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 03/30/0303التاريخ:

 

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

 75/0202 عطاء رقمال مظاريففتح 
  توريد قرطاسية وأدوات مكتبية 

 لصالح وزارات دولة فلسطين
 

 الحاديةالساعة ي تمام وفم 03/30/0303 الموافق ثالثاءلايوم الجتمعت لجنة العطاءات المركزية ا
 :بحضور كال  من صباحا  عشر 

 

 رئيسًا ـ لجنة العطاءات المركزية . السيد / أحمد حسن الشنطي1

 عضوًا ـ لجنة العطاءات المركزية . السيد / جبر حجازي2

 عضوًا. لجنة العطاءات المركزية . السيد / أيمن الخالدي3
 عضوًا ـ لجنة العطاءات المركزية . السيدة/ فاطمة عوض4

 ديوان الرقابة اإلدارية والمالية -عضو مراقب  الريس هابإي. السيد / 5
 ج

 وذلك في مقر اإلدارة العامة للوازم بوزارة المالية في غزة .
 
 

  أعمال اللجنة :
 ( مظاريف .4 تم فتح صندوق العطاءات بحضور الشركات المتقدمة للعطاء ووجد بداخله عدد )

الحضور، والجدول التالي يوضح أسماء قامت اللجنة بترقيمها وفتحها واثبات حالتها وقراءة األسعار أمام 
 :مة العروض المتقدمة بها وأسعارهاالشركات المتقدمة وقي

 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

 شركة هارد روك  1

 حسب الكشف المرفق 
 شركة احمد اللقطة 2

 شركة محمود امين صالحية 3

 شركة مكتبة ومطبعة النهضة 4
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 ج

 خول العطاء :كشف تفريغ كفالة د

 مالحظات تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار اسم البنك نوعها قيمة الكفالة اسم الشركة م.

 كفالة قديمة - 30/34/0300 بنك البريد سند بريد دوالر 0333 هارد روك شركة  1

 حجز مبلغ من مستحقات الشركة لدى وزارة المالية شيكل 0033 شركة احمد اللقطة 2

 - 02/30/0303 02/30/0303 البنك الوطني كفالة بنكية دوالر 0333 امين صالحيةشركة محمود  3

 - 34/30/0300 34/30/0303 البنك الوطني كفالة بنكية دوالر 0333 شركة مكتبة ومطبعة النهضة 4
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 :فريغ األسعار حسب الجدول التاليوتم ت
 

 م.

 الكمية الوحدة الصنف
0/4  
 هارد روكشركة 

 شيكلسعر الوحدة بال

0/4  
 أحمد اللقطةشركة 

 شيكلسعر الوحدة بال

0/4  
 محمود صالحيةشركة 

 شيكلسعر الوحدة بال

4/4  
 مكتبة ومطبعة النهضة

 شيكلسعر الوحدة بال

0 
جم لون أبيض  03وزن  A4ورق تصوير 

 ورقة( 033)باكو 
 10.8 11.90 0 باكو

11.2 
12.2 

11 

0 
جم لون أبيض  03وزن  A3ورق تصوير 

 ورقة( 033)باكو 
 24 25 25 24.50 0 باكو

0 
جم  03وزن  A4ورق تصوير ملون 

 )اللون حسب الطلب(
 16.70 19 4 16.90 0 عدد

 3.50 4.80 3.75 3.75 0 لفة سم  0ورق رول حراري عرض  4

 0.75 1.20 1.2 0.85 0 عدد خالعة دبابيس صغيرة 0

 6.25 13 13 6.50 0 دعد خالعة دبابيس كبيرة 0
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 الكمية الوحدة الصنف م.
0/4  

 شركة هارد روك 
 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة أحمد اللقطة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة محمود صالحية 

 شيكلسعر الوحدة بال 

4/4  
 مكتبة ومطبعة النهضة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

 0.23 0.40 0.22 - 0 علبة دبوس 03دبابيس طبعة فئة  7

 1.15 1.24 1 1.38 0 باكو دبوس 033الباكو  0دبوس كلبس نمرة  0

 4.9 3.75 0 علبة دبوس )نيكل( 0333فئة  03/00دبابيس  2
3 

4 
4.50 

03 
 033 0كلبس مشبك )دبوس( نيكل نمرة 

 قطعة
 0.42 0.64 0.65 0.42 0 باكو

 3.9 2.90 0 علبة دبوس 0333فئة  0/00دبابيس  00
2.80 

3.5 
5.50 

 0.23 0.3 0.33 0 علبة دبوس 0333فئة  03دبابيس نمرة  00
0.38 

0.22 

 0.45 0.54 - 0.48 0 باكو دبوس( 033دبوس طباعه )الباكو  00
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 الكمية الوحدة الصنف م.
0/4  

 شركة هارد روك 
 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة أحمد اللقطة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 ة شركة محمود صالحي

 شيكلسعر الوحدة بال 

4/4  
 مكتبة ومطبعة النهضة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

 7.8 3.50 0 عدد 00*07دبوس دباسة مالزم  04
5 

5.80 
6 

 6.8 3.50 0 عدد 00*00دبوس دباسة مالزم  00
4.5 

5.40 
5.50 

 5.8 3.50 0 عدد 00/00-00دبوس دباسة مالزم  00
4 

4.90 
5 

 0.85 0.70 0 عدد دبوس 0333فئة  00/0-04/0دبابيس  07
0.50 
0.90 

0.80 

0.33 

 105 89 10 98 0 عدد (00/04ورقة ) 043دباسة كبيرة حتى  00

 2.30 2.20 2.2 - 0 عدد 03دباسة صغيرة نمرة  02

 5.50 5.74 5.5 - 0 عدد 04/0أو  00/0دباسة وسط  03

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


State Of Palestine  
 

   فلسطين

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

   86-2672382هاتف :  -تل الهوا/ بجوار محطة فارس  -غزة  

www.mof.gov.ps 

              

 الكمية الوحدة الصنف م.
0/4  

 شركة هارد روك 
 يكلشسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة أحمد اللقطة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة محمود صالحية 

 شيكلسعر الوحدة بال 

4/4  
 مكتبة ومطبعة النهضة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

 1.1 1.15 - 1.25 0 علبة جرام 003صمغ بالستيك أبيض للورق  00

 0.40 0.48 0.45 0.49 0 زجاجة ( ملم )شفاف(03CCصمغ سائل ) 00

 40 35 - - 0 جالون  كيلو جرام 0صمغ بالستيك أبيض للورق  00

04 
 UHU STIC 0.0صمغ أوهو ألماني 

GRAM 
 4 0.85 0 عدد

0.55 
0.75 

0.80 
0.55 

00 
طابع ليبل مختلف المقاسات )المقاس حسب 

 الطلب (
 1.20 2.80 0 باكو

2.84 
 

2.80 

00 
سم  0.0*0.0طوابع ليبل حراري مقاس 

 ZEBRAلطابعة 
 4.50 5.50 - - 0 ة لف

 2.645 2.49 2.18 - 0 باكو أصبع )طبي( 033طباشير أبيض فئة  07
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 الكمية الوحدة الصنف م.
0/4  

 شركة هارد روك 
 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة أحمد اللقطة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة محمود صالحية 

 شيكلسعر الوحدة بال 

4/4  
 مكتبة ومطبعة النهضة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

 - 0 باكو أصبع )طبي( 033طباشير ملون فئة  00
2.48 
1.8 

3.39 3.1 

02 
قلم فسفور عريض للتعليم ماركة جيدة 

 )اللون حسب الطلب(
 0.60 0.74 0.65 0.63 0 عدد

03 
 CDقلم للكتابة على الشفافيات أو على 

 )سن القلم حسب الطلب(
 1.45 1.30 - 0 عدد

3 
0.90 

 0.22 0.3 0.22 0 عدد م جاف لمرة واحدة )اللون حسب الطلب(قل 00
0.16 
0.24 
0.22 

 2.95 2.39 3 0 علبة قلم 00قلم رصاص بالمحاية علبة  00
2.80 

2 

 - 4.65 0 عدد )اللون حسب الطلب( 3.7قلم سائل  00
5 

0.85 
4.75 

 1.25 0.90 0 عدد قلم شاطب )تبكس( سن حديد نوعية جيدة 04
0.80 
1.24 

0.75 
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 الكمية الوحدة الصنف م.
0/4  

 شركة هارد روك 
 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة أحمد اللقطة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة محمود صالحية 

 شيكلسعر الوحدة بال 

4/4  
 مكتبة ومطبعة النهضة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

 1.25 1 0.85 0 عدد قلم لباد للسبورة ألوان نوعية جيدة 00
2.50 
0.90 

 1 0.6 1.35 0 عدد قلم لباد عريض ألوان نوع ممتاز 00
1 

0.80 

 0.80 0.84 0.7 - 0 عدد قلم سائل اللون حسب الطلب 07

 3.50 3.70 4 3.35 0 باللوح 73/033كرتون ورق مقوى  00

 2.60 2.90 3 2.85 0 عدد سم كرتون بدون كتابة عبري  0كالسير  02

 3.50 3.94 - 3.85 0 عدد دون كتابة عبري سم كرتون ب 0كالسير  43

 3.50 3.94 3.8 3.85 0 عدد سم كرتون بدون كتابة عبري  0كالسير  40
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 الكمية الوحدة الصنف م.
0/4  

 شركة هارد روك 
 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة أحمد اللقطة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة محمود صالحية 

 شيكلسعر الوحدة بال 

4/4  
 مكتبة ومطبعة النهضة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

 3.50 4 - - 0 عدد سم كرتون مغيط 0كالسير  40

 1.50 3 - - 0 عدد سم كرتون مغيط  0كالسير  40

 3 4.40 - - 0 عدد كالسير مشطوف كرتون  44

40 
سم شفاف طول من  0الصق نايلون عرض 

 ياردة 03- 43
 2 2.10 1.5 2.20 0 لفة

40 
متر لتجليد  03قماش بكرة  سم 0الصق 

 الكتب
 4.25 4.45 6 4.20 0 لفة

 0.25 0.35 0.35 0.30 0 لفة ياردة 00سم طول  0الصق سلوتب عرض  47

 1.15 1.70 - 1.65 0 عدد مساحة لوح أبيض بريسفكس 40
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 الكمية الوحدة الصنف م.
0/4  

 شركة هارد روك 
 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة أحمد اللقطة 

 شيكلعر الوحدة بالس 

0/4  
 شركة محمود صالحية 

 شيكلسعر الوحدة بال 

4/4  
 مكتبة ومطبعة النهضة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

 1.65 1.70 1.5 1.65 0  عدد مساحة لوح أخضر حائط )طباشير( 42

 17 23 20 17.80 0 عدد خانات( 0حامل ورق مكتب ) رف  03

 0.17 0.20 0.25 0.22 0 عدد سم  03مسطرة بالستيك  00

 6.50 8 10 6.80 0 عدد سم للسبورة مع اليد 033مسطرة خشب  00

 0.85 1 1 0.85 0 عدد سم 03مسطرة حديد  00

04 
ملقط  00ملقط للورق أسود حجم وسط 

 بالعلبة
 2.50 4.40 2.5 2.40 0 علبة

00 
أبيض أو ملون لعلبة ورق  2*2ورق 
 مكتب

 1.50 1.60 4 1.58 0 رزمة
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 الكمية الوحدة فالصن م.
0/4  

 شركة هارد روك 
 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة أحمد اللقطة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة محمود صالحية 

 شيكلسعر الوحدة بال 

4/4  
 مكتبة ومطبعة النهضة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

00 
فرخ  033ورق كربون بالستيك أزرق 

 A4فولسكاب أو 
 27 28 - 16 2 باكو

 0.053 0.0524 0.5 0.052 2 فرخ ورق فلوسكاب 07

00 

جم أبيض  03 -73ورق كمبيوتر من 
سم  00/00عادي مخرم من الجنب 

 ورقة( 0333)الكرتونة 
 115 170 - 111 2 كرتونة

 4.40 5 8 13 2 باكو ورقةA4 (033 )ورقة شهادة تقدير حجم  02

03 
 033/73جرام  003ورق برستول أبيض 

 سم
 0.64 0.70 0.90 - 2 فرخ

00 
 033/73جرام  003ورق برستول ملون 

 سم )اللون حسب الطلب(
 0.73 0.90 1.1 - 2 فرخ

 24 24.50 20 22 2 عدد براية أقالم انجل فايف تثبت بالمكتب 00
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 الكمية الوحدة الصنف م.
0/4  

 شركة هارد روك 
 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة أحمد اللقطة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة محمود صالحية 

 شيكلسعر الوحدة بال 

4/4  
 مكتبة ومطبعة النهضة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

00 
براية قلم رصاص بالستيك نوعية ممتازة 

 صغيرة
 0.15 0.20 0.25 0.15 2 عدد

 0.17 0.20 0.25 0.18 2 عدد محاية لقلم رصاص نوعية ممتازة 04

00 
 03 سم 03*00ورقة  43دفتر مسطر 

 جرام
 0.58 0.584 1.1 - 2 عدد

 1.70 2.20 2.5 1.80 2 عدد دوسية مهندس جلد مع ملقط للورق  00

 0.45 0.74 2 0.45 2 عدد مشرط بالستيك عريض للورق  07

00 
 033)الباكو  00*00مظروف ورق حجم 

 مظروف(
 54 53.90 60 54 2 باكو

 0.279 0.36 160 0.33 2 عدد A3مظاريف حجم  02
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 الكمية الوحدة لصنفا م.
0/4  

 شركة هارد روك 
 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة أحمد اللقطة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة محمود صالحية 

 شيكلسعر الوحدة بال 

4/4  
 مكتبة ومطبعة النهضة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

73 
 033)الباكو  00*00مظروف ورق حجم 

 مظروف(
 2 باكو

 
24.80 

24 24.90 24 

70 
 033)الباكو  00*04مظروف ورق حجم 

 مظروف(
 105 104.99 110 97 2 باكو

70 
سم  73/033جالتين للتغليف مقاس 

 سميك
 2.70 2.90 3 - 2 فرخ

 0.65 1 2 - 2 زجاجة اللون حسب الطلب 0سم 03حبر ختامة  70

 1.60 2 - 1.68 2 عدد 7.0*00.0بصامة حبر مقاس  74

70 
مقاسات مختلفة  جرام033مغيط فئة 

 )المقاس حسب الطلب(
 1.70 1.79 2.5 1.80 2 باكو

70 
 00مقص ورق نوع ممتاز )ال يقل عن 

 سم(
 1 1.34 2.5 1.80 2 عدد
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 الكمية الوحدة الصنف م.
0/4  

 شركة هارد روك 
 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة أحمد اللقطة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة محمود صالحية 

 شيكلر الوحدة بالسع 

4/4  
 مكتبة ومطبعة النهضة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

 7.50 8.40 9 7.50 2 عدد مقلمة مكتب بالستيك نوعية ممتازة  77

70 
مثلث خشب قائم الزاوية للسبورة 

03/23/03 
 6 8 - 6.20 2 عدد

72 
مثلث خشب قائم الزاوية للسبورة 

40/23/40 
 6 8 - 6.20 2 عدد

 6 8 - 6.20 2 عدد للسبورة مع اليد منقلة خشب 03

 6 8 - 6.20 2 عدد فرجار خشب للسبورة 00

 0.65 0.70 - - 2 عدد جرام مشبك للورق  043ملف مانيال  00

00 
 04.0*  03جرام طول  043ملف مانيال 

 سم بدون مشبك
 0.25 0.319 - - 2 عدد
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 الكمية الوحدة الصنف م.
0/4  

 شركة هارد روك 
 شيكلبال سعر الوحدة 

0/4  
 شركة أحمد اللقطة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة محمود صالحية 

 شيكلسعر الوحدة بال 

4/4  
 مكتبة ومطبعة النهضة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

04 
 04.0*  03جرام طول  043ملف مانيال 

 سم مشبك مع عالقة معدنية
 0.80 0.845 - - 0 عدد

00 
مع  2330أو  2330ملف سوبر فايل رقم 

 حامل للتعليق )حسب الطلب(
 2.20 2.90 - - 0 عدد

 0.44 0.54 0.65 0.45 0 عدد سم 00*00.0ملف نايلون وجه شفاف  00

07 
 00.0*03.0حافظة  03ملف نايلون ذو 

 سم
 1.40 1.54 1.9 1.40 0 عدد

00 
 033الباكو ) A4حافظة نايلون لورق 

 حافظة(
 5.80 5.84 6.5 - 0 باكو

02 
ورقة طول  033سكاب سجل فول

 سم00*03سم عرض  00.0*02
 5.90 6.30 5.5 - 0 عدد

23 
ورقة طول  033سجل فولسكاب 

 سم00*03سم عرض  00.0*02
 10 9.9 9 - 0 عدد
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 الكمية الوحدة الصنف م.
0/4  

 شركة هارد روك 
 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة أحمد اللقطة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 الحية شركة محمود ص

 شيكلسعر الوحدة بال 

4/4  
 مكتبة ومطبعة النهضة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

20 
ورقة طول  043سجل فولسكاب 

 سم00*03سم عرض  00.0*02
 8.50 7.9 - - 2 عدد

20 
 033سجل قرارات كبير مرقم يتكون من 

 ورقة
 28 29 - - 2 عدد

 2.50 2.45 2 - 2 ملزمة 0/00فواصل كرتون للورق  20

 2.20 2 2 - 2 ملزمة 0/00فواصل بالستيك للورق  24

 6.50 8 - - 2 عدد قاعدة أجندة مكتب 20

 1.80 2.20 - - 2 عدد 2*2حاوية ورق بالستيك لورق  20

 2 2.70 - - 2 عدد نوعية ممتازة AAAحجر بطارية  27
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 الكمية الوحدة الصنف م.
0/4  

 شركة هارد روك 
 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 أحمد اللقطة شركة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة محمود صالحية 

 شيكلسعر الوحدة بال 

4/4  
 مكتبة ومطبعة النهضة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

 2 2.70 - - 2 عدد نوعية ممتازة AAحجر بطارية  20

22 
باكو    A4بالستيك شفافيات للتجليد مقاس 

 12 14 13 - 2 باكو حبة 033

033 
فيات )حراري( لماكينات بالستيك شفا
 033التصوير فئة 

 17 29 25 17 2 باكو

 2 عدد DP 033خرامة وسط رقم  030
5.5 
27 

7.5 8.69 8 

030 
اسطوانة ضوئية للنسخ والحفظ مع الحافظة 

CD 
 0.69 0.5 - 2 عدد

0.60 
0.45 

 0.55 0.80 0.65 - 2 عدد مع الحافظة DVDاسطوانة  030

 0.12 0.19 - - 2 عدد سم 43خيط ملفات طول  034
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 الكمية الوحدة الصنف م.
0/4  

 شركة هارد روك 
 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة أحمد اللقطة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة محمود صالحية 

 شيكلسعر الوحدة بال 

4/4  
 مكتبة ومطبعة النهضة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

 1.30 1.94 - - 2 لفة جرام 73خيطان نايلون للتربيط وزن اللفة  030

030 
كجم  0.7خيط دبارة نايلون وزن اللفة من 

 كجم  0 -
 28 29.45 - - 2 لفة

 3.50 4.90 3.5 - 2 عدد ياردة) قاعدة( 70حامل سلوتب  037

 9 16 - 8 2 عدد خانة 00آلة حاسبة كاسيو او ما يعادله  030

032 
سكين مشرط معدن لمشرط بالستيك عريض 

 رشف 03فئة 
 1 1.5 1.25 1.38 2 علبة

003 
فرامة ورق + اسطوانات )تفريم طول 

 ورقة  03-00وعرض( عدد 
 - 695 - 1100 2 عدد

 50 25 35 18 2 عدد دباسة فرد يدوي  000
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 الكمية الوحدة الصنف م.
0/4  

 شركة هارد روك 
 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة أحمد اللقطة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 ة محمود صالحية شرك

 شيكلسعر الوحدة بال 

4/4  
 مكتبة ومطبعة النهضة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

 10 6 - 2.50 2 عدد دبابيس دباسة فرد 000

 6 10 - 0.70 2 عدد دبوس مالزم توجيهي 000

004 
جم  )الباكو   03أبيض  A5ورق تصوير 

 ورقة( 033
 5.80 6 - - 2 باكو 

000 
 – 073زن من و  A4ورق برستول ملون 

 ورقة( 003جم )باكو  003
 18 10 9 7.90 2 باكو

000 
 – 073وزن من  A4ورق برستول أبيض 

 ورقة( 003جم )باكو  003
 21 8.40 7.5 8.90 2 باكو

 250 300 - 0 2 كرتونة (03ورق بريل للمكفوفين )متواصل( ) فئة  007

 0.40 0.60 0.5 0.40 2 فرح ورق كريشة ملون  000
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 الكمية الوحدة فالصن م.
0/4  

 شركة هارد روك 
 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة أحمد اللقطة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة محمود صالحية 

 شيكلسعر الوحدة بال 

4/4  
 مكتبة ومطبعة النهضة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

 4.25 7 6 4.90 2 علبة ألوان قواش )ألوان متعددة( 002

 0.90 1.50 1 0.95 2 دفتر (0*0صق من األعلى )ورق نوتة ال 003

 1.15 1.44 1.25 1.28 2 حبة غالف شهادة تقدير ورقي 000

 5 6.94 7 5.50 2 حبة غالف شهادة تقدير خشبي 000

 18 14 - 2 حبة غالف شهادة تقدير هرمي 000
7.50 
13 

 5 5 - - 2 مغلف مغلف مبطن بوثولين  004

 1.60 1.59 1.9 1.60 2 دفتر بيضمسطر قطع أ  A4دفتر  000
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 الكمية الوحدة الصنف م.
0/4  

 شركة هارد روك 
 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة أحمد اللقطة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

0/4  
 شركة محمود صالحية 

 شيكلسعر الوحدة بال 

4/4  
 مكتبة ومطبعة النهضة 

 شيكلسعر الوحدة بال 

 1.10 1 1.1 1.1 2 فترد مسطر قطع أبيض  A5دفتر  000

 0.60 0.40 - - 2 حبة سم 73*  23ورق تجاليد بني  007

 0.20 0.30 40 0.25 2 حبة سم 73*  23ورق فليب شارت  000

 

 وأنهت اللجنة أعمالها بالتوقيع على المحضر ،،

 

 رئيساً        عضوًا                               عضواً                     عضواً             اً عضوًا مراقب               
 فاطمة عوض       أيمن الخالدي      جبر حجازي         أحمد حسن الشنطي     إيهاب الريس                  
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