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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 2019/ 66 عطاء رقم
 

انتاج مواد إعالمية لمبادرة التسويق  طرح عطاء حكومي تعمن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن  
 تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.إلنجازات الحكومة  لصالح وزارة اإلعالم 

فعمى الشركات ذات االختصاص والمسجمة رسميًا وترغب في المشاركة في ىذا العطاء مراجعة وزارة المالية  
في غزة خالل أوقات الدوام الرسمي مـن تل اليوا بجوار محطة فارس لمبترول ـ / اإلدارة العامة لموازم العامة 

( شيكل غير مستردة تـورد إلـى 066ت ووثائق العطاء مقابل دفع مبمغ )أجل الحصول عمى كراسة المواصفا
 خزينة وزارة المالية.

مـة المـوازم / وزارة آخر موعد لقبـول عـروض اعسـعار بـالظرم المختـوم فـي صـندوق العطـاءات بـاإلدارة العا
م وتفـتح المظـاريم  06/9609/ 60الموافـق  الثالثـاءيـوم  ن صـباح م العاشرة المالية في غـزة ىو الساعة

 .الزمان والمكانبحضور ممثمي المتناقصين في نفس 
 لجنة العطاءات المركزية

 
 مالحظة2ـ

 . أجرة اإلعالن في الصحم عمى من يرسو عميو العطاء.0
 .(عطـاء كفالة بنكية من البنك الـوطني أو سـند دفـع صـادر مـن بنـك البريـد )كتـلمين دخـوليجب إرفاق . 9

 .ثالثة شيور عمى اعقل عن كل عطاءصالحة لمدة  دوالر  1000بقيمة 
 .. تقدم اعسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب0
 . لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل اعسعار.4
 .www.mof.gov.ps. لإلطالع عمى الكراسة يرجى مراجعة موقع الوزارة 5
 9809760. لممراجعة واالستفسار ىاتم رقم 2 6
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 انشزوط انعامت 
 

 أوالً: إعذاد وتقذيم انعزوض من قبم املتناقصني:ـ
والوثائق المرفقة بدعوة العطاء بعد أن يقرأ ىذه الوثائق يعد المناقص عرضو وأسعاره عمى الجداول والنماذج  .0

ويتفيم جميع ما ورد فييا ويختم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدميا ضمن العرض كاممة عمى أن يتحمل 
 كافة النتائج المترتبة عمى عدم قيامو بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.

السعر رسوم الجمارك وأجور التحزيم والتغميم ومصاريم النقل  عمى أن يشمل بالشيكلتكتب أسعار العطاء  .9
 .والتحميل والتنزيل والتلمين وجميع الرسوم والمصاريم اعخرى

يعد المناقص عرضو مطبوعًا أو مكتوبًا بالحبر اعزرق أو اعسود فقط ويحظر المحو أو التعديل أو الشطب أو  .0
ويعاد كتابة  روضع عميو خطين متوازيين بالحبر اعحماإلضافة في العرض وكل تصحيح من ىذا القبيل ي

 الصواب بالحبر اعزرق أو اعسود ويوقع بجانبو من قبل من أجرى التصويب.

 يقدم المناقص عرضو مرفقًا بو الوثائق المطموبة مع تلمين دخول العطاء في مغمم مغمق بإحكام ويكتب عميو.4
وكذلك  66/9609لممناقصة رقم  إلنجازات الحكومة  لصالح وزارة اإلعالمانتاج مواد إعالمية لمبادرة التسويق  عطاء

اسمو وعنوانو بالكامل ورقم الياتم والفاكس ورقم صندوق البريد الخاصين بو لترسل إليو المكاتبات المتعمقة بالعطـاء 
عنوانو وعميو أن يكتب أيضًا اسم الدائرة وعميو تبميــغ اإلدارة العامة لموازم/ وزارة المالية خطيًا بلي تغيير أو تعديل في 

 التي طرحت العطاء وعنوانيا وبخالم ذلك يحق لمجنة العطاءات أن تيمل العرض المقدم منو.
يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المخصص ليذا الغرض لدى اإلدارة العامة لموازم قبل  .4

في صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديم العروض ال انتياء المدة المحددة لذلك وكل عرض ال يودع  
 .ينظر فيو ويعاد إلى مصدره مغمقاً 

يوما من  ستونيمتزم المناقص بلن يبقى العرض المقدم منو نافذ المفعول وال يجوز لو الرجوع عنو لمدة  .5
 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

 ثانيًا2 الشيادات والمستندات الرسمية المطموبة2ـ
ق المناقص مع عرضو ) خاصـة إذا كـان يشـارك عول مـرة ( الشـيادات والوثـائق المطموبـة منـو وىـي عمـى يرف  .0

 النحو التالي2
 .صورة مصدقة عن شيادة مزاولة المينة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

 .شيادة خمو طرم من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 

عمى المناقص أن يرفق بعرضو النسخة اعصمية من أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـرم بـالموازم  .9
ذا كانـت تمـك العينـات غيـر قابمـة لمنقـل  المعروضة وكذلك يقدم مع عرضو العينات المطموبة في دعوة العطاء وا 

ال يكون لم  جنة العطاءات عدم النظر بالعرض.فعميو أن يحدد مكانيا والوقت الذي يمكن رؤيتيا فيو وا 

 يحق لممناقص أن يضيم أية وثائق أو معمومات يرغب بإضافتيا ويرى أنيا ضرورية  لتوضيح عرضو. .0
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 :ثانثًا: تأميناث وضماناث انعطاء
يمتــزم المنــاقص أن يرفــق بعرضــو ســند دفــع معتمــد صــادر مــن بنــك البريــد التــابع  2تـلمين الــدخول فــي العطــاء .0

لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات أو عمى شكل كفالة أو شيك بنكي صـادر مـن بنـك يتعامـل مـع السـمطة 
أي  " كتــلمين دخــول " وال ينظــر فــي دوالر 0666بقيمــة الفمســطينية فــي غــزة وموافقــة وزارة الماليــة عمــى ذلــك 

عــرض غيــر معــزز بتــلمين دخــول العطــاء د عمــى أن تعــاد تلمينــات الــدخول فــي العطــاء إلــى مقــدمييا مـــن 
المناقصين الذي لم يحال عمييم العطاء بعد مدة أسبوعين من تاريخ آخر موعـد لتقـديم العـروضد وكـذلك لمـن 

 أحيل عمييم العطاء بعد أن يقوموا بتقديم تلمين حسن التنفيذ.
يمتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بلي جزء من بنوده بتقديم تلمين حسن التنفيذ لمعطـاء  2التنفيذتلمين حسن  .9

او كفالـة بنكيـة او  وذلـك عمـى شـكل سـند دفـع معتمـد صـادر مـن بنـك البريـدمبمـغ مقطـوع المحال عميو بقيمـة 
يوم مـن تـاريخ تبميغـو  05حسب اعصول خالل  شيك بنكي صادرة من بنك يتعامل مع السمطة الفمسطينية بغزة

بقرار إحالة العطاء عميو من قبل اإلدارة العامة لموازم عمى أن يكون ساري المفعول مـدة سـريان العقـد د ويعـاد 
تلمين حسـن التنفيـذ إلـى المتعيـد بعـد تنفيـذ كافـة االلتزامـات المترتبـة عميـو بموجـب طمـب خطـي تقدمـو الـدائرة 

 من وزارة المالية(. السندإلفراج عن التلمين )حيث يتم إصدار شيك بقيمة المستفيدة لإلدارة العامة لموازم با
 

% وفق تقذيز جلنت انعطاءاث املزكشيت حيق نىسارة 05خامسا : يف حال اخنفاض االسعار أكثز من 
 .املانيت انهاء انتعاقذ أو إعادة اننظز يف األسعار

 
 

 : فتح انعطاءاث وتقييمها:سادساً 
يشـكل مـدير عـام المـوازم العامـة لجنـة فـتح مظـاريم العطـاء وتقـوم ىـذه المجنـة بفـتح  :المظـاريملجنة فـتح  -0

العطــاءات بحضــور المناقصــين أو ممثمــييم فــي الزمــان والمكــان المحــددين فــي دعــوة العطــاء بعــد اتخــاذ اإلجــراءات 
 -التالية2

ــتح مظروفــو يضــع - أ ــل عطــاء يف ــتح المظــاريم وك ــي محضــر ف ــات عــدد المظــاريم ف ــة عميــو  إثب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               رئــيس المجن
 وعمى مظروفو رقمًا مسمساًل عمى ىيئة كسر اعتيادي بسطو رقم العطاء ومقامو عدد العطاءات الواردة.

ثبات عددىا.  - ب  ترقيم اعوراق المرفقة مع العطاء وا 

المناقصـين  قراءة اسم مقدم العطاء واعسعار وقيمة التلمين االبتدائي المقدم مـن كـل منـاقص وذلـك بحضـور  - ت
 أو ممثمييم.

التوقيع من رئـيس المجنـة وجميـع اععضـاء الحاضـرين عمـى العطـاء ومظروفـو وكـل ورقـة مـن أوراقـو وكـذلك  - ث
 عمى محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

يحــدد مــدير عــام المــوازم العامــة اعشــخاص أو الجيــات الــذين تتكــون مــنيم  :لجنــة دراســة وتقيــيم العــروض -9
المجنة الفنية التي تقـوم بدراسـة العـروض مـن النـواحي الفنيـة والماليـة والقانونيـة وتقـدم توصـياتيا المناسـبة لمجنـة 

 -العطاءات المركزية بعد أخذ المعايير التالية في االعتبار2
 ال ينظر في أي عرض غير معزز بتلمين دخول العطاء.  - أ
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عـايير الفنيـة وفقـًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـى جـدول تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد الم   - ب
يعد ليذه الغايةد وتخضع كافة العـروض لـنفس المعـايير مـن حيـث التـزام المنـاقص بعرضـو بمواصـفات وشـروط 

 دعوة العطاء.

ء يؤخــذ بعــين االعتبــار كفــاءة المنــاقص مــن النــاحيتين الماليــة والفنيــة ومقدرتــو عمــى الوفــاء بالتزامــات العطــا  - ت
وسمعتو التجارية والتسييالت التي يقدميا أو الخدمـة التـي يوفرىـا وقطـع الغيـار وورش الصـيانة و كـذلك كونـو 
وكيـــل أو مـــوزع لوكيـــل أو تـــاجرد ولمجنـــة اســـتبعاد عـــرض المنـــاقص الـــذي ال تتـــوفر فيـــو كـــل أو بعـــض ىـــذه 

 المتطمبات.

 ى تتم دراسة العروض المقدمة.تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص اعسعار ثم الذي يميو حت  - ث

إذا تــوافرت فــي العــرض كافــة الشــروط والمواصــفات والجــودة توصــي المجنــة الفنيــة باإلحالــة عمــى مقــدم أرخــص  - ج
اعسعار و من حق المجنة الفنية أن توصـي بالترسـية عمـى أكثـر مـن مـورد لمصـنم الواحـد بـالرغم مـن اخـتالم 

 اعسعار.

لعرض الذي يتضمن أرخص اعسعار تنتقـل الدراسـة إلـى العـرض الـذي يميـو في حالة عدم توافر المتطمبات في ا - ح
بالسعر إلى أن تصل إلى العـرض الـذي تتـوافر فيـو المتطمبـات لإلحالـة عمـى أن تبـين أسـباب اسـتبعاد العـروض 

 اعرخص بشكل واضح.

ــذي يتضــمن  - خ ــاقص ال ــة يفضــل المن ــزات إذا تســاوت المواصــفات واعســعار والشــروط والجــودة المطموب عرضــو مي
إضـافية ثـم المقـدم لممنتجــات المحميـةد ثـم المنـاقص المقــيم بفمسـطين بصـورة دائمـةد ثــم مـدة التسـميم اعقــل إذا 

 كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 :ـسابعًا:ـ انتشاماث املتعهذ أو املىرد
قــرار اإلحالــة وتوقيــع االتفاقيــة ومــا عمــى المتعيــد الــذي أحيــل عميــو العطــاء اســتكمال إجــراءات العقــد الخــاص ب .0

 يمحقيا من أوراق ومستندات بما فييا )أوامر الشراء(.
 من تاريخ استالمو عمر التوريد. شيريمتزم المتعيد بالتوريد خالل  .9

ال يجوز لممتعيد أن يتنـازل عي شـخص آخـر عـن كـل أو أي جـزء مـن العقـد دون الحصـول عمـى  إذن خطـي  .0
 أحالت العطاء.من لجنة العطاءات التي 

ال يحق لممناقص أو المـورد الرجـوع عمـى لجنـة العطـاءات بـلي خسـارة أو ضـرر ناشـم عـن تقـديم عرضـو فـي  .4
حالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إلييا أو إذا لم تحل العطاء عمى مقدم أقـل اعسـعار أو إذا 

 حمة دون ذكر اعسباب.ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مر 

يمتزم المورد بتسميم الموازم وفقـًا لممواصـفات والشـروط المتفـق عمييـا والـواردة فـي قـرار اإلحالـة وكـذلك العينـات  .5
 المعتمدة والمذكورة فيو.

 ا:ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذم قيامه به:ـسابع
إذا تلخر المتعيد عن توريد ما التزم بو في الموعد المحدد في العقد يحق لمدير عام  :فرض غرامة مالية .0

%( من قيمة الموازم التي تلخر في توريدىا عـن كـل 0دائرة الموازم العامة أن يفرض غرامة مالية ال تقل عن )
حوال عمى المتعيد تقـديم أسبوع تلخير إال إذا تبين أن التلخير في التوريد ناجم عن قوة قاىرة د وفي جميع اع
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إشعار خطي وفوري إلى الجية المختصة بالظروم واعسباب التي أدت إلى التلخير في التوريـد أو منعتـو مـن 
 ذلك وتقديم ما يثبت ذلك.

إذا نكل المتعيد عـن تنفيـذ التزاماتـو بمـا فيـو التزامـو بالتوريـد أو قصـر فـي  :الشراء عمى حساب المتعيد .9
ير عــام دائــرة المــوازم العامــة إصــدار القــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بيــا المتعيــد بــنفس ذلــك أو تــلخر يحــق لمــد

الخصــائص والمواصــفات مــن أي مصــدر آخــر عمــى حســاب ىــذا المتعيــد ونفقتــو مــع تحميمــو فــروق اعســعار 
زم العامـة والنفقات اإلضافية وأية خسائر أو مصاريم أو عطل أو ضرر يمحق بالدائرة المستفيدة أو دائرة الموا

 دون الحاجة إلى أي إنذار وال يحق لممتعيد االعتراض عمى ذلك.
وىنا يحق لمجنة العطـاءات التـي  :استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماتو أو إلغاء العقد المبرم معو .0

المتعيـد أو أحالت العطاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المتعيد بما في ذلك مصادرة قيمة التلمين المقدم من 
 أي جزء منو بشكل يتناسب مع قيمة الموازم غير الموردة ويعتبر المبمغ في ىذه الحالة إيرادًا لمخزينة العامة.

وفي جميع اعحوال يحق لدائرة الموازم العامة تحصيل اعموال المستحقة ليا فـي ذمـة المنـاقص أو المـورد  .4
الـــوزارات والييئـــات والمؤسســـات الحكوميـــة أو مـــن مـــن اعمـــوال المســـتحقة لـــذلك المنـــاقص أو المـــورد لـــدى 

 كفاالتيم.

 

 -ًا: حم اخلالفاث:ثامن
في حال حدوث أي خالم ينشل عن تفسير أي بند من البنود السابقة أو مـن بنـود العقـد فيـتم حمـو وديـًا   - أ

 بالتفاوض.

يتعمـق بالعقـد يومًا من بدء مفاوضتيما لموصول إلى حل حول أي خـالم  06إذا لم يتمكن الطرفان خالل  - ب
يحق عي من الطرفين حل الخالم بـالمجوء إلـى المحكمـة المختصـة وتطبيـق القـوانين واعنظمـة المعمـول بيـا 

 في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بيذا الشلن.

  
 شزوط متفزقت:ـ ا:تاسع

أو بواسـطة غيــره بطريــق إذا اسـتعمل المنــاقص الغـش أو التالعــب فــي معاممتـو أو ثبــت عميـو أنــو شــرع أو قـام بنفســو  .0
مباشر أو غير مباشر عمى رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السمطة أو عمى التواطؤ معو إضرارًا بالمصمحة يمغي عقده 
في الحال ويصـادر التـلمين مـع عـدم اإلخـالل بحـق الـوزارة المطالبـة بالتعويضـات المترتبـة عمـى ذلـك فضـاًل عـن شـطب 

و بالــدخول فــي مناقصــات لمســمطة الوطنيــة الفمســطينية ىــذا فضــاًل عــن اتخــاذ اســمو مــن بــين المناقصــين وال يســمح لــ
 اإلجراءات القضائية ضده عند االقتضاء.

ــغ  .9 ــة العطــاءات إلغــاء التعاقــد معــو دون المجــوء لمقضــاء وكــذلك مصــادرة مبم إذا أفمــس المنــاقص أو المــورد يحــق لمجن
 التلمين كإيراد عام لمخزينة العامة.

و المــورد جــاز إلغــاء العقــد  المبــرم معــو أو مــا تبقــى منــو  بتوجيــو كتــاب لمورثــة يفيــد بــذلك دون إذا تــوفى المنــاقص أ .0
 الحاجة إلى استصدار حكم قضائي يقضي بذلك مع رد مبمغ التلمين في ىذه الحالة.
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 انشـــزوط اخلاصـــت 
 

 التي تم االتفاق عمييا.ىا في حال مخالفتيا لممواصفات  رفض أي مادة كاممة أو أي جزء من لموزارةيحق  .0
يتم استالم المواد الموردة من قبل لجنة االستالم مختصة ومشكمة ليذا الغرض وفقًا لممواصـفات والشـروط العامـة  .9

جـراء  والخاصة لمتعاقد الواردة في دعوة العطاء وقرار اإلحالة وأمر التوريد والعينات المعتمدة والتـي يـتم فحصـيا وا 
التي تحددىا الجية المستفيدة أو لجنة االستالم بموجـب لجـان فنيـة تشـكل ليـذا الغـرض التجارب عمييا بالطريقة 

لمعرفة مـدي مطابقتيـا لممواصـفات المطموبـة ويجـب كـذلك إرفـاق الشـيادات الصـحية والمخبريـة الالزمـة مـن قبـل 
 عند كل توريد. في اعلم حسب المادة الموردة وبناء عمي طمب من المختبر 9-0المورد وتؤخذ العينات بنسبة 

ــ .0 مــن تــاريخ اغــالق  المــورد العمــم بــلن مــا يقدمــو مــن عــرض ســعر ســاري المفعــول لمــدة ســتين يومــاً  ىيجــب عم
 المناقصة.

بغـزة او الجيـة التـي تحـددىا الـوزارة طبقـا لمشـروط والمواصـفات الـواردة   المسـتمزماتبتوريـد عمي المورد االلتـزام  .4
والتنزيــل ومــا يترتــب عمــي عمميــات التوريــد مــن نفقــات بالغــة مــا بمغــت او فــي المناقصــة متضــمنا النقــل والتحميــل 

 مصاريم عمي نفقتو الخاصة.

 لمـوزارةو سوم يتم ترسـية أصـنام المناقصـة بالتجزئـة عمـي أسـاس أقـل اعسـعار والمطـابق لممواصـفات المطموبـة  .5
ة المتعاقد عمييـا لمجـرد إشـعار % من إجمالي الكمي95الحق في زيادة الكميات المتعاقد عمييا أو خفضيا بنسبة 

المورد برغبتيا في ذلك وبنفس شروط ومواصفات وأسعار التوريد الواردة في العقد لكـل أو بعـض اعصـنام خـالل 
 فترة التعاقد.

 لمضريبة المضافة ما لم يرد نص خالم ذلك. شاملو في جميع اعحوال تكون عروض اعسعار بالشيكل الجديد  .6

في حال مخالفة المورد لكل أو بعض شروط التعاقـد أو فـي حـال امتناعـو أو عرقمتـو لمتوريـد بمـا يمـس بمصـمحة  .7
أو يعرض مصالحيا لمضرر يحق لوزارة المالية مصادرة كفالة حسـن التنفيـذ والرجـوع عميـو بـالتعويض عـن  الوزارة

تـي يتخمــم المـورد عــن توفيرىـا مــن كـل عطــل أو ضـرر لحــق بيـا كمــا أن ليـا الحــق فـي الحصــول عمـي المــواد ال
لغــاء التعاقــد مــع ودفــع فــروق  المــورد الــذي يميــو فــي الســعر او الشــراء بــالطرق التــي تراىــا محققــة لمصــمحتيا وا 

% مصاريم إدارية من ضمانتو البنكية وليس لممـورد الـذي خـالم أي شـرط مـن شـروط 06اعسعار مضافًا إلييا 
لتوريـد الحــق فـي المطالبـة بليـة تعويضــات أو المطالبـة باسـترداد كفالــة التعاقـد أو تخمـم عـن أو عرقــل عمميـات ا

حسن التنفيذ أو المطالبة بفروق اعسعار إذا تمكنت الوزارة من تـوفير تمـك المـواد بسـعر أقـل مـن سـعر المناقصـة 
خصـم أي  الذي تم التعاقد بموجبو وفي حال عدم كفاية الضمانة لتغطيـة فـروق اعسـعار لـوزارة الماليـة الحـق فـي

 مبالغ تتبقي من مستحقاتو لدييا.

يكون الدفع المورد لقاء ما قام بتوريده من مواد طبقًا لمشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة خـالل ثالثـون يومـًا  .8
مـن تـاريخ تقـديم الفـواتير واعوراق الدالـة عمـي تمــام وحسـن التوريـد طبقـًا لمشـروط والمواصـفات الـواردة بصــحيفة 

 مواصفات .الشروط وال

.يحــــــق لمجنــــــة العطــــــاءات تمديــــــد العطــــــاء عــــــن المــــــدة المحــــــددة لــــــو بمــــــا يتناســــــب والمصــــــمحة العامــــــة .9
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 انكمياث واألسعارجذول 

 الكمية الوحدة الصنـــــــــماســـــــــم  رقم
سعر الوحدة 

 دوالربال
 مالحظات

1 

  فيمم قصير حول عمل وانجازات  00انتاج عدد
 الوزارات والمؤسسات الحكومية .

  حمقة من برنامج تمفزيوني )من أروقة  00إنتاج عدد
 الوزارات(.

  برومو فيديو حول مواضيع حكومية  00إنتاج عدد 

   066 عدد

  السعر االجمالي بالدوالر 

 مالحظة: 
  الموضوعات التي تتعمق باإلنتاجات من اختيار الوزارة وتحددىا الحقًا عند االنتياء من العطاء. جودة عالية

. استخدام كاميرات ذات جودة عالية في التصوير. استخدام إضاءة ممتازةد واستخدام وحدات Full HDلممواد 
مناسبة لمقاءات والمقابالت. استخدام طائرة تصوير في بعض المشاىد لإلنتاج صوت السمكية "رقبة ويد" 

المطموبة. استالم المواد جاىزة لمبث. العرض المقدم شاماًل لطواقم التصوير والتنقالت والمونتاج بلحدث البرامج. 
تابعة التفاصيل مع يتم ترشيح موظم/ من وزارة اإلعالم المكتب اإلعالمي الحكومي في حالة إرساء العطاء لم

 الشركة.
  0010111010لممراجعة واالستفسار االتصال عمى اعخ رامي الغرباوي جوال رقم . 
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشام

 

ــــ صفـي م ممـ عن  ـر   ـر ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىوةـر رقــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموقع أدناه ــــ 
 ــــــ صال ــالم:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــر  ـــروط  امـــر  9609/ 76 ا ورد صو ـــاال الءطـــار المطـــرو  رقــــقـــرأت و ييمـــت  ا ـــر مـــصـــيننم  .0
 .وافياتوخافر وموافيات وأل ـز ال زاما قانونةان ص لك ال روط والم

ةومـا  سـ ةر ما أل ـز صير ةصقى الءرض المقدـ منم ساري الميءـو  و  ةوـوز لـم الروـوه  نـو لمـد  . 9
 .مر  ارةخ آخر مو د ل قدةـ الءروض

مـر   طلصيـا ةـ ـ و ذلك أل ــز ص ورةـد انفـنال المةالـر  لـى صمووـا الءطـار المـذ ور أ ـعه وال ـم. 3
ال ورةـد  لـى أر   ـور  لـك  أوامـراسـ عـ  وقةـع الءقـد و  وذلـكن مـر  ـارةخ  ع ـةر ةومـاخـع   الـوزار قص  

 انفنال المورد  مر قصلم و قان للموافيات وال روط المنفوص  لةيا  م ىذا الءطار.
 وىذا إقرار و ءيد منم صذلك أقر وأل ـز ص   ما ورد صو دور أي ضغط أو إ راه .     
 
 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص 2ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغل المرخص 2ـــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان 2ــــــــــــــــــ

 ـــــــــــرقـم الجوال 2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2ـــــــــــــــــــرقـم الياتـم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس 2 ــــــــــــــــــ
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