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 دولت فلسطني
 وسارة املبليت

 اإلدارة العبهت للىاسم العبهت
 جلنت العطبءاث املزكشيت

 2021/  40عطبء رقن 

 
ئة بتخول خجمة تخديغ وتػزيع وتعب تقجيع حكػميعصــاء  تعمغ وزارة السالية / لجشة العصــاءات السخكــدية عغ     

 تبعًا لمذخوط والسػاصفات السػضحة في كخاسة ووثائق العصاء.لرالح وزارة السالية 
فعمى الذخكات ذات االختراص والسدجمة رسسيًا وتخغب في السذاركة في ىحا العصاء مخاجعة وزارة السالية / اإلدارة 

الخسسي مغ أجل الحرػل عمى كخاسة خالل أوقات الجوام  تل اليػى بجػار محصة فارسالعامة لمػازم العامة ـ 
 ( شيكل غيخ مدتخدة تػرد إلى خديشة وزارة السالية.300السػاصفات ووثائق العصاء مقابل دفع مبمغ )

ػازم / وزارة السالية في غـدة العامة الم باإلدارةآخخ مػعج لقبػل عخوض األسعار بالطخف السختػم في صشجوق العصاءات 
وتفتح السطاريف بحزػر مسثمي الستشاقريغ في  29/03/2021 قالسػاف االثشيغ يػم صباحمغ  ىػ الداعة العاشخة

 نفذ الدمان والسكان .
 جلنت العطبءاث املزكشيت

 هالحظت:ـ
 . أجخة اإلعالن في الرحف عمى مغ يخسػ عميو العصاء.1
أو سشج دفع معتسج تاج اإلنالبشظ الػششي االسالمي أو بشظ  كفالة بشكية أو شيظ بشكي صادريغ مغ . يجب إرفاق2

"كتأميغ دخػل" ساري السفعػل $ 5000الت وتكشػلػجيا السعمػمات بسبمغ صادر مغ بشظ البخيج التابع لػزارة االترا
  مغ آخخ مػد لتقجيع العخوض. ثالث أشيخلسجة 

 .وتذسل جسيع أنػاع الخسػم والزخائب بالذيكل. تقجم األسعار 3
 عار.أقل األس . لجشة العصاءات غيخ ممدمة بقبػل4
 0598967679واالستفدار ىاتف رقع :  . لمسخاجعة6
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 الشزوط العبهت
 أوالً: إعذاد وتقذين العزوض هن قبل املتنبقصني:ـ

يعج السشاقز عخضو وأسعاره عمى الججاول والشساذج والػثائق السخفقة بجعػة العصاء بعج أن يقخأ ىحه الػثائق ويتفيع جسيع ما  .1
ػقع كافة وثائق دعػة العصاء ويقجميا ضسغ العخض كاممة عمى أن يتحسل كافة الشتائج الستختبة عمى عجم ورد فييا ويختع وي

 قيامو بالتجقيق واالستكسال برػرة صحيحة.

وأجػر التحديع والتغميف ومراريف الشقل  وكافة الزخائب عمى أن يذسل الدعخ رسػم الجساركبالذيكل تكتب أسعار العصاء  .2
 .يل والتأميغ وجسيع الخسػم والسراريف األخخى والتحسيل والتشد 

يعج السشاقز عخضو مصبػعًا أو مكتػبًا بالحبخ األزرق أو األسػد فقط ويحطخ السحػ أو التعجيل أو الذصب أو اإلضافة في  .3
 ويعاد كتابة الرػاب بالحبخ األزرق أو خالعخض وكل ترحيح مغ ىحا القبيل يػضع عميو خصيغ متػازييغ بالحبخ األحس

 األسػد ويػقع بجانبو مغ قبل مغ أجخى الترػيب.

تقجيع  يقجم السشاقز عخضو مخفقًا بو الػثائق السصمػبة مع تأميغ دخػل العصاء في مغمف مغمق بإحكام ويكتب عميو عصاء .4
ع الياتف وكحلظ اسسو وعشػانو بالكامل ورق 2021/ 40لمسشاقرة رقع  خجمة تخديغ وتػزيع وتعبئة بتخول لرالح وزارة السالية

والفاكذ ورقع صشجوق البخيج الخاصيغ بو لتخسل إليو السكاتبات الستعمقة بالعصـاء وعميو تبميــغ اإلدارة العامة لمػازم / وزارة 
السالية خصيًا بأي تغييخ أو تعجيل في عشػانو وعميو أن يكتب أيزًا اسع الجائخة التي شخحت العصاء وعشػانيا وبخالف ذلظ 

 ءات أن تيسل العخض السقجم مشو.يحق لمجشة العصا

جة يػدع العخض مغ قبل السشاقز في صشجوق العصاءات السخرز ليحا الغخض لجى اإلدارة العامة لمػازم قبل انتياء الس .5
 شطخ فيو ويعاد إلى مرجره مغمقًا.في صشجوق العصاءات قبل آخخ مػعج لتقجيع العخوض ال ي السحجدة لحلظ وكل عخض ال يػدع

مغ تاريخ آخخ مػعج  ستػن يػماً قز بأن يبقى العخض السقجم مشو نافح السفعػل وال يجػز لو الخجػع عشو لسجة يمتدم السشا .6
 لتقجيع العخوض.

% وفق تقجيخ لجشة العصاءات السخكدية يحق لػزارة السالية انياء التعاقج أو إعادة 15في حال انخفاض االسعار أكثخ مغ  .7
 .الشطخ في األسعار

 

 اث واملستنذاث الزمسيت املطلىبت:ـثبنيًب: الشهبد
 يخفق السشاقز مع عخضو ) خاصة إذا كان يذارك ألول مخة ( الذيادات والػثائق السصمػبة مشو وىي عمى الشحػ التالي:  .1

 .صػرة مرجقة عغ شيادة مداولة السيشة وكحلظ الديخة الحاتية لمذخكة 
 .الدجل التجاري أو الرشاعي لمذخكة 

 خة ضخيبة الجخل وضخيبة القيسة السزافة.شيادة خمػ شخف مغ دائ 

 يحق لمسشاقز أن يزيف أية وثائق أو معمػمات يخغب بإضافتيا ويخى أنيا ضخورية  لتػضيح عخضو. .2

 :تأهينبث وضوبنبث العطبء ثبلثًب:
أو بشظ  أو البشظ الػششييمتدم السشاقز أن يخفق بعخضو سشج دفع معتسج صادر مغ بشظ البخيج  :تأميغ الجخػل في العصاء .1

 خض غيخ معدز بتأميغ دخػل العصاءوال يشطخ في أي عساري لسجة ثالثة أشيخ " كتأميغ دخػل " $ 5000بسبمغ االنتاج 
مغ  أسبػعيغبعج مجة  عمى أن تعاد تأميشات الجخػل في العصاء إلى مقجمييا مغ السشاقريغ الحي لع يحال عمييع العصاء

 .تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض
يمتدم الستشاقز الفائد بالعصاء أو بأي جدء مغ بشػده بتقجيع تأميغ حدغ التشفيح لمعصاء السحال عميو  :دغ التشفيحح تأميغ .2

حدب األصػل أبػ بشظ االنتاج أو البشظ الػششي وذلظ عمى شكل سشج دفع معتسج صادر مغ بشظ البخيج  $15000بقيسة 
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عام ميو مغ قبل اإلدارة العامة لمػازم عمى أن يكػن ساري السفعػل لسجة يػم مغ تاريخ تبميغو بقخار إحالة العصاء ع 15خالل 
، ويعاد تأميغ حدغ التشفيح إلى الستعيج بعج تشفيح كافة االلتدامات خ مػعج لتقجيع تأميغ حدغ التشفيحمغ تاريخ آخ ميالدي

 .إلفخاج عغ التأميغالستختبة عميو بسػجب شمب خصي تقجمو الجائخة السدتفيجة لإلدارة العامة لمػازم با

 فتح العطبءاث وتقييوهب: :رابعبً 
بفتح العصاءات بحزػر السشاقريغ أو مسثمييع في الدمان والسكان  تقػم لجشة العصاءات السخكدية :لجشة فتح السطاريف -1

 -السحجديغ في دعػة العصاء بعج اتخاذ اإلجخاءات التالية:
عصاء يفتح مطخوفو يزع رئيذ المجشة عميو وعمى مطخوفو رقسًا  إثبات عجد السطاريف في محزخ فتح السطاريف وكل - أ

 مدمداًل عمى ىيئة كدخ اعتيادي بدصو رقع العصاء ومقامو عجد العصاءات الػاردة.

 تخقيع األوراق السخفقة مع العصاء وإثبات عجدىا.  - ب

 بحزػر السشاقريغ أو مسثمييع. قخاءة اسع مقجم العصاء واألسعار وقيسة التأميغ االبتجائي السقجم مغ كل مشاقز وذلظ - ت

التػقيع مغ رئيذ المجشة وجسيع األعزاء الحاضخيغ عمى العصاء ومطخوفو وكل ورقة مغ أوراقو وكحلظ عمى محزخ  - ث
 المجشة بعج تجويغ كافة الخصػات الدابقة.

شيع المجشة الفشية التي يحجد مجيخ عام المػازم العامة األشخاص أو الجيات الحيغ تتكػن م :لجشة دراسة وتقييع العخوض -2
تقػم بجراسة العخوض مغ الشػاحي الفشية والسالية والقانػنية وتقجم تػصياتيا السشاسبة لمجشة العصاءات السخكدية بعج أخح السعاييخ 

 -التالية في االعتبار:
 ال يشطخ في أي عخض غيخ معدز بتأميغ دخػل العصاء.  - أ

السعاييخ الفشية وفقًا لسػاصفات المػازم السصمػبة عمى ججول يعج ليحه الغاية،  تجرس العخوض مغ الشاحية الفشية بحيث تحجد   - ب
 وتخزع كافة العخوض لشفذ السعاييخ مغ حيث التدام السشاقز بعخضو بسػاصفات وشخوط دعػة العصاء.

لعصاء وسسعتو التجارية يؤخح بعيغ االعتبار كفاءة السشاقز مغ الشاحيتيغ السالية والفشية ومقجرتو عمى الػفاء بالتدامات ا  - ت
كحلظ كػنو وكيل أو مػزع لػكيل أو تاجخ، فخىا وقصع الغيار وورش الريانة و والتدييالت التي يقجميا أو الخجمة التي يػ 

 ولمجشة استبعاد عخض السشاقز الحي ال تتػفخ فيو كل أو بعس ىحه الستصمبات.

 حتى تتع دراسة العخوض السقجمة. تبجأ الجراسة بالعخض الحي قجم أرخز األسعار ثع الحي يميو  - ث

مغ حق اإلحالة عمى مقجم أرخز األسعار و إذا تػافخت في العخض كافة الذخوط والسػاصفات والجػدة تػصي المجشة الفشية ب - ج
 المجشة الفشية أن تػصي بالتخسية عمى أكثخ مغ مػرد لمرشف الػاحج بالخغع مغ اختالف األسعار.

العخض الحي يتزسغ أرخز األسعار تشتقل الجراسة إلى العخض الحي يميو بالدعخ إلى أن  في حالة عجم تػافخ الستصمبات في - ح
 ترل إلى العخض الحي تتػافخ فيو الستصمبات لإلحالة عمى أن تبيغ أسباب استبعاد العخوض األرخز بذكل واضح.

عخضو ميدات إضافية ثع السقجم إذا تداوت السػاصفات واألسعار والذخوط والجػدة السصمػبة يفزل السشاقز الحي يتزسغ  - خ
لمسشتجات السحمية، ثع السشاقز السقيع بفمدصيغ برػرة دائسة، ثع مجة التدميع األقل إذا كانت سخعة التدميع لسرمحة الجائخة 

 السدتفيجة.

 :ـ التشاهبث املتعهذ أو املىرد :ـ خبهسبً 
بقخار اإلحالة وتػقيع االتفاقية وما يمحقيا مغ أوراق عمى الستعيج الحي أحيل عميو العصاء استكسال إجخاءات العقج الخاص  .1

 ومدتشجات بسا فييا )أوامخ الذخاء(.
 مغ تاريخ استالمو ألمخ التػريج. أسبػعيغخالل  بالتشفيحيمتدم الستعيج  .2

ال يجػز لمستعيج أن يتشازل ألي شخز آخخ عغ كل أو أي جدء مغ العقج دون الحرػل عمى  إذن خصي مغ لجشة  .3
 التي أحالت العصاء.العصاءات 
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ال يحق لمسشاقز أو السػرد الخجػع عمى لجشة العصاءات بأي خدارة أو ضخر ناشئ عغ تقجيع عخضو في حالة إذا ما  .4
رفزت لجشة العصاءات كل العخوض السقجمة إلييا أو إذا لع تحل العصاء عمى مقجم أقل األسعار أو إذا ألغت لجشة العصاءات دعػة 

 أي مخحمة دون ذكخ األسباب.العصاء في أي وقت أو 

يمتدم السػرد بتدميع المػازم وفقًا لمسػاصفات والذخوط الستفق عمييا والػاردة في قخار اإلحالة وكحلظ العيشات السعتسجة  .5
 والسحكػرة فيو.

 :ـ اإلجزاءاث التي تتخذ ضذ املتعهذ يف حبلت التأخري يف التنفيذ أو عذم قيبهه به:ـسبدسبً 
إذا تأخخ الستعيج عغ تػريج ما التدم بو في السػعج السحجد في العقج يحق لسجيخ عام دائخة المػازم العامة  :فخض غخامة مالية .1

%( مغ قيسة المػازم التي تأخخ في تػريجىا عغ كل أسبػع تأخيخ إال إذا تبيغ أن التأخيخ 1أن يفخض غخامة مالية ال تقل عغ )
حػال عمى الستعيج تقجيع إشعار خصي وفػري إلى الجية السخترة بالطخوف في التػريج ناجع عغ قػة قاىخة ، وفي جسيع األ

 واألسباب التي أدت إلى التأخيخ في التػريج أو مشعتو مغ ذلظ وتقجيع ما يثبت ذلظ.
ح التداماتو بسا فيو التدامو بالتػريج أو قرخ في ذلظ أو تأخخ يحق إذا نكل الستعيج عغ تشفي: الذخاء عمى حداب الستعيج .2

لسجيخ عام دائخة المػازم العامة إصجار القخار بذخاء المػازم السمتدم بيا الستعيج بشفذ الخرائز والسػاصفات مغ أي مرجر آخخ 
ائخ أو مراريف أو عصل أو ضخر يمحق عمى حداب ىحا الستعيج ونفقتو مع تحسيمو فخوق األسعار والشفقات اإلضافية وأية خد

 بالجائخة السدتفيجة أو دائخة المػازم العامة دون الحاجة إلى أي إنحار وال يحق لمستعيج االعتخاض عمى ذلظ.
وىشا يحق لمجشة العصاءات التي أحالت العصاء اتخاذ : استبعاد عخض السػرد الحي يخل بالتداماتو أو إلغاء العقج السبخم معو .3

ت الالزمة بحق الستعيج بسا في ذلظ مرادرة قيسة التأميغ السقجم مغ الستعيج أو أي جدء مشو بذكل يتشاسب مع قيسة اإلجخاءا
 المػازم غيخ السػردة ويعتبخ السبمغ في ىحه الحالة إيخادًا لمخديشة العامة.

سشاقز أو السػرد مغ األمػال وفي جسيع األحػال يحق لجائخة المػازم العامة تحريل األمػال السدتحقة ليا في ذمة ال .4
 .السدتحقة لحلظ السشاقز أو السػرد لجى الػزارات والييئات والسؤسدات الحكػمية أو مغ كفاالتيع

 : حل اخلالفبث:سببعبً 
 في حال حجوث أي خالف يشذأ عغ تفديخ أي بشج مغ البشػد الدابقة أو مغ بشػد العقج فيتع حمو وديًا بالتفاوض. - أ

يػمًا مغ بجء مفاوضتيسا لمػصػل إلى حل حػل أي خالف يتعمق بالعقج يحق ألي مغ  30ان خالل إذا لع يتسكغ الصخف - ب
الصخفيغ حل الخالف بالمجػء إلى السحكسة السخترة وتصبيق القػانيغ واألنطسة السعسػل بيا في مشاشق الدمصة الػششية 

 الفمدصيشية بيحا الذأن.
 : شزوط هتفزقت:ـثبهنبً 

لغر أو التالعب في معاممتو أو ثبت عميو أنو شخع أو قام بشفدو أو بػاسصة غيخه بصخيق مباشخ أو استعسل السشاقز ا إذا .1
غيخ مباشخ عمى رشػة أحج مػضفي أو مدتخجمي الدمصة أو عمى التػاشؤ معو إضخارًا بالسرمحة يمغي عقجه في الحال 

تختبة عمى ذلظ فزاًل عغ شصب اسسو مغ بيغ ويرادر التأميغ مع عجم اإلخالل بحق الػزارة السصالبة بالتعػيزات الس
السشاقريغ وال يدسح لو بالجخػل في مشاقرات لمدمصة الػششية الفمدصيشية ىحا فزاًل عغ اتخاذ اإلجخاءات القزائية ضجه 

 عشج االقتزاء.
مبمغ التأميغ  إذا أفمذ السشاقز أو السػرد يحق لمجشة العصاءات إلغاء التعاقج معو دون المجػء لمقزاء وكحلظ مرادرة .2

 كإيخاد عام لمخديشة العامة.
إذا تػفى السشاقز أو السػرد جاز إلغاء العقج  السبخم معو أو ما تبقى مشو  بتػجيو كتاب لمػرثة يفيج بحلظ دون الحاجة إلى  .3

 استرجار حكع قزائي يقزي بحلظ مع رد مبمغ التأميغ في ىحه الحالة.
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 الشزوط اخلبصت
 

 ت السحكػرة في كخاسة العصاء وأي تغييخ بالسػاصفات يجب تػضيحو في عخض الذخكة.يجب االلتدام بالسػاصفا .1

 أن يكػن الستقجميغ ليحا العصاء مغ السذتغميغ السخخريغ السدجديغ لاللتدامات الزخيبية. .2

اض السشاقرة كاممة العتبارات خاصة بػزارة السالية وال حق لمسذتخكيغ في االعتخ  إلغاءلػزارة السالية الحق في  .3
 حدب ما تقتزيو السرمحة العامة. إنقاصيا أوذلظ كسا وليا الحق في زيادة مجة العقج  عمى

 لمديارات والسعجات واآلليات كاممة لمتخديغ والتػزيع والتعبئةالسشاقز أن يكػن لجيو الجاىدية ال يجب عمى .4
 ي السشاقز.وذلظ عشج الصمب والحاجة الفػرية مغ الكسيات السػجػدة لج الحكػمية والسؤسدات

الحكػمة الفمدصيشية في غدة ىي السدئػلة عغ تػفيخ الكسية السصمػبة مغ الدػالر والبشديغ السصمػب تخديشيا  .5
 .)ليذ عمى حداب السػرد( التي تخاىا مشاسبة لحلظ والكسية الصخيقةوبالػقت و حدب حاجتيا 

بخ كخم أبػ سالع أو أي مكان يتع تحجيجه تتكفل الذخكة بتػفيخ سيارات لشقل الػقػد مغ معبخ رفح لمبتخول أو مع .6
 مغ الحكػمة وتتحسل الذخكة تكمفة الشقل.

تقجيع الخجمة في كافة محافطات قصاع غدة وذلظ مغ خالل  القجرة عمى ايكػن لجيي أن يجب عمي الذخكة الستقجمة .7
 الشحػ التالي: مغ السحصات التابعة لو مػزعة عمى تػفيخ عجد

 لسحصات التخديغ والتػزيع والتعبئة العجد األدنى السحافطة م.

 3 غدة .1

 1 شسال غدة .2

 1 الػسصي .3

 2 خان يػنذ .4

 1 رفح .5

 
 يتع تقجيع كذف بالسحصات السقتخحة لمعسل، ويحق لمجشة شمب تعجيل أو رفس بعس السحصات. .8

لتخ ألف  100000ػالر ولتخ س 300000أن تكػن القجرة التخديشية عشج الذخكة الستقجمة لمعخض ال تقل عغ يجب  .9
 بشديغ.

بسيسة التخديغ والتػزيع والتعبئة  بالذخكة العامميغ عغ أية إصابة تمحق بأي مغتمتدم الذخكة بالسدئػلية الكاممة  .10
 كسا إن حقػقيع كميا كائشة ما كانت ىي شخف الذخكة الحي جمبيع وشغميع مغ خالل عقجه مع وزارة السالية.

الذخرية السذاىجات غ خالل ا مثبت لش وإذا أشيخالذخكة كل ثالثة  ألداءقييع شامل ت إجخاءيحق لػزارة السالية  .11
لذخكة قج أخفقت في تحقيق األىجاف التي تع التعاقج معو مغ اجميا وحدب أحكام وتقاريخ المجان الستخررة أن ا

 شكية.الذخكة ومرادرة الزسانة الب العقج مع إلغاءوشخوط العقج فان لػزارة السالية الحق في 
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يمتدم السشاقز السحال عميو العصاء بتػقيع عقج مع وزارة السالية فػر اإلعالن عغ اإلحالة الشيائية لمعصاء ولسجة . 12
 عام ميالدي يبجأ خالليا الستعيج بتقجيع الخجمة السصمػبة.

عغ ىحه الػحجة  لتخ مغ الدػالر وأي كسية تقل1000لتخ مغ البشديغ و1000سيتع تحجيج عسػلة الخجمة بػحجة  .13
 سيتع احتدابيا كشدبة مئػية بالشدبة لػحجة القياس السعتسجة.

ة مغ اإلدارة العامة لمػزام وال يتع صخف أي كػبػنة مؤرخة خف أي كػبػنة ما لع تكغ مػقعة ومؤرخال يتع ص .14
 لظ.العامة لمسػازنة عمي ذ واإلدارةالعامة لمػزام  اإلدارةسابق دون أخح مػافقة بتاريخ شيخ 

( 60تمتدم وزارة السالية بجفع مصالبة الذخكة بصمب صخف استحقاقو لقاء الخجمات السقجمة حدب العقج خالل ) .15
 تدتػفي السرػغات التالية: أن ىعمل دفعات شيخية عغ كل شيخ عمى حجة يػمًا مغ تاريخ تقجيع السصالبة وعمي شك

 .فاتػرة ضخيبية عغ كل عسمية تخديغ 
 ت البتخول السخدنة والكسيات التي تع صخفيا شيخيًا.كذف تػضيحي بكسيا 
 .خرع ضخيبي مغ السشبع صادر عغ ضخيبة الجخل 
 .خمػ شخف مغ ضخيبتي الجخل والجسارك والسكػس والقيسة السزافة 
 .خصاب تغصية مع السالحطات مغ الييئة العامة لمبتخول 

 الػزارات .. الدعخ يذسل تعبئة السحخوقات في خدانات السػلجات الخاصة ب16
 .في الذخكة شيخيا معتسجة. يتع تقجيع تقاريخ كاممة و 17
 . يتع اثبات الكسيات السدتمسة مغ الذخكة بسػجب كتاب خصي يدمع لإلدارة العامة لمػازم العامة .18
 فاقج . و. ال تتحسل وزارة السالية أي عجد أ19
لكابػنات الػرقية مع خرع إصجار ا وقفوالبجء بو يتع  . في حال تجييد البخنامج االلكتخوني مغ قبل وزارة السالية20

 ) تحجيج مبمغ الخرع (. تكمفتيا
عمى أن يقػم ، مغ قبل وزارة السالية اعتسادهتشفيحه و يتع العسل عمى البخنامج الخاص بالسحخوقات في حال تع  -. 21

 تجييد السحصات بسا يتشاسب مع متصمبات العسل.السشاقز ب
فحز فجائي وأخج عيشات وفحريا لجى الجيات السخترة عمى نفقة السػرد بحج أقرى  إجخاءامة الع لإلدارةيحق  22

 .فحز سشػياً  24عجد 
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 جذول األسعبر

 

 سعخ الػحجة الػحجة البيان م
 شيكلبال

 مالحطات

1. 
تخديغ نقل و  أجػر وتكاليف تقجيع خجمة

   لتخ 1000 والبشديغ وتػزيع وتعبئة مادة الدػالر

 

 :هالحظت *
 .يجب تقديم عقود المحطات من الباطن -
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 إقـــــــزار والتــــــــــــــشام

 

 

برــفتي مســثاًل ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىػيــة رقــع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقــخ أنــا السػقــع أدنــاه ـــــــــ 
 ـــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعغ  شخكة ــــــــــــــــــــــــــــــ

مغ شخوط عامة وخاصة  40/2021.   بأنشي قخأت وتفيست كافة ما ورد بػثائق العصاء السصخوح رقع 1
 ومػاصفات وألتدم التداما قانػنيًا بتمظ الذخوط والسػاصفات .

 عام ميالدي.   كسا ألتدم بأن يبقى العخض السقجم مشي ساري السفعػل وال يجػز لي الخجػع عشو لسجة 2
 مغ تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.

وزارة اء السحكػر أعاله والحي يتع شمبو مغ السحالة عمى بسػجب العص بتقجيع الخجمة.   وكحلظ ألتدم 3
مغ قبمي وفقًا  ةالسػرد الخجمةكػن تمغ إصجار أمخ التػريج الخصي عمى أن  أسبػعيغخالل  السالية

 لمسػاصفات والذخوط السشرػص عمييا في ىحا العصاء.
 وىحا إقخار وتعيج مشي بحلظ أقخ وألتدم بكل ما ورد بو دون أي ضغط أو إكخاه .    
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