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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 7152/ 15 عطاء رقم
لصالح تقديم خدمة نظافة مرفأ الصيادين عطاء زية عن طرح ــاءات المركــلجنة العط / تعمن وزارة المالية

 .تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء النقل والمواصالتوزارة 
الرمــال ـــ  لمــوازم العامــةاإلدارة العامــة مراجعــة وزارة الماليــة /  فــي المشــاركة فــي عــءا العطــاء الــرايبينفعمــ  

خــالل  فــي يــزة (5يــر  بــرج الظــافر ر ــم   بــرج الوليــد الطــابق اارضــي بــالقر  مــن إشــارة مــرور الطيــران
( 711أو ات الدوام الرسمي من أجل الحصول عمـ  كراسـة المواصـفات ووثـائق العطـاء مقابـل دفـ) مبمـ   

 .خزينة وزارة الماليةإل  تورد يير مستردة  شيكل
المـوازم / وزارة  العامـة دارةاإلآخر موعد لقبول عروض ااسعار بالظرف المختوم في صندوق العطـاءات بـ

وتفــــتح م  54/10/7153الموافــــق  الثالثــــاءيــــوم  ظهــــر مــــن عشــــر الحاديــــة عــــو الســــاعة زةـالماليــــة فــــي يــــ
 لمكان .الزمان وانفس نا صين في تالمظاريف بحضور ممثمي الم

 
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
 عم  من يرسو عميه العطاء. أجرة اإلعالن في الصحف .5
أو سـند دفـ) صـادر مـن بنـك  أو بنـك البريـداو بنـك اننتـاج  كفالة بنكية من البنك الـوطنييج  إرفاق  .7

 .عم  اا ل  صالحة لمدة شهرين $5111بقيمة البريد  كتأمين دخول( 
 وتشمل جمي) أنواع الرسوم والضرائ . لشيكلباسعار تقدم اا .3
 لجنة العطاءات يير ممزمة بقبول أ ل ااسعار. .0
 . www.mof.gov.ps. لإلطالع عم  الكراسة يرج  مراجعة مو ) الوزارة 1
 .7471500-7472551. لممراجعة وانستفسار عاتف ر م : 2
 العاشرة في الميناء.الساعة  . 52/10/7153 ااحدة التمهيدية والمعاينة يوم . الجمس3
 
 

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

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعــد المنــا ص عرضــه وأســعارج عمــ  الجــداول والنمــاءج والوثــائق المرفقــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يقــرأ عــءج  .5
يهـا ويخـتم ويو ـ) كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويقـدمها ضـمن العـرض كاممـة الوثائق ويتفهم جميـ) مـا ورد ف

 عم  أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عم  عدم  يامه بالتد يق وانستكمال بصورة صحيحة.

 عم  أن يشمل السعر جمي) الرسوم والمصاريف ااخرى. بالشيكلتكت  أسعار العطاء  .7

أو التعــديل أو  الحبر اازرق أو ااســود فقــط ويحظــر المحــويعــد المنــا ص عرضــه مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــ .3
الشــط  أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مـــن عــءا القبيــل يوضــ) عميــه خطــين متــوازيين بـــالحبر 

 ويعاد كتابة الصوا  بالحبر اازرق أو ااسود ويو ) بجانبه من  بل من أجرى التصوي . رااحم

المطموبــة مــ) تـــأمين دخــول العطــاء فـــي مممــف مممــق ب حكـــام  يقــدم المنــا ص عرضـــه مرفقــًا بــه الوثـــائق .0
وكـءلك اسـمه وعنوانـه  15/7153 ر ـم  لممنا صـةتقديم خدمـة نظافـة مرفـأ الصـيادين عطاء  ويكت  عميه

بالكامل ور م الهاتف والفاكس ور م صندوق البريـد الخاصـين بـه لترسـل إليـه المكاتبـات المتعمقـة بالعطــاء 
تعـديل فــي عنوانـه وعميــه أن يكتــ   لمــوازم / وزارة الماليـة خطيــًا بـأي تمييــر أو العامـة ةاإلدار وعميـه تبميــــ  

أيضـًا اســم الـدائرة التــي طرحـت العطــاء وعنوانهــا وبخـالف ءلــك يحـق لمجنــة العطـاءات أن تهمــل العــرض 
 المقدم منه.

 عامــةال ةاإلدار يــودع العــرض مــن  بــل المنــا ص فــي صــندوق العطــاءات المخصــص لهــءا المــرض لــدى  .1
لموازم  بل انتهاء المدة المحددة لءلك وكل عرض ن يودع في صندوق العطاءات  بـل آخـر موعـد لتقـديم 

 .العروض ن ينظر فيه 

مـن  يومـا سـتونيمتزم المنا ص بأن يبق  العرض المقدم منه نافء المفعول ون يجوز له الرجوع عنـه لمـدة  .2
 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

 ميالدي كامل تبدأ من تاريخ اإلحالة النهائية.مدة العطاء عام  .3
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

يرفق المنا ص م) عرضه   خاصة إءا كان يشارك اول مرة ( الشـهادات والوثـائق المطموبـة منـه وعـي   .5
 عم  النحو التالي:

 .رخصة الحرف والمهن الصادرة عن بمدية يزة 
 لصناعي لمشركة.السجل التجاري أو ا 

 .شهادة خمو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 

يحـــق لممنـــا ص أن يضــــيف أيـــة وثــــائق أو معمومـــات يريـــ  ب ضــــافتها ويـــرى أنهــــا ضـــرورية  لتوضــــيح  .7
 عرضه.
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 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .5

صـادر مـن بنـك البريـد التـاب) لـوزارة انتصـانت وتكنولوجيـا  معتمد يمتزم المنا ص أن يرفق بعرضه سند دف)
أو عم  شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنـك يتعامـل مـ) السـمطة الفمسـطينية فـي يـزة عمـ   المعمومات

ون ينظر في أي عرض يير معزز بتأمين دخول العطاء ، عم  أن " كتأمين دخول "  $ 5111بمبم   ءلك
بعد مدة أسبوعين  ول في العطاء إل  مقدميها من المنا صين الءي لم يحال عميهم العطاءتعاد تأمينات الدخ

من تاريخ آخـر موعـد لتقـديم العـروض، وكـءلك لمـن أحيـل عمـيهم العطـاء بعـد أن يقومـوا بتقـديم تـأمين حسـن 
 التنفيء.

 تأمين حسن التنفيذ :  .7

يم تأمين حسن التنفيـء لمعطـاء المحـال عميـه بقيمـة يمتزم المتنا ص الفائز بالعطاء أو بأي جزء من بنودج بتقد
او كفالـة بنكيـة او  صـادر مـن بنـك البريـد معتمـد % من إجمالي  يمة العطاء وءلـك عمـ  شـكل سـند دفـ)51

يــوم مــن تــاريخ  51حسـ  ااصــول خــالل  شـيك بنكــي صــادرة مــن بنــك يتعامـل مــ) الســمطة الفمســطينية بمــزة
ــة العطــاء عميــه مــن مــدة ســريان  بــل اإلدارة العامــة لمــوازم عمــ  أن يكــون ســاري المفعــول  تبميمــه بقــرار إحال

، ويعاد تأمين حسن التنفيـء إلـ  المتعهـد بعـد تنفيـء كافـة انلتزامـات المترتبـة عميـه بموجـ  طمـ  خطـي العقد
مــن  السـندتقدمـه الـدائرة المسـتفيدة لــإلدارة العامـة لمـوازم بــاإلفراج عـن التـأمين  حيــث يـتم إصـدار شــيك بقيمـة 

 وزارة المالية(.
 

 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:
 -:لجنة فتح المظاريف -5
يشــكل مــدير عــام المــوازم العامــة لجنــة فــتح مظــاريف العطــاء وتقــوم عــءج المجنــة بفــتح العطــاءات بحضــور  

 -المنا صين أو ممثميهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاء اإلجراءات التالية:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـ) رئـيس المجنـة عميـه  - أ

وعمـــ  مظروفـــه ر مـــًا مسمســـاًل عمـــ  عيئـــة كســـر اعتيـــادي بســـطه ر ـــم العطـــاء ومقامـــه عـــدد العطـــاءات 
 الواردة.

ثبات عددعا.  -    تر يم ااوراق المرفقة م) العطاء وا 

 ــراءة اســم مقــدم العطــاء وااســعار و يمــة التــأمين انبتــدائي المقــدم مــن كــل منــا ص وءلــك بحضــور   - ت
 المنا صين أو ممثميهم.

ن رئــيس المجنــة وجميــ) ااعضــاء الحاضــرين عمــ  العطــاء ومظروفــه وكــل ور ــة مــن أورا ــه التو يــ) مــ - ث
 وكءلك عم  محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.
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 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -7
ــءين تتكــون مــنهم المجنــة الفنيــة التــي تقــوم بدراســة  يحــدد مــدير عــام المــوازم العامــة ااشــخاص أو الجهــات ال
العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصـياتها المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أخـء 

 -انعتبار: المعايير التالية في 
 ن ينظر في أي عرض يير معزز بتأمين دخول العطاء.  - أ

عمـ   خدمـة المطموبـةالتدرس العروض من الناحية الفنية بحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وفقـًا لمواصـفات    -  
جـــدول يعـــد لهـــءج المايـــة، وتخضـــ) كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــث التـــزام المنـــا ص بعرضـــه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤخء بعين انعتبار كفاءة المنا ص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته عم  الوفـاء بالتزامـات العطـاء   - ت
ولمجنــة اسـتبعاد عــرض المنــا ص الـءي ن تتــوفر فيــه كـل أو بعــض عــءج وسـمعته أو الخدمــة التـي يوفرعــا 

 المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الءي  دم أرخص ااسعار ثم الءي يميه حت  تتم دراسة العروض المقدمة.  - ث

فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــءي يتضــمن أرخــص ااســعار تنتقــل الدراســة إلــ  العــرض  - ج
ر إلـ  أن تصـل إلـ  العـرض الـءي تتـوافر فيـه المتطمبـات لإلحالـة عمـ  أن تبـين أسـبا  الءي يميـه بالسـع

 استبعاد العروض اارخص بشكل واضح.

 

 :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ خامساً 
عم  المتعهـد الـءي أحيـل عميـه العطـاء اسـتكمال إجـراءات العقـد الخـاص بقـرار اإلحالـة وتو يـ) انتفا يـة  .5

 اق ومستندات.أور وما يمحقها من 
ن يجوز لممتعهد أن يتنازل اي شـخص آخـر عـن كـل أو أي جـزء مـن العقـد دون الحصـول عمـ   إءن  .7

 .خطي من لجنة العطاءات 

ن يحق لممنا ص أو المورد الرجوع عم  لجنة العطاءات بأي خسارة أو ضرر ناشئ عـن تقـديم عرضـه  .3
دمـة إليهـا أو إءا لـم تحـل العطـاء عمـ  مقـدم أ ـل في حالـة إءا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض المق

 ااسعار أو إءا ألمت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي و ت أو أي مرحمة دون ءكر ااسبا .

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

أو  صـر فـي  نفيـءإءا نكـل المتعهـد عـن تنفيـء التزاماتـه بمـا فيـه التزامـه بالت :عمى حساب المتعهد التنفيذ .5
المواصفات المطموبة والشروط العامـة المتعهد بنفس عم  حسا  التنفيء  لمجنة المختصةءلك أو تأخر يحق 
 فـــروق ااســـعار والنفقـــات اإلضـــافية وأيـــة مـــ) تحميـــلي العطـــاء وانســـتعانة بمتعهـــد آخـــر الخاصـــة الـــواردة فـــ

خسائر أو مصاريف أو عطل أو ضرر يمحق بالدائرة المستفيدة أو دائرة الموازم العامـة دون الحاجـة إلـ  أي 
 .بانستعانة بمتعهد آخر أو حس  ما تراج المجنة مناسباً  إنءار ون يحق لممتعهد انعتراض عم  ءلك
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عنـا يحـق لمجنـة العطـاءات : و استبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو  للـاء العقـد المبـرم معـه .7
التــي أحالــت العطــاء اتخــاء اإلجــراءات الالزمــة بحــق المتعهــد بمــا فــي ءلــك مصــادرة  يمــة التــأمين المقــدم مــن 

 ويعتبر المبم  في عءج الحالة إيرادًا لمخزينة العامة. م) تقصيرج المتعهد أو أي جزء منه بشكل يتناس  
ة تحصــيل اامـــوال المســـتحقة لهـــا فـــي ءمـــة المنـــا ص أو وفــي جميـــ) ااحـــوال يحـــق لـــدائرة المـــوازم العامـــ .3

المورد من ااموال المستحقة لءلك المنا ص أو المورد لدى الـوزارات والهيئـات والمؤسسـات الحكوميـة أو مـن 
 كفانتهم.

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

تم حمـه وديـًا في حال حدوث أي خالف ينشأ عن تفسير أي بند من البنود السابقة أو من بنود العقـد فيـ  - أ
 بالتفاوض.

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتهما لموصــول إلــ  حــل حــول أي خــالف يتعمــق  31إءا لــم يــتمكن الطرفــان خــالل  -  
بالعقـــد يحـــق اي مـــن الطـــرفين حـــل الخـــالف بـــالمجوء إلـــ  المحكمـــة المختصـــة وتطبيـــق القـــوانين واانظمـــة 

 المعمول بها في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بهءا الشأن.

  
 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

ا اســتعمل المنــا ص المــش أو التالعــ  فــي معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو  ــام بنفســه أو بواســطة ءإ .5
ييرج بطريق مباشر أو يير مباشر عم  رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السمطة أو عمـ  التواطـؤ معـه 

إلخـــالل بحـــق الـــوزارة المطالبـــة إضـــرارًا بالمصـــمحة يممـــي عقـــدج فـــي الحـــال ويصـــادر التـــأمين مـــ) عـــدم ا
بالتعويضات المترتبة عم  ءلك فضاًل عن شـط  اسـمه مـن بـين المنا صـين ون يسـمح لـه بالـدخول فـي 
 منا صات لمسمطة الوطنية الفمسطينية عءا فضاًل عن اتخاء اإلجراءات القضائية ضدج عند ان تضاء.

التعا ـــد معـــه دون المجـــوء لمقضـــاء وكـــءلك إءا أفمـــس المنـــا ص أو المـــورد يحـــق لمجنـــة العطـــاءات إلمـــاء  .7
 مصادرة مبم  التأمين ك يراد عام لمخزينة العامة.

إءا تـوف  المنــا ص أو المــورد جــاز إلمــاء العقـد  المبــرم معــه أو مــا تبقــ  منـه  بتوجيــه كتــا  لمورثــة يفيــد  .3
 لة.بءلك دون الحاجة إل  استصدار حكم  ضائي يقضي بءلك م) رد مبم  التأمين في عءج الحا
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 ة ـــروط الخاصـــشال
 

 

  آداء نشاط عمالمشكمة من وزارة النقل والمواصالت باإلشراف والمتابعة المجنة المختصة  تقوم .1
 بالخصوص. الشركة وترف) تقرير دوري

مرفأ الصيادين وءلك حس  تعميمات المجنة المختصة تنظيف جمي) دورات المياج المتواجدة داخل  .2
جمي) المواد المستخدمة واادوات الالزمة لعممية النظافة عم  حسا  المتعهد م) انشارة ال  ان 

والقيام بأعمال ويمتزم المتعهد بالحصول عم  موافقة الجهة المشرفة عم  مواد النظافة المستخدمة 
 .الصيانة كاممة بما فيها توفير  ط) الميار الالزمة

مخمفات زوار المرفأ حس  المخطط من كافة  ةالمحدد والممرات والمناطق الفضاءرضيات ااتنظيف  .3
 وكءلك انتربة وخالفه.

ووض) أكياس نايمون فيها كل حس  حجمه بما يمن)  ات المنتشرة في المرفأتنظيف حاويات النفاي .4
 .تموثها واتساخها وتجديد ااكياس كمما اتسخت 

بانتفاق م) إدارة سمطة عمال بمن فيهم مشرف النظافة العامة عم  أن يتم توزيعهم  7توفير عدد  .5
 الموانئ البحرية .

بي الشركة  بالمو ) وعم  الشركة  أن تقوم باستبداله   استبعاد أي من منتس المجنة المختصةمن حق  .6
 .تقديم تبرير لمشركة المجنة( ساعة ون يطم  من 24خالل  

المواد لية تقديم الخدمة وتكمفة المتقدمين لهءا العطاء بضرورة زيارة المو ) ومعاينته لتقدير آ يمتزم كافة .7
حيث لن  المخططالمختمفة المءكورة في  في دورات المياج دوات وانحتياجات المطموبةوالمعدات واا
 من المتقدمين لممو ) وظرف العمل به. يعتد بجهل أي

يمتزم من يرسو عميه العطاء بعدم استخدام موظفين  اصرين اداء المهمة بحيث ن يقل عمر  .8
سنة وان يكون مقبول الهيئة ويجيد  50سنة وأن يزيد عن  16ل أو الموظف المنوي تشميمه عن العام

 التعامل م) انخرين.
شهادة حسن سير وسموك من الجهات المختصة عمما بأنه يمتزم من يرسو عميه العطاء ب حضار  .9

 .لجمي) العاممين في اعمال النظافة داخل مرفأ الصيادين لمجنة المختصةيحق 
م) صورة عوية لمعمال المنوي كشفا بأسماء العاممين والعامالت : بتقديممن يرسو عميه العطاء متزم ي .10

 .يينإدار  أوانعتراض عم  آي من المستخدمين عمال كانوا ولمجنة الحق في  تشميمهم 
يمتزم من يرسو عميه العطاء بالمسئولية الكاممة عن أية إصابات عمل تمحق بأي من منسوبيه  .11

مين بالمو ) كما أن حقو هم كمها كائنة ما كانت عي طرف الشركة التي جمبتهم كما وتتحمل العام
الشركة المسئولية المدنية والجنائية في حال تسب  أي من منسوبيه بضرر مادي أو معنوي لممتمكات 

 المرفأ.
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مطالبة بأي بوجود خسارة من جراء التعا د ون يحق له ال اندعاءن يحق لمن يرسو عميه العطاء  .12
تعويض ولن يمتفت لمثل عءج اندعاءات لكونها تتنا ض م) حرية المورد في تقدير المقابل المادي لما 

 يقوم به من أعمال وفي اختيار طريقة المشاركة في العرض موضوع العقد.
ءا ثبت لها من خالل  شهرياتقييم أداء الشركة لدى سمطة الموانئ  لمجنة المختصةيحق  .13 وا 

أن الشركة  د أخفقت في تحقيق ااعداف التي تم التعا د معها من أجمه وحس   ت الشخصيةالمشاعدا
أو خصم جزء من الحق في طم  فسخ العقد م) الشركة  لمجنة المختصةأحكام وشروط العقد ف ن 

والتعا د م) من يميه في السعر م) تحميمه  كافة  مستحقات الشركة او مصادرة تأمين حسن التنفيء
 المترتبة عم  ءلك. ت القانونية والماليةالتبعا

 .بالعاممين رجال ونساء يمتزم من يرسو عميه العطاء بتوفير زي خاص ومميز .14
 

 

 6 لية تنفيذ الخذمات المطلوبةآ
 

  الرسمية أو ااعيادالعطل أعمال النظافة مستمرة ون تتو ف بسب   .1
 .ا ي أيام ااسبوعأو المناسبات الدينية وتستمر بنفس القوج والزخم في ب    

 .بمدية يزةونقمها إل  حاويات  جم) النفاياتو تفري  السالل  .2
 يج  ترك المكان حول حاوية النفايات الرئيسة نظيفا. .3
موافق عميه مطهر  أو أي مثل الكمورالمطهرات استخدام بشكل مستمر بدورات المياج متابعة نظافة  .4

 .الدائم لمتابعة نظافتها والسعيالحريم  اتدور عامالت لمعمل في تخصيص م) مراعاة  من المجنة
 توفير المعدات المطموبة لتنظيف العش  في الحديقة العامة. .5

 



 

 

  تقذيم خذمة نظافة مرفأ الصيادين 15/7153مناقصة 

 

 

 

 األسعارجدول 
 

 البيان 
 المبمغ بالشيكل

لمعامل الواحد شامل 
 المواد

المبمغ بالشيكل 
 بالحروف

 مالحظات
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 تقديم خدمة نظافة

    مرفأ الصيادين

 

 ممة وفق الخرائط المرفقة.ظء حس  المناطق الملمشمولة بالعطاالمناطق ا 
 . عدد العمال  ابل لمزيادة أو النقصان 
  31/12/2017حت   01/05/2017تبدأ من  أشهر ثمانيةمدة العطاء. 
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ـ بصفتي ممثاًل عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عوية ر م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ ر أنا المو ) أدناج ــــ 
 ــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن شــروط عامــة  7153/ 15نني  ــرأت وتفهمــت كافــة مــا ورد بوثــائق العطــاء المطــروح ر ــم  .   بــأ5
 وخاصة ومواصفات وألتزم التزاما  انونيًا بتمك الشروط والمواصفات .

يوما  ستين.   كما ألتزم بأن يبق  العرض المقدم مني ساري المفعول ون يجوز لي الرجوع عنه لمدة 7
 م العروض.من تاريخ آخر موعد لتقدي

مـن   طمبهـا يـتم وكءلك ألتزم بتوريد ااصناف المحالة عم  بموجـ  العطـاء المـءكور أعـالج والتـي.  3
التوريد عم   أوامراستالم تو ي) العقد و  وءلًك من تاريخ ثالثين يوماخالل  النقل والمواصالتوزارة  بل 

المنصـــوص عميهـــا فـــي عـــءا  أن تكـــون تمـــك ااصـــناف المـــوردة مـــن  بمـــي وفقـــًا لممواصـــفات والشـــروط
 العطاء.
 وعءا إ رار وتعهد مني بءلك أ ر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضمط أو إكراج .     
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتلل المرخص :ــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ـــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــــــــــــــــــ
                          

 
 
 

 


