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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 اءات المركزيةـلجنة العط
 9102/  52عطاء 

استئجار حافالت لنقل طالبات المدرسة  عطاء حكوميزية عن طرح ــتعمن وزارة المالية/لجنة العطاءات المرك
ووثائق تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة  والشئون الدينيةالشرعية بخانيونس لصالح وزارة األوقاف 

 .العطاء
فعمــا الشــركات اات ااختصــاص والمســجمة رســميًا وتراــة فــي المشــاركة فــي وــاا العطــاء مراجعــة وزارة 

خالل أوقات الدوام الرسمي من  تل الىوا بجوار محطة فارس لمبتروللموازم العامةـ اإلدارة العامة المالية / 
ايـر مسـتردة تـورد  شـيكل( 100ع مبمـ   أجل الحصول عما كراسـة المواصـفات ووثـائق العطـاء مقابـل دفـ

 .خزينة وزارة الماليةإلا 
وزارة  العامـة المـوازم  دارةاإلآخر موعد لقبول عروض األسعار بـالظرف المختـوم فـي صـندوق العطـاءات بـ

وتفـتح المظـاريف  20/08/2019الموافـق  الثالثـاء يـوم ظىـرمـن عشر  الثانيةوو الساعة  زةـالمالية في ا
 الزمان والمكان .نفس ناقصين في تالمبحضور ممثمي 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

 عما من يرسو عميه العطاء. أجرة اإلعالن في الصحف .1
كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمـد لـدو وزارة الماليـة ب ـزة  البنـك الـوطني يجة إرفاق  .2

ر مـن بنـك البريـد التـابع لـوزارة ااتصـاات وتكنولوجيـا صـاد معتمـد أو سند دفع أو بنك اانتاج اإلسالمي(
مـن آخـر موعـد لتقـديم  ثالثـة شـىور" كتأمين دخول " سـار  المفعـول لمـدة دوار  1000بمبم   المعمومات
 العروض.

 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائة. بالشيكلتقدم األسعار  .3
 لجنة العطاءات اير ممزمة بقبول أقل األسعار. .4
 اإلدارة العامة لموازم اير مسئولة عن أ  مبم  نقد  يرفق مع العطاء. .5
 2832671. لممراجعة وااستفسار واتف رقم : 6
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 الشروط العامة 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يقــرأ وــاج يعــد المنــاقص عرضــه وأســعارج عمــا الجــداول والنمــااج والوثــائق المرفقــة بــدعوة العطــاء بعــد أن  .1
الوثائق ويتفىم جميـع مـا ورد فيىـا ويخـتم ويوقـع كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويقـدمىا ضـمن العـرض كاممـة 

 عما أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عما عدم قيامه بالتدقيق وااستكمال بصورة صحيحة.

وأجـور التحـزيم عمـا أن يشـمل السـعر رسـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة  بالشـيكلتكتة أسـعار العطـاء  .2
 والت ميف ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف األخرو.

أو التعــديل أو  يعــد المنــاقص عرضــه مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــالحبر األزرق أو األســود فقــط ويحظــر المحــو .3
ين بـــالحبر الشــطة أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مـــن وــاا القبيــل يوضــع عميــه خطــين متــوازي

 األحمر ويعاد كتابة الصواة بالحبر األزرق أو األسود ويوقع بجانبه من قبل من أجرو التصوية.

 مف م مق بإحكام ويكتة يقدم المناقص عرضه مرفقًا به الوثائق المطموبة مع تأمين دخول العطاء في م .4
استئجار حافالت لنقل طالبات المدرسة الشرعية بخانيونس لصالح وزارة األوقاف والشئون  عميه عطاء

وكالك اسمه وعنوانه بالكامل ورقم الىاتف والفاكس ورقم صندوق البريد  2019/ 52 لممناقصة رقمالدينية 
وازم / وزارة المالية خطيًا الخاصين به لترسل إليه المكاتبات المتعمقة بالعطـاء وعميه تبميــ  اإلدارة العامة لم

تعديل في عنوانه وعميه أن يكتة أيضًا اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانىا وبخالف  بأ  ت يير أو
 الك يحق لمجنة العطاءات أن تىمل العرض المقدم منه.

 العامــة ةاإلدار يــودع العــرض مــن قبــل المنــاقص فــي صــندوق العطــاءات المخصــص لىــاا ال ــرض لــدو  .5
لموازم قبل انتىاء المدة المحددة لالك وكل عرض ا يودع في صندوق العطاءات قبـل آخـر موعـد لتقـديم 

 العروض ا ينظر فيه ويعاد إلا مصدرج م مقًا .

مـن  سـتين يومـايمتزم المناقص بأن يبقا العرض المقدم منه نافا المفعول وا يجوز لـه الرجـوع عنـه لمـدة  .6
 وض.تاريخ آخر موعد لتقديم العر 

 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ
يرفق المناقص مع عرضـه   خاصـة إاا كـان يشـارك ألول مـرة ( الشـىادات والوثـائق المطموبـة منـه ووـي  .1

 عما النحو التالي:
 .صورة مصدقة عن شىادة مزاولة المىنة وكالك السيرة الااتية لمشركة 
 .السجل التجار  أو الصناعي لمشركة 

 .شىادة خمو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 

عما المناقص أن يرفق بعرضه النسـخة األصـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـرف  .2
اا كانـت تمـك العينـات  بالموازم المعروضة وكالك يقدم مع عرضـه العينـات المطموبـة فـي دعـوة العطـاء وان
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ا يكـون لمجنـة العطـاءات عـدم اير قابمة لمنقل فعمي ه أن يحدد مكانىا والوقـت الـا  يمكـن رؤيتىـا فيـه وان
 النظر بالعرض.

يحـــق لممنـــاقص أن يضــــيف أيـــة وثــــائق أو معمومـــات يراـــة بإضــــافتىا ويـــرو أنىــــا ضـــرورية  لتوضــــيح  .3
 عرضه.

 
زارة المالية % وفق تقدير لجنة العطاءات المركزية يحق لو 05: في حال انخفاض االسعار أكثر من  ثالثا

 انهاء التعاقد أو إعادة النظر في األسعار
 

 

 :  تأمينات وضمانات العطاء : اً رابع
 تأمين الدخول في العطاء : .0

صـادر مـن بنـك البريـد التـابع لـوزارة ااتصـاات وتكنولوجيـا  معتمد يمتزم المناقص أن يرفق بعرضه سند دفع
أو عما شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مع السمطة الفمسطينية في ازة  البنـك  المعمومات

وا ينظر في أ  عرض اير معزز بتأمين دخول " كتأمين دخول "  دوار 1000بمبم  الوطني اإلسالمي( 
عمـــيىم  العطــاء ع عمـــا أن تعــاد تأمينـــات الـــدخول فــي العطـــاء إلــا مقـــدميىا مـــن المناقصــين الـــا  لــم يحـــال

بعـد مـدة أسـبوعين مـن تـاريخ آخـر موعـد لتقـديم العـروضع وكـالك لمـن أحيـل عمـيىم العطـاء بعــد أن  العطـاء
 يقوموا بتقديم تأمين حسن التنفيا.

 تأمين حسن التنفيذ :  .9

مبم  مقطوع يمتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بأ  جزء من بنودج بتقديم تأمين حسن التنفيا لمعطاء المحال 
أو عمـا شـكل كفالـة أو شـيك بنكـي  صادر مـن بنـك البريـد حسـة األصـول معتمد عما شكل سند دفع والك

يوم من تـاريخ  15صادر من بنك يتعامل مع السمطة الفمسطينية في ازة  البنك الوطني اإلسالمي(  خالل 
ــة العطــاء عميــه مــن قبــل اإلدارة العامــة لمــوازم عمــا أن يكــون ســار  المف مــدة ســريان عــول تبمي ــه بقــرار إحال

ع ويعاد تأمين حسن التنفيـا إلـا المتعىـد بعـد تنفيـا كافـة االتزامـات المترتبـة عميـه بموجـة طمـة خطـي العقد
تقدمه الدائرة المستفيدة لإلدارة العامة لمـوازم بـاإلفراج عـن التـأمين  حيـث يـتم إصـدار شـيك بقيمـة الكفالـة مـن 

 وزارة المالية(.
يتم و  من قيمته كما 0.004عند العقد أو ااتفاق  بنسبة .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 3   

عن نفس العقد أو ااتفاق كرسوم طوابع إيرادات أيضًا عند اإلحالة أو الترسية عما  0.004تحصيل نسبة 
م من فاتورة المورد خصمن قيمة العقد أو ااتفاق عما أن ت 0.008الجىة المنفاة ليصبح مجموع المحصل 

 عند السداد.
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 :وتقييمها العطاءات فتح: اخامس

 -:لجنة فتح المظاريف -0
مـــدير عـــام المـــوازم العامـــة لجنـــة فـــتح مظـــاريف العطـــاء وتقـــوم وـــاج المجنـــة بفـــتح العطـــاءات بحضـــور  يـــدعو

 -المناقصين أو ممثميىم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاا اإلجراءات التالية:
عميـه إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـع رئـيس المجنـة  - أ

وعمـــا مظروفـــه رقمـــًا مسمســـاًل عمـــا ويئـــة كســـر اعتيـــاد  بســـطه رقـــم العطـــاء ومقامـــه عـــدد العطـــاءات 
 الواردة.

ثبات عددوا. - ة  ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء وان

قـــراءة اســـم مقـــدم العطـــاء واألســـعار وقيمـــة التـــأمين اابتـــدائي المقـــدم مـــن كـــل منـــاقص والـــك بحضـــور  - ت
 المناقصين أو ممثميىم.

ع مــن رئــيس المجنــة وجميــع األعضــاء الحاضــرين عمــا العطــاء ومظروفــه وكــل ورقــة مــن أوراقــه التوقيــ - ث
 وكالك عما محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

 
 
 

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -9
ــاين تتكــون مــنىم المجنــة الفنيــة التــي تقــوم  بدراســة يحــدد مــدير عــام المــوازم العامــة األشــخاص أو الجىــات ال

العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصـياتىا المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أخـا 
 -المعايير التالية في ااعتبار:

 ا ينظر في أ  عرض اير معزز بتأمين دخول العطاء.  - أ

فات المـوازم المطموبـة عمـا تدرس العـروض مـن الناحيـة الفنيـة بحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وفقـًا لمواصـ   - ة
جـــدول يعـــد لىـــاج ال ايـــةع وتخضـــع كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــث التـــزام المنـــاقص بعرضـــه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤخا بعين ااعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته عما الوفـاء بالتزامـات العطـاء   - ت
يالت التـي يقـدمىا أو الخدمـة التـي يوفروـا وقطـع ال يـار وورش الصـيانة و كـالك وسمعته التجارية والتسى

كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجرع ولمجنـة اسـتبعاد عـرض المنـاقص الـا  ا تتـوفر فيـه كـل أو بعـض 
 واج المتطمبات.

 مة.تبدأ الدراسة بالعرض الا  قدم أرخص األسعار ثم الا  يميه حتا تتم دراسة العروض المقد  - ث
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إاا تــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي المجنــة الفنيـــة باإلحالـــة عمـــا مقـــدم  - ج
أرخص األسعار و من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسية عما أكثر من مورد لمصـنف الواحـد بـالرام 

 من اختالف األسعار.

األســعار تنتقــل الدراســة إلــا العــرض فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــا  يتضــمن أرخــص  - ح
الا  يميـه بالسـعر إلـا أن تصـل إلـا العـرض الـا  تتـوافر فيـه المتطمبـات لإلحالـة عمـا أن تبـين أسـباة 

 استبعاد العروض األرخص بشكل واضح.

إاا تســـاوت المواصـــفات واألســـعار والشـــروط والجـــودة المطموبـــة يفضـــل المنـــاقص الـــا  يتضـــمن عرضـــه  - خ
مقدم لممنتجات المحميـةع ثـم المنـاقص المقـيم بفمسـطين بصـورة دائمـةع ثـم مـدة التسـميم ميزات إضافية ثم ال

 األقل إاا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 ا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـسادس
ااتفاقيـة عما المتعىـد الـا  أحيـل عميـه العطـاء اسـتكمال إجـراءات العقـد الخـاص بقـرار اإلحالـة وتوقيـع  .1

 وما يمحقىا من أوراق ومستندات بما فيىا  أوامر الشراء(.
 يمتزم المتعىد بالتوريد حسة الطمة من تاريخ استالمه ألمر التوريد. .2

ا يجوز لممتعىد أن يتنازل أل  شـخص آخـر عـن كـل أو أ  جـزء مـن العقـد دون الحصـول عمـا  إان  .3
 خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ق لممناقص أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات بأ  خسارة أو ضرر ناشئ عـن تقـديم عرضـه ا يح .4
في حالـة إاا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض المقدمـة إليىـا أو إاا لـم تحـل العطـاء عمـا مقـدم أقـل 

 .األسعار أو إاا أل ت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أ  وقت أو أ  مرحمة دون اكر األسباة

ــًا لممواصــفات والشــروط المتفــق عميىــا والــواردة فــي قــرار اإلحالــة وكــالك  .5 يمتــزم المــورد بتســميم المــوازم وفق
 العينات المعتمدة والماكورة فيه.

 

 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـاسابع
توريد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير إاا تأخر المتعىد عن :  فرض غرامة مالية .1

%( مـن قيمـة المـوازم التـي تـأخر فـي توريـدوا 1عام دائرة الموازم العامة أن يفرض ارامـة ماليـة ا تقـل عـن  
عــن كــل أســبوع تــأخير إا إاا تبــين أن التــأخير فــي التوريــد نــاجم عــن قــوة قــاورة ع وفــي جميــع األحــوال عمــا 

يم إشــعار خطــي وفــور  إلــا الجىــة المختصــة بــالظروف واألســباة التــي أدت إلــا التــأخير فــي المتعىــد تقــد
 التوريد أو منعته من الك وتقديم ما يثبت الك.

إاا نكل المتعىد عن تنفيا التزاماته بما فيـه التزامـه بالتوريـد أو قصـر فـي  : الشراء عمى حساب المتعهد .2
م العامــة إصــدار القــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بىــا المتعىــد بــنفس الــك أو تــأخر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــواز 

الخصـائص والمواصــفات مـن أ  مصــدر آخـر عمــا حسـاة وــاا المتعىـد ونفقتــه مـع تحميمــه فـروق األســعار 
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ــدائرة المســتفيدة أو دائــرة المــوازم  والنفقــات اإلضــافية وأيــة خســائر أو مصــاريف أو عطــل أو ضــرر يمحــق بال
 ة إلا أ  إناار وا يحق لممتعىد ااعتراض عما الك.العامة دون الحاج

: وونـا يحـق لمجنـة العطـاءات استبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو إلغـاء العقـد المبـرم معـه .3
التــي أحالــت العطــاء اتخــاا اإلجــراءات الالزمــة بحــق المتعىــد بمــا فــي الــك مصــادرة قيمــة التــأمين المقــدم مــن 

بشــكل يتناســة مــع قيمــة المــوازم ايــر المــوردة ويعتبــر المبمــ  فــي وــاج الحالــة إيــرادًا المتعىــد أو أ  جــزء منــه 
 لمخزينة العامة.

وفــي جميـــع األحـــوال يحـــق لـــدائرة المـــوازم العامـــة تحصــيل األمـــوال المســـتحقة لىـــا فـــي امـــة المنـــاقص أو  .4
ؤسسـات الحكوميـة أو مـن المورد من األموال المستحقة لالك المناقص أو المورد لدو الـوزارات والىيئـات والم

 كفااتىم.

 
 -حل الخالفات:ًا: ثامن

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

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتىما لموصــول إلــا حــل حــول أ  خــالف يتعمــق  30إاا لــم يــتمكن الطرفــان خــالل  - ة
مـــن الطـــرفين حـــل الخـــالف بـــالمجوء إلـــا المحكمـــة المختصـــة وتطبيـــق القـــوانين واألنظمـــة بالعقـــد يحـــق أل  

 المعمول بىا في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بىاا الشأن.

 
 شروط متفرقة:ـ:تاسعا

ا اســتعمل المنــاقص ال ــش أو التالعــة فــي معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو قــام بنفســه أو بواســطة اإ .1
مباشر أو اير مباشر عما رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السمطة أو عمـا التواطـؤ معـه ايرج بطريق 

إضـــرارًا بالمصـــمحة يم ـــي عقـــدج فـــي الحـــال ويصـــادر التـــأمين مـــع عـــدم اإلخـــالل بحـــق الـــوزارة المطالبـــة 
بالتعويضات المترتبة عما الك فضاًل عن شـطة اسـمه مـن بـين المناقصـين وا يسـمح لـه بالـدخول فـي 

 لمسمطة الوطنية الفمسطينية واا فضاًل عن اتخاا اإلجراءات القضائية ضدج عند ااقتضاء.مناقصات 
إاا أفمـــس المنـــاقص أو المـــورد يحـــق لمجنـــة العطـــاءات إل ـــاء التعاقـــد معـــه دون المجـــوء لمقضـــاء وكـــالك  .2

 مصادرة مبم  التأمين كإيراد عام لمخزينة العامة.
عقـد  المبــرم معــه أو مــا تبقــا منـه  بتوجيــه كتــاة لمورثــة يفيــد إاا تـوفا المنــاقص أو المــورد جــاز إل ــاء ال .3

 بالك دون الحاجة إلا استصدار حكم قضائي يقضي بالك مع رد مبم  التأمين في واج الحالة.
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 الشروط الخاصة

 م1995وموديل ا يقل عن سنة  يجة ان تكون الحافالت حديثة ومكيفة . 

  صباحا والعودة السـاعة 5.45اانطالق الساعة  مواعيد النقل من األحد حتا الخميس)
( ظىرا و التنسـيق مـع إدارة 11.35( ظىرا والعودة يوم الخميس تكون الساعة  12.15 

 المدرسة الشرعية بالنسبة لممواعيد وبداية العامة الدراسي .

 .الدفع يكون شىريا حسة كشف المدرسة الشرعية 

  بتوفير حافمة بديمة فورا . عطل في الحافمة تقوم الشركة ثفي حال حدو 

 . تتحمل الشركة تصرفات وسموكيات السائقين ومن يخالف يتعرض لممسائمة القانونية 

  طالبة  من المرحمة اإلعدادية والثانوية (. 80حد أقصا بالحافمة 

  لموزارة الحق في إل اء أ  حافمة أو جميعىا حسة حاجـة الـوزارة وتبمـ  الشـركة قبـل يـوم
 .                     من اإلل اء
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 جدول الكميات واألسعار

 
 

رقم 
 الباص

سعة  خط السير
 الباص

 سعر الوحدة العدد
 شيكل

 مالحظات

0 
( يبدأ من منطقة الزنة الى عبسان الجديدة ثم 1المنطقة الشرقية )

   1 حافمة الفراحين  ثم عبسان الكبيرة وينتهي الى المدرسة ثم العودة .

9 
( يبدأ من منطقة العودة ثم محطة بهمول ثم 2المنطقة الشرقية )

 الجندخ ثم منطقة الخواطرة معن وينتهي بالمدرسة ثم العودة.
   1 حافمة

3 
منطقة البمد : يبدأ بالبمد ثم السطر الغربي ثم مفترق المطاحن ثم 

 السطر الشرقي ثم التحمية وينتهي بالمدرسة ثم العودة .
   1 حافمة

4 
المعسكر ثم المشروع ثم البمد ثم قيزان النجار ثم جورة الموت 

 وينتهي بالمدرسة ثم العودة .
 حافمة

1   

5 
العمور يبدأ من منطقة العمور ثم األوروبي ثم شارع صالح الدين 

 وينتهي بالمدرسة ثم العودة .
   1 حافمة
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 قـــــــرار والتــــــــــــــزامإ

 

ــ بصفتي ممثاًل عن  شركة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ووية رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج ـــــــــــــــــــــــــــــأنا الموقع أدنا أقر 
 ـــــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن شــروط عامــة  2019/ 52.   بــأنني قــرأت وتفىمــت كافــة مــا ورد بوثــائق العطــاء المطــروح رقــم  1
 وخاصة ومواصفات وألتزم التزاما قانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .

المفعــول وا يجــوز لــي الرجــوع عنــه لمــدة ســتون .   كمــا ألتــزم بــأن يبقــا العــرض المقــدم منــي ســار  2
 يوما من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

 ديــوان المــوظفين مــن قبــل طمبىــا يــتم توريــد بموجــة العطــاء المــاكور أعــالج والتــيالوكــالك ألتــزم ب.  3
التوريـد عمـا أن تكـون تمـك األصـناف المـوردة  أوامـراسـتالم توقيـع العقـد و  مـن تـاريخ خالل شىر والك

 من قبمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عميىا في واا العطاء.
 وواا إقرار وتعىد مني بالك أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أ  ض ط أو إكراج .     

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغل المرخص :ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــــــــــــ
 رقم الجوال :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ـــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ـــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ـــــــــــــــــ
 

  
 
 


