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 دولة فمدصيغ
 وزارة السالية

 لمػازم العامة العامة دارةاإل
 لجشة العصاءات السخكدية

 73/0202 عصاء رقع
 

تبعًا لمذخوط  الرحة ةلرالح وزار  أدويةتػريج لتعمغ وزارة السالية / لجشة العصــاءات السخكــدية عغ شخح عصاء حكػمي        
 سػاصفات السػضحة في كخاسة ووثائق العصاء.وال

فعمــا الذــخكات ذات ااصترــاص والسدــجمة رســسيًا وتخاــة فــي السذــاركة فــي وــحا العصــاء مخادعــة وزارة الساليــة / اإلدارة 
فـي اـدة صـأل أوقـات الـجوام الخسـسي مـغ أدـل الحرـػل عمـا  تل الىػا بجػار محصـة فـارس لمرتـخول .العامة لمػازم العامة

 ( شيكل ايخ مدتخدة تػرد إلا صديشة وزارة السالية.722السػاصفات ووثائق العصاء مقابل دفع مرمغ )كخاسة 
وزارة السالية في اــدة وـػ المػازم  آصخ مػعج لقرػل عخوض األسعار بالطخف السختػم في صشجوق العصاءات باإلدارة العامة

تفـتح السطـاريب بحزـػر مس مـي الستشاقرـيغ فـي  فـذ و  21/27/0202السػافـق  ااثشـيغيـػم  صـباحمـغ  الداعة العاشـخة
 .الدمان والسكان

 جلنت انعطاءاث املزكشيت
 يالحظت:ـ

 . أدخة اإلعأن في الرحف عما مغ يخسػ عميه العصاء.2
يجة إرفاق كفالة بشكية أو شيظ بشكي مغ الرشظ الػششي أو بشظ اا تاج أو بشظ الرخيج وفي حـال تعـحر ذلـظ يـتع إحزـار  .0

الساليـة فـي وزارة الرـحة أو اادارة العامـة لمخديشـة بـػزارة الساليـة  والتدام بالخرـع مـغ السدـتحقات معتسـج مـغ الـجائخةتعىج 
 يػمًا مغ آصخ مػعج لتقجيع العخوض. تدعيغمغ إدسالي العصاء " كتأميغ دصػل " ساري السفعػل لسجة  %1 بقيسة

 والزخائة.تذسل دسيع أ ػاع الخسػم . تقجم األسعار بالذيكل و 7
 . لجشة العصاءات ايخ ممدمة بقرػل أقل األسعار.4

 . www.mof.gov.ps. لإلشأع عما الكخاسة يخدا مخادعة مػقع الػزارة 1
 .2107063630. لمسخادعة وااستفدار واتف رقع : 6
 
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 انشزوط انعايت 

 م املتناقصني:وض ين قبأوالً: إعذاد وتقذيى انعز
يعج السشاقز عخضه وأسعاره عما الججاول والشساذج والػثائق السخفقة بجعػة العصاء بعج أن يقخأ وحه الػثائق ويتفىع دسيـع مـا ورد  .1

فيىا ويختع ويػقع كافة وثائق دعػة العصاء ويقـجمىا ضـسغ العـخض كاممـة عمـا أن يتحسـل كافـة الشتـائب الستختبـة عمـا عـجم  يامـه 
 ااستكسال برػرة صحيحة.بالتجقيق و 

عمـا أن يذـسل الدـعخ رسـػم الجسـارك وأدـػر التحـديع والتصميـب ومرـاريب الشقـل والتحسيـل والتشديـل  بالذـيكلتكتة أسعار العصـاء  .2
 .والتأميغ ودسيع الخسػم والسراريب األصخى 

ــالحرخ األزرق أو األســػد فقــ  ويحطــخ السحــػ أو ال .3 ــًا ب تعــجيل أو الذــصة أو اإلضــافة فــي يعــج السشــاقز عخضــه مصرػعــًا أو مكتػب
العخض وكل ترحيح مغ وحا القريـل يػضـع عميـه صصـيغ متـػازييغ بـالحرخ األحسـخ ويعـاد كتابـة الرـػاأل بـالحرخ األزرق أو األسـػد 

 ويػقع بجا به مغ قرل مغ أدخى الترػية.
 أدويـةتػريـج بإحكام ويكتة عميـه عصـاء يقجم السشاقز عخضه مخفقًا به الػثائق السصمػبة مع تأميغ دصػل العصاء في مصمف مصمق  .4

وكحلظ اسسه وعشػا ه بالكامل ورقع الىاتف والفاكذ ورقع صشجوق الرخيج الخاصـيغ  37/2021لمسشاقرة رقع  الرحة ةلرالح وزار 
أو تعـجيل فـي عشػا ـه  به لتخسل إليه السكاتبات الستعمقة بالعصـاء وعميه ترميــغ اإلدارة العامة لمػازم / وزارة الساليـة صصيـًا بـأي تصييـخ

 وعميه أن يكتة أيزًا اسع الجائخة التي شخحت العصاء وعشػا ىا وبخأف ذلظ يحق لمجشة العصاءات أن تىسل العخض السقجم مشه.
يػدع العخض مغ قرل السشاقز في صشجوق العصاءات السخرز لىحا الصخض لجى اإلدارة العامة قرـل ا تىـاء السـجة السحـجدة لـحلظ  .5

 يػدع  في صشجوق العصاءات قرل آصخ مػعج لتقجيع العخوض ا يشطخ فيه ويعاد إلا مرجره مصمقًا .وكل عخض ا 
يػما مـغ تـاريآ آصـخ مػعـج لتقـجيع  ستػن يمتدم السشاقز بأن يبقا العخض السقجم مشه  افح السفعػل وا يجػز له الخدػع عشه لسجة  .6

 العخوض.
 :ـثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت

 يخفق السشاقز مع عخضه ) صاصة إذا كان يذارك ألول مخة ( الذىادات والػثائق السصمػبة مشه ووي عما الشحػ التالي: .2
 .صػرة مرجقة عغ شىادة مداولة السىشة وكحلظ الديخة الحاتية لمذخكة 
 .الدجل التجاري أو الرشاعي لمذخكة 

 سزافة.شىادة صمػ شخف مغ دائخة ضخيبة الجصل وضخيبة القيسة ال 

عما السشاقز أن يخفق بعخضه الشدخة األصمية مـغ أيـة كتالػدـات أو  ذـخات أو معمػمـات فشيـة تعـخف بـالمػازم السعخوضـة وكـحلظ  .0
يقجم مع عخضه العيشات السصمػبة في دعػة العصاء وإذا كا ـت تمـظ العيشـات ايـخ قابمـة لمشقـل فعميـه أن يحـجد مكا ىـا والػقـت الـحي 

 كػن لمجشة العصاءات عجم الشطخ بالعخض.يسكغ رؤيتىا فيه وإا ي

 لتػضيح عخضه. يخاة بإضافتىا ويخى أ ىا ضخورية يحق لمسشاقز أن يزيب أية وثائق أو معمػمات .7

  :ثانثًا: تأييناث وضًاناث انعطاء
شـكل كفالـة أو عمـا باسع مجسع الذـفاء الصرـي يمتدم السشاقز أن يخفق بعخضه سشج دفع معتسج صادر  :تأميغ الجصػل في العصاء .2

فـي اـدة ومػافقـة وزارة الساليـة عمـا  ج بحجـد مرمـغ مـغ السدـتحقاتىـأو تع اإل تاج أو الرشظ الػششيأو شيظ بشكي صادر مغ بشظ 
شىػر مغ تاريآ فـتح السطـاريب وا يشطـخ فـي  7مغ إدسالي  يسة العصاء " كتأميغ دصػل " ساري السفعػل لسجة  %1بقيسة ذلظ 
عما أن تعاد تأميشات الجصػل في العصاء إلـا مقـجميىا مـغ السشاقرـيغ الـحي لـع يحـال  صػل العصاءعخض ايخ معدز بتأميغ دأي 

مغ تاريآ آصخ مػعج لتقجيع العخوض، وكحلظ لسغ أحيـل عمـيىع العصـاء بعـج أن يقػمـػا بتقـجيع تـأميغ  شىخعميىع العصاء بعج مجة 
 حدغ التشفيح.
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عصــاء أو بــأي دــدء مـغ بشــػده بتقــجيع تــأميغ حدــغ التشفيــح لمعصــاء السحــال عميــه يمتــدم الستشــاقز الفــائد بال: تـأميغ حدــغ التشفيــح .0
سشج دفع معتسج صادر باسع مجسع الذفاء الصرـي أو عمـا شـكل كفالـة أو % مغ إدسالي  يسة العصاء وذلظ عما شكل 22بقيسة 

يـػم مـغ تـاريآ ترميصـه بقـخار  21صأل ظ في ادة ومػافقة وزارة السالية عما ذل اإل تاج أو الرشظ الػششيشيظ بشكي صادر مغ بشظ 
ويعـاد تـأميغ حدـغ التشفيـح إلـا  سـخيان العقـجإحالة العصاء عميه مغ قرل اإلدارة العامة لمػازم عما أن يكػن سـاري السفعـػل لسـجة 

  .الستعىج بعج تشفيح كافة االتدامات الستختبة عميه
 

جلنت انعطاءاث املزكشيت حيق نىسارة املانيت انهاء انتعاقذ أو إعادة % وفق تقذيز 21: يف حال اخنفاض االسعار أكثز ين رابعاً 
 اننظز يف األسعار

 

 : فتح انعطاءاث وتقييًها:خايساً 
يذــكل مــجيخ عــام المــػازم العامــة لجشــة فــتح مطــاريب العصــاء وتقــػم وــحه المجشــة بفــتح العصــاءات بحزــػر  :لجشــة فــتح السطــاريب .2

 -والسكان السحجديغ في دعػة العصاء بعج اتخاذ اإلدخاءات التالية:السشاقريغ أو مس ميىع في الدمان 
إثبات عجد السطاريب في محزخ فتح السطاريب وكل عصاء يفتح مطخوفه يزع رئيذ المجشة عميه وعما مطخوفه رقسًا مدمدًأ  - أ

 عما ويئة كدخ اعتيادي بدصه رقع العصاء ومقامه عجد العصاءات الػاردة.

 قة مع العصاء وإثبات عجدوا.تخ يع األوراق السخف  - أل

 قخاءة اسع مقجم العصاء واألسعار و يسة التأميغ اابتجائي السقجم مغ كل مشاقز وذلظ بحزػر السشاقريغ أو مس ميىع.  - ت

التػ يع مغ رئيذ المجشة ودسيع األعزاء الحاضخيغ عما العصـاء ومطخوفـه وكـل ورقـة مـغ أوراقـه وكـحلظ عمـا محزـخ المجشـة  - ث
 الخصػات الدابقة.بعج تجويغ كافة 

يحـجد مـجيخ عـام المـػازم العامـة األشـخاص أو الجىـات الـحيغ تتكـػن مـشىع المجشـة الفشيـة التـي تقـػم  لجشة دراسة وتقييع العـخوض: .0
يـة بجراسة العخوض مغ الشػاحي الفشية والسالية والقا ػ يـة وتقـجم تػصـياتىا السشاسـبة لمجشـة العصـاءات السخكديـة بعـج أصـح السعـاييخ التال

 -في ااعتبار:
 ا يشطخ في أي عخض ايخ معدز بتأميغ دصػل العصاء. - أ

تـجرس العـخوض مـغ الشاحيــة الفشيـة بحيـث تحـجد السعــاييخ الفشيـة وفقـًا لسػاصــفات المـػازم السصمػبـة عمـا دــجول يعـج لىـحه الصايــة،   - أل
 ػة العصاء.وتخزع كافة العخوض لشفذ السعاييخ مغ حيث التدام السشاقز بعخضه بسػاصفات وشخوط دع

يؤصــح بعــيغ ااعتبــار كفــاءة السشــاقز مــغ الشــاحيتيغ الساليــة والفشيــة ومقجرتــه عمــا الػفــاء بالتدامــات العصــاء وســسعته التجاريــة   - ت
والتدىيأت التي يقجمىا أو الخجمة التي يػفخوا وقصع الغيار وورش الريا ة و كحلظ كػ ه وكيل أو مػزع لػكيل أو تـادخ، ولمجشـة 

 لسشاقز الحي ا تتػفخ فيه كل أو بعس وحه الستصمبات.استبعاد عخض ا

 ترجأ الجراسة بالعخض الحي قجم أرصز األسعار ثع الحي يميه حتا تتع دراسة العخوض السقجمة.  - ث

مــغ حــق اإلحالــة عمــا مقــجم أرصــز األســعار و إذا تــػافخت فــي العــخض كافــة الذــخوط والسػاصــفات والجــػدة تػصــي المجشــة الفشيــة ب - ج
 ة أن تػصي بالتخسية عما أك خ مغ مػرد لمرشف الػاحج بالخاع مغ اصتأف األسعار.المجشة الفشي

في حالة عجم تػافخ الستصمبات في العخض الحي يتزسغ أرصز األسعار تشتقل الجراسة إلا العخض الحي يميه بالدعخ إلا أن ترـل  - ح
 د العخوض األرصز بذكل واضح.إلا العخض الحي تتػافخ فيه الستصمبات لإلحالة عما أن تريغ أسباأل استبعا

إذا تدــاوت السػاصــفات واألســعار والذــخوط والجــػدة السصمػبــة يفزــل السشــاقز الــحي يتزــسغ عخضــه ميــدات إضــافية ثــع السقــجم  - خ
لمسشتجات السحميـة، ثـع السشـاقز السقـيع بفمدـصيغ برـػرة دائسـة، ثـع مـجة التدـميع األقـل إذا كا ـت سـخعة التدـميع لسرـمحة الـجائخة 

 ة.السدتفيج

 :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـسادساً 
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عمــا الستعىــج الــحي أحيــل عميــه العصــاء اســتكسال إدــخاءات العقــج الخــاص بقــخار اإلحالــة وتػ يــع ااتفا يــة ومــا يمحقىــا مــغ أوراق  .2
 ومدتشجات بسا فيىا )أوامخ الذخاء(.

 مغ تاريآ استأمه ألمخ التػريج. أسرػعيغ يمتدم الستعىج بالتػريج صأل .0

ا يجػز لمستعىج أن يتشازل ألي شخز آصخ عغ كل أو أي دـدء مـغ العقـج دون الحرـػل عمـا  إذن صصـي مـغ لجشـة العصـاءات  .7
 التي أحالت العصاء.

ا يحق لمسشاقز أو السػرد الخدػع عما لجشـة العصـاءات بـأي صدـارة أو ضـخر  اشـق عـغ تقـجيع عخضـه فـي حالـة إذا مـا رفزـت  .4
قجمة إليىا أو إذا لع تحل العصاء عما مقجم أقل األسعار أو إذا ألصت لجشة العصاءات دعػة العصـاء فـي لجشة العصاءات كل العخوض الس

 أي وقت أو أي مخحمة دون ذكخ األسباأل.

يمتدم السػرد بتدميع المػازم وفقًا لمسػاصفات والذخوط الستفـق عميىـا والـػاردة فـي قـخار اإلحالـة وكـحلظ العيشـات السعتسـجة والسـحكػرة  .1
 .فيه

 :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـسابعاً 
إذا تأصخ الستعىج عغ تػريج ما التدم به في السػعج السحجد في العقج يحـق لسـجيخ عـام دائـخة المـػازم العامـة أن  :فخض اخامة مالية .2

تــي تــأصخ فــي تػريــجوا عــغ كــل أســرػع تــأصيخ إا إذا ترــيغ أن التــأصيخ فــي %( مــغ  يســة المــػازم ال2يفــخض اخامــة ماليــة ا تقــل عــغ )
التػريج  ادع عغ قػة قاوخة ، وفي دسيـع األحـػال عمـا الستعىـج تقـجيع إشـعار صصـي وفـػري إلـا الجىـة السخترـة بـالطخوف واألسـباأل 

 التي أدت إلا التأصيخ في التػريج أو مشعته مغ ذلظ وتقجيع ما ي رت ذلظ.
إذا  كل الستعىج عغ تشفيح التداماته بسا فيـه التدامـه بالتػريـج أو قرـخ فـي ذلـظ أو تـأصخ يحـق لسـجيخ  :حداأل الستعىج الذخاء عما .0

عام دائخة المػازم العامة إصجار القخار بذخاء المػازم السمتدم بىا الستعىج بشفذ الخرائز والسػاصفات مغ أي مرجر آصخ عما حداأل 
فخوق األسعار والشفقات اإلضافية وأية صدائخ أو مراريب أو عصل أو ضخر يمحق بالـجائخة السدـتفيجة وحا الستعىج و فقته مع تحسيمه 

 أو دائخة المػازم العامة دون الحادة إلا أي إ حار وا يحق لمستعىج ااعتخاض عما ذلظ.
صــاءات التــي أحالــت العصــاء اتخــاذ اســتبعاد عــخض الســػرد الــحي يخــل بالتداماتــه أو إلصــاء العقــج السرــخم معــه: ووشــا يحــق لمجشــة الع .7

اإلدخاءات الأزمة بحق الستعىج بسا في ذلظ مرادرة  يسة التأميغ السقجم مغ الستعىج أو أي ددء مشه بذكل يتشاسة مـع  يسـة المـػازم 
 ايخ السػردة ويعترخ السرمغ في وحه الحالة إيخادًا لمخديشة العامة.

ة تحريل األمػال السدـتحقة لىـا فـي ذمـة السشـاقز أو السـػرد مـغ األمـػال السدـتحقة وفي دسيع األحػال يحق لجائخة المػازم العام .4
 لحلظ السشاقز أو السػرد لجى الػزارات والىيئات والسؤسدات الحكػمية أو مغ كفااتىع.

 -: حم اخلالفاث:ثايناً 
 ع حمه وديًا بالتفاوض.في حال حجوث أي صأف يشذأ عغ تفديخ أي بشج مغ الرشػد الدابقة أو مغ بشػد العقج فيت  - أ

يػمًا مغ بجء مفاوضتىسا لمػصػل إلا حل حـػل أي صـأف يتعمـق بالعقـج يحـق ألي مـغ الصـخفيغ  72إذا لع يتسكغ الصخفان صأل  - أل
حـل الخـأف بـالمجػء إلـا السحكســة السخترـة وتصريـق القـػا يغ واأل طســة السعسـػل بىـا فـي مشــاشق الدـمصة الػششيـة الفمدـصيشية بىــحا 

 الذأن.
 شزوط يتفزقت:ـ :سعاً تا

إذا استعسل السشاقز الصر أو التأعة في معاممته أو ثرت عميه أ ه شخع أو قام بشفده أو بػاسصة ايخه بصخيق مباشـخ أو ايـخ  .2
مباشــخ عمــا رشــػة أحــج مــػضفي أو مدــتخجمي الدــمصة أو عمــا التػاشــؤ معــه إضــخارًا بالسرــمحة يمصــي عقــجه فــي الحــال ويرــادر 

صـأل بحـق الـػزارة السصالبـة بالتعػيزـات الستختبـة عمـا ذلـظ فزـًأ عـغ شـصة اسـسه مـغ بـيغ السشاقرـيغ وا التأميغ مع عجم اإل
 يدسح له بالجصػل في مشاقرات لمدمصة الػششية الفمدصيشية وحا فزًأ عغ اتخاذ اإلدخاءات القزائية ضجه عشج ااقتزاء.

تعاقـج معـه دون المجـػء لمقزـاء وكـحلظ مرـادرة مرمـغ التـأميغ كـإيخاد إذا أفمذ السشاقز أو السػرد يحق لمجشـة العصـاءات إلصـاء ال .0
 عام لمخديشة العامة.
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إذا تػفا السشـاقز أو السـػرد دـاز إلصـاء العقـج  السرـخم معـه أو مـا تبقـا مشـه  بتػديـه كتـاأل لمػرثـة يفيـج بـحلظ دون الحادـة إلـا  .7
 .استرجار حكع قزائي يقزي بحلظ مع رد مرمغ التأميغ في وحه الحالة

 
 انشـــزوط اخلاصـــت

 

التي يقجمىا السػرد عما حدابه الخاص دون السدتمدمات  والجىة السدتفيجة إدخاء التفتير أو ااصتيار عما الرحةيحق لػزارة . 1
 الحق بااعتخاض.

اريآ استأمه أمخ التػريج مغ ت أسرػعيغ( )متدم الستعىج القيام بالتػريج الكسيات التي تصمة مشه في السكان والدمان السحجد صألي. 2
ويكػن مدئػا عشىا حتا وصػلىا إلي مػاقع  وعجم تمفىا عما أن يتع  قل السػاد واألصشاف السصمػبة بصخيقة تزسغ سأمتىا ،الخصا

 في ادة. الرحةالعسل ومخازن وزارة 
 .مة أو الخاصة أو السػاصفاتط العامغ حق لجشة ااستأم رفس أية كسية أو الرشف بكاممه إذا ودج مخالفة في الذخو . 3
أي مػاد يقػم السػرد بتػريجوا يجة أن تكػن مصابقة لمسػاصفات والسقاييذ الفمدصيشية ويحق لمجىة السدتفيجة التأكج مغ ذلظ . 4

 .وا مشاسبة وعما حداأل  فقة السػردبالصخق التي تخا
  .% مغ الكسية اإلدسالية دون ااعتخاض مغ قرل السػرديغ30الحق بديادة الكسية أو إ قاصىا بشدبة ا تتجاوز  الرحةػزارة . ل5
 وشاممة لمزخيبة السزافة ما لع يخد  ز صأف ذلظ. بالذيكلفي دسيع األحػال تكػن عخوض األسعار . 6
و أ الرحةفي حال مخالفة السػرد لكل أو بعس شخوط التعاقج أو في حال امتشاعه أو عخقمته لمتػريج بسا يسذ بسرمحة وزارة . 7

والخدػع عميه بالتعػيس عغ كل عصل أو ضخر لحق بىا كسا  كفالة حدغ التشفيحمرادرة  الساليةيعخض مرالحىا لمزخر يحق لػزارة 
أن لىا الحق في الحرػل عما السػاد التي يتخمف السػرد عغ تػفيخوا مغ السػرد الحي يميه في الدعخ أو الذخاء بالصخق التي تخاوا 

% مراريب إدارية مغ ضسا ته الرشكية وليذ لمسػرد الحي 10التعاقج معه ودفع فخوق األسعار مزافًا إليىا  محققة لسرمحتىا وإلصاء
كفالة صالف أي شخط مغ شخوط التعاقج أو تخمف عغ أو عخقل عسميات التػريج الحق في السصالبة بأية تعػيزات أو السصالبة باستخداد 

ا تسكشت الػزارة مغ تػفيخ تمظ السػاد بدعخ اقل مغ سعخ السشاقرة الحي تع التعاقج بسػدبه أو السصالبة بفخوق األسعار إذ حدغ التشفيح
 الحق في صرع أي مبالغ تتبقا مغ مدتحقاته لجيىا. الساليةوفا حال عجم كفاية الزسا ة لتصصية فخوق األسعار لػزارة 

مغ تاريآ تقجيع  يػم( 60)   سػاصفات الػاردة بالسشاقرة صأليكػن الجفع لمسػرد لقاء ما قام بتػريجه مغ مػاد شبقًا لمذخوط وال .8
 رحيفة الذخوط والسػاصفات. بالفػاتيخ واألوراق الجالة عما تسام وحدغ التػريج شبقا لمذخوط والسػاصفات الػاردة 

 مع السرمحة العامة.لمجشة العصاءات السخكدية الحق بتجدئة األصشاف أو كسياتىا بيغ أك خ مغ متعىج ، وذلظ بسا يتشاسة . 9
يمتدم مغ يخسػ عميه الرشف إحزار قائسة بأسساء األدوية وكسياتىا التي قام باستيخادوا مغ الخارج مختػمة مغ الجسارك . 10

 .ية الػششية السدجمة بػزارة الرحةبالسعابخ ووحا ا يذسل الرشاعات الجوائ
 السػرد بالتالي:يمتدم  .11

 ذخكة السرشعة.إرفاق شىادة الترشيع الجيج لم 
 .إرفاق شىادة تجاول السدتحزخ في بمج السشذأ 
  إرفاق شىادة تحميل إحجى التذغيأت لمسدتحزخ باإلضافة إلا بيان تخكيبة السدتحزخ كاممة مغ السػاد الفعالة والصيخ

 فعالة.
يجة أن ا تقل أوامخ التػريج و أسرػعيغ مغ صجور التػريج: يتع التػريج لكامل الكسية السصمػبة في ازػن مجه ا تديج عغ . 12

صأحية األصشاف السػردة عغ سشتيغ عشج التػريج أما األصشاف التي تكػن السجة بيغ إ تادىا وتاريآ الرأحية لىا اقل مغ سشتيغ 
 ( الخاص بىا.shelf lifeفيجة أا تقل صأحيتىا عغ ثم ي مجة حياة الرشف )
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 Doubleم يجة أن يكػن السدتحزخ قج مخ بعسمية تعقيع مددوج )بخرػص األدوية السدتعسمة مغ مذتقات الج. 13
inactivation ويخفق مع عخض الدعخ شىادات الخقابة الشػعية له مرحػبة بذىادات صمػه مغ فيخوس التىاأل الكرج )B C  ومغ

ليذ مغ الذخكة السرشعة شذأ و وان تكػن الذىادات مرجقة مغ الجىات الرحية في بمج الس 2، 1األددام السزادة لفيخوس اإليجز 
.كسا يجة  ويصرق  طع التحميل الجيج حدة متصمباتىاWHO كسا يجة إرفاق  تائب التحميل لمسشتب صادرة عغ مخكد معتسج مغ  فق ،
إفادة مغ الذخكة السرشعة بأن  فذ التذصيمه السرجرة إلا فمدصيغ مدتعسمة في بمج السشذأ أو تع ترجيخوا واستخجامىا في  إرفاق

 ن أصخي. بمجا
اإلمكا يات الفشية لتحميمىا  يشصرق الذخط الدابق عما كل األصشاف التي تػصف بكػ ىا أصشافا حداسة وقج ا تتػفخ لجى الػزارة. 14     

 في أوامخ الذخاء التي ترجر لمسػرد بعج التخسية . جة زمشية شػيمة وتحجد وحه األصشاف محميا أو التي قج يدتصخق تحميمىا م
يكافق يتع تحميل األصشاف السػردة بدحة تذغيأت عجدوا  والسػاد السخرخيةبخرػص أصشاف األدوية والسىسات الصرية  -أ. 15

(N+1  )-حيثN  وذلظ عما حداأل السػرد مع التدام السػرد بتعػيس الػزارة عغ عجدلكل صشف  -السػردة وي عجد التذغيأت 
 .والتحميلالعيشات السخسمة لمفحز 

 يمتدم السػرد بارفاق شىادات التحميل السعتسجة مغ الذخكة السرشعة لكافة التذغيأت السػردة عشج التػريج. -أل
 يحق لمػزارة تحميل أي صشف تذظ بسخالفته لمػاصفات الفشية وذلظ عما حداأل السػرد. -ج
محزخ ااستأم والتقاريخ   سام التػريج عما أن يخفق مع الفاتػرة ( يػمًا مغ تاريآ إت60يكػن الجفع لقاء األدوية السػردة صأل ). 16  

 الفشية الأزمة.
لػزارة الرحة الحق في إلصاء السشاقرة برػرة كمية أو بعس أصشافىا وبجون إبجاء األسباأل ودون أن يكػن لسقجم العصاء  . 17

 الحق في السصالبة بأي تعػيس.
ج الحق في زيادة الكسيات السصمػبة أو تخفيزىا كميًا أو ددئيًا  دبة ا تديج أو تقل عغ لػزارة الرحة صأل فتخة سخيان العق. 18
 % مغ الكسية السصمػبة وبشفذ األسعار التي تقجم بىا وبجون اعتخاض مغ السػرد .30
 .السحجد   لغ يشطخ ألي عصاء ايخ مدتػفا لمذخوط القا ػ ية ولغ يقرل أي عصاء يتع إحزاره بعج السػعج . 19
شخي  األقخاص أو  -)العرػة األشكال الريجا ية( عما دسيع MOHعما السػرد شباعة عبارة )مباعة لػزارة الرحة الفمدصيشية . 20

 .الفياات( وعما الرشاديق الخاردية -التحاميل أو الكبدػات
 يجة االتدام بأن تكػن األقخاص والكبدػات في عرػات عما ويئة أشخشة ) سصية(.. 21
 زدادة فق .  100يجة االتدام بان ا تديج الكسية مغ زدادات األدوية السػدػدة داصل كل كختػن عغ  .22
 يجة االتدام بأن تكػن دسيع العرػات لمرشف الػاحج متداوية الكسية.. 23
ن التػريج صأل ساعات عشج تػريج أي كسية مغ األدوية يجة التشديق مدبقًا مع مدتػدعات األدوية السخكدية في ادة وأن يكػ. 24

الحجع الكريخ والتي تحتاج اماكغ تخديغ  خز محاليل الجيمدة والسحاليل ذاتالجوام الخسسي مرحػبًا باإلرسالية أو الفاتػرة وفيسا ي
 كريخة يتع تػريجوا حدة الصمة.

اقرة وتحجيج رقع الكتالػج وإرفاق يجة عما السذتخك تحجيج اسع الذخكة السرشعة وبمج السشذأ لمرشف الحي يتقجم به في السش. 25
 .اصة بالرشف وذلظ عشج تحجيج الدعخالكتالػدات الخ

 جة أن تدمع األدوية مغ قرل مشجوبيغ معتسجيغ مغ قرل السػرديغ ألي لجشة ااستأم في السدتػدعات.ي. 26
 
 
 
 
 



 

 

 جذول انكًياث واألسعار
 .Qu. Unit Item No سعز انىحذة بانشيكم ا ي بانشيكماإلمج انشزكت املصنعت بهذ املنشأ يذة انتىريذ يالحظت

      250 TH 5-AMINOSALICYLIC ACID 500 mg TABs 1 

      100 Single ACETAZOLAMIDE  500 mg   Vial 2 

 ACYCLOVIR  250 mg  VIAL 3 عدد 6,000      

      200 TH ALFACALCIDOL  1mcg  CAP 4 

 ALPROSTADIL  0.5 mg/ml 1ml AMP 5 عدد 100      

      1,000 
500 
ml 

AMINOACIDS WITH GLUCOSE . 500 mL OR ALIKE 
(Rubber Capped Bottle) 

6 

 AMIODARONE 50 mg/ml 3ml AMP 7 عدد 3,000      

      20 TH AMIODARONE HCl  200 mg TAB 8 

      400 TH AMITRIPTYLINE HCl 25 mg TAB 9 

ددع 150        AMPHOTERICIN B  50 mg  I.V (THE RECONSTITUT-
ED SOLUTION IS STABLE  UP TO 7 DAYS  AT 2 -8 C ) 

10 

 عدد 200      

ANTI - SCORPION, PURIFIED POLYVALENT SERUM, 
LIQUID OR LYPHOLIZED DRY , ONE 

SINGLE DOSE FOR I.M. / S.C. / I.V. DRIP. , EACH 1 ML 
CONTAIN ANTIBODIES THAT NEUTRALZE: 50 LD 50 

LERIUS QUINQUESTRAITUS VENOM 25 LD 50 
ANROCTONUS AMOEROUIS VENOM 

11 

 عدد 200      

ANTI SNAKES VENOM SERUM 5 ml  (POLYVALENT 
VIPERS VENOM ANTISERUM LIQUID) . 

EACH 1 ml NEUTRALIZE 150 - 200 LD50 OF VIPRA 
PALESTINA VENOM 

12 

      20 TH ARGININE 500 mg  CAPs 13 

 ATRACURIUM  BESYLATE  10 mg /ml  . 5ml AMPs 14 عدد 6,000      
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 .Qu. Unit Item No سعز انىحذة بانشيكم اإلمجا ي بانشيكم انشزكت املصنعت بهذ املنشأ يذة انتىريذ يالحظت

      200 TH AZATHIOPRINE 50 mg   CAPs 15 

   BENOXINATE HCl 0.4% OPHTHALMIC DROP 15 ml عدد 1,000      
EYE DROPS 

16 

 BEVACIZUMAB  100 mg / 4ml VIAL 17 عدد 50      

      5 TH BICALUTAMIDE 50 mg  TABs 18 

 BUDESONIDE 200mcg (inhalate pwdr.) 60 CAPs 19 عدد 5,000      

 / BUPIVACAINE  HCL 5 mg / ml  + DEXTRAN 80 mg عدد 1,500      
ml  ( SPINAL HEAVY )  4 ml  STERILE  AMPs 

20 

 BUPIVACAINE HCl  0.5% 20 ml VIAL 21 عدد 1,000      

 CAFFEINE CITRATE 25 mg/ml  2ml 22 عدد 1,500      

      100 vial 
CALFACTANT (PHOSPHOLIPIDS 35 mg / ml PRO-

TIEN 0.65 mg / ml )  6 ml 
23 

 CARBAMAZEPINE  2%  250 ml SYRUP 24 عدد 2,000      

      1,000 TH ARBAMAZEPINE  C.R. 200 mg TABs 25 

 CARBOPLATIN  10 mg/ ml   45 ML 26 عدد 300      

      600 TH CHLORPROMAZINE  100 mg TABs 27 

 CHLORPROMAZINE  25 mg / 1 ml    2ml   I.V. AMPs 28 عدد 2,000      

 CISPLATINUM  1mg/ml   50 ml Vial 29 عدد 700      

      
20,00

0 
 CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% .   25 g 30 عدد

 CLONAZEPAM 2.5MG/ML 10 ML ORAL DROPS 31 عدد 2,000      
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 .Qu. Unit Item No سعز انىحذة بانشيكم اإلمجا ي بانشيكم انشزكت املصنعت بهذ املنشأ يذة انتىريذ يالحظت

      100 TH CLOPIDOGREL  75 mg   TAB 32 

 CYCLOPENTOLATE HCl  1%  10ml  EYE DROPS 33 عدد 1,000      

 CYCLOPHOSPHAMIDE   500 mg Vial 34 عدد 1,500      

      15 TH CYCLOSPORINE 100 mg  (MICROEMULSION )     CAPs 35 

      50 TH CYCLOSPORINE 50 mg  ( MICROEMULSION )   CAPs 36 

      40 TH CYCLOSPORINE 25mg  ( MICROEMULSION ) CAPs 37 

 CYSTEAMINE   0.55%   5ml   E/D 38 عدد 200      

 CYSTEAMINE  50 mg / ml ORAL SOLUTION 100 ml 39 عدد 250      

 DACARBAZINE  200 mg  VIAL 40 عدد 1,500      

 .DESMOPRESSIN ACETATE 0.1mg /ml  INTRANASAL عدد 2,000      
6ml 

41 

      
15,00

0 
500 
ml 

DEXTROSE 10% . BAG OF 500 ml (Rubber Capped 
Bottle) 

42 

      
40,00

0 
500 
ml 

DEXTROSE 5% . BAG OF 500  ml 43 

 DIGOXIN 0.05 mg / ml . 60 ml 44 عدد 600      

      3,000 Liter 
DISINFECTION DECALCIFICATION SOL.CONTAIN  

CITRIC  ACID 1- HYDRATE 20 %,LACTIC ACID, 
MALIC ACID  OR  ( CITRIC ACID 50 % ) 1  LITER 

45 

 DOCETAXEL  80 mg  / 4 ml    VIAL 46 عدد 600      

 DOPAMINE  200 mg / 5 ml I.V.AMPs 47 عدد 6,000      

 DOXORUBICIN 50 mg   Vial 48 عدد 1,000      
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  77/2222ء األدوية عطا

 .Qu. Unit Item No سعز انىحذة بانشيكم اإلمجا ي بانشيكم انشزكت املصنعت بهذ املنشأ يذة انتىريذ يالحظت

      100 PCS EEG PASTE 400 GM 49 

      
12,00

0 
 ENOXAPARIN SOD. 60 mg PREFILLED SYRINGE 50 عدد

      
10,00

0 
 ENOXAPARIN SOD. 80 mg PRE. FILLED SYR 51 عدد

 EPHEDRINE  HCL  50 mg / ml   1ml  Amps 52 عدد 3,000      

      
20,00

0 
 ERYTHROPOIETIN  2000 I.U    or ALIKE 53 عدد

      
10,00

0 
 ESOMEPRAZOL  40 mg OR ALIKE   VIAL 54 عدد

 ETOPOSIDE  (VP-16)  100 mg/5ml VIALs 55 عدد 1,000      

      
100,0

00 
IU FACTOR IX  Vial  of   500 IU 56 

      
750,0

00 
IU FACTOR V III ,  500 IU    VIALs 57 

 FAT EMULSION (INTRALIPID) 20% . 500 ml 58 عدد 1,000      

      
15,00

0 
      FERROUS SUCROSE COMPLEX 100 mg / 5 ml   IV عدد

AMPs 
59 

-FILGRASTIM 300 mcg / ml .  1 ml PREFILLED SY عدد 2,000      
RINGE 

60 

 FLUCONAZOLE 2mg/ml  50ml FOR I.V. INFUSION 61 عدد 1,500      

      5 TH FLUDROCORTISONE ACETATE 0.1 mg  TABs 62 

 FLUMAZENIL  0.5 mg /5 ml   AMPs 63 عدد 100      

      200 TH FLUOXETINE 20 mg    CAPs 64 

      
60,00

0 
 FUROSEMIDE  20 mg/2 ml I.V.,I.M.  AMPs 65 عدد
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  77/2222ء األدوية عطا

 .Qu. Unit Item No سعز انىحذة بانشيكم اإلمجا ي بانشيكم انشزكت املصنعت بهذ املنشأ يذة انتىريذ يالحظت

      300 TH FUROSEMIDE 40 mg   TABs 66 

 GEMCITABINE HCL 1gm  VIALs 67 عدد 1,500      

      
20,00

0 
 GENTAMICIN 0.3%. 5 ml  EYE  DROP 68 عدد

      2,000 Liter 
GLUTARALDHYDE 2% SOL WITH ACTIVATOR 28 

DAYS 
69 

      300 TH HALOPERIDOL  5 mg   TABs 70 

 HALOPERIDOL DECONATE 100MG/ML I.V AMPULE 71 عدد 3,000      

      
20,00

0 
720G

M 
HEMODIALYSIS POWDER - BICARBONATE POWDER 

720 gm ( BICART 720 ) 
72 

      
10,00

0 
 HEMODIALYSIS POWDER - BICARBONATE POWDER عدد

650 G FOR FRESINIUS MACHINES (BIBAG ) NO 5008 
73 

      
25,00

0 
5 Li-
ters 

HEMODIALYSIS CONCENTRATE - ACID PART (HEM-
OSOL  B  ACID COMPONANT to be diluted 1:44) 

74 

 HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN I.M SERUM عدد 100      
220 IU / ml . 0.5ml 

75 

 HYDRALAZIN HYDROCHLORIDE 20MG 76 عدد 1,200      

      150 TH HYDROCORTISONE 10 mg TABs 77 

      1,000 
500 
ml 

HYDROXYETHYL STARCH 60 g /L 500 ml 
(Rubber Capped Bottle) 

78 

      50 TH HYDROXYUREA 500 mg    CAP 79 

      
80,00

0 
 HYOSCINE N-BUTYLBROMIDE 20 mg/ 2ml    AMPs 80 عدد

      5 TH IMATINIB 400 mg    TABs 81 

    .IOPROMIDE  769mg /ml 100 ml OR ALIKE   I.V عدد 6,000      
BOTTLES 

82 
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  77/2222ء األدوية عطا

 .Qu. Unit Item No سعز انىحذة بانشيكم اإلمجا ي بانشيكم ت املصنعتانشزك بهذ املنشأ يذة انتىريذ يالحظت

 IRINOTECAN HCL TIHYDRATE 20mg/ml,15ml  VIAL 83 عدد 200      

 ISOFLURANE  100 ml  BOTTLE 84 عدد 2,000      

 ISOSORBIDE DINITRATE  1 mg/ml  10ml  Amp 85 عدد 1,000      

      20 TH ISOSORBIDE DINITRATE 5 mg TABs 86 

      100 TH LAMOTRIGINE 100 mg   TABs 87 

      
50,00

0 
 LIDOCAINE HCL  2%    I.V.   10 ml AMPs 88 عدد

 LIDOCAINE HCL  2%  .  30 g GEL 89 عدد 5,000      

      30 TH LITHIUM CARBONAT 300 mg TABs 90 

      300 TH LOSARTAN 50 mg  TABs 91 

 MAGNESIUM SULPHATE  50% 10ml   VIAL 92 عدد 5,000      

 MESNA  100 mg /1ml  4ml AMPs 93 عدد 800      

      30 TH METHIMAZOL 20 mg 94 

      100 TH METHYLDOPA 250 mg    TABs 95 

 METHYLENE BLUE  1%  5 ml Amp 96 عدد 150      

 METHYL PREDNISOLONE SOD. SUCC  1g   VIAL 97 عدد 1,000      

      
60,00

0 
 METOCLOPRAMIDE  10 mg/2ml .IV,I.M  AMPs 98 عدد

      
40,00

0 
100 
ml 

METRONIDAZOLE  500 mg  .100 ml  Vial  (Rubber 
Capped Bottle) 

99 
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  77/2222ء األدوية عطا

 .Qu. Unit Item No بانشيكم سعز انىحذة اإلمجا ي بانشيكم انشزكت املصنعت بهذ املنشأ يذة انتىريذ يالحظت

      40 TH MICONAZOLE NITRATE 400 mg VAG.SUPP 100 

 عدد 1,200      
MILK FORMULA  ,HYDROLYSED COW MILK 

FORMULA  WITHOUT M.C.T. (NUTRAMIGEN 425 g   
OR ALIKE ) #1  ( 0-6  MONTHS  AGE ) 

101 

 عدد 1,000      
MILK FORMULA ,PHENYLALANINE - FREE MILK 

FORMULA FOR INFANT  450 G (FROM 0-12 
MONTHS) 

102 

 MILK FORMULA  , SOYA PROTIEN BASED FORMULA عدد 1,500      
,400 g 

103 

      56 TH MISOPROSTOL  200 mcg  TABs 104 

      40 TH MORPHINE SULPHATE 30 mg C.R.TABs 105 

      250 TH 
MYCOPHENOLATE MOFETIL 500 mg   TABs  or 

ALIKE 
106 

 NORMAL ALBUMIN ( HUMAN ) SERUM  20%  50 ml 107 عدد 2,000      

 OCTREATIDE ACETATE 0.1mg/ml 1ml  AMPs 108 عدد 2,500      

      1,500 TH OMEPRAZOLE 20 mg  CAPs 109 

 ONDANSETRONE HCL 4mg/2ml I.V.or Alike 110 عدد 3,000      

 OXALIPLATIN  5mg/ml   20 ml VIAL 111 عدد 1,200      

      
20,00

0 
 OXYTOCIN 10 I.U  1ml     AMP 112 عدد

 PACLITAXEL 300 mg     Vial 113 عدد 500      

 PANCURONIUM Br 4 mg + SODIUM CHLORIDE 18 عدد 6,000      
mg .   2ml AMPs 

114 

      
10,00

0 
 PARACETAMOL 125 mg / 5 ml .100ml 115 عدد
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  77/2222ء األدوية عطا

 .Qu. Unit Item No سعز انىحذة بانشيكم اإلمجا ي بانشيكم انشزكت املصنعت بهذ املنشأ يذة انتىريذ يالحظت

 PARACETAMOL 1g VIAL 116 عدد 7,000      

      10 TH PENICILLAMINE 250 mg   CAPs 117 

      200 TH PHENOBARBITAL Na 100 mg TABs 118 

      300 TH PHENOBARBITAL Na 15 mg TABs 119 

      100 TH PHENYTOIN SODIUM 100 mg 120 

      
10,00

0 
 PHENYTOIN SOD.  250 mg/ 5ml I.V.  VIAL 121 عدد

      200 Kg POVIDONE IODINE  10 %  W/W oint. 122 

      100 TH PREDNISOLONE 20 mg   TABs 123 

      
15,00

0 
 PROPOFOL 10 MG/ML 20 ML AMPULE 124 عدد

      300 TH RISPERIDAL 2 mg    TABs 125 

 SALINE  23.4 %   30 ml 126 عدد 2,000      

 SEVOFLURANE 250 ML BOTT. 127 عدد 200      

      1.5 TH SIROLIMUS 1 mg   CAPs 128 

-SODIUM HYALURONATE 10mg/1ml   0.85ml   PRE عدد 1,500      
FILLED SYRING 

129 

 SODIUM POLYSTRENE SULPHONATE POWDER  454 عدد 200      
gm 

130 

 STREPTOKINASE 1.5 MILL. I.U VIAL 131 عدد 300      

    SUXAMETHONIUM CHLORIDE 50 mg / ml.  2 ml عدد 6,000      
AMPs 

132 
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  77/2222ء األدوية عطا

 .Qu. Unit Item No سعز انىحذة بانشيكم اإلمجا ي بانشيكم انشزكت املصنعت نشأبهذ امل يذة انتىريذ يالحظت

      250 TH TACROLIMUS 1 mg   TABs 133 

      100 TH TAMOXIFEN 20 mg  TABs 134 

 TENOFOVIR DISPROXIL FUMARATE  300 mg 135 عدد 60      

      3,000 Liter ULTRASOUND GEL 136 

-VACCINE , PNEUMOCOCCAL POLYVALENT ( 23 VA عدد 60      
LENT ) 

137 

      
15,00

0 
 SODIUM VALPROATE 200 mg/ 5ml 100 ml Syrup 138 عدد

 VINBLASTINE SULPHATE  10 mg . 10 ml  AMPs 139 عدد 300      

      120 TH WARFARIN SODIUM 5 mg 140 

 ZOLENDRONIC ACID 4 mg / 5ml Vial 141 عدد 400      

 Total price in NIS 
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 

ــــــــــــــــ بصفتي ممثاًل عن  شركة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىهية رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا المهقع أدناه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــــــــــــــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــن شـــر   عامـــة   ا ـــة  2222/ 77.  بـــينقي قـــرأم  كفيمـــ  كا ـــة مـــا  رد لهطـــارق ال  ـــا  الم ـــر   رقـــم 2
  مها فام  ألتزم التزاما قانهنيًا لتمك الشر    المها فام .

مـن كـاري   قو لمدة سـتنن يهمـاً .  كما ألتزم بين يبقى ال رض المقدم مقي ساري المف هل  ال يجهز لي الرجهع ع2
 آ ر مهعد لتقديم ال ر ض.

.   كذلك ألتزم لتهريد األ قاف المحالة عمى بمهجب ال  ا  المذكهر أعـاله  التـي يـتم هم يـا  مـن ق ـا الـهزارة 7
ــًك مــن كــاري  كهاليــع ال قــد  اســتالم أ امــر التهريــد عمــى أن ك ــهن كمــك األ ــقاف  الم قيــة  ــالل طالطــنن يهمــا  تل

 ردة من ق مي   قًا لممها فام  الشر   المقصهص عمنيا  ي ىذا ال  ا .المه 
  ىذا إقرار  ك يد مقي لذلك أقر  ألتزم بكا ما  رد بو د ن أي ضغط أ  إكراه .     

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـع السشــاقــز :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 رقع السذتصل السخصز :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـشـــػان :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 رقع الجػال: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

 رقـع الىاتـف :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقـع الفاكذ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  

 ـــــــــــــــــــــــالتاريـــآ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 
 
 


