؼ -
 الشفاخات الخظرة 

 حاوية للسكاتب ايدارية للشفاخات العادخة . -
 حاويات ل رؼ ال دضا ال لؾو ووح ات الع ج ال يسياعر . -
 .اويات ل رؼ العسلياتح -
خحط للؾزارة اس لة باللجشة السركزية للدفديش أو اللجشة ال االية دااا السددذفا  ارادرة كا ال سيات ال ضر  -

 اظابية للسؾاصفات.
v. ؿ والحاويات دااا كا اشذخة وبرؾرة اددسرة تؾ ضر أزياس للشفاخات بخحجاـ اخدلفة تدشاوب ا  حجؼ الد  

 الشفاخات العادخة أوؾد . خجب أف ت ؾف لؾف أزياس -
 . صفرخجب أف خكؾف لؾف أزياس الشفاخات الخظرة أ -
 . حسرخجب أف خكؾف لؾف أزياس الشفاخات ال يسياعية أ -
خجب اف ت ؾف ارشؾعة اؽ الب وديػ درجة أولا   وف شؾاعب ع خؼ الراعحة تؾو اللحاـ ش ي  الدحسا اابخ  ر  -

 أزياس تحدؾو علا كجؼ واح  و كا عذروف كجؼ دااا شيكارة 
، كيس( 60-50وؼ   ال ضلؾ يدراوح  ضؽ  80×60، كيس( 85-75وؼ   ال ضلؾ يدراوح  ضؽ 60×50السياوات  -

 كيس ( 15-12دراوح  ضؽ   ال ضلؾ ي140×80
 ر اخازف الذركة دااا السشذخة، وضدؼ واؾجؾدة دااا السشذخة الظ ية و األزياس ال ضر اظابية للسؾاصفات  -

 ارادرتها اؽ ت ا الؾزارة.
vi. ورؽ الدؾالض  : و   واشاشف ورقية لألي 
شدج واظابيده  ر السالسشاشف الؾرقية و حص فلدظضشية الخاصة  ؾرؽ الدؾالض  و أف خكؾف اظا ط للسؾاصفات ال -

 .وزارة ايتدراد
ال سية كؽ اودخ ااه  ر اؾزعات الؾرؽ، و يسعش  ايودخ اـ  ذو راعحة جض ة( و ي يدسزؽ جض  ايادراص للسيال و  -

 بظاتة  ياف كاالة .السؾردة ع ؾات كاالة اؾحح علضها 
 .اخازف و الآ ..(، كا أاازؽ السشذخة الرحية  اددذفا، ديادةخجب تؾ ضرها علا ا ار الداعة  ر  -
 .ايدارو ا أو للسؾعفضؽ اؽ الظاتؼ الظ ر و كا تؾالض  وؾاء للسرحف تدؾ ر باودسرار علا كا ا دلة و خجب أ -
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 خجب عرض عضشات اؽ ورؽ الدجييب علا اللجشة السركزية بالؾزارة ت ا الدؾري . -
 ية. ر حاؿ حبا أو ورؽ اخالف للسؾاصفات دااا السشذات الظ ية يدؼ ارادرة كا ال س -
vii.  10،   ازيا للبي  و له تخ ضر تؾو علا األوواخ ( الع ؾة ي تزي  عؽ دورات ايال اي ؾؿ الراعحةللحسااات و اشغف 

 بظاتة  ياف كاالة، خجب أف خكؾف اؾحح علا الع ؾة لدر ا  تؾ ضر اكياؿ للدخييب
 %10أف خكؾف اظا ط للسؾاصفات الفلدظضشية الخاصة بسشغف الحسااات و  دركضز  -
 بع   حص السشدج واظابيده  ر وزارة ايتدراد رؾؿ علا السؾا ية ت ا ايودعساؿ و عرض علا اللجشة السركزية للحت -
viii. . وراتة اؽ الب وديػ السيؾو حدب العضشة السدؾ رة ل و داعرة الخ اات الفش قية 
ix.  لفلدظضشية الخاصة بال لؾر الداعا، اظا ط للسؾاصفات ا% 6 -4زلؾر اح د الدركضز اؽ. 
(   الع ؾة ي تزي  عؽ  - يجب أف تحسا و لدر ( 5اؽ ارش  اراص   اح د للسادة الفعالة = هض ؾكلؾري  الرؾديـؾ

 الع ؾات بظاتة  ياف كاالة .
x.    جؼ (2.5أتراص كلؾر  ؾار 
جزء بالسلضؾف( خيدا الجرا يؼ السد بة  -ppmاعلؾاة الدركضز بالشدبة لسادة ال لؾر السداح  أتراص اظهرة  ا دة و  -

 .ة عش  ايودخ اـ بختداـ السددذفاللع وو ا  كدابة الدخييفات السخدلف
xi.  واعا للض يؽصا ؾف  : 
ي خحدؾو علا اادة و  %10ي خيا عؽ اظا ط للسؾاصفات الفلدظضشية الخاصة بالسشدج و تركضز السادة الفعالة -

 LABS) 
 (PH = 8-5   سانيةالا  اسدةخجب أف خكؾف ايس اله روجضشر للرا ؾف اؽ  -
دهشية يجب أف تحدؾو اركبات الرا ؾف علا اؾاد و  كجؼ( 5ذو راعحة عظرل ورغؾل و ضرة  الع ؾل ي تزي  عؽ  -

 ارطبة للض يؽ .
 ا الجل  و تؤدو الا أاراض جل خةخجب أف ت ؾف تركضبة الرا ؾف ي تحدؾو علا اؾاد تؤ ر تخ ضر ول ر عل -
يعرض علا اللجشة السركزية للحرؾؿ علا و  كاالةبظاتة  ياف خجب اف خكؾف علا كا علبة الرط اؾحح به  -

 السؾا ية .
 يدؼ  حرها ت ا تؾزيعها علا السشذاة .شهؾر و  3خجب تؾ ضر كسية لس ة ي تيا عؽ  -
 خجب تؾ ضر صا ؾف ل دا ايي و  ر كا ة الربانات دااا السشذخة الرحية . -
دااػػا السددذػػفا  ارػػادرة كػػا ال سيػػات ال ضػػر  خحػػط للػػؾزارة اس لػػة باللجشػػة السركزيػػة للدفدػػيش أو اللجشػػة ال االيػػة -

 اظابية للسؾاصفات.
xii. 1عربات نغا ة بعج ت : ار ط صؾر للعربات  صؾرة رتؼ) 

يحػط يدارة السددذػفا أو السشذػخة بظلػب ايتداـ والسسرات حدب السداحات، و خجب تؾ ضرها يجراء عسليات الشغا ة  ر  -
 .العربات لد ظية كا ة احدياجاتها الع د الدر ترال اشاوبا اؽ

xiii. : ا ض  حذرو للحذرات الظاعرة 
راعحػة عػ خؼ ال –ارشؾع اؽ السركبات الدر خررح باودخ ااها بالسشذات الرحية وال ضر حارة بالرػحة وال ضئػة   او راو( 

 ( اا300السفروشات وا وف عليه كا ال يانات الخاصة بالسادة الفعالة  ع ؾة ييدرؾ أ ار علا الج راف و 
xiv. األرحيات  اشغف واعا لدشغيب 
 (LABSيحدؾو علا اادة  عالة أيؾنية علا أواس صؾديـؾ ولفؾنات  و  %5السادة الفعالة ي تيا عؽ  -
 (Ph = 8-11 ايس الهض روجضشر اؽ -
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حػار غضػر و لػه تػخ ضر تػؾو علػا األووػاخ و علػا اػؾاد  عالػة، ازيػا للبيػ  والػ هؾف، و ، خحدػؾ اي ؾؿ الراعحة ذو رغؾة و ضػرة -
ندػبة البػاركؾد الخػاص بػالسشدج و اؾحػح  ضهػا اوػؼ الذػركة السرػشعة و  علػا كػا ع ػؾة بظاتػة  يػاف كاالػةوجػؾد ، ا  للجل 

 لدر( 20الدخييب ل ودعساؿ  الع ؾة ي تزي  عؽ  طرييةالدركضز للسشدج و 
xv. ادلػ اجارو (اؾاد لددليػ البالؾعات اؽ الذحـؾ   
 ي تػػؤ ر علػػا اؾاوػػضر الرػػرؼ خ اـتدػػلػ البالؾعػػات ااشػػه ل وػػدتػػايب الذػػحـؾ و  ايلؾاشضػػـؾالرػػؾدا ال اويػػة و ح ضبػػات اػػؽ  -

 (الع ؾة ي تزي  عؽ نرف كجؼندب الدخييب  طريية و ة الفعالة و ال يانات الخاصة بالساد كا ة ا وف علضها
xvi.  خات الخظرة .ارازز رعاخة أولية ( لضدؼ لريه علا أزياس الشفا –اروس باوؼ السشذخة   اددذفا تؾ ضر طاب  يصط و 
 وؼ 6*4اياس الظاب   -
 الؾزف( –الداريآ  –ارسؼ لد ويؽ ال يانات الدالية عليه   اوؼ اليدؼ  -

xvii. اليذاطاتاوح و السس 
 اسدحة لألرحيات ل ا غر ة أو صالة . 2خجب تؾ ضر ع د كا ر ل ا األتداـ بع د  -
 تؾ ضر  ؾط ااصة لسدح الج اف و ايابض اي ؾاب و السراع  -
 .ج ا خجب أف ت ؾف بحالة جض ة  -
 خسش  اودخ اـ السساوح و اليذاطات الخاصة   ورات السيال  ر ااازؽ اارو . -
 خسش  اودخ اـ السساوح الخاصة بايتداـ الحرجة و العسليات  ر أاازؽ أارو . -
 خسش  اودخ اـ السكانس العادخة دااا السشذات الرحية . -

b.  : اليات جس  الشفاخات 

اودخ اـ السراع  ال هرباعية الخاصة بالجسهؾر  ر نيػا الشفاخػات أو أوعضدهػا  ػر وػاعات الػاروة  الدػر خكػؾف  ضهػا خحغر  -
 العسا دااا السؾت  (ة اؽ الزوار و ز ا ة عالي

 خجب أف تدشاوب لؾف ايزياس حدب الحاويات أو الد ت السخررة لشؾع الشفاخات . -

 ة الدخزيؽ السؤتدة باليدؼ جض ا ت ا وحعها  ر حاويخجب اغ ؽ كا ة ايزياس الدر يدؼ جسعها  -

 خجب أف خكؾف   ااا كا حاوية تخزيؽ اؤت  باليدؼ كيس يدشاوب لؾنه ا  نؾع الشفاخات . -

ربػا ال ػيس جضػ ا ت ػا نيلػه ال ػيس  ػر حاويػة الدجسيػ  باليدػؼ و خجب وح  الرط اؾحح به اوؼ اليدؼ و الدػاريآ علػا  -
 لسكاف تجسي  الشفاخات .

 ت ؾف الحاويات ا لية تسااا ا شاء نيا الشفاخات الا اكاف الدخزيؽ ال اعؼ  ر السشذخة . خجب أف -

 واعة كخترا ح  . 24كا الشفاخات كلسا تسدلرء الحاوية و  خجب نيا الشفاخات الا السكاف السح د لدخزيؽ -

 ل اعؼ .اوؼ اليدؼ  ر وجا ااص  ر اكاف الدخزيؽ اخجب تؾزيؽ الشفاخات الخظرة وت ويؽ ال سية و  -

 الرا ؾف . ت كا ارة بع  تفري ها بالساء و خجب غدا كا ة الحاويات بعج -

  ر كا ارة خغهر علضها ع اات اتداخ ا ؿ الضـؾ .ؿ  ر األتداـ ارة واح ة يؾايا و خجب غدا الد   -
 

 بتقذين خذهاث الٌظافت بها املتعاقذ يلتضم التي واجلهاث األقسام
 

 علا ااد ؼ تخرراتها ونداء واطفاؿ( اتداـ الس ض  للسرحا رجاؿجسي   - أ

وال ؾاؾديشػات وكػا اػا يدبػ  وحػ ة السػريض عػ ا ايجهػزة الظ يػة وال هرباعيػة اػؽ ادػئؾلية  وح ة السريض بال ااا  الدػرير - ب
 عساؿ الشغا ة وباشراؼ السسرض السدئؾؿ

 .الؾيدة ووح ات واتداـ جسي  أتداـ العسليات ال  رو والر رو  - ت
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صػايت و ، اظػابآ دػاـ بسػا تحدؾيػه اػؽ ارا ػط  حسااػاتطباء والدسػريض واإلداريػؾف العػاالضؽ  دلػػ األتاألووكؽ جسي  اكاتب  - ث
 .طعاـ (

 .جسي  السظابآ وصايت الظعاـ الدابعة لدلػ األتداـ وكا ة السخازف والسددؾدعات - ج
  الػبعض يبعزػهابا األتدػاـ جسي  السسػرات دااػا األتدػاـ أو السؾصػلة  لضهػا أو الرػايت الدػر تيػ  داالهػا أو  ضشهػا أو تػر  - ح

 ..جسي  السشاور واداحات الدهؾية  ر األتداـوكالػ 

 بسا تدزسؽ اؽ درا زيشات واشاور. البعض الرعيدية والجان ية اشها  بعزهاجسي  األدراج السؤدخة  لا األتداـ أو تربظها  - خ

، العػ ج األشػعة، السخد ػرات الخ ااتية الدذخيرية السدػاع ة والسخررػة لخ اػة السرحػا ا ػا أتدػاـ و جسي  األتداـ الفشية  - د
 .، حسااات وا  ه (ات ايال، دور سله تلػ األتداـ اؽ ارا ط  صايتواا تذ.....الآ ( والدعقيؼ  ،الظ يعر

 كردورات أو صايت أو أدراججسي  األتداـ اإلدارية بسا تذسله اؽ اكاتب ودورات ايال وحسااات وبؾ ضهات و  - ذ

  ر السرازز الرحية السخدلفة جسي  الداحات والسسرات والظرتات اارج األ شية واؾاقب الديارات - ر
و السؾاعض  السح دة  و ط ايليات العااة و الخاصةايعساؿ السظلؾبة اؽ الذركة تشفضاهاتشغيب كا اياازؽ 

 بايحا ة الا الدالر :
ا  تشغيػب الزجػاج اػؽ الػ ااا والخػارج  اع لالساكؾرة  ايتداـ واياازؽجسي  األ ؾاب والشؾا ا الزجاجية  ر جسي  تشغيب  .1

 وأرحيات الشؾا ا وكالػ األ ؾاب والج راف

جسيػػ  دورات السيػػال والحسااػػات والس اوػػا والحشييػػات والخ طػات السدؾاجػػ ة دااػػا جسيػػ  األتدػػاـ والؾحػػ ات وػػابية  تشغيػب .2
 الاكر

واألر ػف أيشسػا وجػ ت  دوف السدػاس بدػ اة ، ااد ؼ أنؾاعهػا بػوال راوػر الظاويت ال  ضػرة والرػ ضرة ، و  تشغيب السكاتب .3
 تلػ السسدل ات أو  ت  ها.

أف خيػؾـ  ػالػ العسػا عسػاؿ ادخررػضؽ أو  االغبػار علػتشغيب أجهزة الد ضيػب دااػا ال ػرؼ أو السسػرات أو الرػايت اػؽ  .4
 ا ربضؽ علا ا ا تلػ اإلعساؿ لع ـ السداس  ها أو  ت  ها عش  أجراء الشغا ة

وال ؾاؾديشات وكا اا يدب  وح ة السريض ع ا ايجهزة الظ يػة وال هرباعيػة وباشػراؼ  تشغيب وح ة السريض بال ااا  الدرير .5
 السسرض السدئؾؿ.

وإاػػراج األوػػرة واأل ػػاث اػػؽ ال ػػرؼ الدػػر تدظلػػب ذلػػػ باوػػدخ اـ أدوات تعدػػيب اخررػػة لػػالػ تعدػػيب الجػػ راف واألوػػقف  .6
 أواإلدارو بسػا ي خسػس والسذػرؼ  بالدشدػضط اػ  رعػيس تسػريض اليدػؼ و ، وإعادته لسكانه وػالساً   خفزا اف ت ؾف شفاط (

 .العاالضؽ أويزعج السرحا 
بسػؾاد تشغيػب ااصػة لهػا ااصػية الدلسيػ  دوف  (بالفؾطػة الس للػة وتلسيػ  ادح  السراع  وال باعؽ وا ؾاب تشغيب أرحيات .7

 الدد ب  ر ص عها وكالػ نغا ة اجارو أ ؾا ها اؽ الفز ت واألتربة وأعياب الدجاعر

 جا ة ةبفؾط اؽ الغبار ة اود  اؿ الراا  راا ج ي  اف لـز ايار(وادح الرؾر السعلييرو تشغيب اليؾا .8

 .وال راايكا  ر الحسااات ودورات السيال والسظابآ وتلسيعهتشغيب وتلسي  الب ط الرضشر  .9

تدػػليػ الس اوػػا والسرػػارؼ واظػػؾط السجػػارو دااػػا األتدػػاـ الدػػر يلدػػـز السدعاتػػ  علػػا ا اػػة نغا دهػػا  ػػر لحغػػة حػػ وث  .10
  ر الدؾ واللحغة . وتدليكهايند اد لخظؾط الررؼ والسجارو وع ـ تخجضا الدعااا ا  الخلا 

 الحسااات والسراحيض اؽ الغبار واألوواخ .تشغيب الديفؾنات ب .11
 غضر السشؾطة بالذركة وعسالها:   األعساؿ

 .  باود شاء أورة السرحا(.بالسظلط تشغيب األجهزة الظ ية ال ا دة والسدحركة اشهانيا و  .1

 .الظ ية ددلزااتآليت الجراحية والستشغيب ا .2
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  الذراشف(.. رش األورة وت ضضر أغظضدها .3
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 هستحقاث الششكتآليت صشف 

علا أواس ال  عات الذهرية و اؽ ا ؿ وزارة السالية يدؼ صرؼ اددحيات الذركة السدرتبة علا هاا العي   .1

 األاضرة.و تشدهر بال  عة ال انية عذرة و  ( د عة ل ااا ا ة العي  الدشؾية ت  أ بال  عة األولا12بع د  

يز ر اؽ اؾت    نه يدؼ ال    بال  عات الذهرية لجسي  السؾات   ر حاؿ كان  الذركة تاعسة  دي خؼ الخ اة  .2

 ارة واح ة.

( يؾاا اؽ 90تلدـز وزارة السالية      اظالبة الذركة باودحياتها لياء الخ اات السي اة حدب العي  ا ؿ   .3

 علا أف تددؾ ر السرؾغات الدالية: تساـ السعاالةتاريآ 

 او تؼ تي خؼ الخ اة  يه(.الفاتؾرة ايصلية  عؽ الذهر ال •

زذف دواـ اشدؾبر الذركة  عؽ الس ة اؾحؾع السظالبة يدزسؽ  ايوؼ /الؾعيفة/ رتؼ الهؾية /اؾت  العسا(  •

ر يدؼ تؾقيعه اؽ ا يو ( -لحرؼ  غ( واإلجازات بع اة  الغياب باخسضز لحايت الحزؾر بع اة  +( و علا أف 

   ا يرإدارو أو ا ير السددذفا (اس ا وزارة الرحة السؾت /اذرؼ الذركة و 

 صؾرة عؽ  ؾليرة الدخاضؽ لسشدؾبر الذركة. •

 الحروؼ.ؾحؾع و ا ل  السظالبة باألرتاـ و اظاب اظالبة اؽ الذركة لسس ا وزارة الرحة خذسا الس •

وزارة الرػحة بػالسؾت  كسػا ويجػب اعدسػاد هػاا  اػؽ لجشػةنسؾذج تيضيؼ أداء الذركة حدب الشساذج السر ية اؾتعة اػؽ •

الشسؾذج أخزا اؽ ت ا اإلدارة العااة للسددذػييات  تيػارير السددذػييات( واػ ير عػاـ الرعاخػة األوليػة بالشدػبة لديػارير 

 السرازز الرعاخة ايولية و اؽ اللجشة السركزية لسدابعة أعساؿ الشغا ة .

 وزارة الرحة شغا ة اعدس  اؽ عظؾ ة وكضاتيرير اللجشة السركزية لسدابعة شركات ال. 

 .دواـ اشدؾبر الذركة 

 .طلب اإلجازات 
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 (1هلحق سقن )
 (  الدشؾيةو   شااا ت ظية ايجازات ايو ؾدية ادنر زح  السظلؾب ال لر العساؿ ع د

 بالعرض السذسؾلة السددذييات اؽ اددذفا ل ا

 ا حغات الع د السظلؾب ال ياف الرتؼ
 ج وؿ تؾزي  العساؿ بالسر يات 186 الظ راجس  الذفاء  1
 ج وؿ تؾزي  العساؿ بالسر يات 7 اددذفا الحرازيؽ للؾيدة 2
 ج وؿ تؾزي  العساؿ بالسر يات 20 ـ العضؾف  3
 ج وؿ تؾزي  العساؿ بالسر يات 33 ـ الشرر لألطفاؿ 4
 ج وؿ تؾزي  العساؿ بالسر يات 25 ـ الذهض  دمحم ال رة 5
 ج وؿ تؾزي  العساؿ بالسر يات 50 ـ الرنديدر 6

 ج وؿ تؾزي  العساؿ بالسر يات 28 ـ  ض  حانؾف  7

8 
 4بسددذفا اليسؽ الدعض + 3وتذسا   ـ اين ونيدر

 ج وؿ تؾزي  العساؿ بالسر يات 54 بسركز نؾرة ال ع ر ل دضا ال لا (

 ج وؿ تؾزي  العساؿ بالسر يات 81 ـ شه اء األترا 9
 ج وؿ تؾزي  العساؿ بالسر يات 120 اجس  ناصر الظ ر 10

11 
 ج وؿ تؾزي  العساؿ بالسر يات 123 ـ األوروبر

  اتؾرة ادديلة 5 زلية  لدظضؽ للدسريض
 ج وؿ تؾزي  العساؿ بالسر يات 29 الشجار .ـ 12
 ج وؿ تؾزي  العساؿ بالسر يات 24 ـ اله ؿ ايااراتر 13
 العساؿ بالسر ياتج وؿ تؾزي   14 ـ. الظب الشفدر  14

 ج وؿ تؾزي  العساؿ بالسر يات 32 اددذفا الر اتة الدركر 15
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 اذسؾي بالعرض السرازز ايداريةلسرازز الرعاخة ايولية و ع د العساؿ ال لر السظلؾب كح  ادنر 
 ا حغات الع د السظلؾب ال ياف الرتؼ
 العساؿ بالسر ياتج وؿ تؾزي   16 اشظية صحة ر ح   الرعاخة األولية ( 1
 ج وؿ تؾزي  العساؿ بالسر يات 23 اشظية صحة اانضؾنس   الرعاخة األولية( 2
 ج وؿ تؾزي  العساؿ بالسر يات 29 اشظية صحة الؾوظا   الرعاخة األولية( 3

4 
 ج وؿ تؾزي  العساؿ بالسر يات 70 اشظية صحة غزة   الرعاخة األولية(

  اتؾرة ادديلة 11 السجس  ايدارو  وزارة الرحة(
 ج وؿ تؾزي  العساؿ بالسر يات 27 اشظية صحة شساؿ غزة   الرعاخة األولية( 5

  درة واح ة 7 غزة –(أاافاجس  ايدارات  عسارة  6

7 

والسؾاص ت بالسجس   الشيا داعرة 3اجس   لدظضؽ   
اإلدارة  5+اإلوعاؼ الج ي  2والذئؾف الس نية +

 2+اخازف اللؾاـز العااةداعرة  3العااة للرض لة +
 (وح ة ت شؾلؾجيا السعلؾاات

  درة واح ة 15

  درة واح ة 7 عسارة كحضا –اجس  ايدارات  8

  درة واح ة 3 داعرة الع ج بالخارج 9

  درة واح ة 2 ندداريؼ -ايدارة العااة للهش وة والريانة 10

  درة واح ة 2 عسارة حجازو  –داعرة ايرشيب السركزو  11

  درة واح ة  شغاـ الرعاخة ايولية 1 اركز  الظب الشفدر غرب غزة 12

13 
صيانة  2+3ايدارة العااة لدشسية اليؾو البذرية

  درة واح ة 5  اددذفا الذفاء

 
:هالحظت   

-:يؾج  بعض ارازز الرعاخة ايولية  لؼ ت رج  ر هاا العظاء نغرا -   
  حا دها للسشاترة. عادة   دداحها وضدؼ  طلب  حالة لدؾقب العسا  ها بد ب جاعحة كؾرونا ،  و ر -1
يؾج  بعض السرازز تض  اينذاء . -2  
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 (2هلحق سقن )
 

 ( الدشؾيةو  نسؾذج ايوعار للسددذييات  ايع اد السظلؾبة تذسا ت ظية ايجازات ايو ؾدية

العذد  البياى الشقن
 املطلىب

للعاهل  السعش
 هالحظاث االمجاىل الىاحذ

    186 اجس  الذفاء الظ ر 1

    7 اددذفا الحرازيؽ للؾيدة 2

    20 ـ العضؾف  3

    33 لألطفاؿـ الشرر  4

    25 ـ الذهض  دمحم ال رة 5

    50 ـ الرنديدر 6

    28 ـ  ض  حانؾف  7

8 

بسددذفا  3وتذسا   ـ اين ونيدر
بسركز نؾرة ال ع ر  4اليسؽ الدعض +

 ل دضا ال لا (
54    

    81 األتراـ شه اء  9

    120 اجس  ناصر الظ ر 10

11 

    123 األوروبرـ 

   5 زلية  لدظضؽ للدسريض
 اتؾرة ادديلة 
تعااا اعاالة 
 السرازز ايدارية

    29 ـ الشجار 12

    24 ـ اله ؿ ايااراتر 13

    14 اددذفا الظب الشفدر 14

    32 اددذفا الر اتة الدركر 15
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 اإلداريةالسرازز و نسؾذج ايوعار لسرازز الرعاخة ايولية 
 ا حغات ايجسالا الدعرللعااا الؾاح  الع د السظلؾب ال ياف الرتؼ
    16 اشظية صحة ر ح   الرعاخة األولية (  .1

    23 الرعاخة األولية(اشظية صحة اانضؾنس     .2

    29 اشظية صحة الؾوظا   الرعاخة األولية(  .3

    70 اشظية صحة غزة   الرعاخة األولية(  .4

  اتؾرة ادديلة   11 السجس  ايدارو  وزارة الرحة(  .5

    27 اشظية صحة شساؿ غزة   الرعاخة األولية(  .6

    7  اجس  ايدارات  عسارة أااف(  .7

    5 (كحضااجس  ايدارات  عسارة   .8

9.  

والسؾاص ت  الشيا داعرة 3اجس   لدظضؽ   
اإلوعاؼ  2بالسجس  والذئؾف الس نية +

داعرة  3اإلدارة العااة للرض لة + 5+الج ي 
وح ة ت شؾلؾجيا  2اخازف اللؾاـز العااة+

 (السعلؾاات

15    

  3+ 2ايدارة العااة لدشسية اليؾو البذرية  .10
    5 الريانة اجس  الذفاء

    3 داعرة الع ج بالخارج  .11

    2 ندداريؼ ايدارة العااة للهش وة والريانة  .12

    2 عسارة حجازو  –داعرة ايرشيب السركزو   .13

 اتؾرة ادديلة  شغاـ    1 اركز  الظب الشفدر غرب غزة  .14
 الرعاخة ايولية

 

 هالحظاث هاهت:
 عااا أو أتا.40ساؿ  ضهاال اؾؿ  ر السددذييات والسرازز الدر ع د العالذركات الج ي ة خحط لها  -1
 ار ط الحط رتؼ    (  الدرشيب للذركات -2
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 (3لحق سقن )ه
 ج وؿ العيؾبات   

 ندبة الحدؼ ايجراءات السيررة ندبة الديضيؼ الرتؼ
 ا حغات

 ؼ  وف ار %95-100% 1

 
2 

85% - 94.9% 

 %7 الد رارتش يه بع ـ  السرة ايولا

الخرؾاات ي تذسا 
 أجر العااا

85% - 94.9 % 

 %15 لف  نغر  اكرر(

 
3 

75% - 84.9% 

 %20 لف  نغر السرة ايولا
75% - 84.9% 

 %40 لف  نغر  اكرر(

  دآ العي  ا  الذركة %75اتا اؽ  4

ارؼ اا يدرتب اؽ اجسالر الفاتؾرة و   40%
كفالة  علا  دآ العي  اؽ ادارة للؾزارة اؽ

 حدؽ الدشفضا أو اؽ الفؾاتضر السددحية للذركة.
وحرااف الذركة اؽ داؾؿ السشاترات 

 الخاصة  ؾزارة الرحة لس ة عاـ .
 ا حغة : خحط للجشة السركزية لف  نغر للذركة  او تش ضهها   ر حاؿ وجؾد أو تيرضر

  ر الحايت الدالية:اارج ج وؿ الديضيؼ  تظ طالخرؾاات الخاصة بع ـ ايلدزاـ بالسعايضر والدر 
 ا حغات ندبة الخرؼ ال ياف ـ

 (  PH–اركبات  –روؾب عضشات الرا ؾف  ر الفحص السخ رو   بكدضريا  1
30% 

غضر شااا 
 أجؾر العساؿ

 

 ع ـ ايلدزاـ بسؾاصفات األزياس حدب السشاترة 2
30% 

غضر شااا 
 أجؾر العساؿ

 

العسا الفلدظضشر وحيؾؽ العساؿ كسا هؾ اشرؾص عليه ع ـ ايلدزاـ بيانؾف  3
 باليانؾف السعسؾؿ به  ر دولة  لدظضؽ

30% 
غضر شااا 
 أجؾر العساؿ

 خة كسا هر باود شاء السكا
 اؾححة  ر السشاترة

 ع ـ تدليؼ كذؾ ات العساؿ للؾزارة ا ؿ شهر اؽ اود ـ السؾت  4
10% 

غضر شااا 
 أجؾر العساؿ

خددسر الخرؼ بذكا 
عؽ  %10شهرو  زيادة 

حدا الخرؼ الدا ط 
اوديفاء كا ة  يانات 

 العساؿ

 اود  اؿ أو طرد أو عااا   وف اؾا ية اظية اؽ اللجشة السركزية 5
10% 

غضر شااا 
 أجؾر العساؿ

د   كا  درة  ياب العااا 
 عؽ العسا
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 (4لحق سقن )ه

 نسؾذج احزر اجدساع  او ؾعر(

 احزر اجدساع
 اؾحؾع ايجدساع


  وت    اخة ايجدساع  تاريآ ايجدساع اكاف ايجدساع

 

 السذاركؾف 

 ا حغات الدؾقي  السدسا الؾعيفر ايوؼ الرتؼ
1 
2 
3 
4 
5 

 احاور ايجساع:
 (ايجدساعضؽ بذكا اركزخجب كدابة اا تؼ انجازل ا ؿ الفدرة اا  ضؽ )الس حغات ايواوية حؾؿ اينذظة 

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
....................................................................................... 

   خجب الدركضز علا اا تؼ اتدراحه بالشدبة لدحدضؽ او تيؾيؼ او تع يا كا نذاط(السيدرحات 

..................................................................................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................

.......................................................................................... 
 خجب تح ي  اا تؼ تيريرل والدركضزعلا الدرتضب بايولؾيات(  الدؾصيات  

..................................................................................................................
..................................................................................................................

..................................................................................................................
..........................................................................................

 ايوؼ             ايوؼ                    ايوؼ             ايوؼ                    ايوؼ
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  الدؾقي                   الدؾقيالدؾقي           الدؾقي                   الدؾقي               
 

 ( -4Aهلحق سقن ) 
 ايو ؾعر لذركات الشغا ة  ر ارا ط وزارة الرحةنسؾذج الديضيؼ الضؾار و 

 )      ع د العساؿ  ر السؾت        (   الغياب 

 :   ايوؼ والدؾقي  
  ريط الؾزارة  اس     و ايدارو السشاوب و  السؾت  السكلفضؽ  رأعزاء ايالشسؾذج :  بالدؾقي  علاالسذر ضؽ السخؾلضؽ 

 (الخ اات الفش قية و  وو سكا حة العب

 اللضليةالسداعية و الفدرة  الفدرة الرباحية الداريآ :      /     / 
 ا حغات درجة الذركة ا حغات درجة الذركة ال رجة ال ياف ـ
 (%50لسؾاد السددخ اة  ر عسلية الشغا ة حدب السؾاصفات بالسشاترة   اتؾ ر واظابية ايدوات و  1

     10 صا ؾف واعا للض يؽ 1.1
     10 صا ؾف واعا أرحيات + اعظر 1.2
     5 ، اشغفات حساااتاظهرات، كلؾر 1.3
     10 ورقية لألي و وورؽ تؾالض اشاشف  1.4
     10 أزياس نايلؾف حاويات و  1.5
     5 عدا اتاساوح اخدلفة وتذاطات و  1.6
 (%41الشغا ة العااة    2

نغا ة ايرحيات والسسرات  2.1
     10 السراع و 

     5 الحساااتنغا ة دورات السيال و  2.2
     7 الج رافنغا ة اي ؾاب والذبا يػ و  2.3

2.4 
نغا ة السكاتب واشظية السريض  

 أورة السرحا وال ؾاض يشؾ 
 ال راوروالآ.(و 

5     

     5 نغا ة الداحات الخارجية 2.5

الشفاخات وح  الرط علا أزياس  2.6
     5 ت ويؽ ال ياناتو 

     4 اكا حة الحذرات واليؾارض 2.7
 (%9 العساؿ    3

نغيفة  ايلدزاـ بالزو الروسر    لة 3.1
     3 حااء –بظاتة تعريب  –

     2 ايلدزاـ بسؾاعض  الدشغيب 3.2

3.3 
ايلدزاـ بسكاف العسا حدب الج اوؿ 

     4 السعدس ة اؽ الؾزارة

     100 ال رجة الشهاعية
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 . يدؼ ار اؽ كا ة الديارير ايو ؾدية ا  الديرير الذهرو للجشة السركزية 
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 ( -4Bهلحق سقن ) 
 ارا ط وزارة الرحةنسؾذج الديضيؼ الذهرو  ر 

 اوؼ السؾت  :  الضـؾ : الداريآ :      /     / 

ايو ؾع  ال رجة ال ياف الرتؼ
 األوؿ

ايو ؾع 
 ال انر

ايو ؾع 
 ال ال 

ايو ؾع 
 الراب 

السدؾوا 
 الذهرو 

 ا حغات

 %50)السؾاد السددخ اة  ر عسلية الشغا ة حدب السؾاصفات بالسشاترة    تؾ ر واظابية ايدوات و  1
       10 للض يؽصا ؾف واعا  1.1
       10 صا ؾف واعا أرحيات + اعظر  1.2
       5 ، اشغفات حسااات اظهرات ، كلؾر 1.3
       10 ورؽ تؾالض و اشاشف ورقية لألي و  1.4
       10 حاويات و أزياس نايلؾف  1.5
       5 عدا ات اساوح اخدلفة وتذاطات و  1.6
 (( %41الشغا ة العااة  2

       10 السراع نغا ة ايرحيات والسسرات و  2.1
       5 الحساااتنغا ة دورات السيال و  2.2
       7 الج رافنغا ة اي ؾاب والذبا يػ و  2.3

نغا ة السكاتب واشظية السريض   أورة  2.4
       5 ال راورالسرحا وال ؾاض يشؾ والآ.(و 

       5 نغا ة الداحات الخارجية  2.5

وح  الرط علا أزياس الشفاخات  2.6
       5 ت ويؽ ال ياناتو 

       4 اكا حة الحذرات و اليؾارض  2.7
 (%9العساؿ    3

 –ايلدزاـ بالزو الروسر    لة نغيفة  3.1
       3 حااء  –بظاتة تعريب 

       2 ايلدزاـ بسؾاعض  الدشغيب 3.2

ايلدزاـ بسكاف العسا حدب الج اوؿ  3.3
 السعدس ة اؽ الؾزارة  

4       

       100 ال رجة الشهاعية
 )          ع د العساؿ  ر السؾت        (    ع د أخاـ الغياب ا ؿ الذهر 

 للجشةقي  ااو تؾ  اوساء : 

1........ ..............................2.......................................3............................ 
 
4......................................5......................................... 
 

 تؾقي  ا ير السددذفا او السشظية                         ئؾؿ ايدارو           تؾقي  السدالخدؼ و 
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 (5هلحق سقن )
 تشفضا ااصة باألتداـ الظ يةيات ال

 

. A أتداـ العسليات: 

 غرؼ عسليات  ر أوتات العسا الروسية الرباحية  3خجب اف يدؾ ر عااا/ة ل ا  -
الدػاعة الدػابعة والشرػف صػباحا وذلػػ  تشدهػر ت ػاالعسليػات الدػاعة الدادوػة صػباحا و ت  أ عسلية الشغا ة  ر تدؼ  -

 جزء بالسلضؾف . 1000تؼ ادح األرحيات بكلؾر  دركضز الدجييب و   ؼ  الرا ؾف ب دضا كا األرحيات بالساء و 
ايرحػػيات الدػػر تحدػػاج الػػا اػػا عػػ ا  حػػيات العادخػػةيفهػػا  ػػشفس اليػػة تشغيػػب اير يػػدؼ تشغ PVCايرحػػيات الس ظػػاة ب  -

الرػػا ؾف تػػؼ تجيبفهػػا تػػؼ ادػػحها بكلػػؾر  دركضػػز ادػػحها  يػػا بفؾطػػة ا للػػة بالسػػاء و  يؾجػػ   هػػا  دحػػات  ضػػدؼصػػيانة و 
 جزء بالسلضؾف . 1000

ادػح الدجييػب و  ؼ   ػ ،الرػا ؾف ؽ اوػ ؾديا وعشػ  الحاجػة بالسػاء و خجب غدا ج راف العسليات الس ظاة بالدضراايػ ارتض -
 جزء بالسلضؾف. 1000الج ار بع  ذلػ بكلؾر  دركضز 

بكلػؾر  دركضػز   ػر نهاخػة الفدػرة الرػباحية ؽ يؾايػا صػباحا ت ػا   اخػة العسػا و خجب ادح جػ راف غػرؼ العسليػات اػرتض -
 جزء بالسلضؾف . 1000

ال لؾر حدػب الدجييػب تػؼ السدػح بػ  ػؼ  صػا ؾف يدػخ ر بالسػاء بفؾطػة ا للػة بسػاء و يدؼ ادح الج راف السظلية بظ ء و   -
 .  ايدوات الدر تددخ ـ للج راف ي تددخ ـ ألو عسا اار(الدركضز الدا ط يؾايا

ي تدػدخ ـ حدػا للسػرات دااػا ل ػرؼ العسليػات ت ػؾف اخررػة و شغيػب كا ػة أدوات الدخجب تؾ ضر اسدػحة وتذػاطة و  -
 تدؼ العسليات .

خرص صا ؾف اية العسلية بفؾطة ا للة بالساء و أرح بسدحذلػ العسليات بع  كا عسلية اباشرة و  خجب تشغيب غرؼ -
غػػرؼ  تعظضػػا العسػػا دااػػا دقييػػة لعػػ ـ 20بحضػػ  ي تدػػدسر عسليػػة الشغا ػػة أز ػػر اػػؽ للعسليػػات والدجييػػب جضػػ ا، و 

 العسليات 
، يػات الذخرػػية   كفػػات شػػ ي ة الدحسػػا ػر حػػاؿ وجػػؾد اندػػكابات دـ ك ضػػرة علػا ايرحػػيات خيػػؾـ العااػػا بارتػػ اء الؾاق -

ييـؾ بسدح ال ـ  ؾاوظة  ؾطة ااصة و وحػعها  ػر حاويػة الشفاخػات الخظػرة  ة الا الزو الخاص بالعسليات ( و بايحا
بعسليػة الذػظف بالسػاء دقييػة تػؼ خيػؾـ  15ا اكاف ال ـ و يدركػه لسػ ة جزء بالسلضؾف عل 5000و وح  كلؾر  دركضز 

 دقيية . 20الدجييب و بحض  ي تدد رؽ عسلية الدشغيب أز ر اؽ الرا ؾف و و 
الدجييب  ػر نهاخػة كػا يػـؾ عسػا بعػ  نهاخػة  دػرة الػ واـ الرػباحر و   ؼ  الرا ؾف خجب غدا كا ة ايرحيات بالساء و  -

 واعة . 24بع  اودخ اـ أو غر ة ا ؿ 
خحغر علا العااا الاو خعسا  ر تدؼ العسليات  ر الفدرة الرباحية ا ادرة اليدػؼ أو الدجػؾؿ اػارج اليدػؼ ألو وػ ب  -

تدحسا الذركة السدئؾلية ال االة عش  ح وث أو تلؾث  اؽ األوباب أ شاء دوااه و أف يلدـز بالزو الخاص بالعسليات و
 الدر ي     ضها ع ـ تشغيب السكاف جض ا أو ا ادرة العااا تدؼ العسليات أ شاء  درة عسله .احية و للحايت الجر 

، سليػات واارجػه  ػر بعػض السددذػيياتالدر خكؾف  ضها العااا ل خه أعساؿ اذدركة دااػا تدػؼ العالفدرات السداعية و  -
 العه دااا اليدؼ ت ا الس ادرة .اص بالعسليات ت ا ال اؾؿ لليدؼ و ب أف يرت و الزو الخخج
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B.  أزذاؾ الؾيدة و وح ات ع ج ال يسياعر الخاصة بايوراـ وح ات ال دضا ال لؾو و 

 ػر نهاخػة و الشرػف خجب أف يدؼ الدشغيػب اػرتضؽ يؾايػا صػباحا اػؽ الدػاعة الدادوػة ويشدهػر ت ػا الدػاعة الدػابعة و  -
 جزء بالسلضؾف . 1000تؼ تجييفها تؼ ادحها بكلؾر  دركضز  كا ة ايرحيات بالساء والرا ؾف ذلػ ب دا و العسا 

ادػحها بكلػؾر  دركضػز ا الج راف الس ظاة بالدضراايػ والشؾا ا ارتضؽ او ؾديا بالسػاء والرػا ؾف تػؼ تجييفهػا و خجب غد -
تػؼ ادػحها بػال لؾر  الرػا ؾف تػؼ تجييفهػاراف بفؾطػة ا للػة بالسػاء و  ة الجػ يدؼ يؾايا ادح كاجزء بالسلضؾف، و  1000

  شفس الدركضز 

ء بػالسلضؾف بعػ  ا ػادرة كػا جػز  500ال راور/ األورة الخاصة بالسرحا تؼ ادػحها بكلػؾر  دركضػز  تشغيبخجب أف يدؼ  -
 ت ا حزؾر السريض الاو يليه اريض و 

صا ؾف تؼ كراور الع ج بفؾطة ا للة بساء و ظهضر كا ة تة السرحا بع  اروج كا ة السرحا وادح و خجب ادح صال -
 .تجييفها تؼ ادحها بكلؾر بالدركضز الدا ط

 واعات . 3األ ؾاب كا خجب ادح كا ة ايابض اي ؾاب و  -

 عش  الحاجة .شغيب دورات ايال السرحا بالساء والرا ؾف كا واعة و خجب أف يدؼ ت -

 عش  الحاجة .ارات يؾايا و  3ايندغار  رادح كراوخجب تشغيب أاازؽ اندغار السرحا و  -

ألزيػاس ت ػا حزػؾر السػريض اوػد  اؿ االسػريض الدػرير أو كروػر ال دػضا و  خجب جسػ  الشفاخػات كػا اػرة بعػ  ا ػادرة -
ذلػػ بػالسرور بعربػة الدخػزيؽ السؤتػ  للشفاخػات السؾجػؾدة دااػا اليدػؼ و يػدؼ تجسيػ  الشفاخػات حدػب ترػشيفها الدالر و 

 اظرة أو عادخة .

وػاعة  ػر  24ة تجسي  الشفاخات خجب أف تفرغ عشػ  ااد عهػا و وحػ  الظػاب   شػااا ال يانػات و كحػ  أترػا كػا عرب -
اكاف تخزيؽ الشفاخات بالسددذفا ، يدؼ وزف الشفاخات و اؽ  ؼ ت دا العربة بالساء و الرا ؾف بالسكاف السخرػص و 

 يدؼ اعادتها لليدؼ ارة أارو .

C. أتداـ الحروؽ(ركزة والحزانات وجراحة اليلب و داـ الحرجة   العشاخات الساألت 

اػرات  3جػزء بػالسلضؾف  1000تجييفهػا تػؼ ادػحها بػال لؾر  دركضػز دػضا ايرحػيات بالسػاء والرػا ؾف و خجب اف يدؼ غ -
 عش  الحاجة .يؾايا و 

الػا  ايرحػيات الدػر تحدػاجاػا عػ ا  فس اليػة تشغيػب ايرحػيات العادخػةيدؼ تشزػيفها  ػش PVCايرحيات الس ظاة ب  -
 1000الرا ؾف تؼ تجيبفها تؼ ادحها بكلػؾر  دركضػز ها  يا بفؾطة ا للة بالساء و يؾج   ها  دحات  ضدؼ ادحصيانة و 

 جزء بالسلضؾف .

خجب غدا األورة و احيا السريض اػؽ جػ راف و كؾاضػ يشؾ بالسػاء و الرػا ؾف تػؼ الدجييػب تػؼ ادػح السكػاف بكلػؾر  -
 .رللسريض اؽ اليدؼ و ت ا داؾؿ اريض ااجزء بالسلضؾف بع  كا اروج  500 دركضز 

 جزء بالسلضؾف . 1000صا ؾف تؼ تجييفها تؼ ادحها بكلؾر  دركضز الج ار يؾايا بفؾطه ا للة بساء و خجب ادح  -

 خجب تشغيب دورات السيال و أاازؽ تشغيب ايدوات برؾرة دورية . -

حػ   ؾطػة يادرػاص الدػاعا تػؼ وحػعها عش  وجؾد كسيات دـ أو  ؾؿ أو أو وؾاعا اؽ السػريض علػا ايرض يػدؼ و  -
تركػه جزء بػالسلضؾف و  10000 ر ولة الشفاخات الخظرة و وح   ؾطة أارو اكاف وجؾد الدؾاعا و وكب كلؾر  دركضز 

ادحها بكلػؾر ية بالساء والرا ؾف وتجييفها و بع  ذلػ يدؼ غدضا ايرحدقيية، تؼ ادح السكاف و  15لس ة ي تيا عؽ 
 ضؾف .جزء بالسل 1000 دركضز 

 جزء بالسلضؾف  500خجب ادح ايابض اي ؾاب كا واعة دااا اليدؼ بكلؾر  دركضز  -

 بع  تفري  ايزياس . و ع ـ وحعها  ر ولة الشفاخات اي خجب تفري  كا ة أزياس ال ؾؿ  ر السرحاض -
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تجييفهػا تػؼ  ؼ   ػصػا ؾف ارتضؽ يؾايا بفؾطة ا للػة بسػاء و  خجب ادح ايوظح السرتفعة ا ا األر ف و حؾاؼ الذبا يػ -
 جزء بالسلضؾف  1000ادحها بال لؾر  دركضز 

 خجب ع ـ اودعساؿ السعظر اي بع  اؾا ية حكيؼ اليدؼ . -

خجػػب تجسيػػ  الشفاخػػات برػػؾرة دوريػػة و ي خدػػسح  دشػػا ر الشفاخػػات اػػارج الدػػ ؿ الخاصػػة بػػالدجسي  و ذلػػػ اػػؽ اػػ ؿ  -
 24دؼ تفريػ  عربػة الدخػزيؽ كلسػا ااػدألت و كحػ  أترػا كػا اودعساؿ العربة الخاصة لدخزيؽ الشفاخات دااا اليدؼ و ي

 واعة ا  حرورة جسعها حدب ترشيفها اف كان  اظرة أو عادخة .

D. الآ(ا ا ا   أتداـ الجراحة، الباطشة، األطفاؿ، و أتداـ الدشؾيؼ الخاصة بالسرح 

الرػا ؾف تػؼ تجييفهػا تػػؼ اػرات يؾايػا وعشػ  الحاجػػة وذلػػ بذػظف ايرحػيات بالسػاء و  3خجػب تشغيػب غػرؼ السرحػا  -
 .جزء بالسلضؾف  1000ادحها بكلؾر  دركضز 

الدجييب   ؼ  الرا ؾف الدضراايػ و ذلػ ب دلها بالساء و الج ار الس ظا بخجب تشغيب كا ة أورة السرحا وال ؾاض يشؾ و  -
الجػ راف  ، ا داؾؿ اريض اار علا نفس الدػريرتجزء بالسلضؾف بع  كا اروج اريض و 500السدح بكلؾر  دركضز   ؼ  

الرػا ؾف غار السرحا بفؾطة ا للة بالسػاء و كراور اندلية بال هاف الاو يدخ ر بالساء والج ارف الس ظاة بالخذب و السظ
 ارات يؾايا . 3جزء بالسلضؾف 1000ادحها بكلؾر  دركضز   ؼ  تجييفها   ؼ  

 خجب جس  الشفاخات اؽ غرؼ السرحا برؾرة دورية و حدب الدرشيب . -

E. شعة:السخد رات واأل 

ادػحها  ػؼ  ، تجييفهػا  ػؼ  الرػا ؾف ذلػػ ب دػا كا ػة ايرحػيات بالسػاء و عش  الحاجػة و ارات يؾايا و  3يدؼ تغيب اليدؼ  -
 جزء بالسلضؾف . 1000بكلؾر  دركضز 

الرػا ؾف تػؼ تجييفهػا تػؼ ادػحها بكلػؾر  دركضػز لدضراايػ اػرتضؽ اوػ ؾديا بالسػاء و خجب غدا كا ة الج راف الس ظاة با -
تجييفها تؼ ادحها بكلػؾر  دركضػز اػؽ   ؼ  صا ؾف ارتضؽ يؾايا بفؾطة ا للة بساء و  يدؼ ادحهاؾف، و جزء بالسلض 1000
 جزء بالسلضؾف . 1000

غػػار السرحػػا الجػػ ارف الس ظػػاة بالخذػػب و كراوػػر اندليػػة بالػػ هاف الػػاو يدػػخ ر بالسػػاء و يػػدؼ ادػػح كا ػػة الجػػ راف السظ -
 جزء بالسلضؾف ارتضؽ يؾايا. 1000ادحها بكلؾر  دركضز   ؼ  فها تجيي  ؼ  الرا ؾف بفؾطة ا للة بالساء و 

تشيػا لسشظيػة تجسيػػ  دػؼ  ؾاوػظة عربػات اليدػػؼ السخررػة وحدػب ترػشيب الشفاخػػات و يػدؼ تجسيػ  الشفاخػات دااػػا الي -
 واعة كخترا ح  . 24الشفاخات كلسا تسدأل و كا 

تشيا الػا اخات الخظرة أو الشفاخات العادخة. و ها ا  الشفي يدؼ تجسيعاعية يدؼ نيلها  ر عربات اخررة و الشفاخات ال يسي -
 تجسي  الشفاخات الخاص بالسددذفا اكاف 

 .لي   12حدا صباحا و  6خجب تشغيب دورات السيال كا واعة و عش  الحاجة اؽ الداعة  -

F. الايادات الخارجية 

ف كػا جزء بالسلضؾ 1000ادحها بكلؾر  دركضز   ؼ  تجييفها   ؼ  الرا ؾف خجب تشغيب السكاف، ب دا ايرحيات بالساء و  -
 بع  ا ادرة جسي  السرحا  ر نهاخة الضـؾ .يـؾ صباحا ت ا حزؾر السرحصؾالسراجعضؽ و 

الرػا ؾف تػؼ تجييفهػا تػؼ ادػحها بكلػؾر  دركضػز لدضراايػ اػرتضؽ اوػ ؾديا بالسػاء و خجب غدا كا ة الج راف الس ظاة با -
ادحها بكلػؾر  دركضػز اػؽ   ؼ  تجييفها   ؼ  صا ؾف يؾايا بفؾطة ا للة بساء و  رتضؽيدؼ ادحها اجزء بالسلضؾف، و  1000
 جزء بالسلضؾف . 1000

تجييفهػػا   ػػؼ  الجػػ راف السظليػػة  ػػ هاف يدػػخ ر بالسػػاء يؾايػػا بفؾطػػة ا للػػة بالرػػا ؾف خجػػب ادػػح كا ػػة اي ػػؾاب والشؾا ػػا و  -
 جزء بالسلضؾف . 1000ادحها بكلؾر  دركضز   ؼ  اباشرة 
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جػػزء  1000بعػػ  ا ػػادرة جسيػػ  السرحػػا بكلػػؾر  دركضػػز كراوػػر السرحػػا والسكاتػػب كػػا يػػؾـ صػػباحا و  دػػح كا ػػةخجػػب ا -
 بالسلضؾف .

تجفضهفهػػا   ػػؼ  الرػػا ؾف شػػ  الحاجػػة وذلػػػ ب دػػلها بالسػػاء و خجػػب تشغيػػب دورات السيػػال الخاصػػة بالايػػادة كػػا وػػاعة وع -
كػػػا يػػػؾـ  ػػػر نهاخػػػة الفدػػػرة الرػػػا ؾف سػػػاء و ورة السيػػػال بالغدػػػا كا ػػػة جػػػ راف دوادػػػحها بػػػال لؾر بػػػالدركضز الدػػػا ط، و 

 جزء بالسلضؾف . 1000ادحها بكلؾر  دركضز تجييفها و   ؼ  ، الرباحية

خجػػب جسػػ  الشفاخػػات كػػا يػػؾـ ت ػػا اغػػ ؽ الايػػادة الخارجيػػة و بعػػ  ايندهػػاء اػػؽ السرحػػا و نيلهػػا الػػا أاػػازؽ تجسيػػ   -
 الشفاخات .

 (6) سقن هلحق
 واليؾارض الحذرات اكا حة  روتؾكؾؿ

:تعليسات ااصة باودخ اـ الس ض ات الحذرية-اواًل:
 الحذرات اكا حة ليدؼ الرجؾع بع   ي ر أو اركز اؽ السرازز الرحية السذسؾلة  ر العظاء  ا ض  أو باودخ اـ خدسح ي .1

وعلا الذركة الفاعزة اؾا اة تدؼ اكا حة الحذرات واليؾارض بياعسة بالسؾاد والس ض ات السشؾو اودخ ااها  بالؾزارة واليؾارض
تاريآ  –السادة الفعالة –حرورة احزار الع ؾة ايصلية السر رية(علضها رتاع بالل ة العربية ا ضشا علضها  اوؼ السادة الدجارو  

ا ا ض ( وال دالؾج الخاص بكييية ايودخ اـ ل ا اادة اؽ السؾاد السشؾو اوؼ السادة السزادة للددسؼ ل  –الر حية 
 ياا السؾا ية علا اودخ ااها. اودخ ااها (

 خجب تدليؼ الياعسة السؾتعة اؽ داعرة اكا حة اليؾارض والحذرات يدارة السؾت  ت ا ال  ء بايودخ اـ. .2

الرجؾع يدارة السركز الرحر  بع   ي ر أو اركز اؽ السرازز الرحية السذسؾلة  ر العظاء  ي خدسح باودخ ااخخس ض  .3
 واع اها ت ا يـؾ واح  علا ايتا بسؾع  والية الرش.

يدؼ اط ع السرحا والسرا يضؽ وجسي  العاالضؽ  ر ايتداـ السخدلفة علا الية واؾع  الرش وذلػ اؽ ا ؿ وح  خا ظات  .4
 ارازز الرعاخة ايولية واددذييات ايطفاؿ.ازؽ الدا ودؼ رشها ااصة  ر تحايرية  ر ايا

وليس  السدئؾليةكا ة  يدحسا و الحذرية الس ض ات باودخ اـ دراخة علا خكؾف  رب او  اؤها شخص  دخريص الذركة تلدـز .5
 للؾزارة 

 .ا ض  ل ا علا الذركة الفاعزة تؾ ضر السادةالسزادة  .6

  الس ض ات(.السؾاد إلنداج هال ترايص حاصلةعلا شركة اؽ اشدجه ا ض ات باودخ اـ الذركة تلدـز .7

 .الرحية الؾح ات واكاتب أتداـ دااا اشفرة راعحة لها ييؾج  ا ض ات باودخ اـ الذركة تلدـز .8

كريهة  راعحة لها  يؾج وي اليلضلة والدسية لعالية بالفاعليةا تسداز الدر الس ض ات باودخ اـ يشرح الحذرات لسكا حة بالشدبة .9
و علا علا صؾرة ادحؾؽ  ؾدرة تؾح   ر اياازؽ ( ويددخ ـ علا صؾرة واعلة اpermethrin  ؽال را ري اركبات ا ا
 ات واجارو ال هرباء حض  تددسر  عالضدها ا ة طؾيلة.دا خرعب رشها بالداعا ا ا الظ لؾنال

 راتريؼأو Gراتيسؾف ا ل( الدجلا اانعة  اادة  Antiocoagulantاجسؾعة اؽ الس ض ات تددخ ـ اليؾارض للس ض ات بالشدبة .10
اوساؾ(  –او ا  بياخا اؾاد غااعية  لحـؾ  اجروشة ح ؾب ا  اخلؾطة طعـؾ صؾرة علا أو واعلة صؾرة علا ويددخ ـ

 األي و. ادشاوؿ عؽ بعض ة أاازؽ  ر تؾزع

 الزنػ  ؾوفض  ا ض  وااصة الرحية والسرازز السددذييات دااا العالية الدسية ذات اليؾارض ا ض ات اودخ اـ خسش  .11

zinc phosphid األوؾد اللؾف  ذات.) 

 اكاتب وايتداـ. داا ؿ الب ود ية السراع  أو ال صية السراع  اودخ اـ لسكا حة الفئراف الر ضرة  يدؼ .12

 .حاؿ بخو الرحية الؾح ات لرش الزرادية الس ض ات اودخ اـ خسش  .13
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 .بخااف اشها الدخلص ويدؼ الشفاخات اجس   روادوات الرش  الفارغةع ؾات الس ض ات   لياء ع ـ .14

 :الرحية والسرازز السددذييات دااا للسكا حة العسا ألية انيًا:  
الشسؾذج السر ط رتؼ  بحد الرحر السركز  دارو  ا ير ا  بالدعاوف  الرش لسؾاعض  ج وؿ نرف وشؾو  ع اد ب الذركة تلدـز .1

 D ) ارواؿ صؾرة اشه ليدؼ اكا حة الحذرات واليؾارض بالؾزارة بحض  ت ؾف كالدالر:يدؼ 
 اؽ   اخة اود ـ السؾت . يـؾ15 بع  تدؼ األولا الرشة 
 الرشةاألولا اؽ يـؾ21بع  يدؼ ال انية الرشة. 
 يـؾ30 از باودسرار الرش يدؼ بع ها واا ال ال ة الرشة. 

 تخاضر. وب وف   ؾرا بالسكا حة الذركة تيـؾ السح د الج وؿعنوالخارجةالطارئةالحاالتفي 

 رش يدؼ  ؼ واؽ، اليدؼ بعض عؽ اكاف  ر ووحعها ال ؾاؾديشات  اراج بع  السددذييات  ر ألتداـ داا  الرش يدؼ 
 .جض ا ال ؾاؾديشات

  بػػالظؾ جزاػػة طؾيلػػة  –علػػا الذػػركة ايلدػػزاـ بكا ػػة اجػػراءات الؾتاخػػة والدػػ اة وتػػؾ ضر ايدوات ايزاػػة لعسليػػة الرش جؾاندػػات
 زسااات ااصة .........الآ(.

 تؾالػػ  السشػػ  ورشػػهوااػػازؽ تجسعػػات السيػػال  للسبػػانر العلػػؾو  الدػػظح وارػػارؼ الرػػحر الرػػرؼ اشاهػػا  دفيػػ  الذػػركة تيػػـؾ 
 .البعؾض

  أو  دارةالسددذفا ب ب غ الذركة اؽ الس ااا وا ؾاب ايتداـ او ط لؾنات ال هرباء او الدضليفؾنات تيـؾ الفئراف داؾؿ لسش 
 .الريانة و الهش وة ا  لعسا ال ـز يغ ؽ الفدحات وبالدشدضط الرحر السركز

 السركػػز أو السددذػػفا دارو ا اػػ ؿ اػػؽ واليػػؾارض الحذػػرات اكا حػػة تشفضػػا واتسػػاـ اعسػػاؿ شػػهادة بػػالدؾقي  علػػا الذػػركة تلدػػـز 
 الذهرو. الديرير اإلع اد تسهض   ر الف الديضيؼ الخاص بالذركة عش  وتحف (C الشسؾذج السؾحح ادنال  حدب الرحر

  يلدـز ايدارو باعػ اد الديريػر الذػهرو حدػب الشسػؾذجA  الخػاص بسرازػز الرعاخػة ايوليػة والشسػؾذج )B الخػاص بالسددذػييات)
 8231282ة اؽ الديرير الذهرو الا تدؼ اكا حة الحذرات واليؾارض بسركز صحر الرؾرانر /  ازس رتؼ وتروا صؾر 

 2801323  الرؾرانض بايادة الحذرات اكا حة تدؼ اراجعة يدؼ  شية تاودذارا أو). 
 -:تعليسات ااصة لرش السظابآ  ر السددذييات والسرازز الرحية  ال ا : 
  ادارة السددذفا وبحزؾر ادئؾؿ السظبآ او اؽ يشؾب عشه.عسليات الرش ت ؾف بعلؼ 
  الدخلص اؽ ايغراض الدا لها ع تة بالسظبآ 
  يدؼ ااا الحدياطات ال زاة ا شاء عسلية الرش للياعسضؽ علا الرش وايلدزاـ  لبس الس بس الؾاقية اؽ كسااات

 وكفات وبالظؾ وجزاة الآ..... 
  عؽ اكاف الرشر   جسي  ايوانر وايدوات بعض ا 
  يدؼ الرش ا ؿ الفدرة السداعية وبع  تؾزي  الؾجبات 
 يدؼ تشغيب السكاف السرشؾش  ر الضؾـ الدالر صباحا بالساء والرا ؾف ت ا ال  ء  ر العسا  ر السظبآ 
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 ( هشاكض صحيت  A-5منىرج سقن )
 تيرير شهرو يعساؿ اكا حة الحذرات واليؾارض اؽ ا ؿ شركة الشغا ة

 :اركز صحر:احا غة:عؽ شهر اروا اؽ
 8231282الا تدؼ اكا حة الحذرات  ؾزارة الرحة / اركز صحر الرؾرانر تليفازس 

 :الس ض ات الحذرية الدر اودخ ا اوي: 
 اياازؽ الدا تس   ضها السكا حة ال سية السددخ اة /لدر / جؼ اوؼ الس ض  السددخ ـ ـ
1    
8    
2    
4    
5    

 :ا ض ات اليؾارض الدا اودخ ا   ر السكا حة انيا:
 اياازؽ الدا تس   ضها السكا حة ايطباؽال سية السددخ اة كجؼ/ع د السادة السددخ اة طعؼ / يصط ـ
1    
8    
2    
4    
5    

 
 تؾقي  ا ير ادارو السركز الرحر
ــــــــــــــــ
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 ( هستشفياث B-5منىرج سقن ) 
 يعساؿ اكا حة الحذرات واليؾارض اؽ ا ؿ شركة الشغا ةتيرير شهرو 

 :اروا اؽ اركز صحر:احا غة:  عؽ شهر
 8231282الا تدؼ اكا حة الحذرات  ؾزارة الرحة / اركز صحر الرؾرانر تليفازس 

 :الس ض ات الحذرية الدر اودخ ا اوي: 
 تس   ضها السكا حة اياازؽ الدا ال سية السددخ اة /لدر / جؼ اوؼ الس ض  السددخ ـ ـ
1    
8    
2    
4    
5    

 :ا ض ات اليؾارض الدا اودخ ا   ر السكا حة انيا:
 اياازؽ الدا تس   ضها السكا حة ال سية السددخ اة كجؼ/ع د ايطباؽ السادة السددخ اة طعؼ / يصط ـ
1    
8    
2    
4    
5    

 تؾقي  ا ير ادارو السددذفا
 (C-5منىرج سقن ) 

 شهادة تشفضا اعساؿ اكا حة اليؾارض والحذرات
 تاـ اش وب شركة الشغا ة  ر السركز الرحر / ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  داريآ ػػػػػػػػػػػ  دشفضا اعساؿ السكا حة ال زاة ح  الحذرات واليؾارض  ر ايتداـ والسكاتب واياازؽ الدالية:
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 دخ اـ الس ض ات ايتية:تؼ او
 ا حغات ال سية السددخ اة  لدر/ جؼ( اوؼ الس ض  السددخ ـ الرتؼ
    
    
    
    

مندوبشركةالنظافةالمديراالداري/المناوباالداري
ــــــــــــــــــــــــــ
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 ( D-5ىرج سقن ) من
 ج وؿ نرف وشؾو لسؾاعض  الرش الس ض ات اؽ ا ؿ شركة الشغا ة للسرازز الرحية

 

الرشة  اوؼ السكاف ـ
 األولا

الرشة 
 ال انية

الرشة 
 ال ال ة

الرشة 
 الرابعة

الرشة 
 الخاادة

       
       
       
       
       
       
       

 


المديراالداري/المناوباالداريمندوبشركةالنظافة
ــــــــــــــــــــــــــ
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عرباتالتنظيف
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:السر يات
 ا حغات الع د السظلؾب ال ياف الرتؼ

  الرعاخة األولية( عااا(  27  ارازز صحة شساؿ غزة 
  درة واح ة 3  ض  حانؾف الذؾا اركز صحر  1

  درة واح ة 4  الذيساء(الج ي ة  اركز صحر  ض  يهيا 2

  درة واح ة 2  ض  يهيا -اركز صحر هالة الذؾا  3

  درة واح ة 2 اركز صحر العظاطرة والديفا 4

  درة واح ة 4 اركز صحر جسضلة العذر 5

  درة واح ة 6 اركز صحر شه اء جباليا 6

  درة واح ة 4 اركز صحر أ ؾ شباؾ 7

اركز ايوعاؼ    ض  السي ساركز صحر  8
  درة واح ة 2 (اركز الع ج الظ يعر+ والظؾارئ 

  الرعاخة األولية(عااا( 70ع د   غزة صحة ارازز 
 ا حغات الع د السظلؾب ال ياف الرتؼ

1 
 1ويذسا  رحؾاف الذيآاركز صحر شه اء

 1عااا  لسخازف لؾاـز الرعاخة ايولية + 
 عااا لسخازف األدوية

  درة واح ة 8

  درة واح ة 3 شه اءالذاط اركز صحر  2

عساؿ  4ويذسا  الرااؿ اركز صحر شه اء  3
 ( درات 3   16 للفدرتضؽ السداعية واللضلية

  درة واح ة 5 اركز صحر شه اءال رج 4
  درة واح ة 6 الحرزيؽاركز صحر صبحه  5
  درة واح ة 6 + الرحة الشفدية اركز صحر الرؾرانا 6

  درة واح ة 4 اركز صحر القبة 7

  درة واح ة 5 اركز صحر شه اء الزيدؾف  8

  درة واح ة 2 اركز صحر الف ح 9
  درة واح ة 2 اركز صحر الد ـ 10

  درة واح ة 2 اركز صحر الحرية 11

  درة واح ة 2 غزة–حركيا السعاتضؽ اركزصحر 12

  درة واح ة 3 داعرة اخد ر الرحة العااة 13

داعرة اليؾادضؾف الظ ر + السؤودة  14
  درة واح ة 3 الظ ية + ادارة صحة غزة

  درة واح ة 3 اركز صحر عظا ح ضب 15
  الرعاخة األولية(عااا( 29ع د  ارازز صحة الؾوظا 

 ا حغات الع د ال ياف الرتؼ
  درة واح ة 4 اركز صحر دير ال لح 1
  درة واح ة 2 اركز صحر ال ريج الج ي ة 2
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  درة واح ة 2 اركز صحر الس ازو  3

 واعة 24 5 اركز صحر الشرضرات الي خسة 4
  درة واح ة 6 اركز صحر شه اء الشرضرات 5
  درة واح ة 3 اركز صحر الزواي ة + الايادة الشفدية 6

  درة واح ة 2 صحر الزواي ة الي خسة  الظب الؾتاعر(اركز  7

  درة واح ة 1 اركز صحر الس راتة 8

  درة واح ة 1 اركز صحر السر ر 9

  درة واح ة 1 اركز صحر وادو الدليا 10

  درة واح ة 2   اله و ( اركز صحر جحر ال خػ 11

 ( الرعاخة األولية عااا ( 23ع د   ارازز صحة اانضؾنس
 ا حغات الع د ال ياف 
  درة واح ة 2 اركز صحر اليرارة 1

  درة واح ة 2 اركز صحر جؾرة اللؾت 2

  درة واح ة 7 اركز صحر شه اء اانضؾنس 3

  درة واح ة 3 اركز صحر  شر وهي  4

  درة واح ة 2 اركز صحر دبداف ال  ضرة 5

  درة واح ة 1 اركز صحر دبداف الج ي ة 6

  درة واح ة 2 ازاعةاركز صحر  7

  درة واح ة 1 اركز صحر اال خة ايغا 8

  درة واح ة 1 ديادة اانضؾنس الشفدية عسارة العياد 9
  درة واح ة 2 اخازف الرض لة بجانب اجس  ناصر الظ ر  10

 ( الرعاخة األولية عااا ( 16ع د  ارازز صحة ر ح 

 ا حغات الع د ال ياف 
  درة واح ة 6 اركز صحر شه اء ر ح 1
  درة واح ة 5 اركز صحر تا الدلظاف 2

  درة واح ة 2 اركز صحر الذؾكة 3
  درة واح ة 2 اركز صحر الذا ؾرة 4

  درة واح ة 1 اركز صحر السعاتضؽ حركيا 5
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 إقـــــــشاس والتــــــــــــــضام


برفدر اس ً  عؽ   ______________هؾية رتؼ  _____________________سؾت  أدنال أتر أنا ال

 بالدػػالر:ػ_____________شركة 
اؽ شروط عااة وااصة  2021/ ..…… ؾ اعط العظاء السظروح رتؼ .   بخنشر ترأت وتفهس  كا ة اا ورد 1

 واؾاصفات وألدـز الدزااا تانؾنيًا  دلػ الذروط والسؾاصفات .
يؾاا اؽ تاريآ آار  90السفعؾؿ وي خجؾز لر الرجؾع عشه لس ة  .   كسا ألدـز بخف يبيا العرض السي ـ اشر وارو 2

 اؾع  لدي خؼ العروض.
.  وكالػ ألدـز  دي خؼ الخ اة السظلؾبة السحالة علا بسؾجب العظاء الساكؾر أع ل والدر يدؼ طل ها  اؽ ت ا وزارة 3

واود ـ أواار الدؾري  علا أف ت ؾف تلػ  الرحة ا ؿ  درة العي  وهر وشة اي دخة كاالة وذلًػ اؽ تاريآ تؾقي  العي 
 الخ اة السي اة اؽ ت لر و يًا للسؾاصفات والذروط السشرؾص علضها  ر هاا العظاء.

 وهاا  ترار وتعه  اشر  الػ أتر وألدـز بكا اا ورد به دوف أو ح ا أو  زرال .     



 _________________________اوػؼ السشػػاتػػص :ػ
 _____________________اص :ػرتؼ السذد ا السر 

 _____________________________العػشػػػؾاف :ػػ
 ____________________________رتػؼ الهاتػف :
 ____________________________رتػؼ الفازس : 

 ______________________________الداريػػػآ :






