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 السمطة الوطنية الفمسطينية

 اإلدارة العامة لمواـز العامة -الماليةوزارة 
 لجنة العطاءات المركزية

 2017 / 61 عطاء رقـ
لممستشػػفيات  النظافػػةلتقػػديـ مػػدمات الماليػػة / لجنػػة العطػػػػاءات المركػػػػزية عػػف طػػػػرح عطػػػػاء تعمػػف وزارة 

لمشػػػروط والمواصػػػفات لصػػػالز وزارة الصػػػعةً ت عػػػًا اوداريػػػة الممتمفػػػة  ومراكػػػز الرعايػػػة اووليػػػة والمراكػػػز
التػػا لػػػدي ا و فعمػػا الشػػركات اات اومتصػػػاص والمسػػجمة رسػػميًا   الموضػػعة فػػا كراسػػة وولػػػا ؽ العطػػاء

وترغػػب فػػا المشػػاركة فػػا اػػاا العطػػاء مراجعػػة وزارة الماليػػة /  لتقػػديـ المدمػػةالفنيػػة  الماديػػة و اإلمكانػػات
اإلدارة العامػػة لمػػواـز العامةػػػ الرمػػاؿ  ػػرج الوليػػد الطػػا ؽ ا رضػػا  ػػالقرب مػػف إشػػارة مػػرور الطيػػراف فػػا غػػزة 

( مػػ ؿ أوقػػات الػػدواـ الرسػػما مػػف أجػػؿ العصػػوؿ عمػػا كراسػػة المواصػػفات وولػػا ؽ 4غػػرب  ػػرج الظػػافر  
 غير مستردة تورد إلا مزينة وزارة المالية. ( شيكؿ033 م مغ العطاء مقا ؿ دفع 

/ وزارة  آمػر موعػد لق ػوؿ عػػروض ا سػعار  ػالظرؼ الممتػػـو فػا صػندوؽ العطػػاءات  ػاإلدارة العامػة المػػواـز
وتفػػػتز   31/06/1362الموافػػػؽ  الل لػػػاءعشػػػر مػػػف ظ ػػػر يػػػـو  العاديػػػةالماليػػػة فػػػا غػػػػزة اػػػو السػػػاعة 

                                                .مناقصيف فا نفس الزماف والمكاف لالمظاريؼ  عضور مملما ا
 م عظة:ػ

 . أجرة اإلع ف فا الصعؼ عما مف يرسو عميه العطاء.6
. يجػػػػػػػب إرفػػػػػػػاؽ كفالػػػػػػػة  نكيػػػػػػػة أو شػػػػػػػيؾ  نكػػػػػػػا صػػػػػػػادر مػػػػػػػف ال نػػػػػػػؾ الػػػػػػػوطنا اإلسػػػػػػػ ما 1

أو سػػػػػػػػند دفػػػػػػػػع مػػػػػػػػف  نػػػػػػػػؾ ال ريػػػػػػػػد التػػػػػػػػا ع لػػػػػػػػوزارة اوتصػػػػػػػػاوت وتكنولوجيػػػػػػػػا المعمومػػػػػػػػات 
يومػػػػػػػػػػًا مػػػػػػػػػػف آمػػػػػػػػػػر موعػػػػػػػػػػد لتقػػػػػػػػػػديـ  03سػػػػػػػػػػاري المفعػػػػػػػػػػوؿ لمػػػػػػػػػػدة  $0333 م مػػػػػػػػػػغ 
 العروض.

 ا ب.. تقدـ ا سعار  الشيكؿ وتشمؿ جميع أنواع الرسـو والضر 0
 . لجنة العطاءات غير ممزمة  ق وؿ أقؿ ا سعار.4
 .اإلدارة العامة لمواـز غير مس ولة عف أي م مغ نقدي يرفؽ مع العطاء.0
 1314013 -1311443. لممراجعة واوستفسار ااتؼ رقـ : 1
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 الشروط العامة
 

 :ـالمناقصينأوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل 

عمػػػا الجػػػداوؿ والنمػػػااج والولػػػا ؽ المرفقػػػة  ػػػدعوة العطػػػاء  عػػػد أف  يعػػػد المنػػػاقص عرضػػػه وأسػػػعار  .6
يقػػػرأ اػػػا  الولػػػا ؽ ويػػػتف ـ جميػػػع مػػػا ورد في ػػػا ويمػػػتـ ويوقػػػع كافػػػة ولػػػا ؽ دعػػػوة العطػػػاء ويقػػػدم ا 
ضػػػػػمف العػػػػػرض كاممػػػػػة عمػػػػػا أف يتعمػػػػػؿ كافػػػػػة النتػػػػػا   المترت ػػػػػة عمػػػػػا عػػػػػدـ قيامػػػػػه  التػػػػػدقيؽ 

 واوستكماؿ  صورة صعيعة.

اء  الشػػػيكؿ عمػػػا أف يشػػػمؿ السػػػعر رسػػػـو الجمػػػارؾ ومصػػػاريؼ النقػػػؿ والتعميػػػؿ تكتػػػب أسػػػعار العطػػػ .1
 والتنزيؿ والتأميف وجميع الرسـو والمصاريؼ ا مرى.

 وعمػػػػػا  نفسػػػػػه يعصػػػػػؿ وأف  ػػػػػه المعيطػػػػػة وا مػػػػػاكف ا عمػػػػػاؿ موقػػػػػع  زيػػػػػارة المتنػػػػػاقص ينصػػػػػز .0
 عمػػػا لمتعاقػػػد أو عطا ػػػه إلعػػػداد الضػػػرورية المعمومػػػات كػػػؿ عمػػػا الماصػػػة ومماطرتػػػه مسػػػ وليته

 العطاء  مقدـ الماصة النفقة عما الموقع زيارة تكاليؼ وتكوف المطمو ة ا عماؿ تنفيا

يعػػػػػد المنػػػػػاقص عرضػػػػػه مط وعػػػػػًا أو مكتو ػػػػػًا  ػػػػػالع ر ا زرؽ أو ا سػػػػػود فقػػػػػط ويعظػػػػػر المعػػػػػو أو  .4
التعػػػديؿ أو الشػػػطب أو اإلضػػػافة فػػػا العػػػرض وكػػػؿ تصػػػعيز مػػػف اػػػاا الق يػػػؿ يوضػػػع عميػػػه مطػػػيف 

ويعػػػػاد كتا ػػػػة الصػػػػواب  ػػػػالع ر ا زرؽ أو ا سػػػػود ويوقػػػػع  جان ػػػػه مػػػػف  ر ػػػػالع ر ا عمػػػػمتػػػػوازييف 
 ق ؿ مف أجرى التصويب.

مػػػع تػػػأميف دمػػػوؿ العطػػػاء فػػػا م مػػػؼ م مػػػؽ  الولػػػا ؽ المطمو ػػػةيقػػػدـ المنػػػاقص عرضػػػه مرفقػػػًا  ػػػه  .0
مػػػػدمات النظافػػػػة فػػػػا المستشػػػػفيات ومراكػػػػز الرعايػػػػة اووليػػػػة عطػػػػػػاء تقػػػػديـ  إعكػػػػاـ ويكتػػػػب عميػػػػه 

وكػػػػالؾ اسػػػػمه وعنوانػػػػه  الكامػػػػؿ  61/2017رقػػػػـ  لصػػػػالز وزارة الصػػػػعةالمراكزاوداريػػػػة الممتمفػػػػة و 
ورقػػػػـ ال ػػػػاتؼ والفػػػػاكس ورقػػػػـ صػػػػندوؽ ال ريػػػػد الماصػػػػيف  ػػػػه لترسػػػػؿ إليػػػػه المكات ػػػػات المتعمقػػػػة 
 العطػػػػػػاء وعميػػػػػه ت ميػػػػػػػغ اإلدارة العامػػػػػة لمػػػػػواـز / وزارة الماليػػػػػة مطيػػػػػًا  ػػػػػأي ت ييػػػػػر أو تعػػػػػديؿ فػػػػػا 

ان ػػػػا و مػػػػ ؼ الػػػػؾ يعػػػػؽ عنوانػػػػه وعميػػػػه أف يكتػػػػب أيضػػػػًا اسػػػػـ الػػػػدا رة التػػػػا طرعػػػػت العطػػػػاء وعنو 
 لمجنة العطاءات أف ت مؿ العرض المقدـ منه.

 أو يتقدـ متقدـ وأي شركات اتعاد فا كشريؾ أو  اسمه سواء فقط واعد عطاء  تقديـ لممناقص يسمز .1
 سمز التا ةالمرادف العروض  م ؼ أو ال اطف مف كمقاوؿ التقدـ  م ؼ  عطاء مف أكلر فا يشترؾ

 (.في ا شارؾ أو قدم ا التا العروض جميع است عاد سيتـ  ط م ا تـ أو   ا

 انا  رقيا   رقيا أو كتا ة العمؿ رب إمطار فعميه إيضاعات أية طمب فا معتمؿ متناقص أي رغب إاا .2
 رب يستجيب وسوؼ العطاءات لتقديـ الدعوة فا الموضز عنوانه عما (والفاكس التمكس تتضمف
 مستندات  شراء قاموا مف جميع إلا العمؿ رب رد مف صورة إرساؿ يتـ وسوؼ استيضاح  ي العمؿ

  مصدر  اكر دوف اإليضاح ل اا وصفا متضمنة العطاء  (كراسة 



 

4 
 

يػػػػودع العػػػػرض مػػػػف ق ػػػػؿ المنػػػػاقص فػػػػا صػػػػندوؽ العطػػػػاءات الممصػػػػص ل ػػػػاا ال ػػػػرض لػػػػدى  .3
الرمػػػاؿ  ػػػرج الوليػػػد الطػػػا ؽ ا رضػػػا  ػػػالقرب مػػػف إشػػػارة مػػػرور الطيػػػراف -اإلدارة العامػػػة لمػػػواـز 

ق ػػػػؿ انت ػػػػاء المػػػػدة المعػػػػددة ( مػػػػ ؿ أوقػػػػات الػػػػدواـ الرسػػػػما 4فػػػػا غػػػػزة غػػػػرب  ػػػػرج الظػػػػافر  
لػػػػالؾ وكػػػػؿ عػػػػرض و يػػػػودع  فػػػػا صػػػػندوؽ العطػػػػاءات ق ػػػػؿ آمػػػػر موعػػػػد لتقػػػػديـ العػػػػروض و 

 ينظر فيه ويعاد إلا مصدر  م مقًا .

يػـو  43أف ي قا العرض المقدـ منه نافا المفعوؿ وو يجوز له الرجوع عنػه لمػدة يمتـز المناقص   .4
 مف تاريخ آمر موعد لتقديـ العروض.

 المعػدد التػاريخ ق ػؿ والػؾ ل ا م عؽ  إصدار العطاء مستندات فا يعدؿ أف العمؿ لرب يمكف .63
 اػػاا إرسػػاؿ وسػػيتـ العطػاء مسػػتندات مػػف يتجػػزأ و جػػزء يعت ػر يصػػدر ممعػػؽ يوا العطػػاءات لتقػديـ
 تػػـ مػػف وعمػػا( العطػػاء كراسػػة  مسػػتندات  شػػراء قػػاموا مػػف جميػػع إلػػا  رقيػػا أو كتا ػػة أمػػا الممعػػؽ
 اف يقػـو  العمػؿ ربوعمػا  .العمػؿ رب إلػا  رقيػا لمممعػؽ اسػت م ـ يؤكػدوا أف إلػي ـ الممعػؽ إرساؿ
 المعقػوؿ الوقػت المعػتـ المتناقصػيف إعطػاء أجؿ مف الضرورة عسب العطاءات تقديـ تاريخ  تأجيؿ
 . لعطاءات ـ إعداداـ عند اوعت ار فا الممعؽ  ما

 :ػالتاايؿ( معايير  لانيًا: الش ادات والمستندات الرسمية المطمو ة
واا الش ادات والولا ؽ المطمو ة  يرفؽ المناقص مع عرضه   ماصة إاا كاف يشارؾ  وؿ مرة (  .6

 عما النعو التالا:
وكػػػالؾ السػػػيرة الااتيػػػة لمشػػػركة  مػػػا في ػػػا اوسػػػـ صػػػورة مصػػػدقة عػػػف شػػػ ادة مزاولػػػة الم نػػػة  -6

 الرسما المعتمد لمشركة.

   نوع الشركة عسب السجؿ التجاري(. رمصة العرؼ والم ف لمشركة -1
 القػػػػػانونا ومكػػػػػاف وضػػػػػع اولػػػػػا ؽ تكػػػػػويف الشػػػػػركة و (السػػػػػجؿ التجػػػػػاري أو الصػػػػػناعا لمشػػػػػركة -0

 ممزمػػػا يكػػػوف عتػػػا العطػػػاء  توقيػػػع لممفػػػوض رسػػػما وتوكيػػػؿ عمال ػػػا  الر يسػػػا والمركػػػز تسػػػجيم ا
 (.العطاء لمقدـ
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 : اف وجد( ش ادة انتماء الشركة وي مف التجمعات الم نية او العمالية فا فمسطيف -4

 

 م عظات ف ة العضوية تاريخ العضوية الج ة ـ
6     
1     
0     
 .ا ميرة الممس السنوات مف كؿ م ؿ منفاة مشا  ة  عماؿ الكما العجـ قيمة -0

 ا ميػػػرة الممػػػس السػػػنوات مػػػف سػػػنة لكػػػؿ والعجػػػـ الط يعػػػة فػػػا الممالمػػػة ا عمػػػاؿ فػػػا الم ػػػرة -1
 ج ػػػػػات عكوميػػػػػة او غيػػػػػر  العمػػػػػ ء وأسػػػػػماء التعاقديػػػػػة واولتزامػػػػػات الجاريػػػػػة ا عمػػػػػاؿ وتفاصػػػػػيؿ
 :التعاقدات تمؾ عف ال يانات مف لمزيد إلي ـ الرجوع يمكف الايفعكومية( 

القيمة اوجمالية  مدة تنفيا المشروع ج ة التعاقد اسـ المشروع ـ
 م عظات  الدوور

6      
1      
0      
4      
 

 ال يكؿ التنظيما لمشركة   توضيز الوظا ؼ الر يسية والمساندة(. -2

 والفنيػػػػػػيف الموقػػػػػػع إلدارة والمسػػػػػػانديف الر يسػػػػػػييف لألفػػػػػػراد والمػػػػػػؤا ت الم ػػػػػػرةادراج اسػػػػػػماء و  -3
 :  العقد لتنفيا المقترعيف

 فترة العمؿ الم رة المؤاؿ العمما اوسـ ـ
  ج ة العمؿ المسما   6
1      
0      
4      

 

 العصػػػػوؿ إمكانيػػػػة يل ػػػت مػػػػا ملػػػػؿ  العقػػػد اػػػػاا لتنفيػػػػا كػػػاؼ عػػػػاـ مػػػػاؿ رأس تػػػوافر يل ػػػػت مػػػا  -4
 :(أمرى مالية موارد وتوافر  - اعتمادات_  اعتماد عما

  الماؿ المدفوع لمشركةراس 

 قيمة اوصوؿ اللايتة لمشركة 
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  عجـ التدفقات النقدية الواردو والصادرة لمشركة 

 تعاقديػػػػة التزامػػػػات أي  مػػػػ ؼ صػػػػافية ا تمانيػػػػة تسػػػػ ي ت أو/و سػػػػا مة نقديػػػػة أصػػػػوؿ 
 عػػػف تقػػػؿ و العقػػػد اػػػاا عسػػػب دفع ػػػا واجػػػب مقدمػػػة دفعػػػات أي متضػػػمنة وغيػػػر أمػػػرى
 .العطاء  يانات فا المعدد الرقـ

 )المراجع ال نكية والتجارية المورديف الايف تـ التعامؿ مع ـ: 

 

 مس وؿ فا ال نؾ يتـ الرجوع اليه عند العاجة رقـ ااتؼ ال نؾ عنواف ال نؾ اسـ ال نؾ ـ
6     
1     
0     

  المورديف الايف تـ التعامؿ مع ـ( المراجع التجارية
 مس وؿ يتـ الرجوع اليه عند العاجة / جواؿ رقـ ااتؼ عنواف المورد اسـ المورد ـ
6     
1     
0     
 فػػػػا العطػػػػاء  يانػػػػات فػػػػا والموجػػػػودة الضػػػػرورية المعػػػػدات عمػػػػا العصػػػػوؿ  شػػػػأف اوقتراعػػػػات -63

 (.الخ....... التأجير أو  الشراء أما  المناسب الوقت

 العجػػػـ عيػػػث مػػػف مشػػػا  ة أعمػػػاؿ فػػػا ا قػػػؿ عمػػػا سػػػنوات ممػػػس م ػػػرة او لممشػػػروع مػػػدير -66
 .لمشروع كمدير ا قؿ عما سنوات  ل ث من ا والط يعة

 ش ادة ممو طرؼ مف دا رة ضري ة الدمؿ وضري ة القيمة المضافة. -61

يعػػػػػؽ لممنػػػػػاقص أف يضػػػػػيؼ أيػػػػػة ولػػػػػا ؽ أو معمومػػػػػات يرغػػػػػب  إضػػػػػافت ا ويػػػػػرى أن ػػػػػا ضػػػػػرورية   .1
 لتوضيز عرضه.

 عقوؽ جميع فاف العالة اا  وفا وعقه  تعميمات العطاءات تقديـ فترة يمد أف العمؿ لرب يجوز .0
 د.الجدي الموعد إلا تمتد العطاءات ومقدما العمؿ رب والتزامات

 سػػػػػرياف فتػػػػرة مػػػػد العطػػػػاءات مقػػػػدما مػػػػف يطمػػػػػب أف العمػػػػؿ لػػػػرب يجػػػػوز اسػػػػتلنا ية عػػػػاوت فػػػػا .4
 أو كتا ػػػػة العطػػػػاءات مقػػػػدما رد وكػػػػالؾ الطمػػػػب اػػػػاا يكػػػػوف أف ويجػػػػب إضػػػػافية لمػػػػدة عطػػػػاءات ـ

 ق ػػوؿ عالػػة وفػػا عطا ػػه تػػأميف يفقػػد أف دوف الطمػػب اػػاا يػػرفض أف العطػػاء لمقػػدـ ويجػػوز  رقيػػا
 سػػػيكوف ولكػػػف عطا ػػػه  تعػػػديؿ يقػػػـو أف لػػػه يسػػػمز أو منػػػه يطمػػػب فمػػػف الطمػػػب ل ػػػاا العطػػػاء مقػػػدـ

 .المطمو ة  المدة عطا ه تأميف سرياف فترة مد او منه المطموب
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 يجوز وو  المعدد العطاءات لتقديـ موعد آمر ق ؿ كتا ا  إمطار سع ه أو تعديمه العطاء لمقدـ يمكف .0
 .العطاءات لتقديـ موعد آمر  عد عطاء أي تعديؿ

 أو أصػػػ  العطػػػاء مػػػع المفػػػض اػػػاا  تقػػػديـ أمػػػا عطػػػاءات ـ لسػػػعر تمفػػػيض تقػػػديـ لممناقصػػػيف يمكػػػف .1
 السا ؽ لم ند ط قا الم يف العطاء تعديؿ م ؿ مف

 فػػػػا المعػػػػددة العطػػػػاء سػػػػرياف وفتػػػػرة العطػػػػاء لتقػػػػديـ موعػػػػد آمػػػػر  ػػػػيف الفتػػػػرة فػػػػا العطػػػػاء سػػػػعب .2
 .العطاء تأميف فقداف إلا تؤدي قد مداا تـ إاا أو العطاء  يانات

 لاللًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأميف الدموؿ فا العطاء : 

يمتػػػـز المنػػػاقص أف يرفػػػؽ  عرضػػػه سػػػند دفػػػع معتمػػػد صػػػادر مػػػف  نػػػؾ ال ريػػػد التػػػا ع لػػػوزارة اوتصػػػاوت 
 م مػػػػغ  او  نػػػػؾ اونتػػػػاج الفمسػػػػطينا المعمومػػػػات أو كفالػػػػة مػػػػف ال نػػػػؾ الػػػػوطنا اإلسػػػػ ماوتكنولوجيػػػػا 

" كتػػػػأميف دمػػػػوؿ "وو ينظػػػػر فػػػػا أي عػػػػرض غيػػػػر معػػػػزز  تػػػػأميف دمػػػػوؿ العطػػػػاءً عمػػػػا  دوور 5000
أف تعػػػاد تأمينػػػات الػػػدموؿ فػػػا العطػػػاء إلػػػا مقػػػدمي ا مػػػف المناقصػػػيف الػػػايف لػػػـ يعػػػاؿ عمػػػي ـ العطػػػاء 

تػػػاريخ آمػػػر موعػػػد لتقػػػديـ العػػػروضً وكػػػالؾ لمػػػف أعيػػػؿ عمػػػي ـ العطػػػاء  عػػػد   عػػػد مػػػدة أسػػػ وعيف مػػػف
 أف يقوموا  تقديـ تأميف عسف التنفيا.

 ما إاا العطاء تأميف مصادرة يتـ: 

 العطاء سرياف مدة م ؿ  ءعطا العطاء مقدـ سعب. 

 عطا ه قيمة تصعيز العطاء مقدـ يق ؿ لـ. 

 فاة المعددة المدؿ م  ز الفا ء العطاب صاعؽ امف: 

 العقد اتفاقية عما التوقيع 
 المطموب ا داء تأميف توفير. 

   : تأميف عسف التنفيا 

يمتـز المناقص الفا ز  العطاء أو  ػأي جػزء مػف  نػود   تقػديـ تػأميف عسػف التنفيػا لمعطػاء المعػاؿ  .6
كفالػ  والؾ عما شكؿ سند دفع معتمد صػادر مػف  نػؾ ال ريػد أو  دوور امريكا 0333 قيمة عميه 

تػػاريخ   ػػإـل مػػف 55ح ػػا بولػػإلؿ  ػػ ؿ بإل ك ػػؾ بت جػػاج بلفم ػػط  م مػػف بلك ػػؾ بلػػإلط م ب  ػػ مم 
ت مي ه  قرار إعالة العطاء عميه مػف ق ػؿ اإلدارة العامػة لمػواـز عمػا أف يكػوف سػاري المفعػوؿ لمػدة 

ف التنفيػا سنة مي دية كاممة  مف تاريخ آمر موعد لتقديـ تأميف عسف التنفيا ً ويعػاد تػأميف عسػ
إلا المتع د  عد تنفيا كافة اولتزامات المترت ة عميػه  موجػب طمػب مطػا تقدمػه الػدا رة المسػتفيدة 

 التأميف  لإلدارة العامة لمواـز  اإلفراج عف
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مف قيمتػه كمػا و يػتـ  30334عند العقد أو اوتفاؽ   نس ة  تعصيؿ رسـو طوا ع إيرادات دم ةيتـ  .1
عقػػد أو اوتفػػاؽ كرسػػـو طوا ػػع إيػػرادات أيضػػًا عنػػد اإلعالػػة أو عػػف نفػػس ال 30334تعصػػيؿ نسػػ ة 

مف قيمة العقد أو تمصـ مػف فػاتورة  30333الترسية عما الج ة المنفاة ليص ز مجموع المعصؿ 
 المورد عند السداد.

 را عًا: فتز العطاءات وتقييم ا:
 لجنة فتز المظاريؼ: -6
العطػػػاء وتقػػػػـو اػػػا  المجنػػػة  فػػػتز العطػػػػاءات  يشػػػكؿ مػػػدير عػػػاـ المػػػواـز العامػػػػة لجنػػػة فػػػتز مظػػػاريؼ 

 عضػػػػػور المناقصػػػػػيف أو مملمػػػػػي ـ فػػػػػا الزمػػػػػاف والمكػػػػػاف المعػػػػػدديف فػػػػػا دعػػػػػوة العطػػػػػاء  عػػػػػد اتمػػػػػاا 
 -اإلجراءات التالية:

إل ات عدد المظاريؼ فا معضر فتز المظاريؼ وكؿ عطاء يفػتز مظروفػه يضػع ر ػيس المجنػة عميػه  - أ
 كسر اعتيادي مقامه عدد العطاءات الواردة.وعما مظروفه رقمًا مسمسً  عما اي ة 

ل ات عدداا.  - ب  ترقيـ ا وراؽ المرفقة مع العطاء وا 

قػػراءة اسػػـ مقػػدـ العطػػاء وا سػػعار وقيمػػة التػػأميف او تػػدا ا المقػػدـ مػػف كػػؿ منػػاقص والػػؾ  عضػػور  - ت
 تمفػيض وأي (المػرادؼ  العطػاء السماح أو طمب تـ إاا  مرادؼ عطاء و ي  المناقصيف أو مملمي ـ.

 عطػاء رفػض يجػوز وو .مناسػ ة العمػؿ رب يرااا أمرى تفصي ت وأية سع  ا أو لمعطاءات وتعدي ت
كمػا سػ ؽ  العطػاء مقػدـ إلػا فضػ ا دوف تػرد التػا المتػأمرة العطػاءات اعػد فيمػا المظػاريؼ فػتز عند
 اكر .

 فػػا لمعاضػػريف إع ن ػػا تػػـ التػػا المعمومػػات متضػػمنا المظػػاريؼ فػػتز لجمسػػة معضػػرا العمػػؿ  رب يعػػد - ث
   .الجمسة

 انسػعاب إمطػار   ػا أرفػؽ التا العطاءات أما  .أوو وتقرأ تفتز "انسعاب" عمي ا المكتوب المظاريؼ - ج
 .فتع ا يتـ فمف مق وؿ

التوقيع مف ر يس المجنػة وجميػع ا عضػاء العاضػريف عمػا العطػاء ومظروفػه وكػؿ ورقػة مػف أوراقػه  - ح
 المطوات السا قة.وكالؾ عما معضر المجنة  عد تدويف كافة 

 -لجنة دراسة وتقييـ العروض: -1
يعدد مدير عاـ المواـز العامة ا شماص أو الج ات الايف تتكوف من ـ المجنة الفنية التا تقوـ  دراسة 
العروض مف النواعا الفنية والمالية والقانونية وتقدـ توصيات ا المناس ة لمجنة العطاءات المركزية  عد 

 -لية فا اوعت ار:أما المعايير التا
 و ينظر فا أي عرض غير معزز  تأميف دموؿ العطاء.  - أ
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ممواصػػػػفات المطمو ػػػػة لتػػػػدرس العػػػػروض مػػػػف الناعيػػػػة الفنيػػػػة  عيػػػػث تعػػػػدد المعػػػػايير الفنيػػػػة وفقػػػػًا    - ا
عمػػػا جػػػدوؿ يعػػػد ل ػػػا  ال ايػػػةً وتمضػػػع كافػػػة العػػػروض لػػػنفس المعػػػايير مػػػف عيػػػث التػػػزاـ المنػػػاقص 

 العطاء. عرضه  مواصفات وشروط دعوة 

يؤمػػا  عػػيف اوعت ػػار كفػػاءة المنػػاقص مػػف النػػاعيتيف الماليػػة والفنيػػة ومقدرتػػه عمػػا الوفػػاء  التزامػػات   - ت
العطاء وسمعته التجارية والتس ي ت التا يقػدم ا أو كونػه متمصػص فػا المدمػة التػا يوفراػا ولمجنػة 

 ات.العؽ فا است عاد عرض المناقص الاي و تتوفر فيه كؿ أو  عض اا  المتطم 

 ت دأ الدراسة  العرض الاي قدـ أرمص ا سعار لـ الاي يميه عتا تتـ دراسة العروض المقدمة.  - ث

إاا تػػوافرت فػػا العػػرض كافػػة الشػػروط والمواصػػفات والجػػودة توصػػا المجنػػة الفنيػػة  اإلعالػػة عمػػا مقػػدـ  - ج
 أرمص ا سعار .

تنتقػؿ الدراسػة إلػا العػرض فا عالػة عػدـ تػوافر المتطم ػات فػا العػرض الػاي يتضػمف أرمػص ا سػعار  - ح
الاي يميه  السعر إلا أف تصؿ إلػا العػرض الػاي تتػوافر فيػه المتطم ػات لإلعالػة عمػا أف ت ػيف أسػ اب 

 است عاد العروض ا رمص  شكؿ واضز.

المطمو ػػة يفضػػؿ المنػػاقص الػػاي يتضػػمف عرضػػه مميػػزات والمعػػايير إاا تسػػاوت المواصػػفات وا سػػعار  - خ
ً لػـ المنػاقص المقػيـ  فمسػطيف  صػورة فا سنوات سػا قة ات الجودة العاليةا لممدمةإضافية لـ المقدـ 

 دا مةً لـ صاعب السمعة العسنة وا فضؿ.

 -أو المورد الشروط الماصة(: المناقصمامسا :ػ التزامات 
% مػف 23  بللػح  إلزبرة قكؿ مف بلمعد بلف م بلجأه ؿ كاجج از بلم اقل  لهذه بلمجقدم ف  مجـز  .6

 الجدوؿ التالا: عسبالدرجات كعد ادنا( 

 

 ال يكمية والتنظيـ لمشركة 

 الدرجة ال ياف ـ
 درجة
 م عظات الشركة

   100 نطاؽ عمؿ الشركة 5
   0 مطا قة السجؿ التجاري لمجاؿ النشاط 2
   100 العضوية فا التجمعات والتنظيمات الم نية 3
يجػػػػػػػب ارفػػػػػػػاؽ كشػػػػػػػؼ  اعػػػػػػػداد المػػػػػػػوظفيف   0 وجود ايكؿ تنظيما لمشركة 4

 اوساسييف و دواـ كامؿ عما اوقؿ 
وضػػػوح اليػػػة التعاقػػػد مػػػع المػػػوظفيف الجػػػدد  5

 والقداما
0   

 
6 

 يجب ارفاؽ ش ادات الم رة لمموظفيف  0مػدى توافػؽ المػؤا ت والم ػرات لموظػػا ؼ 
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 اوساسية
   10 اوجمالا

 المركز المالا لمشركة

 الدرجة ال ياف ـ
 درجة
 م عظات الشركة

مدى تقيد الشركة  عمؿ  ميزانيات  6
   100 وعساب متاما وكشؼ ار اح

مدى تقيد الشركة  تدقيؽ عسا ات ا  1
 ومراجعة عسا ات ا لدى معاسب معتمد

100   

   0 مجموع اوصوؿ اللا تة 0
   0 التدفقات النقدية الواردة والصادرة 4

ال نكية مدى اوعتماد عما المراجع  0
   0 والتجارية المقدمة مف الشركة

مدى تقيد الشركة  عمؿ دراسات جدوى  1
 لممشاريع الممتمفة

0   

مدى استجا ة الشركة لمظروؼ المالية  2
   0 الطار ة

   03 اوجمالا
 ع قات العمؿ والموظفيف

 الدرجة ال ياف ـ
 درجة
 م عظات الشركة

قانوف مدى موا مة قواعد التعاقد مع  6
 العمؿ

100   

مدى موا مة شروط التش يؿ لقانوف  1
   100 العمؿ

مدى تقيد الشركة  دفع مستعقات  0
   0 الموظفيف  انتظاـ

   51 اوجمالا
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 الم رات العممية لمشركة

 الدرجة ال ياف ـ
 درجة
 م عظات الشركة

قيمة المشاريع المنجزة فا الممس  6
   0 سنوات الماضية

 ط يعة المشاريع وج ات التعاقد يجب  ياف

 يجب  ياف ط يعة المشاريع وج ات التعاقد  0 قيمة المشاريع قيد التنفيا 1

0 
العمؿ مع مؤسسات عكومية من ا وزارة 

 يجب  ياف ط يعة المشاريع وج ات التعاقد  0 الصعة

   60 اوجمالا
 الوضع القانونا والنظاما لمشركة

 الدرجة ال ياف ـ
 درجة
 م عظات الشركة

وجود قضايا منظورة اماـ القضاء ضد  6
 الشركة

0   

تعسر الوضع المالا لمشركة واع ف  1
 اوفاوس سا قا

0   

الشركة مؤمنة  الكامؿ افراد*  0
   0 معدات*ومنشات(

تط يؽ انظمة الس مة والوقاية  مواقع  4
 العمؿ

0   

   13 اوجمالا
 

 ػػػػ   كاممػػػػ  لمػػػػدة  بلمال ػػػػ  إلزبرة مػػػػ  عقػػػػد كجإلق ػػػػ  م ػػػػ  جػػػػز  أإل بلعطػػػػا  عم ػػػػ   ر ػػػػإل مػػػػف  مجػػػػـز .1
 جكدب مف جار خ ب ج ـ بلمإلق .

 ت جػػػػز  بلعامػػػػ  بلشػػػػرإلط لػػػػح ف  مػػػػ  بلمرفقػػػػ إلمحضػػػػر بلجم ػػػػ  بلجمه د ػػػػ   بلممحقػػػػات جعجكػػػػر .0
 لػػػػػػػػما جشػػػػػػػػكؿ إل لهػػػػػػػػا مكممػػػػػػػػ  إل كػػػػػػػػالعرض بل الػػػػػػػػ  بلمإلبلػػػػػػػػفات إل بلشػػػػػػػػرإلط مػػػػػػػػف  ججػػػػػػػػزأ

 بلمإلبلفات.

الػػػػاي أعيػػػػؿ عميػػػػه العطػػػػاء اسػػػػتكماؿ إجػػػػراءات العقػػػػد المػػػػاص  قػػػػرار اإلعالػػػػة عمػػػػا المنػػػػاقص  .4
 وتوقيع اوتفاقية وما يمعق ا مف أوراؽ ومستندات  ما في ا  أوامر الشراء(.
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و يجػػػػػػوز المنػػػػػػاقص أف يتنػػػػػػازؿ  ي شػػػػػػمص آمػػػػػػر عػػػػػػف كػػػػػػؿ أو أي جػػػػػػزء مػػػػػػف العقػػػػػػد دوف  .0
وفػػػػا عػػػػاؿ الممالفػػػػة  لجنػػػػة العطػػػػاءات التػػػػا أعالػػػػت العطػػػػاءالعصػػػػوؿ عمػػػػا  إاف مطػػػػا مػػػػف 

وعػػػدـ اولتػػػزاـ سػػػيعـر المنػػػاقص مػػػف الترسػػػية فػػػا الموقػػػع وترسػػػيته عمػػػا الػػػاي يميػػػه مػػػع تعممػػػه 
 فارؽ السعر.

و يعػػػؽ لممنػػػاقص أو المػػػورد الرجػػػوع عمػػػا لجنػػػة العطػػػاءات  ػػػأي مسػػػارة أو ضػػػرر ناشػػػ  عػػػف  .1
إاا لػػػـ  تقػػػديـ عرضػػػه فػػػا عالػػػة إاا مػػػا رفضػػػت لجنػػػة العطػػػاءات كػػػؿ العػػػروض المقدمػػػة إلي ػػػا أو

تعػػػؿ العطػػػاء عمػػػا مقػػػدـ أقػػػؿ ا سػػػعار أو إاا أل ػػػت لجنػػػة العطػػػاءات دعػػػوة العطػػػاء فػػػا أي وقػػػت 
 أو أي مرعمة دوف اكر ا س اب.

 يمتـز المورد  تقديـ المدمة وفقًا لممواصفات والشروط المتفؽ عمي ا والواردة فا قرار اإلعالة.  .2

وأي ت ييػػػػػػر  المواصػػػػػػفات يجػػػػػػب      يجػػػػػػب اولتػػػػػػزاـ  المواصػػػػػػفات المػػػػػػاكورة فػػػػػػا كراسػػػػػػة العطػػػػػػاء .3
 توضيعه فا عرض الشركة.

وشػػػامؿ النقػػػؿ والتممػػػػيص  فػػػا مػػػف الضػػػػري ةمع  الشػػػيكؿالسػػػعر المقػػػػدـ يجػػػب اف يكػػػوف  .4
 الجمركا والتعميؿ والتوصيؿ والتنزيؿ وأجرة العماؿ وأية رسـو أمرى.

 مات الضري ية.المتقدميف ل ا  المناقصة مف المشت ميف المرمصيف المسدديف ل لتزاأف يكوف  .63

لوزارة المالية العؽ فا إل اء المناقصة كاممة وعت ارات ماصة  وزارة المالية و و عػؽ لممشػتركيف  .66
% مػف إجمػالا 30فا اوعتراض عمػا الػؾ كمػا ول ػا العػؽ فػا زيػادة مػدة العقػد أو إنقاصػ ا  واقػع 

 قيمة العقد والؾ عسب قانوف المواـز العامة.

مػػػػتـ جميػػػػع أوراؽ كراسػػػػة العطػػػػاء  متمػػػػه المػػػػاص إشػػػػعارا منػػػػه عمػػػػا المتقػػػػدميف لممناقصػػػػة  .61
  اوط ع عمي ا وتف م ا جيدًا.

يمتػػػػػـز مػػػػػف يرسػػػػػو عميػػػػػه العطػػػػػاء  تقػػػػػديـ المدمػػػػػة المطمو ػػػػػة  فػػػػػا لممستشػػػػػفيات ومراكػػػػػز  .60
العػػػػامميف و عسػػػب المواصػػػفات المطمو ػػػة فػػػا كراسػػػة الشػػػروط  اوداريػػػةالرعايػػػة اووليػػػة والمرافػػػؽ 

 (6العمؿ المطموب ممعؽ رقـ  وعدداـ المقترح لتنفيا

يمتػػػػػـز كػػػػػؿ المتقػػػػػدميف ل ػػػػػاا العطػػػػػاء  ضػػػػػرورة عضػػػػػور الجمسػػػػػة التم يديػػػػػة موعػػػػػد فػػػػػتز  .64
والتػػػا يعت ػػػر كػػػؿ مػػػا في ػػػا مػػػف شػػػروط وتعميمػػػات جػػػزءا و يتجػػػزأ مػػػف العقػػػد ومكممػػػه   المظػػػاريؼ

 له.

ـ تقػػػػدييمتػػػػـز كػػػػؿ المتقػػػػدميف ل ػػػػاا العطػػػػاء  ضػػػػرورة زيػػػػارة الموقػػػػع ومعاينتػػػػه لتقػػػػدير آليػػػػة  .60
 ج شػػػػػ ؼ إلإلرؽ جإلبل ػػػػػت إلرؽ المطمو ػػػػػة واوعتياجػػػػػات المػػػػػواد والمعػػػػػدات واودواتالمدمػػػػػة وتكمفػػػػػة 

فػػػػػػػػػا ا قسػػػػػػػػػػاـ الممتمفػػػػػػػػػػة (  بلػػػػػػػػػػخ.... ج ظ ػػػػػػػػػؼ إلمػػػػػػػػػإلبد لم ظافػػػػػػػػػػ  إلأدإلبت إلمعػػػػػػػػػدبت أ ػػػػػػػػػد 
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لممستشػػػػفيات  ومراكػػػػز الرعايػػػػة اووليػػػػة والمرافػػػػؽ اومػػػػرى المػػػػاكورة فػػػػا العطػػػػاء عيػػػػث لػػػػف يعتػػػػد 
 لمموقع وظرؼ العمؿ  ه.  ج ؿ أيا مف المتقدميف

بل ػػػػػػاع  بلإلبحػػػػػػػدة  15/17/2157 ػػػػػػإـل  ػػػػػػ كإلف مإلعػػػػػػد ج ػػػػػػم ـ بلمإلبقػػػػػػ  لمشػػػػػػركات بلفػػػػػػا زة  .61
ظهػػػػرب إلعمػػػػل جم ػػػػ  بلشػػػػػركات بلفػػػػا زة كعمػػػػؿ جم ػػػػ  بلجرج كػػػػػات بل زمػػػػ  لػػػػذلؾ إلذلػػػػؾ كالج  ػػػػػ ؽ 

 .م  بلشرك  بل اكق  إلبدبرة بلمإلق 

 شػػرك  كػػؿ عمػػل    جإلجػػافػػم حػػاؿ مشػػارك  بلمجقػػدم ف كػػاكسر مػػف عػػرض  ػػعر لػػ فس بلمإلقػػ .62
 كالز ػادة  إلب  مإلق  لكؿ جقجرحها بلجم بلعمال  عدد) أ عارها عرض  جضمف أف لمم اف   مجقدم 

 فػم بلعمػاؿ جإلز ػ  جػدإلؿ إرفػاؽ ضػرإلرة مػ  بللػح  إلزبرة قكػؿ مف بلمحدد بلحد عف بل قلاف أإل
 ل (. بل دم  جأد   بلمربد لممإلق  بلجاكع  بوق اـ

 إلبل ػػدمات بل ظافػػ  كػػربم  كج ف ػػذ  قػػإلـ أف م ػػ  جػػز  أإل بلعػػرض هػػذب عم ػػ  ر ػػإل  مػػف  مجػػـز .63
 إللجم ػػ  م هػا إلبلعامػػ  بل الػ  بلجعاقػػد محػؿ بلعػػرض إلمإلبلػفات شػػرإلط ضػمف بل زمػػ  بلف دق ػ 
 كالم جشػػػف ات إلبل ػػػاحات بل ػػػ اربت إلمإلبقػػػؼ إلبلممػػػربت إلبلطرقػػػات إلبلع ػػػادبت بلم جشػػػف ات أق ػػػاـ
 كا ت  إلب  لمم جشف ات بلممحق  بلمكا م إلكذلؾ إلبلم جشف ات بلع ادبت أ إلبر دب ؿ  ق  ما إلكؿ

 بل اع  إلعمل مدبر .ت أـ م جأجرة

يمتػػػػـز مػػػػف يرسػػػػو عميػػػػه العطػػػػاء  عػػػػدـ اسػػػػتمداـ مػػػػوظفيف قاصػػػػريف  داء الم مػػػػة  عيػػػػث و  .64
سػػػػنة واف  03سػػػػنة وأو يزيػػػػد عػػػػف  63يقػػػػؿ عمػػػػر العامػػػػؿ أو الموظػػػػؼ المنػػػػوي تشػػػػ يمه عػػػػف 

 .التعامؿ مع اومريف ويجيد يكوف مق وؿ ال ي ة

  مػػػا فػػػي ـ العمػػػاؿ القػػػداما  يمتػػػـز مػػػف يرسػػػو عميػػػه العطػػػاء  ػػػأف تكػػػوف كافػػػة عناصػػػر  العاممػػػة .13
 ػػػػالموقع ممػػػػف يتمتعػػػػوف  السػػػػمعة الطي ػػػػة والسػػػػيرة العسػػػػنة ولػػػػـ يسػػػػ ؽ أف أدينػػػػوا فػػػػا قضػػػػايا 
جنا يػػػة أو أم قيػػػة  مػػػا يمػػػس سػػػمعت ـً ويولػػػؽ الػػػؾ  شػػػ ادة عسػػػف سػػػير وسػػػموؾ مػػػف الج ػػػات 

عممػػػػا  أنػػػػه يعػػػػؽ لػػػػوزارة الصػػػػعة اسػػػػت عاد أي مػػػػف منسػػػػو ا الشػػػػركة   شػػػػ ادة جديػػػػدة(الممتصة
  الموقع دوف إ داء ا س اب.

 قػػػد  ػػػالموقع العاممػػػة عناصػػػر  كافػػػة تكػػػوف  ػػػأف منػػػه جػػػزء أو العطػػػاء عميػػػه يرسػػػو مػػػف يمتػػػـز .16
 شػػػ داء مركػػػز أو الرمػػػاؿ عيػػػادة   التاليػػػة المراكػػػز اعػػػد مػػػف أمػػػراض ممػػػو تشػػػ ادا عمػػػا عصػػػموا

 الصػػػػػػػعة وزارة فػػػػػػػا  ػػػػػػػه المعمػػػػػػػوؿ جالنمػػػػػػػوا عسػػػػػػػبفقػػػػػػػط  (الوقػػػػػػػا ا الطػػػػػػػب– مػػػػػػػانيونس
 الت ػػػػػاب فعػػػػػص   التاليػػػػػة الفعوصػػػػػات الشػػػػػ ادة تشػػػػػمؿ  عيػػػػػث( والمعديػػػػػة السػػػػػارية لألمػػػػػراض

 الشػػػػ ر اقصػػػػا  عػػػػد الماصػػػػة نفقتػػػػه عمػػػػا الػػػػؾ و(  اويػػػػدز وفعػػػػص C,B  نوعيػػػػه الو ػػػػا ا الك ػػػػد
 يػػػتـ إضػػػافية فعوصػػػات اى لعمػػػؿ اسػػػتعداد عمػػػا يكػػػوف أف ويجػػػب كمػػػا العمػػػؿ اسػػػت ـ مػػػف اووؿ
  .عديلة الش ادة اا  تاريخ يكوف أف عما معينة عاوت فا منه طم  ا
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 م  ػػػػػإلك   جم ػػػػػ  عمػػػػػل  بلعمػػػػػؿ إلػػػػػاكات ضػػػػػد مه  ػػػػػا   إل لػػػػػح ا   كالجػػػػػأم ف بلشػػػػػرك جمجػػػػػـز  .11
 إل بلمجػػػػاؿ كهػػػػذب م جلػػػػ  جهػػػػ  عػػػػف لػػػػادرة  بلجػػػػأم ف كػػػػإلبلص جكػػػػإلف أف إل كػػػػالمإلق  بلعػػػػامم ف

 .بلعقد مدة طإلبؿ بلمفعإلؿ  ار  

 لػػػػػإلرة مػػػػػ  إلبلعػػػػػام ت بلعػػػػػامم ف كأ ػػػػػما  كشػػػػػفا: كجقػػػػػد ـمػػػػػف يرسػػػػػو عميػػػػػه العطػػػػػاء   مجػػػػػـز .10
 إلمربكػػػػػػز بلرعا ػػػػػػ  بتإلل ػػػػػػ  بلم جشػػػػػػف ات  ظافػػػػػػ   دمػػػػػػ  فػػػػػػم  جشػػػػػػ  مهـ بلم ػػػػػػإل  لمعمػػػػػػاؿ هإل ػػػػػػ 

 إدبر ػػػػ ف  أإل كػػػػا إلب عمػػػػاؿ بلم ػػػػج دم ف مػػػػف آ  عمػػػػل بتعجػػػػربض فػػػػم بلحػػػػؽ بللػػػػح  لػػػػإلزبرةإل 
  بل زم   بلطك   بلفحإللات كجم   شهادبت بلجام ف  كإلبلص جقد ـ إلكذلؾ

الكاممػػػة عػػػف أيػػػة إصػػػا ات عمػػػؿ تمعػػػؽ  ػػػأي مػػػف يمتػػػـز مػػػف يرسػػػو عميػػػه العطػػػاء  المسػػػ ولية  .14
منسػػػػو يه العػػػػامميف  ػػػػالموقع كمػػػػا أف عقػػػػوق ـ كم ػػػػا كا نػػػػة مػػػػا كانػػػػت اػػػػا طػػػػرؼ الشػػػػركة التػػػػا 
جم ػػػت ـ كمػػػا وتتعمػػػؿ الشػػػركة المسػػػ ولية المدنيػػػة والجنا يػػػة فػػػا عػػػاؿ تسػػػ ب أي مػػػف منسػػػو يه 

 . ضرر مادي أو معنوي لممتمكات وزارة الصعة أو مستمدمي ا أو مرضااا

و يعػػػػؽ لمػػػػف يرسػػػػو عميػػػػه العطػػػػاء اإلدعػػػػاء  وجػػػػود مسػػػػارة مػػػػف جػػػػراء التعاقػػػػد مػػػػع وزارة  .10
الصػػػعة وو يعػػػؽ لػػػه المطال ػػػة  ػػػأي تعػػػويض ولػػػف يمتفػػػت لملػػػؿ اػػػا  اودعػػػاءات لكون ػػػا تتنػػػاقض 
مػػػع عريػػػة المػػػػورد فػػػا تقػػػػدير المقا ػػػؿ المػػػػادي لمػػػا يقػػػػـو  ػػػه مػػػػف أعمػػػاؿ وفػػػػا امتيػػػار طريقػػػػة 

 لعقد.المشاركة فا العرض موضوع ا

اا ل ػػػػت ل ػػػػا مػػػػف شػػػػ ور  0كػػػػؿ   داء الشػػػػركةؽ لػػػػوزارة الصػػػػعة إجػػػػراء تقيػػػػيـ شػػػػامؿ يعػػػػ .11 وا 
وتقػػػارير المجػػػاف المتمصصػػػة أف الشػػػركة قػػػد أمفقػػػت فػػػا تعقيػػػؽ   الشمصػػػيةمػػػ ؿ المشػػػاادات 

وعسػػػب أعكػػػاـ وشػػػػروط العقػػػد فػػػإف لػػػوزارة الصػػػػعة  أجمػػػها اػػػداؼ التػػػا تػػػـ التعاقػػػد مع ػػػػا مػػػف 
لضػػػمانة ال نكيػػػة والتعاقػػػد مػػػع مػػػف يميػػػه ا الشػػػركة ومصػػػادرة   العػػػؽ فػػػا طمػػػب فسػػػخ العقػػػد مػػػع

 فا السعر مع تعميمه  كافة الت عات القانونية والماليةالمترت ة عما الؾ.

   ػػػعر كعػػرض لػػ  ججقػػػدـ م جشػػفم أإل لػػحم مركػػػز لكػػؿ جػػدإل  درب ػػػ  كجقػػد ـ بلشػػرك  جمجػػـز .12
  شػػمؿ كح ػػث( لػػ  ر لػػحم إلمركػػز كك ػػر لػػحم إلمركػػز لػػ  ر إلم جشػػفل كك ػػر م جشػػفل)

 ب جمالم – بلمإلضإلع بلركح هامش –بو ر  بلملار ؼ مكالغ – بلمإلبد مكمغ - بلعمال  مكمغ

 لكؿ موقع عما عدة مف المواقع. (لعامؿا الوعدة سيتـ ترسية العطاء عما سعر  .13

يتعمؿ المناقص مس ولية اوضرار واية تمفيات تمعؽ  انظمة المستشفا اومرى ط مونات  .14
 .النظافةانظمة العريؽ( نتيجة اواماؿ فا أعماؿ  -ط مونات التميفونات –الك ر اء 

 او  غ عف اية اعطاؿ فا ش كات الميا  او الصرؼ الصعا فا المرافؽ تمتـز الشركة  .03
  الممتمفة فا اقساـ المستشفا او المركز الصعا ودارة الموقع
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ة وتعميم ا عما المشرفيف اودارييف يمتـز مف يرسو عميه العطاء  توفير وسا ؿ اوتصاؿ ال زم  .06
  المواقع الممتمفة.

 يمتـز مف يرسو عميه العطاء  تم ية اوستدعاءات عند الطمب وفورا. .01

 يمتـز مف يرسو عميه العطاء  قواعد اومف والس مة الم نية لجميع العامميف. .00

لمقػػرة مػػف  عسػػب الصػػورة المرفقػػة وا يمتػـز مػػف يرسػػو عميػػه العطػػاء  تػػوفير زي مػاص ومميػػز  .04
فوسػػفوري مميػػز  مػػوف  رتقػػالا كػػـ  لملػػا غػػامؽ كعمػػا ازرؽلػػوف  و نطمػػوف مػػوزة  وزارة الصػػعة 

و النسػػ ة لمعػام ت فيكػػوف مريػػوؿ  مط ػػوع عميػه شػػعار الشػػركة  فوسػفوري(عمػا اوطػػراؼ والق ػة 
_لملػػيف ولػػيس جم ػػاب طويػػؿ (لػػوف فسػػتقا مميػػز  مػػوف  رتقػػالا فوسػػفوري  و نطمػػوف مػػف نفػػس 

  ػػه التقيػػد يػػتـ أفو  ًاآلمػػريف عيػػاء و مشػػاعر يمػػدش و معتشػػماً  يكػػوف أف شػػرط المػػوف 
التػػا   العينػػة ػػالؾ  اولتػػزاـ الشػػركة عمػػاو  وشػػتاًءً وصػػيفاً  ع ػػالموق العمػػؿ عاتاسػػ طػػواؿ

مػػع التػػزاـ الشػػركة  النظافػػة العامػػة لمعػػامميف والػػزي (.وشػػك  لونػػا  الصػػعة وزارة توافػػؽ عمي ػػا
مػػ  م حظػػ  إلجػػإلا عمػػؿ ج كػػ  شػػفاف  عمػػل بللػػدر  السػػاعة.المػػاص   ػػـ والػػؾ عمػػا مػػدار 

 لإلض  كطاق  بلجعر ؼ بل ال  كالعامؿ ف ها
 

 أ  أإل بلل دؿ لكس عم هـ  حذر كح ث بلشرك  إلم  إلكم لعماؿ حذب  كجإلف ر بلشرك  جمجـز .35
م ا ا لمعمؿ إل  ممإلف)تجكس( جإلب جم جإلف ر بلشرك  عمل  جاإل  بلعمؿ فجرة أس ا  أ ر شم 

 إل حذركذلؾ جإلف ر قفازبت مف بلجمد بلقإل  لمعماؿ حاؿ بلجعامؿ م  بل فا ات بللمك  إلبلحادة 
 .  كاف  كا و  بلطكم بلجإلب جم ب جعماؿ عم هـ

لجميػػع  (سػػاعة   صػػمة   عمػػاؿ الشػػركة دواـ لرقا ػػة اليػػة تػػوفير يمتػػـز مػػف يرسػػو عميػػه العطػػاء  .01
   .(المسشفا او المركز الصعااشراؼ ادارة   و  (لوزارة الصعة  تؤووؿ ممكيت ا المستشفيات

يمتػػػػـز مػػػػػف يرسػػػػػو عميػػػػػه العطػػػػػاء  معاممػػػػػة منسػػػػػو يه مػػػػػف العػػػػػامميف  ػػػػػالموقع فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ  .02
وفقػًا لقػانوف العمػؿ والعمػاؿ الفمسػطينا  ومكافاة ن اية المدمة وا جور  السنوية والمرضية( اإلجازات

 ية الفمسطينية.المعموؿ  ه فا مناطؽ السمطة الوطن

  عػد ادنػا يمتـز مف يرسو عميه العطػاء  ػدفع رواتػب ومسػتعقات منسػو يه لقػاء عمم ػـ  ػالموقع .03
فػػا العيػػادة والمركػػز شػػيكؿ  233و ايػػاـ عمػػؿ 1 واقػػع  فػػا المستشػػفا شػػيكؿ لمعامػػؿ الواعػػد 322 

غير مسػ ولة عػف عػدـ قيػاـ الشػركة  الػدفع ووزارة الصعة  ( اياـ عمؿ 0 واقع  اوداري
ل ـ وو يعؽ لمنسو ا الشركة مطال ة وزارة الصعة  أي عػاؿ مػف ا عػواؿ  الػدفع 

 ل ـ لقاء أي عمؿ قاموا  ه مف م ؿ الشركة فا مواقع وزارة الصعة.
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ممسػػة يكؿ( فقػػط شػػ 00اب كامػػؿ لمعامػػؿ م مػػغ وقػػدر   يػػتـ مصػػـ عمػػا الشػػركة عػػف كػػؿ يػػـو غيػػ .04
   .العمؿ يـو غياب واعدساعات ت يب عف  3ويعت ر ما مجموعة ل لوف شيكؿ 

يمتـز مف يرسو عميه العطاء ومنسو يه  الموا ز والقوانيف المعموؿ   ا فػا وزارة الصػعة  مػا فػا  .43
الؾ التػزاـ ال ػدوء والنظػاـ والمظ ػر الجيػد والنظافػة الشمصػية وعػدـ التػدميف دامػؿ المستشػفا واي 

لػدى منسػو ا وزارة الصػعة أو  مركز صعا امر وعدـ التدمؿ فا مجريات العمؿ اليومية أو التوسػط
 التألير عمي ـ لمعصوؿ عما منفعة أو مدمة غير مشروعة.

فػػا عػػاؿ إضػػراب العمػػاؿ  ي سػػ ب كػػافً تعطػػا الشػػركة فرصػػة لمػػدة سػػاعتيف لعػػؿ المشػػكمة  .46
واإلضراب وفا عاؿ عدـ تمكف الشركة مف فػؾ اإلضػراب يػتـ تكميػؼ الشػركة التػا تميػه فػا السػعر أو 

ر العمالػػة ال زمػػة لت طيػػة نظافػػة المستشػػفا أو المركػػز الصػػعا عمػػا عسػػاب أي شػػركة أمػػرى لتػػوفي
الشػػػركة المضػػػرب عمال ػػػا مصػػػما مػػػف مسػػػتعقات ا لػػػدى وزارة الصػػػعة وتط يػػػؽ الشػػػروط الجزا يػػػة 
المنصوص عمي ػا فػا شػروط المناقصػة وفػا عػاؿ تكػرار الػؾ ينظػر جػديا فػا فسػخ التعاقػد مػع اػا  

 .الشركة

. واودارة العامػػػة لم ندسػػػة والصػػػيانة  يشػػػمؿ شػػػفاء الط ػػػا سػػػيتـ ترسػػػية كػػػؿ مػػػف مجمػػػع ال .41 ـو
عما شركة واعدة و اقؿ اوسعار اوجماليػة الػواردة فػا المناقصػة عمػا اف يػتـ التعامػؿ مػع العرازيف( 

رة مسػتقمة يػث اصػدار فػاتو كمعاممػة مراكػز الرعايػة اووليػة مػف عاودارة العامة لتنمية القوى ال شرية 
 مركز.لم

عمػل شػرك   بلمجم  بتدبر  لإلزبرة بللح إل  مركز لحل شهدب  بلرماؿ  جـ جر    كؿ مف  .40
 .ل بلإلبردة فم بلم اق إلبحدة إلكاقؿ بت عار بتجمال  

بلرعا ػػ  م ػػزف م ػػازف بتدإل ػػ  إل إل مركػػز لػػحل شػػهدب  بلشػػ خ رضػػإلبف  ػػ جـ جر ػػ   كػػؿ مػػف  .44
 .بلإلبردة فم بلم اقل  بتجمال   إلكاقؿ بت عار عمل شرك  إلبحدةبتإلل   

 ػػ جـ جر ػػػ   كػػػؿ مػػف مركػػػز لػػػحل لػػكح  بلحػػػربز ف إلم جكػػػر بللػػح  بلعامػػػ  عمػػػل شػػػرك   .40
 .إلبحدة إلكاقؿ بت عار بتجمال   بلإلبردة فم بلم اقل 

 بل ػػػعر عػػػرض ح ػػػا بلمحػػػددة بلعمالػػػ  كجمػػػا م ػػػ  جػػػز  أإل بلعطػػػا  عم ػػػ   ر ػػػإل مػػػف  مجػػػـز .41
 كالجزبماجػػ  بلق ػػاـ ح ػػف  ضػػمف كمػػا بلعػػدد إل بلف ػػ  ح ػػث مػػف بللػػح  إلزبرة قكػػؿ مػػف عم ػػ  بلمإلبفػػؽ
 بلعقد. ح ا

  كإلف إلأف بل اع  مدبر عمل كالمإلق  إلعممهـ لمعماؿ إشربف    دمات كجإلف ر بلشرك  جمجـز .42
 بجلاؿ كإل  م  دهـ جزإل  جـ  إلبف ) جا برفاؽ شهادة  كرة(بلمجاؿ فم  كرة إلذإل  مدرك ف بلمشرف ف
ت ك هإلل  معهـ بلجإلبلؿ بلمركز  دبرة  مكف كح ث م ا ك   مف جقل ر ذلؾ بعجكار  جـ  إلؼ إلب 

 بلشرك . قكؿ
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( بوإلرإلكم غزة م جشفل/ الر م جشفل/ بلطكم بلشفا  مجم )إلهم بلكك رة بلمإلبق  فم .43
 إلذإل إلمؤهؿ جامع ا    كإلف(  كالمإلق   اص) مد ر كجع  ف بلشرك  جمجـز مإلق  مد ر لها إلبلمطمإلا

دبر ا   مال ا   مفإلضا   إل كإلف بلمشار   إدبرة فم  كرة  ح ا إلظ فج  كأعكا  بلق اـ مف  مك   كما إلب 
 ف كإلف ف ها مإلق  مد ر بللح  إلزبرة جطما ت بلجم بلمإلبق  فم أما مإلبلفاجها  إل بلم اقل  شرإلط
 . ظاف  كعامؿ أعمال  إلل إضاف  كالمهاـ بتشربف   قا ما   بلعامم ف أحد

 المواقع الممتمفة واوطفاؿ  النساء أقساـ فا عام ت  تش يؿ الشركة تمتـز .44
ـ -ـ الش يد ع د العزيز الرنتيسا  – ـ الش يد معمد الدرة ومستشفيات اوطفاؿ

 له يجوز وو الساعة مدار وعما التعاقد مدة طواؿ الؾ عما ويعافظالنصرل طفاؿ (
مع م عظة .الصعة وزارة مملؿ عميه يوافؽ الاي المناسب ال ديؿ توفير  عد إو سع  ـ

 يكوف  التنسيؽ مع اودارة العامة لممستشفياتتقدير عدد الرجاؿ والنساء فا الموقع 

 مف وكسر كالعمؿ م  إلك   مف و  بل ماح كعدـ م   جز  أإل بلعطا  عم    ر إل مف  مجـز  .05
 عمل ب جس ا  أ  إلجإلد حاؿ إلفم فقط عمؿ  اعات( 8) بلإلبحد بلعمؿ  إلـ فم إلبحدة إلك ا م

  .كاتجفاؽ م  بدبرة بلمإلق  فم بض ؽ بلحدإلد إلتعجكاربت ضرإلر   لملمح  بلعمؿ  كإلف ذلؾ

 بو ػػػػػػذ  جػػػػػػافجػػػػػػرج ف  أإل إلبحػػػػػػدة لفجػػػػػػرة جعمػػػػػػؿ إلبلجػػػػػػم بوإلل ػػػػػػ  بلرعا ػػػػػػ  مربكػػػػػػز ك لػػػػػػإلص .05
 كا ضػػػػػاف ( إلبل ػػػػػكت بلجمعػػػػػ ) اف إلمػػػػػ لمػػػػػدة أ ػػػػػكإلع   عطمػػػػػ  ه ػػػػػاؾ كػػػػػاف بتعجكػػػػػار كعػػػػػ ف
 .بلعاـ مدبر عمل بلإلزبرة جقررها بلجم إلبلد     بلر م   إلب جازبت بوع اد إلل

 

 جشممها إلبلجم بللح  لإلزبرة بلجاكع  بلمإلبق  ز ارة فم بلحؽ ممسم ها   ؿ مف بلعمؿ لإلزبرة .05
 ك لإلص بلشركات قكؿ مف بلفم ط  م بلعمؿ قا إلف جطك ؽ إلمربقك  لمجاكع  بل ظاف   دم 
 . بلعماؿ حقإلؽ

 

 مف بلعام ت إل بلعماؿ كجدر ا  قإلـ كأف م   جز  أإل بلعطا  عم    ر إل مف  مجـز .53
 مف  مك هـ كما بلمإلق  أق اـ مف ق ـ ككؿ بلعمؿ طك ع  ح ا بل ظاف  أعماؿ عمل م  إلك  
  ؤسر قد كما بت جكدبؿ إل ب ح ؿ عمم ات مف بلم جطاع قدر إلبلحد عال   ككفا ة بلعمؿ
جحت بشربؼ بدبرة بلم جشفل بإل بلمركز بللحم إلكالج   ؽ م  دب رة  كالمإلق  بلعمؿ عمل

 جح  ف بلجإلدة كالإلزبرة.
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 بلمعمإلؿ إلبلقإلب  ف إلبلجعم مات بلمإلب ح عمل بلشرك  ممسؿ كإط ع بللح  إلزبرة ممسؿ  مجـز .05
 إلم  إلك ها بلشرك  جق د  ضمف كما بوإلل   بلرعا   مربكز إل بللح  إلزبرة م جشف ات فم كها
 .كها

 أإل م از   أإل غرف  أإل بلمإلق  هإلبجؼ كا ج دبـ م  إلك ها مف أ  ق اـ كعدـ بلشرك  جمجـز .55
 .كالمإلق  بلعمؿ أغربض أإل بلش ل   لألغربض أرإلقج 

 
 

 ج اإلؿ حقهـ مف ل س إل بلشرك  لم  إلكم طعاـ إلجكات أ  كجقد ـ ممزم  غ ر بللح  إلزبرة .01
 بللح  إلزبرة ج لل  بلذ  بلمإلق  عمل ذلؾ إل قجلر إلإلحدبج  بلمإلق  أق اـ دب ؿ بوطعم 
 لمشرك 

 جقػػػإلـ أف  بلشػػػرك  إلعمػػػل كػػػالمإلق   بلشػػػرك  م  ػػػإلكم مػػػف أ  ب ػػػجكعاد بللػػػح  إلزبرة حػػػؽ مػػػف .02
 ب ػجكعادهـ بللػح  إلزبرة ممسؿ طما مف جش  ؿ لمشرك   حؽ إلت  اع ( 24)   ؿ   كا جكدبل 

 جقػد ـ بلمركػز إدبرة مػف  طمػا إلت بلعقػد كهذب إلبلمشمإلل  بللح  لإلزبرة بلجاكع  بلمإلبق  مف أ  فم
 لمشرك  جكر ر

لمػػػد ر بلمركػػػز بللػػػحم بإل  كػػػالمإلق  لعمالهػػػا أ ػػػكإلع   م اإلكػػػات جػػػدإلؿ كجقػػػد ـ بلشػػػرك  جمجػػػـز .03
 ح ػػا بل ظافػػ  كأعمػػاؿ لمق ػػاـ بل ػاع  مػػدبر عمػػل بلكاف ػػ  بوعػدبد جػػإلف ر  حقػػؽ كمػػا إل بلم جشػفل

 ف   بلجعد ؿ إل بلجدإلؿ عمل بتعجربض بللح  إلزبرة لممسؿ  حؽ إل بلم اقل  إلمإلبلفات شرإلط
 .بللحم بلمإلق  إلطك ع   ج ا ا كما بلشرك  ممسؿ م  كاتجفاؽ

 بلرعا ػػػ  إلمربكػػػز كالم جشػػػف ات إلبلقػػػإلبرض بلحشػػػربت كمكافحػػػ  بلعطػػػا  عم ػػػ  ر ػػػإل  مػػػف  مجػػػـز .04
 بلحشربت مكافح  ق ـ رقاك  إلجحت إلدإلر   عام  كلإلرة بللح  لإلزبرة جاكع  إدبربت إلأ  بوإلل  

 كرإلجإلكػػػإلؿ إلح ػػػا بلم ػػػج دم  بلمػػػإلبد عمػػػل مإلبفقجػػػ  إلكعػػػد بللػػػح  كػػػإلزبرة  بلك  ػػػ  لػػػح  دب ػػػرة/
 ق ـ قكؿ مف ك  جزإل دهـ  جـ جد د كرإلجإلكإلؿ أ  أإل( 4) رقـ ممحؽ إلبلقإلبرض بلحشربت مكافح 
إلم ػ إلؿ جح ػ ف بلجػإلدة إلمكافحػ  بلعػدإل   بللػح  كػإلزبرة  بلك  ػ  لػح  دب ػرة/ بلحشػربت مكافح 
 .بلعقد  ر اف مدة إل  ؿ بل دم  جأد   أس ا  كالمإلق  

إلبلقإلبرض  بلحشربت مكافح  ق ـ) م  إلؿ بللح  إلزبرة ممسؿ م  كالج   ؽ بلشرك  جمجـز .60
إلم  إلؿ جح  ف بلجإلدة إلمكافح  بلعدإل  كالمإلق (   بللح  كإلزبرة  بلك    لح  دب رة/

)  ح ث مف بل زم  بلك ا ات  إلضح مملؽ جحمؿ ملدر   كعكإلبت معكأة مك دبت كا ج دبـ
 إلجار خ بلج مـ حال  فم بلم ج دـ إلبلجر اؽ بت ج دبـ إلبحج اطات إلبلجرك ز بلفعال  بلمادة
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 جـ ج م مها لم  إلؿ بل دمات بلف دق إل كالمإلق  إلكالج   ؽ م  م  إلؿ جح  ف  ( بلل ح  
 فانه الممصؽ ااا  وجود الشركة التزاـ عدـ عاؿ وفا بلجإلدة إلمكافح  بلعدإل  كالمإلق  

  ديمة مواد وتوريد الصعا المركز مف المواد اا  سعب الشركة مف الطمب يتـ سوؼ
 المركز لدى المودعة السمفة مف الشركة عساب عما المواد اا  شراء او لممطموب مطا قة
   .المواد اا  م مغ  تسديد الشركة ومطال ة

لػػاكإلف غ ػػؿ بت ػػد   –)بلكمػػإلر بل ظافػػ  أعمػػاؿ فػػم بلم ػػج دم  بلمػػإلبد كجػػإلف ر بلشػػرك  جمجػػـز .16
 بلمإلبد ك إلع    جمجـز أف عمل. بلخ (لاكإلف بلم ح ..... –بلمعطربت بترض   إلبلجإل  –بل ا ؿ 

 إل بلمقػػػػػا  س إل بلجػػػػػإلدة لمإلبلػػػػػفات مطاكقػػػػػ  بلمػػػػػإلبد هػػػػػذه جكػػػػػإلف إلأف) إلع ػػػػػ  ج ػػػػػدة(  إلجرك زهػػػػػا
  فػػػم بعمػػػاؿ ) جا بحضػػػار عكػػػإلبت ملػػػدر   لجم ػػػ  بلمػػػإلبد بلم ػػػج دمبلفم ػػػط     بتشػػػجربطات

 بلج ظ ؼ مسؿ بلكمإلر... لاكإلف غ ؿ بت د ..بلخ(.

وعمػا عسػا  ا المػاص فػا جميػع السػا ؿ لمصػا وف السػا ؿ  تمتـز الشػركة  تػوفير صػ انات .11
 م اسػػؿ العمامػػات والمكاتػػب ومكاتػػب التمػػريض  صػػ انات ملػػؿ اومػػاكف التػػا و يوجػػد   ػػا

 .ومكاتب اوط اء(  يجب اعضار عينة لممعاينة ق ؿ التركيب(

بل ػدمات بلف دق ػ  إلمشػرؼ  إلجح ػ ف بلجػإلدة )مشرؼ مكافح  بلعدإل بللح  إلزبرة لممسؿ  حؽ .10
 أإل بللػػػح   بلمربكػػػز أإل بلم جشػػػف ات  ظافػػػ  فػػػم بلم ػػػج دم  بلمػػػإلبد مػػػف ع  ػػػات ب ػػػذ (كػػػالمإلق 
)م جكػػر بللػػح   بلػػإلزبرة لػػد  معجمػػدة جهػػات لػػد  بلمكافحػػ  إلفحلػػها فػػم بلم ػػج دم  بلمك ػػدبت
فػا عػاؿ عػدـ  الػؾ عما تترتب تكاليؼ أي الشركة وتتعمؿ( او وزارة اوقتصاد الوطنا العامة

 مطا قت ا لممواصفات 

 لممواصػػفات  الشػػركة ق ػػؿ مػػف  ػػالموقع المسػػتمدمة المػػواد مطا قػػة عػػدـ ل ػػوت عػػاؿ فػػا .14
)فم م جكربت إلزبرة بللح  بإل  بلم كر   بلفحإللات   ؿ مف كاف  إلب   بلفم ط     إلبلمقا  س

لفػػػت  ظػػػر  ػػػ جـ   بلمقػػػا  س إل لممإلبلػػػفات بلرجػػػإلع كعػػػد أإل (م جكػػػربت إلزبرة بتقجلػػػاد بلػػػإلط م 
إل  (كػػالمإلق  بلشػػرك  م ػػزف فػػم بلم ػػزإلف أإل بلجػػدبإلؿ ق ػػد ػػإلب  ) فػػإلرب بلمػػإلبد هػػذه  ػػحابلشػػرك  إل 

  كذلؾ بلجق د بلشرك  إلعمل  ججحمؿ بلشرك  جكال ؼ بلفحإللات كالكامؿ مهما كم ت( 
 –مكانس  –  تروليات لمعمؿ اليوما بلم جمف   كالمإلبق  بل ظاف  معدبت كجإلف ر بلشرك  جمجـز .50

  شفاطات وعسافات.......... الخ –فوط ممتمفة اولواف  و جرادؿ –عصارات  –مماسز 
 بلكإللش عمم   كإجرب  جقإلـ إلبف بورض ات جمم   ماك  ات إل بلكهركا    بلمكا س ذلؾك .55

 ل قؿ  م ا ك  إل ا ؿ جإلف ر إل  بللحم بلمركز إدبرة قكؿ مف ذلؾ م ها طما كمما لألرض ات
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 بدبرة بلمإلق   قكؿ مف بلمحددة بلججم    قاط إلل بلمإلبق  دب ؿ بل فا ات  قؿ إل بل ظاف  مإلبد
إلدب رة  بلم جشفل إدبرة م  كاتجفاؽ إلأعدبدها بلمعدبت هذه  إلع ات جحد د  جـ أف عمل  لذلؾ

  م م  جش  م   حال  فم بلمإلق  فم كالمعدبت جحجفظ أف بلشرك  عمل  جا إل. جح  ف بلجإلدة
. إل ت  حؽ لها  حا هذه بلجش  ؿ إلم جمزمات إلبلل ا   بل  ار قط  لها  إلفر أف إل   ظ ف  إل

 مإلبفق  ممسؿ إلزبرة بللح  كالمإلق .بلمعدبت مف بلمإلق  إت كعد 

 
 

 أرإلقػػػ  أإل م ػػػجإلدعات أإل م ػػػازف أإل غػػػرؼ ب ػػػج دبـ عام جػػػ  إلأ عمالػػػ  إلأ لممجعاقػػػد  حػػػؽ ت .12
  جػػػإلز إلب  مػػػا بلعمػػػؿ عمػػػل قػػػا مإلف أ هػػػـ كحجػػػ  أإل بلش لػػػ   وغربضػػػهـ إلأق ػػػامها بلم جشػػػف ات

 إلأدإلبت مػػػإلبد لحفػػػظ فكارفػػػا مؤقجػػػ  كلػػػإلرة  جمػػػا فأ م جشػػػفل كػػػؿ إدبرة مػػػ  كالج  ػػػ ؽ لممجعاقػػػد
 :بلجال   بلشرإلط ضمف إلشربكهـ طعامهـ إلل رض بلعامم ف إلأش ا  بلعمؿ
 بلم ظر  ظ ؼ بلط   ج د فبلكارفا ذلؾ  كإلف فأ . 
 إدبرة حؽ مف إل كإلف بلم جشفل مد ؿ فم  إلض  إلت  مفم مكاف فم  إلض  فأ 

 .شرإلط  مف و  م الفج  لها جك ف حاؿ فم  قم  طما بلم جشفل
 بلشرك  م  إلل   إلمحجإل اج  فبلكارفا ذلؾ آمف  كإلف فأ . 
 بلم جشفل ةعهد مف إلل س بلشرك  ح اا عمل فبلكارفا هذب مفرإلشات جكإلف أف . 
  بف ب جه ؾ بلكهركا  لمكارفاف  كإلف عمل ح اا بلشرك  إل جا عمل بلشرك  جرك ا

 عدبد  اص كها إلكالج   ؽ م  بدبرة بلم جشفل إلبله د   إلبلل ا  
  إلدف  إلكالج   ؽ م  بدبرة بلمإلق   جـ قرب ة بلعدبد شهر ا مف قكؿ بلمه د  ف بلم جل ف

 بلم جحقات فم  فس بلمإلق 
 جار خ مف  اع (  إلأركعإلف سما   )    ؿ بلم جشف ات مف كإ     بلمجعاقد  مجـز أف 

  أ ر  لفجرة بلشرك   فس م  بلعقد ججد د جـ إذب إت مع  بلجعاقد إ ها 
 جلرؼ جحت جكإلف ح ا بلجدإلؿ بد اه بلمإلق  إدبرة لد   قد  مكمغ كإ دبع بلشرك  جمجـز .68

 فم لرفها لها إل حؽ بلمإلق  إدبرة مف قكض إ لاؿ   ؿ مف إلذلؾ كالكامؿ بلمإلق  إدبرة
 بلعقد فم عم ها بلم لإلص كالجزبماجها بلشرك  أ مت حاؿ فم إللإلبزمها بل ظاف  مإلبد جأم ف
 بلإلج  هذب فم لرف   جـ ما ككؿ لمشرك   ظام   فاجإلرة كجقد ـ بلإلزبرة إلجمجـز. بل لإلص كهذب
 كالشرك   اص ممؼ ضمف بلمكمغ هذب عمل كالمحافظ  ب دبر  بلم  إلؿ أف  مجـز عمل

 -:كما هإل مك ف كالجدإلؿ بلجالم ب ج دبم  أإل لمعا  ج  لحظ  أ  فم جاهزب إل كإلف
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 عمما فإلر بك غ  كذلؾ مف قكؿ بدبرة بلمإلق  بلجأم ف مف بلم لرؼ كجعإل ض بلشرك  جمجـز .59
 ج د د عدـ حال  فم بلشرك  م جحقات لرؼ كعدـ بلجإلل   بلمإلق  إدبرة حؽ مف  كإلف كأ  

 .لذلؾ بلم ظم  بلمإلبد فم جا  ح كما لد ها بلمإلدع بلجام ف مف لرفها جـ بلجم بلمكالغ

 بلعقد محؿ  بلمإلبق  ككاف  إلمدجها بلز ارة مإلبع د كضكط )بدبرة بلمإلق (بللح  إلزبرة ممسؿ  مجـز .70
 .بوكمؿ بلإلج  عمل كإلبجكاجها بلق اـ مف بلشرك   مكف كما

بلفرع    بل ظاف  مجاكع  لج   ك فإل  هاك    كإلع  بو جم اتبلكحضإلر  بتلجزبـ بلشرك  عمل .26
 بلجق د إل قكمها مف مفإلض ف ممسم ف   ؿ مف كالمإلق بلم اقل   ك إلدكمجاكع  ج ف ذ بلمكمف  
 جدإل ف بلطرف ف إلعمل بلعقد مإلضإلع   ص ف ما بلمج   م حظات إل جإلل ات إل كجإلج هات
 إل كإلف إلجإلق عها ( إل3،3A 3B 3C رقـ ممعؽ النمواج المعتمدعمل   بلجم ات محاضر
 ممزم  إلجكإلف م حظات مف بلمحضر فم جا  كما إلبلجزبم  حضإلره  ف د كما بلشرك  جإلق  

 هذه فم بلمشارك  لمج   بلمركز   بلمكمف  كمجاكع  بتدب  بتط ع عمل بإل إل حؽ لمطرف ف
 .بلمحاضر عمل إلبلجإلق   بلجم ات

 مف بلإلبرد بلجقر ر م   جعارض إدبرة أإل مركز أإل م جشفل أ  عف رقاكم جقر ر إلرإلد حاؿ فم .21
لمج    قكمها مف بلمعد لمجقر ر جكر ر كجقد ـ مطالك  بلجقر ر عمل بلمإلقع  بلمج   جكإلف بلمإلق  إدبرة

  م مغ التاميف النقدي ال ياف الرقـ
  الشيكؿ(

 م عظات

  1333 مجمع الشفاء الط ا 6
  1333 مجمع ناصر الط ا 1
  1333 مستشفا غزة اوورو ا 0
 لكؿ مستشفا عما عدة 033  اقا المستشفيات 4
 لكؿ مركز اداري عما عدة 033 المراكز اودارية 0
 لكؿ مركز صعا عما عدة 033 مراكز الرعاية اوولية 1
2    
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 عػػاـ مػػد ر إلػػل جقر ػػر رفػػ  إل ػػجـ كال لػػإلص بلمكمفػػ  كمجاكعػػ  جطك ػػؽ شػػرإلط بلم اقلػػ بلمركز  
 بل زم . ب جرب بت تج اذ بإل بلجهات بلم جل  بلمال   بلش إلف

 لمجأكػد دإلر ػ   مجاكعػ  كجػإلتت مج ػ  بلمركز  بلمكمفػ  كمجاكعػ  جطك ػؽ شػرإلط بلم اقلػ بل جقإلـ  .20
 جقر ػر إلكجاكػ    عم هػا بتجفػاؽ جػـ إلبلجم بلم اقل  فم بلإلبردة بلك إلد ككاف  بلشرك  بلجزبـ مد  مف

ر ػػاؿ كػػذلؾ جفلػػ مم  ذلػػؾ و ػػذ بلم جشػػفل أإل بللػػحم بلمركػػز لهػػا بلجػػاك  لػػادبرة م ػػ    ػػ   إلب 
 بلشرك . أدب  عف بلشهر  بلجقر ر جقد ـ ع د بتعجكار كع ف

 إلمربكػػػز بلم جشػػػف ات مػػػف بلػػػإلبردة بلجقػػػار ر عمػػػل ك ػػػا ب  بلعامػػػ  لمشػػػ إلف بلمال ػػػ لػػػ دبرة  حػػػؽ  .24
إلبلمعجمػػدة مػػف بلمج ػػ  بلمركز ػػ  لمجاكعػػ   جطك ػػؽ شػػرإلط  لمػػإلزبرة بلجاكعػػ  إلب دبربت بوإلل ػػ  بلرعا ػػ 

 جػػػدإلؿ ح ػػػا بلقا إل  ػػػ  ب جػػرب بت كافػػػ  بج ػػػاذ أعمالهػػػا أدب كػػ  تبلشػػػركا بلجػػػزبـ عػػػدـكبلم اقلػػ  
 (5ممعؽ رقـ بلعطا ) فم بلمإلضح إلبل لإلمات بل ربمات

 
 الية تنفيا المدمات المطمو ة

 ك كا ججإلقؼ إلت بل اع  مدبر عملإل  م جمرة عمم   بلم جشف ات فم بل ظاف  أعماؿ .5
 أ اـ كاقم فم إلبلز ـ بلقإله ك فس إلج جمر بلد     بلم ا كات أإل بلر م   بوع اد أإلبلعطؿ 
 .بوإلل   بلرعا   لمربكز كال  ك  بلحاؿ إلكذلؾ بو كإلع

 جمػػر ضبلإلمشػػرفم  إلممسمػػم بل ػػدمات بلف دق ػػ  ف دبر ػػب  بلمشػػرف ف  ػػ ؿ مػػف بلمإلقػػ  إدبرة .2
حم ت ج ظ ؼ بضاف   كما  ج ا ػا  لمإ كحاج  بوق اـ مف ق ـ كاف أف  قررإلب بلذ ف هـ

كالق اـ كعمم    بتلجزبـ بلمجعاقد إلعملمف ح ث بلإلقت إلبلحاج   بلمإلق م  بلإلض  بلقا ـ فم 
 إدبربت عمػل أف كمػابلج ظ ؼ كما  ضمف   ر بلعمؿ إلح ػا بل طػ  بلمإلضػإلع  مػف قكمػ  

شػػػرإلط بلعطػػػا   إلفحػػػإل  مضػػػمإلف عمػػػل بوق ػػػاـ فػػػل بلم ػػػ إلل ف بطػػػ ع بلمإلبقػػػ  بلم جمفػػػ 
 كال لإلص.

بل ػاحات إل جكدب عمم ػ  ج ظ ػؼ بلمإلبقػ  بلم جمفػ  )شػامم  بق ػاـ بلمرضػل إلبلمكاجػا بتدبر ػ   .0
 جم ػ  ج جهػم فأ عمػل السادسة ص اعا الساعة  إلم ا   ( إلبلم جإلدعات إلبلحدب ؽ إلبلم ازف

 الوقػت الػؾ  عػد ولػيس اليػـولنفس  ص اعا والنصؼ السا عة الساعة فم بل ظاف  أعماؿ
امػا فػا  إلبلمكاجػا إلبلإلحػدبت بوق ػاـ لجم ػ  شػامم   ظافػ  جكإلف أف عمل لمفترة الص اعية

امػػا مراكػػز الرعايػػة  التنظيػػؼ عمميػػة متا عػػة وعنػػد العاجػػة  ػػاقا القتػػرات فتكػػوف عمميػػة
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م  بت ذ كع ف بتعجكار بلم حظػات  اوولية في دا العمؿ مع  داية الدواـ الرسما لممركز
 -بلجال   :

إل حظػر  ػكا بلم ػاه  الػ  ع ػد ج ظ ػؼ  إلبلجمم ػ  إلبلججف ػؼ الم ػحكجكدب عمم   بلج ظ ؼ  - أ
لؾ بلجػػدربف إلجػػدربف بلجػػكس إلبلجػػدربف بلجػػم كهػػا إلكػػذ .p.v.c بترضػػ ات بلم طػػاه كمػػادة 

)بل شػػك   بكػػار ز بإل  قػػاط كهركا  ػػ  بإل  قػػاط بك ػػج ف بإل شػػفط بإل هػػإلب  إلبتكػػإلبا إلبلشكاك ؾ
) إلب مػػػا  ػػػجـ ج ظ فهػػػا إلبلملػػػاعد بلكهركا  ػػػ  كػػػالمإلبق  بلم جمفػػػ    إلبلملػػػ إلع  مػػػف بتلمإل  ػػػإـل

 كفإلط  مكمإلل  جز  ا إلمعدة لهذب بل رض. 

جػػإلف ر عػػدد كػػافم مػػف بل ػػ ؿ بل الػػ  كجمػػ  بل فا ػػات لجم ػػ  بتمػػاكف بلجػػل جحجػػاج لػػذلؾ  - ا
 أك ػػػػاس فػػػػم  قمهػػػػاإل مػػػػف بتق ػػػػاـ بلم جمفػػػػ   بل فا ػػػػات جمػػػػ إل  جفر ػػػػغ بل ػػػػ ؿعمػػػػل بف  ػػػػجـ 

 بلم لل  لذلؾ. بلحاإل   إلل )ح ا  إلع بل فا ات( ا مإلف

 إلب  مػا أإلع جهػا أإل بل فا ػات  قػؿ فم بل ال  كالجمهإلر بلكهركا    بلملاعد ب ج دبـ  حظر - ت
بت فم بإلقات  جـ جحد دها كالج   ؽ مػ   بل فا ات ججم   لمكاف بلدرج عف كال زإلؿ ذلؾ  جـ

  إلكالك ف   بلم ا ك  لذلؾ. بلمشرؼ بتدبر  لممإلق 

  جا جرؾ بلمكاف حإلؿ حاإل   بل فا ات بلر      ظ فا عمل مدبر بل اع . - ث

 .لج ظ ؼ عمم  كؿ  بل فا ات كعد إلحاإل ات إلبلجربدؿ بل  ؿ أك اس ب جكدبؿ  - ج

(  عػػػاد  لػػػ  ر رإلؿ) بلجإلبل ػػػت كػػػإلرؽ)بل الػػػ  كالمرضػػػل إلبلعػػػامم ف(  بلحمامػػػات جزإل ػػػد - ح
إلغػػرؼ  فػػم بتمػػاكف بلمػػذكإلرة إلفػػم بلمكاجػػا بلم جمفػػ  بلم ا ػػؿ جم ػػ ل كك ػػر جإلبل ػػت رؽإل إل 

ج ػػػد عمػػػل بف  كػػػإلف بلػػػإلرؽ مػػػف بل ػػػإلع  بل ػػػاع  إلعمػػػل مػػػدبرإلبلجػػػل جحجػػػاج لػػػذلؾ  بلمرضػػػل
 .بتمجلاص لمم اه إلت جمزؽ إلت  ذإلا ع د بت ج دبـ

إلغػرؼ بلمرضػل إلبلجػل  فم بتماكف بلمذكإلرة إلفػم بلمكاجػا بلم جمفػ  بلم ا ؿ جم   جزإل د - خ
مػػػف مشػػػرؼ مكافحػػػ  عم هػػػا  بلمإلبفػػػؽ( إلح ػػػا بل إلع ػػػ  فقػػػط ) ػػػا ؿكاللاكإلفجحجػػػاج لػػػذلؾ 

 بلعكإلة ملدر  ()  جا بف جكإلف بل اع  مدبر عمل إل م جمرة إلكلإلرةبلعدإل  

ح ػػػػث ضػػػػرإلرة ب ػػػػج دبـ جكػػػػإلف كشػػػػكؿ م ػػػػجمر  إلبلحمامػػػػات بلم ػػػػاه دإلربتمجاكعػػػػ   ظافػػػػ   - د
مسػػؿ بلكمػػإلربإل ب ػػ  مطهػػر  ػػجـ بلجإلبفػػؽ عم ػػ  مػػف قكػػؿ بدبرة بلم جشػػفل بإل بلمركػػز  بلمطهػػربت
 دإلربتبلػػ فػػم لمعمػػؿ عػػام ت ج لػػ صمػػ  مربعػػاة  أ ا ػػ   كلػػإلره إلبللػػاكإلفبللػػحم  

 . ظافجها لمجاكع  بلدب ـ إلبل عم بلحر ـكاق اـ  حماماتبلإل 
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 لألق ػػػاـ إلأ ػػػر إلبلحمامػػػات  بلم ػػػاه لػػػدإلربت م للػػػ  مما ػػػح كا ػػػج دبـ بتلجػػػزبـ ضػػػرإلرة - ذ
 . قؿ بلعدإل  ك ف بتق اـ لم   إلذلؾ إلبلمكاجا إلبل رؼ  إلبلممربت

 إلبللػػاتت إلبلحمامػػات بوق ػػاـ جم ػػ  فػػم( جػػإلبل معطػػر) بلهػػإلب  مط كػػات ب ػػج دبـ  لػػ ر - ر
 بلهػػػإلب  معطػػػربت إلج ػػػج دـ).  بلضػػػرإلرة إلع ػػػد أ ا ػػػ   ج ظ ػػػؼ عمم ػػػ  كػػػؿ كعػػػد إلبلممػػػربت
   بلمركػػػزة بلع ا ػػػ    بلحضػػػا   بلعمم ػػػات  بلم جكػػػربت  أق ػػػاـ فػػػل م جظمػػػ  أ ا ػػػ   كلػػػإلرة

 .بوق اـ جمؾ فم بلم  إلل ف م  إلكالج   ؽ  لألطفاؿ بل إلم   إلبلرعا     إلبت جقكاؿ

 كجإللػػػػػ ات بلجق ػػػػػد إل بلج ظ ػػػػػؼ عمم ػػػػػ  فػػػػػم بلم ػػػػػج دم  بلمػػػػػإلبد كجرك ػػػػػز بتلجػػػػػزبـ ضػػػػػرإلرة  - ز
 كالجالم: إلم  إلؿ بل دمات بلف دق   كالمإلق . بلعدإل  مكافح  م  إلؿ مجطمكات إل
 

 بلج ظ ؼ
 بلجطه ر

 بلجعق ـ*
 عالل بلم جإل * مجإل ط بلم جإل  م  فض بلم جإل 

جز  قل  211 **جز  فم بلمم إلف 511
 بلمم إلف

جز  فم  511
 بلمم إلف

 جز  فم بلمم إلف 52111 فم بلمم إلفجز   5111

ينصػز  و الكمور فا اا  التركيزات له تألير ضار عما المعػدات و ا دوات وو يػتـ اسػتمدامه عمميػًا ل ػا  ا غػراض
 .جزء  المميوف لضماف فاعميته  6333مف  استمداـ الكمور لتنظيؼ ا رض  تركيز 

إلمكافحػػػػ  بلقػػػػإلبرض إلبلح إلب ػػػػات  إلبلحمامػػػػات بلم ػػػػاه دإلربت فػػػػم بلحشػػػػر   بلمك ػػػػدبت  ػػػػج دبـب - س
  طػػػاقـ إل مػػػ  بلمشػػػرؼ بتدبر  إلم ػػػ إلؿ مكافحػػػ  بلعػػػدإل  كػػػالمإلق   الج  ػػػ ؽك  لػػػ ر بلضػػػال  

عمػػػػل بف  ػػػػجـ بطػػػػ ع بت ػػػػإلة بلمػػػػذكإلر ف عمػػػػل طك عػػػػ  إل إلع ػػػػ  بلمػػػػادة  ق ػػػػـ كػػػػؿل جمػػػػر ضبل
بت ػج دبـ  بإل غ ػر ذلػؾ حدإلث ج مـ  ج ج   طا فم ل جج كابلم ج دم  إلبلجر اؽ بلمضاد لها 

إلكػذلؾ  كػػإلف مإلبفػػؽ عمػػل ب ػػج دبم  مػػف بلمع  ػ ف كػػدب رة بلطػػا بلإلقػػا م كػػالإلزبرة  إلبسكػػات ذلػػؾ 
 كمحضر ر مم  جـ بلجإلق   عم   مف بلجم  .

 ػػػػػػجـ مكافحػػػػػػ  بلقػػػػػػإلبرض إلبلح إلب ػػػػػػات بلضػػػػػػال  كالج  ػػػػػػ ؽ مػػػػػػ  بلمشػػػػػػرؼ بتدبر  إلبك غػػػػػػ   - ش
   لمجاكعجهاعف بتماكف بلجل جـ ف ها إلض  بلطعإـل بل ام

 بلعمم ػػػػات كأق ػػػاـ لمق ػػػػاـ كإلبجكػػػاجهـ إل الػػػ  بلعػػػػامم ف إلبلعػػػام ت بلعمػػػػاؿ جػػػدر اضػػػرإلرة  - ص
  كالجعاإلفإل كشكؿ ج د  بتدإل   إلم جإلدعاتإلبلم جكربت إلبق اـ بلع ا   بلمركزة  بلإلتدةإلغرؼ 

 مإلبقػ  كافػ  فػم بودب   ػ م  جمػس كلػإلرة بلعمػاؿ ب ػجكدبؿ عػدـإل  بوق ػاـ جمؾ إدبربت م 
 بلمذكإلرة. بلعمؿ

 جا بلجق د ككاف  إل ا ؿ بلإلقا   إلبل  م  بلإلبردة فم بلعطا  إلب ػذ بلح طػ  إلبلحػذر  الػ   - ض
 ع د  قؿ بل فا ات بللمك  إلبل اجج  عف بلجعامؿ م  بلمرضل.
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ت إلب كاوق ػاـ بلعػامم ف ف ػات إلعمؿ حرك  حر   إعاق  إلل بل دم  جمؾ جحق ؽ  ؤد  ت أف - ط
 . إلبلعامم ف لممرضل   ئ أف شأ   مف ضج جا  حدث

 بلجإلج هػات كجمؾ بتلجزبـ إلعمال  بلمجعاقد إلعمل إلب رشاد إلبلجإلج   بلرقاك  حؽ بلمإلق   دبرة - ظ
عادة  لػـ بلجم بوق اـ كعض أإل لكؿ ذلؾ بلمإلق  إدبرة طمكت إذب جد د مف بل ظاف  أعماؿ إلب 
 . بلمطمإلا بلم جإل  عمل ف ها بل ظاف  جكف

   كمم أإل جز م جمؼ ج كا قد كمإلبد بورضم إلبلك ط إلبل  طات بلح ف ات ج ظ ؼ  حظر - ع
  فقجها إلعمل جمفها فم ج ككت بلجم بوجزب  كج   ر بلشرك  جمجـز جمؼ أ  حدإلث حال  إلفل

 .بل ال 
 فػم  ػربا أإل جمػؼ إلجػإلد إلم حظ ػ  عام ج  أإل عمال  أحد أإل بلمجعاقد م حظ  حاؿ فم - غ

 ر ػ س أإل بلم اإلا)بلم ػ إلؿ( ب دبر  بلمشػرؼ  كمغ ب  ارة شكك  فم عطؿبإل  بلح ف ات أحد
 كعمؿ بل ـز تل ح .  لمق اـ بلق ـ جمر ض

 مػ  فػإلرب   بلجعامػؿ بلشػرك  بلمجعاقػدة عمػل بوق ػاـ مػف ق ػـ  أ لمجػار  ب  ػدبد حػدإلث حػاؿ فم - ؼ
 شػػػرؼ عمػػػل عمم ػػػ   ج ظ ػػػؼ   مػػػدركا    ػػػكاكا   جػػػإلف ر إلذلػػػؾ مػػػف  ػػػ ؿ إلمعالججػػػ  بت  ػػػدبد ذلػػػؾ

  طػػإلط دب ػػؿ كا ػػت مهمػػا م مفػػات أ  إلقػػا  عػػدـ كشػػكؿ دإلر  إلمربعػػاة إلبلم ا ػػؿ لحمامػػاتب
 بلم ا ؿ تكا إللكا بلججم   إلعما بلملارؼ أغط   جم   عمل إلبلمحافظ  بللحم بللرؼ

  طػػإلط جم ػػ  ظافػػ  إل ػػ م   عػػف م ػػ إلؿ بلمجعهػػد إلبف كمػػا بت  ػػدبد  م ػػ كشػػكؿ  إلبوحػػإلبض
 .بلر      كما ف ها بلم اهؿ بلر      بلشكك  إلل بلمؤد  بللحم  بللرؼ

 أإلإلبلممرضػػػػػ ف  بلعػػػػػامم ف كػػػػػاإل جربت أإل طػػػػػاإلتت أدربج أإل س جػػػػػات أإل دإلبل ػػػػػا فػػػػػجح  حظػػػػػر - ؽ
 مػػػػف هػػػػدب ا أإل إكربم ػػػػات آ  جمقػػػػل  حظػػػػرإلكػػػػذلؾ   كػػػػأمجعجهـ بلعكػػػػث أإل بلمرضػػػػل كمػػػػد  ات
 إلػػػل جلػػػؿ قػػػد إلبلجػػػم لممحا ػػػك  بلم ػػػالؼ  جعػػػرض بلم الفػػػ  حػػػاؿ إلفػػػم ذإل هػػػـ أإل بلمرضػػػل
 . دماج  عف بت ج  ا 

  تقديـ مدمات النظافة   ا المتعاقد يمتـز التا والج ات ا قساـ
 

  ج للاجها ب ج ؼ عمل بق اـ بلمك ت لممرضل)رجاؿ إل  ا  إلبطفاؿ( جم   - أ

إلحػػدة بلمػػر ض كالكامػػؿ )بل ػػر رإلبلكإلمإلد  ات إلكػػؿ مػػا  جكػػ  إلحػػدة بلمػػر ض عػػدب بتجهػػزة  - ا
 م  إلل   عماؿ بل ظاف  إلكاشربؼ بلممرض بلم  إلؿبلطك   إلبلكهركا    مف 

 .ةبلإلتد ت إلبق اـ إلإلحدب  إلبلل ر   بلككر ت بلعمم اـ أق ا  جم  - ت
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 مػػف جحجإل ػػ  كمػػا بوق ػػاـ كجمػػؾ بلعػػامم ف إلب دبر ػػإلف إلبلجمػػر ض بوطكػػا   ػػكف إل مكاجػػا جم ػػ  - ث
   .( طعاـ لاتتإل  مطاكخ   حمامات) مربفؽ

 .إلبلم جإلدعات بلم ازف إلكاف  بوق اـ لجمؾ بلجاكع  بلطعاـ إللاتت بلمطاكخ جم   - ج
 أإل ك  هػا أإل دب مهػا جقػ  بلجػم بللػاتت أإل إل هػا بلمإللم  أإل بوق اـ دب ؿ بلممربت جم   - ح

 ..بوق اـ فم بلجهإل   إلم احات بلم اإلر جم  إلكذلؾ   بلكعض  كعضها بوق اـ جركط

 كمػا م هػا إلبلجا ك   بلر      بلكعض ككعضها جركطها أإل بوق اـ إلل بلمؤد   بودربج جم   - خ
 إلم اإلر. دربكز  ات مف ججضمف

 مسػػػؿ بلمرضػػػل ل دمػػػ  إلبلم للػػػ  بلم ػػػاعدة بلجش  لػػػ   بل دماج ػػػ إل  بلف  ػػػ  بوق ػػػاـ جم ػػػ  - د
 بوق ػاـ جمػؾ جشػمم  إلما(  بلخ..... إلبلجعق ـ    بلطك عم بلع ج   بلم جكربت   بوشع ) أق اـ
 .( إل  ف  حمامات   م اه دإلربت   لاتت) مربفؽ مف

 أإل إلكػردإلربت إلكإلف هػات إلحمامػات م ػاه إلدإلربت مكاجػا مف جشمم  كما ب دبر   بوق اـ جم   - ذ
 أدربج أإل لاتت

فػػػم بلمربكػػػز بللػػػح    بل ػػػ اربت إلمإلبقػػػؼ بوك  ػػػ   ػػػارج إلبلطرقػػػات إلبلممػػػربت بل ػػػاحات جم ػػػ  - ر
 بلم جمف 

 اوعماؿ المطمو ة مف الشركة تنفيااا
 م  بع ه بلمذكإلرة بتق اـ إلبتماكف جم   فم بلزجاج   إلبل إلبفذ بوكإلبا جم  ج ظ ؼ  .5

 إلبلجدربف بوكإلبا إلكذلؾ بل إلبفذ إلأرض ات إلبل ارج بلدب ؿ مف بلزجاج ج ظ ؼ

 دب ؿ بلمجإلبجدة إلبل  طات إلبلح ف ات إلبلم ا ؿ إلبلحمامات بلم اه دإلربت جم   ج ظ ؼ .2
 بلذكر  اكق  إلبلإلحدبت بوق اـ جم  

 أ  ما إلبورفؼ   أ إلبعها ا ج ؼك إلبلكرب م   إلبلل  رة بلكك رة بلطاإلتتإل  بلمكاجا ج ظ ؼ .3
 .إج فها أإل بلممجمكات جمؾ ك  م  بلم اس دإلف  إلجدت

  قإلـ أف لعم بل كار مف بللاتت أإل بلممربت أإل بل رؼ دب ؿ بلجك  ؼ أجهزة ج ظ ؼ .4
 أإل كها بلم اس لعدـ ب عماؿ جمؾ مسؿ عمل مدرك ف أإل مج لل ف عماؿ بلعمؿ كذلؾ

 بل ظاف  أجرب  ع د إج فها

ج ظ ؼ إلحدة بلمر ض كالكامؿ )بل ر رإلبلكإلمإلد  ات إلكؿ ما  جك  إلحدة بلمر ض عدب  .5
 بتجهزة بلطك   إلبلكهركا    إلكاشربؼ بلممرض بلم  إلؿ.
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 كا ج دبـ ذلؾ ججطما بلجم بل رؼ مف إلبوساث بو رة إلب  ربج إلبو قؼ بلجدربف جع  ؼ .6
عادج  ) فضؿ بف جكإلف شفاط ( م لل  لذلؾ جع  ؼ أدإلبت   الما   لمكا   إلب 

 أإل بلمرضل  زع  أإل  مس ت كما ب دبر إلبلمشرؼ   بلق ـ جمر ض ر  س م  كالج   ؽإل  
 .بلعامم ف

 ج ظ ػػػؼ كمػػػإلبد (بلمكممػػػ  كالفإلطػػػ  إلجمم ػػػ  كػػػ س) بلملػػػاعد إلبلككػػػا ف إلبكػػػإلبا أرضػػػ ات ج ظ ػػػؼ .7
 مػػػػف أكإلبكهػػػػا مجػػػػار   ظافػػػػ  إلكػػػػذلؾ لػػػػد ها فػػػػم بلج ػػػػكا دإلف بلجمم ػػػػ   الػػػػ   لهػػػػا  الػػػػ 

 بل جا ر إلأعقاا إلبوجرك  بلفض ت
 بل كػار مػف  بلمعمقػ بللػإلرم ػح إل  كدبؿ بلرمػؿ كرمػؿ جد ػد بف لػـز بتمػر(ج)ب  رإل بلقإلب ج ظ ؼ .8

 جاف   كفإلط
 كػػػؿ ف هػػا  ػػػا مإلف أك ػػاس إلإلضػػ  بل فا ػػػ  حاإل ػػات إلكػػػذلؾ بل ػػرؼ جم ػػ  فػػػم بل ػػ ؿ ج ظ ػػؼ  .9

 جم ػػػ  إلغ ػػؿ بج ػػ ت كممػػا بوك ػػاس جمػػؾ إلججد ػػػد إلبج ػػا ها جمإلسهػػا  م ػػ  كمػػا حجمػػ  ح ػػا
 .لها جفر غ عمم   كؿ كعد بل فا   أإلع  

 إلبلمطػػػاكخ بلم ػػػاه إلدإلربت بلحمامػػػات فػػػم إلبلكربم كػػػا بللػػػ  م بلػػػك ط إلجمم ػػػ  ج ظ ػػػؼ .10
 .إلجمم ع 

 عمل بلمجعاقد  مجـز بلجم بوق اـ دب ؿ بلمجار  إل طإلط إلبلملارؼ بلم ا ؿ ج م ؾ .11
 م  بلجعامؿ جأج ؿ إلعدـ إلبلمجار  بللرؼ ل طإلط بت  دبد حدإلث لحظ  فم  ظافجها  دم 
 . إلبلمحظ  بلجإل فم إلج م ك  بل مؿ

 . إلبوإل اخ بل كار مف إلبلمربح ض كالحمامات بل  فإل ات ج ظ ؼ .12
 وو يطمب إليه أدا  ا  تنفيااا المتعاقد يقـو و التا ا عماؿ

 .م ها إلبلمجحرك  بلساكج  إط قها عمل بلطك   بوجهزة ج ظ ؼ .1
 إلبلججه زبت بلطك   إلبلمهمات بلجربح   بآلتت ج ظ ؼ .2
 فرش بو رة إلج   ر أغط جها .3
 إلجإلز ع  بوق اـ مف بل   ؿ جم  .4
 ف ها بلجعامؿ أإل بلطك   إلبل ازبت إلبلمهمات بودإل    قؿ .5
 . بوغذ   جقد ـ فم بلم ج دم  إلبودإلبت إلبوإلع   إلبوغذ   بلمحال ؿ  قؿ .6
 إلكالعكس إلبوق اـ بوشع  إلك ف بوق اـ ك ف بلحاتت  قؿ .7

 عدـ ب ج دبـ عماؿ بل ظاف  لمق اـ كاعماؿ بلض اف  إلبلمرب  ت بتدبر   .8



 

28 
 

 (6ممعؽ رقـ  
عدد العماؿ الكما المطموب كعد ادنا شامؿ ت طية اوجازات اوس وعية(  لكؿ مستشفا 

 مف المستشفيات المشمولة  العرض

العدد  ال ياف الرقـ
 المطموب

السعرلمعامؿ 
 م عظات اوجمالا الواعد

 تشمؿ مركز العرازيف وال ندسة والصيانة   171 مجمع الشفاء الط ا 1
 فاتورة مستقمة وتعامؿ معاممة الرعاية اوولية   3 اودارة العامة لتنمية القوى ال شرية

    20 ـ العيوف 2
    33 ـ النصر ل طفاؿ 3
    25 الدرةـ الش يد معمد  4
    40 ـ الرنتيسا 5
    24 ـ  يت عانوف 6
    44 ـ اوندونيسا 7
    50 ـ ش داء اوقصا 8
    82 مجمع ناصر الط ا 9

    70 ـ اوورو ا 10
    29 ـ النجار 11
    22 ـ ال  ؿ اوماراتا  12
    33 ـ كماؿ عدواف 13

 نمواج اوسعار لمراكز الرعاية اوولية
 المراكز الصعية العكومية  معافظة شماؿ غزة(

العدد  ال ياف الرقـ
 المطموب

السعرلمعامؿ 
 م عظات اوجمالا الواعد

    3 مركز صعا ش داء  يت عانوف 1
    2 مركز صعا عز ة  يت عانوف 2
    3 مركز صعا  يت وايا الشيماء( 3
    3  يت وايا -مركز صعا االة الشوا  4
    2 صعا العطاطرة والسيفامركز  5
    4 مركز صعا جميمة العشا 6
    5 مركز صعا ش داء ج اليا 7
    4 مركز صعا أ و ش اؾ 8
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 المراكز الصعية العكومية  معافظة غزة(

 ال ياف الرقـ
العدد 
 المطموب

السعرلمعامؿ 
 م عظات اوجمالا الواعد

 (فترة واعدة    5 الشيخ رضواف  مركز صعا ش داء 9
  فترة واعدة(   1 الشيخ رضواف–ممزف الرعاية اوولية  10
  فترة واعدة(   2 ممازف ا دوية الشيخ رضواف  11
  فترة واعدة(   4 ش داء الشاط  مركز صعا  12
 فترتيف   9 الرماؿ  مركز صعا ش داء  13
  فترة واعدة(   5 مركز صعا ش داء الدرج  14
  فترة واعدة(   5 مركز صعا ص عه العرازيف  15
  فترة واعدة(   2 ممت ر الصعة العامة 16

دا رة القومسيوف الط ا + ادارة منطقة  17
 غزة + المؤسسة الط ية 

  فترة واعدة(   3

مركز صعا الصورانا + الصعة  18
 النفسية

5    

  فترة واعدة(   4   الق ةمركز صعا  19
  فترة واعدة(   5 مركز صعا ش داء الزيتوف   20
  فترة واعدة(   2 مركز صعا الف ح   21
  فترة واعدة(   2 مركز صعا الس ـ   22
  فترة واعدة(   2 مركز صعا العرية  23
  فترة واعدة(   1 مركز صعا صعا االة الشوا غزة   24
 واعدة( فترة    2 غزة –مركز صعا المعاقيف عركيا  25

 المراكز الصعية العكومية  معافظة الوسطا(

العدد  ال ياف الرقـ
 المطموب

السعرلمعامؿ 
 م عظات اوجمالا الواعد

 فترتيف   5 مركز صعا دير ال مز 27
  فترة واعدة(   2 مركز صعا ال ري  الجديدة 28
 فترتيف   2 مركز صعا ال ري  المركزية القديمة( 29
  فترة واعدة(   2 الم ازيمركز صعا  30
 ساعة 24   5 مركز صعا النصيرات القديمة 31
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+ ادارة  مركز صعا ش داء النصيرات 32
 المنطقة 

  فترة واعدة(   4

  فترة واعدة(   3 مركز صعا الزوايدة + العيادة النفسية 33

مركز صعا الزوايدة القديمة  الطب  34
 الط ية (+ المؤسسةالوقا ا

2    

  فترة واعدة(   1 مركز صعا الموالدة 35
  فترة واعدة(   1 مركز صعا الم راقة 36
  فترة واعدة(   1 مركز صعا النصيرات ال ر ية 37
  فترة واعدة(   1 مركز صعا عكر الجامع 38
  فترة واعدة(   1 مركز صعا المصدر 39
  فترة واعدة(   1 مركز صعا وادي السمقا 40
  فترة واعدة(   1 ال ركةمركز صعا  41
  فترة واعدة(   2 مركز صعا جعر الديؾ  42

 المراكز الصعية العكومية  معافظة مانيونس(

 ال ياف الرقـ
العدد 
 المطموب

السعرلمعامؿ 
 م عظات اوجمالا الواعد

    3 مركز صعا القرارة 43
    2 مركز صعا جورة الموت  44
 فترتيف   6 مركز صعا ش داء مانيونس 45
    3 مركز صعا  نا س ي  46
    2 مركز صعا ع ساف الك يرة 47
    2 مركز صعا ع ساف الجديدة 48
    1 مركز صعا الزنة 49
    2 مركز صعا مزاعة 50
    1 مركز صعا مالدية اوغا 51

 المراكز الصعية العكومية  معافظة رفز(

العدد  ال ياف الرقـ
 المطموب

السعرلمعامؿ 
 الواعد

 م عظات اوجمالا

    5 مركز صعا ش داء رفز 52
    6 مركز صعا تؿ السمطاف 53
    2 مركز صعا الشوكة 54
    2 مركز صعا الشا ورة 55
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    1 رفز –مركز صعا المعاقيف عركيا  56
 مراكز الطب النفسا

العدد  ال ياف الرقـ
 المطموب

السعرلمعامؿ 
 م عظات اوجمالا الواعد

اودارة العامة لمطب النفسا  مستشفا  57
 الطب النفسا( 

 ساعة 24   12

  فترة واعدة(   1 الطب النفسا مركز غرب غزة 58
عمارة العقاد شارع  -عيادة مانيونس النفسية  59

 ج ؿ ممؼ مسجد السنية 
 فترة واعدة   1

 المراكز اودارية فا الوزارة

العدد  ال ياف الرقـ
 المطموب

السعرلمعامؿ 
 م عظات اوجمالا الواعد

  فترة واعدة(   8 المجمع اوداري  وزارة الصعة( 60
  فترة واعدة(   3 عمارة ا و عيدة –مجمع اودارات  61
  فترة واعدة(   3 دا رة النقؿ والمواص ت 62
    3 دا رة ممازف المواـز العامة 63
  فترة واعدة(   3 اإلدارة العامة لمصيدلة  64
  فترة واعدة(   7 عمارة كعيؿ  –مجمع اودارات  65
  فترة واعدة(   2 وعدة تكنولوجيا المعمومات 66
  فترة واعدة(   5 كمية فمسطيف لمتمريض  67
  فترة واعدة(   3 دا رة الع ج  المارج 68
  فترة واعدة(   2 اودارة العامة لم ندسة والصيانة  69

مركز اوسعاؼ والطوارئ مركز ش داء  يت  70
 المقدس 

  فترة واعدة(   1

الع ج مركز اوسعاؼ والطوارئ مركز  71
 الط يعا

  فترة واعدة(   1

  فترة واعدة(   1 دا رة اورشيؼ المركزي   عيادة عجازي(  21
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 (1ممعؽ رقـ  
  والعسومات جدوؿ العقو ات

 نس ة العسـ اوجراءات المقررة نس ة التقييـ مستوى اوداء الرقـ
   %  فما فوؽ43 ممتاز 6

 جيد جدا 1

المرة  % 3404-33%
 اوولا 

  لفت نظر وتن يه  عدـ التكرار

33%-3404 % 
 وعسـلفت نظر   المرة اللانية(

% مف اجمالا الفاتورة 0
الش رية تضاعؼ فا عاؿ 

 %13التكرار و عد اقصا

 جيد 0

المرة  % 2404 -23%
% مف اجمالا الفاتورة 63 وعسـلفت نظر  اوولا 

 الش رية

 المرة  % 2404 -23%
 وعسـلفت نظر  اللانية(

% مف اجمالا الفاتورة 13
وينظر فا فسخ العقد  الش رية

 مع الشركة

 فسخ العقد مع الشركة  %23اقؿ مف  مق وؿ 4
مصادرة كفالة عسف التنفيا 

النقدية لمموقع اات والتامينات 
 الع قة
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 (3ممحؽ رقـ )
 نمواج معضر اجتماع  اس وعا(

معضر 
 اجتماع

 موضوع اوجتماع
 

  وقت  داية اوجتماع  تاريخ اوجتماع  مكاف اوجتماع

 

 المشاركوف

 م عظات التوقيع  المسما الوظيفا اوسـ الرقـ
6     
1     
0     
4     
0     

 
 محاإلر بتجماع:

 ( يجب كتا ة ما تـ انجاز  م ؿ الفترة ما  يف اوجتماعيف  شكؿ مركز)اوساسية عوؿ اونشطة الم عظات 

................................................................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................
................................... 
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   يجب التركيز عما ما تـ اقتراعه  النس ة لتعسيف او تقويـ او تعديؿ كؿ نشاط(المقترعات 

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................
.............................................................................................. 

 ما الترتيب  اوولويات(  يجب تعديد ما تـ تقرير  والتركيزع التوصيات 

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

............................................................................................... 
 بت ـ                   بت ـ بت ـ                       بت ـ          بت ـ             

 
 بلجإلق                    بلجإلق  بلجإلق            بلجإلق                    بلجإلق                
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 ( -3Aممحؽ رقـ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

بٌانالرقم الدرجةال
درجة 

الشركة
مالحظات

درجة 

الشركة
مالحظات

درجة 

الشركة
مالحظات

45التقٌد باعمال التنظٌف المطلوبة حسب شروط المناقصة1

2.5نظافة الممرات والصاالت والمصاعد1.1

2.1

نظافة االرضٌات واالسقف بما فٌها اغطٌة المكٌفات من الخارج 

5والمراوح

5نظافة الشبابٌك واألبواب  والجدران3.1

واع ا4.1 راسا  امت ؼ ان ك يب وال دوال 7.5 نظافة المكاتب وال

5.1

نظافة البوسترات والصور  المعلقة والقواوٌر فً الممرات 

5والصاالت والغرف

6.1

نظافة الحمامات )المرضى والموظفٌن( والمغاسل فً مختلف 

5اماكن تواجدها

7.5نظافة الساحات الخارجٌة واماكن تجمٌع النفاٌات7.1

8.1

نظافة وحدة المرٌض )السرٌر والكومودٌنو ( عدا االجهزة 

7.5الطبٌة والكهربائٌة

2

جودة ادوات النظافة  ومواد التنظٌف المستخدمة بانواعها 

30المختلفة حسب شروط المناقصة

2.1
توفر المطهرات والمنظفات )كلور- ماء نار - فونٌك -صابون 

7.5ارضٌات ( نوعٌات جٌدة

2.5صابون توالٌت )غسٌل اٌدي( نوعٌة جٌدة2.2

5ورق توالٌت صغٌر)نوعٌة جٌدة3.2

5ورق تنشٌف اٌدي كبٌر نوعٌة جٌدة4.2

5.2
اكٌاس ناٌلون لجمع النفاٌات - الوان وبمقاسات مناسبة للسالل 

5والجرادل

6.2
توفر ادوات النظافة )المكانس - المماسح- السالل- الجرادل - 

5العسافات (

3
مكافحة القوارض والحشرات والحٌوانات الضالة حسب 

10البروتوكول المرفق فً المناقصة

2.5االلتزام باستخدام مبيدات معتمدة من دائرة صحة البيئة1.3

2.5االلتزام بالجداول الزمنية المعدة للرش وحسب االتفاق2.3

2.5التزام الشركة بتوفير وسائل الوقاية والسالمة عند الرش3.3

2.5االتزام بعمل محاضر تثبت عملية الرش والمكافحة4.3

15التزامات اخرى)ٌجب على الشركة االلتزام بها( 4

6االلتزام بالزي الرسمى المتفق عليه والنظافة المظهر العام1.4

2.4
االلتزام بالتوجيهات المقدمة من ادارة المسشفى والتقيد 

3بمكان العمل

3.4
االلتزام بجداول الحضور واالنصراف وتقديم جدول 

3مناوبات اسبوعية الدارة المستشفى

3عالقة العاملين مع الموظفين االداريين واالطباء والتمريض4.4

توقٌع ال

المشرف االداري

توقٌع ال

المشرف االداري

توقٌع ال

نموذج تقٌٌم ٌومً الداء شركة النظافة بالمستشفٌات
ةالفترة الصباحٌة الفترة اللٌلٌةالفترة المساٌئ

المشرف االداري
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 ( -3Bممحؽ رقـ ) 
 

 نمواج التقييـ الش ري فا المستشفيات
 

 اسـ المستشفا/  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليـو /  ػػػػػػػػ التاريخ / ػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ال ياف الرقـ
الدرجة 
 الن ا ية

درجة 
 الشركة

  40 التنظيؼ المطمو ة عسب شروط المناقصةالتقيد  أعماؿ  6

جودة أدوات النظافة ومواد التنظيؼ المستمدمة  أنواع ا الممتمفة عسب  1
  03 شروط المناقصة

مكافعة القوارض والعشرات والعيوانات الضالة عسب ال روتوكوؿ المرفؽ  0
 فا كراسة المناقصة

63  

  60 التزامات أمرى يجب عما الشركة التقيد   ا 4

  633 الدرجة الن ا ية 

 
 م عظات : 

..........................................................................................................................
 .......................................................................................................................... 

 
 وداري        مس وؿ المدمات الفندقية        مس وؿ مكافعة العدوى     مشرؼ التمريض     مندوب الشركةالمدير ا

 وتعسيف الجودة                                                                   
 التوقيع            التوقيع             التوقيع                       التوقيع                      التوقيع           
 
 
 

 اعتماد مدير عاـ المستشفا
 التوقيع
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 ( - 3cممحؽ رقـ ) 
 إلبلمربكز بتدبر  ( بوإلل   بلرعا   مربكز) بلمإلق  فم بلشرك  أدب  جق  ـ  مإلذج

 2017/  /    : التاريخ                                                :                                   المركز       
  :يما كما(                    ش ر م ؿ  النظافة  إعماؿ لقيام ا(                                      شركة تقييـ       
 م حظات  درج  بلشرك     لدرج  بل ها ب إللؼ بلعمؿ بلرقـ

   %40       بل ظاف  بلعام  1
   %51 إلبلملاعد إلبلممربت  ظاف  بورض ات

   %10 إلبلحمامات  دإلربت بلم اه    ظاف
   %51 إلبلجدربف إلبوكإلبا   ظاف  بلشكاك ؾ

   %5  ظاف  بلمكاجا إلبلدإلبل ا   
   %5  ظاف  بل احات بل ارج  

2 
 

   %45  بل ظاف  عمم   فم بلم ج دم  إلبلمإلبد بتدإلبت
   %5 ( إلجإل أرض ات) معطربت+  أرض ات  ا ؿ لاكإلف

   % 5 ) ا ؿ +قط ( أ د  جإلبل ت لاكإلف
   % 6  (ج دة  إلع  ) ل  ر جإلبل ت إلرؽ

   % 6 (ج دة  إلع  ) كك ر أ د  ج ش ؼ إلرؽ
   % 5 " ف  ؾ    ار م    كمإلر"  مطهربت

   % 5  ب إلد( -بحمر)بلإلبف بل فا ات لجم   ا مإلف أك اس
 إلقشاطات م جمف  قطف  إلمما ح م جمف  مكا س

 لم كا إلع افات إلمجار د
5% 

  

   %8  بلضال  إلبلح إلب ات إلبلحشربت بلقإلبرض مكافح  3

4 

   15% بلجزبمات بلشرك 
   % 3  م مؽ( حذب + غامؽ بزرؽ كالطإل)بلر مم بلز 

   % 3 بتلجزبـ كالقإلب  ف إلبلمإلب ح
   %3 بلجق د كمكاف بلعمؿ كالمإلق  
   %3 معدؿ سكات بلعمال  
   %3 بتلجزبـ كمإلبع د بلج ظ ؼ 

   100 بلمجمإلع بلكمل
 (      )  بلشهر   ؿ بل  اا أ اـ عدد(     ) بلمإلق  فم بلعماؿ عدد       

 بلم  إلؿ ب دبر  لممركز                                                                              بلشرك  م دإلا         
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 (4) رقـ ممحؽ
 والقوارض العشرات مكافعة  روتوكوؿ

 :تعميمات ماصة  استمداـ الم يدات العشرية -بإلت :
 كعد إتفم أ  مركز مف بلمربكز بللح   بلمشمإلل  فم بلعطا   مك د أ  كا ج دبـ   مح ت .1

إلعمل بلشرك  بلفا زة مإلبفاة ق ـ مكافح   كالإلزبرة إلبلقإلبرض بلحشربت مكافح  لق ـ بلرجإلع
الع وة ضرورة اعضار بلم إل  ب ج دبمها ) إلبلمك دبت بلحشربت إلبلقإلبرض كقا م  كالمإلبد

المادة –العر ية م ينا عمي ا  اسـ المادة التجاري   الم ة المصدرية(عمي ا رقاع اوصمية
الكتالوج الماص و  اسـ المادة المضادة لمتسمـ لكؿ م يد( –تاريخ الص عية  –الفعالة 

 ت ذ بلمإلبفق  عمل ب ج دبمها. ( كيفية اوستمداـ لكؿ مادة مف المواد المنوي استمدام ا 

بلقإلبرض إلبلحشربت تدبرة بلمإلق  قكؿ بلكد   جا ج م ـ بلقا م  بلمإلقع  مف دب رة مكافح   .2
 كات ج دبـ.

 كعد إتفم أ  مركز مف بلمربكز بللح   بلمشمإلل  فم بلعطا   مك د أ  ت   مح كا ج دبـ .3
 بلرجإلع تدبرة بلمركز بللحم إلبع مها قكؿ  إـل إلبحد عمل بتقؿ كمإلعد إلبل   بلرش.

 بتق اـ بلم جمف  عمل بل   إلمإلعد بلرش  جـ بط ع بلمرضل إلبلمربفق ف إلجم   بلعامم ف فم .4
مراكز الرعاية  ال  فم  إلذلؾ مف   ؿ إلض   افطات جحذ ر   فم بتماكف بلجل  جـ رشها

 .اوولية ومستشفيات اوطفاؿ

 بلحشر   بلمك دبت كا ج دبـ درب   عمل  كإلفإلدرا  مؤهؿ ش ص كج ل ص بلشرك  جمجـز .5
 وليس لموزارة  بلم  إلل   كاف  إل جحمؿ

 .مك د لكؿ بلمضادة عمل بلشرك  بلفا زة جإلف ر بلمادة  .6

   جاج هذه جر  ص عمل حالم  شرك  مف م جج  مك دبت كا ج دبـ بلشرك  جمجـز .7
 .)بلمك دبت(بلمإلبد

 بلإلحدبت إلمكاجا أق اـ دب ؿ م فرة رب ح  لها  إلجد ت مك دبت كا ج دبـ بلشرك  جمجـز .8
 .بللح  

 إلبل م   بلعال   كالفاعم   جمجاز بلجم بلمك دبت كا ج دبـ    لح العشرات لمكافعة  النس ة .9
( إل  ج دـ عمل permethrin) فال رملري مرك ات مسؿكر ه   رب ح  لها د إلج إلت بلقم م 

لإلرة  ا م  لإل عمل عمل لإلرة م حإلؽ كإلدرة جإلض  فم بتماكف بلجل  لعا رشها 
  جها مدة طإل م .كال ا ؿ مسؿ بلطكمإلهات إلمجار  بلكهركا  ح ث ج جمر فعال
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   Antiocoagulant مجمإلع  مف بلمك دبت ج ج دـ القوارض لمم يدات  النس ة .11
 لإلرة عمل أإل  ا م  لإلرة عمل   ج دـ إل راتريـ أإل G راتيموف مسؿ (بلججمط ما ع  مادة)

 فم جإلزعب ماؾ(  –بإل م  كقا ا مإلبد غذب    )لحإلـ  مجرإلش  حكإلا م  م مإلط  طعإلـ
 .بو د  مج اإلؿ عف كع دة أماكف

 إلبلمربكز بلم جشف ات دب ؿ بلعال   بل م   ذبت بلقإلبرض مك دبت ب ج دبـ يمنع .11
 (.بو إلد بلمإلف ذبت)   zinc phosphid بلز ؾ فإل ف د مك د إل ال  بللح  

 بلك  جك   بلملا د أإل بل لق  بلملا د ب ج دبـ  جـلمكافح  بلف ربف بلل  رة   .12
 إلبتق اـ. بلمكاجا دب ؿ

 .حاؿ كأ  بللح   بلإلحدبت لرش بلزربع   بلمك دبت ب ج دبـ  م   .13

 بلج مص إل جـ بل فا ات مجم  فمإلبدإلبت بلرش  بلفارغ عكإلبت بلمك دبت  إلقا  عدـ .14
 .كأماف م ها

 :الصعية والمراكز المستشفيات دامؿ لممكافعة العمؿ أليهلانيًا:  
 بلمركز إدبر  مد ر م  كالجعاإلف بلرش لمإلبع د  لؼ   إل  جدإلؿ كأعدبد بلشرك  جمجـز .1

 جـ بر اؿ لإلرة م   لق ـ مكافح  بلحشربت ( D-4بل مإلذج بلمرفؽ رقـ ) اح  بللحم
 كح ث جكإلف كالجالم: إلبلقإلبرض كالإلزبرة

  مف كدب   ب ج ـ بلمإلق .  إلـ 15 كعد ججـ بوإللل بلرش 
  بوإللل بلرش  مف  إلـ 21 كعد  جـ بلسا    بلرش. 
  إلـ 30 ؿك كا جمربر بلرش  جـ كعدها إلما بلسالس  بلرش .      

   إلكػػػدإلف فػػػإلرب كالمكافحػػػ  بلشػػػرك  جقػػػإلـ بلمحػػػدد بلجػػػدإلؿ عػػػف إلبل ارجػػػ  بلطار ػػػ  بلحػػػاتت فػػػم 
 .جأ  ر

 عف كع د مكاف فم إلإلضعها بلكإلمإلد  ات إ ربج كعد بلم جشف ات فم بوق اـ دب ؿ بلرش  جـ 
 .ج دب بلكإلمإلد  ات رش  جـ سـ إلمف  بلق ـ

 كالما  رشها جـ بلجم إلبتماكف بلكإلمإلد  ات غ ؿ  جـ  اع  12ا بلرش عمم   كعد 
 (بلخ....-جزم -كالطإل-كفات-كمام )ب ج دبـ مف بل زم  بتحج اطات أ ذ م  إلبللاكإلف

   عمػػػػػل بلشػػػػػرك  بتلجػػػػػزبـ ككافػػػػػ  بجػػػػػرب بت بلإلقا ػػػػػ  إلبل ػػػػػ م  إلجػػػػػإلف ر بتدإلبت بتزمػػػػػ  لعمم ػػػػػ
 .  كمامات  ال  .........بلخ(كالطإل جزم  طإل م –بلرش)جإلب جات 
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 إلبماكف ججمعات  لممكا م بلعمإل  بل طح إلملارؼ بللحم بللرؼ م اهؿ كجفقد بلشرك  جقإلـ
 .بلكعإلض جإلبلد لم   إلرشها بلم اه

   مف بلمدب ؿ إلبكإلبا بتق اـ بإل طكمإل ات بلكهركا  بإل بلج م فإل ات جقإلـ بلف ربف د إلؿ لم 
 كالج   ؽتغ ؽ بلفجحات إل لعمؿ بل ـز  بللحم بلمركز أإل بلم جشفل إدبرة كإك غ بلشرك 

 .إلبلل ا   بله د   م 

 ػ ؿ مػف إلبلقػإلبرض بلحشػربت مكافحػ  ج ف ذ إلبجمػاـ بعمػاؿ شهادة كالجإلق   عمل بلشرك  جمجـز  
فػم ممػؼ  إلجحفػظ (C-4)إلضػح بد ػاه مبل بل مػإلذج ح ػا بللػحم بلمركػز أإل بلم جشفل أدبر 

  .بلشهر  بلجقر ر  عدبد جمه دب بلجق  ـ بل اص كالشرك  ع د
 (4 مجػػـز بتدبر  كاعػػدبد بلجقر ػػر بلشػػهر  ح ػػا بل مػػإلذج-A  بل ػػاص كمربكػػز بلرعا ػػ  بتإلل ػػ )

(بل ػػاص كالم جشػػف ات إلجر ػػؿ لػػإلرة مػػف بلجقر ػػر بلشػػهر  بلػػل ق ػػـ مكافحػػ  B-4إلبل مػػإلذج )
 8231282بلحشربت إلبلقإلبرض كمركز لحم بللإلرب م  / فاكس رقـ 

  (2801323)ت بللإلرب م كع ادة بلحشربت مكافح  ق ـ مربجع   جـ ف    تب جشارب أ. 
 -:تعميمات ماصة لرش المطا خ فا المستشفيات والمراكز الصعية لاللا : 
 عمميات الرش تكوف  عمـ ادارة المستشفا و عضور مس وؿ المط خ او مف ينوب عنه. 
  التا ل ا ع قة  المط خ التممص مف اوغراض 
  يتـ اما العتياطات ال زمة الناء عممية الرش لمقا ميف عما الرش واولتزاـ  م س

 الم  س الواقية مف كمامات وكفات و الطو وجزمة الخ..... 
 رفع جميع اووانا واودوات  عيدا عف مكاف الرش 
  يتـ الرش م ؿ الفترة المسا ية و عد توزيع الوج ات 
 يـو التالا ص اعا  الماء والصا وف ق ؿ ال دء فا يتـ تنظيؼ المكاف المرشوش فا ال

 العمؿ فا المط خ
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 مراكز صعية (  A-4نمواج رقـ  
 تقرير ش ري وعماؿ مكافعة العشرات والقوارض مف م ؿ شركة النظافة

 مرسؿ مف مركز صعا:ػػػػػػػػػػ  معافظة:ػػػػػػ عف ش ر:ػػػػػػػػ
 4823545مركز صعا الصورانا تميفاكس  الا قسـ مكافعة العشرات  وزارة الصعة /

 :الم يدات العشرية التا استمدمتاوو: 
 اوماكف التا تمت في ا المكافعة الكمية المستمدمة /لتر / جـ  اسـ الم يد المستمدـ ـ
3    
4    
5    
6    
7    

 :م يدات القوارض التا استمدمت فا المكافعةلانيا:
عدد /كجـالكمية المستمدمة  وصؽالمادة المستمدمة طعـ /  ـ

  اوط اؽ
 اوماكف التا تمت في ا المكافعة

3    
4    
5    
6    
7    

 
 
 جإلق   مد ر بدبر  بلمركز بللحم
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ( مستشفيات B-4نمواج رقـ   
 تقرير ش ري وعماؿ مكافعة العشرات والقوارض مف م ؿ شركة النظافة

 :ػػػػػػػػػػ  معافظة:ػػػػػػ عف ش ر:ػػػػػػػػمستشفامرسؿ مف 
الػػػػػػػا قسػػػػػػػـ مكافعػػػػػػػة العشػػػػػػػرات  ػػػػػػػوزارة الصػػػػػػػعة / مركػػػػػػػز صػػػػػػػعا الصػػػػػػػورانا تميفػػػػػػػاكس 

4823545 
 :الم يدات العشرية التا استمدمتاوو: 

 اوماكف التا تمت في ا المكافعة الكمية المستمدمة /لتر / جـ  اسـ الم يد المستمدـ ـ
3    
4    
5    
6    
7    

 :م يدات القوارض التا استمدمت فا المكافعةلانيا:
الكمية المستمدمة كجـ/عدد  المادة المستمدمة طعـ / وصؽ ـ

 اوط اؽ 
 اوماكف التا تمت في ا المكافعة

3    
4    
5    
6    
7    

 
 

 بلم جشفلجإلق   مد ر بدبر  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ( C6-نمواج رقـ   
 اعماؿ مكافعة القوارض والعشرات تنفياش ادة 

 الصعا / ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاـ مندوب شركة النظافة فا المركز 
 تاريخ ػػػػػػػػػػػ  تنفيا اعماؿ المكافعة ال زمة ضد العشرات والقوارض فا اوقساـ والمكاتب واوماكف 

 التالية:
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تمداـ الم يدات اوتية:تـ اس
 م حظات / جـ(لتر المستمدمة  الكمية بلم ج دـ ب ـ بلمك د بلرقـ
    
    
    
    
 

                    / بلم اإلا بتدبر بتدبر بلمد ر                                       بل ظاف  م دإلا شرك 
 ػػػػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػ                                 
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 ( D6-نمواج رقـ   
 جدوؿ نصؼ سنوي لمواعيد الرش الم يدات مف م ؿ شركة النظافة لممراكز الصعية

 
 

الرشة  اسـ المكاف ـ
 اوولا

الرشة 
 اللانية

الرشة 
 اللاللة

الرشة 
 الرا عة

الرشة 
 المامسة

       
       
       
       
       
       
       

 
 

 م دإلا شرك  بل ظاف                                       بلمد ربتدبر / بلم اإلا بتدبر                    
 ػػػػػػػػػػػ                                     ػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الشركة مستعقات صرؼ آلية
 عػػددك إل بلشػػهر   بلػػدفعات أ ػػاس عمػل بلعقػػد هػػذب عمػػل بلمجرجكػ  بلشػػرك  م ػػجحقات لػػرؼ  ػجـ .5

 إل عشػػرة بلسا  ػػ  كالدفعػػ  ج جهػػم إل بوإللػػل كالدفعػػ  جكػػدأ بل ػػ إل   بلعقػػد مػػدة لكامػػؿ دفعػػ  (12)
 .بو  رة

 بلشػهر   كالػدفعات بلػدف   ػجـ كجقد ـ بل دم  تكسر مف مإلقػ  فإ ػ  قا م  بلشرك  كا ت حاؿ فم .5
 لجم   بلمإلبق  مرة إلبحدة.

  ػ ؿ بلعقػد ح ػا بلمقدمػ  بل ػدمات لقػا ا كا ػجحقاقه بلشػرك  مطالكػ  كدف  بلمال   إلزبرة جمجـز .3
 :بلجال   بلملإلغات ج جإلفم أف عمل بلمطالك  جقد ـ جار خ مف  إلما( 60)

 

 .)  بلفاجإلرة بتلم   )عف بلشهر بلذ  جـ جقد ـ بل دم  ف 

 رقػػـ/ بلإلظ فػػ / بت ػػـ)  جضػػمف بلمطالكػػ  مإلضػػإلع بلمػػدة عػػف بلشػػرك  م  ػػإلكم دإلبـ كشػػؼ 
( غ) كػالحرؼ بل  ػاا إل)+(  كع م  بلحضإلر لحاتت  م ز أف عمل( بلعمؿ مإلق / بلهإل  

 إلزبرة ممسػػػؿ إل بلشػػػرك  مشػػػرؼ/بلمإلقػػػ  مػػػد ر مػػػف جإلق عػػػ   ػػػجـ إل( -) كع مػػػ  ب جػػػازبت إل
دبر )  بللح   ( لبلم جشف مد ر أإل مد رب 

 بلشرك  م  إلكمل بلجأم ف كإلل ل  عف لإلرة. 

 بلمطالك  مإلضإلع  بلمدة   ؿ كالمإلق  بلشرك  أعماؿ عف م جلر شهر  جقر ر. 

 كاورقػاـ بلمطالكػ  مكمػغ إل بلمإلضػإلع  شػمؿ بللػح  إلزبرة لممسؿ بلشرك  مف مطالك   طاا 
 .بلحرإلؼ إل

 كالمإلق  بللح  إلزبرة ممسؿ مف بلم حظات م  ج ط    طاا 

 إلزبرة ممسػػؿ إل بلشػػرك  ممسػػؿ مػػف مإلقعػػ  بلمرفقػػ  بل مػػاذج ح ػػا بلشػػرك  أدب  جق ػػ ـ  مػػإلذج 
 لمم جشػف ات بلعامػ  قكػؿ ب دبرة مػف أ ضػا بل مإلذج هذب بعجماد إل جا كما  كالمإلق بللح 

 لمربكز بلرعا   بتإلل  .لجقار ر  كال  ك  بوإلل   بلرعا   عاـ مد ر( إل بلم جشف ات جقار ر)
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هإل   رقـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأقر أ ا بلمإلق  أد اه ػػػػػػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كالجػػالم:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرك  ػػػػػػػكلفجم ممس   عف  ش

مف شػرإلط  2157/ 65.   كأ  م قرأت إلجفهمت كاف  ما إلرد كإلسا ؽ بلعطا  بلمطرإلح رقـ 5
 لمإلبلفات .عام  إل ال  إلمإلبلفات إلألجـز بلجزبما قا إل  ا  كجمؾ بلشرإلط إلب

.   كما ألجـز كأف  كقل بلعرض بلمقدـ م م  ار  بلمفعإلؿ إلت  جإلز لم بلرجػإلع ع ػ  لمػدة 2
  إلما مف جار خ آ ر مإلعد لجقد ـ بلعرإلض. 01
.  إلكذلؾ ألجـز كجقد ـ بل دم  بلمطمإلك  بلمحال  عمل كمإلجا بلعطا  بلمذكإلر أع ه إلبلجػم 3

إلذلػؾ  مػف جػار خ   ػ   م  د ػ  كاممػ ة بلعقد إلهم  جـ طمكها  مف قكؿ إلزبرة بللح    ؿ فجر 
جإلق ػػػػ  بلعقػػػػد إلب ػػػػج ـ أإلبمػػػػر بلجإلر ػػػػد عمػػػػل أف جكػػػػإلف جمػػػػؾ بل دمػػػػ  بلمقدمػػػػ  مػػػػف قكمػػػػم إلفقػػػػا  

 لممإلبلفات إلبلشرإلط بلم لإلص عم ها فم هذب بلعطا .
 إلهذب إقربر إلجعهد م م كذلؾ أقر إلألجـز ككؿ ما إلرد ك  دإلف أ  ض ط أإل إكربه .     

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسػـ المنػػاقػػص :ػػػػػ                                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقـ المشت ؿ المرمص :ػػػػػػػ                                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعػنػػػواف :ػػػػػػػػػ                                 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقػـ ال اتػؼ :ػػػػػػ                                 
 رقـ الجواؿ :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقػـ الفاكس : ػػػػػ                                    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتاريػػػخ :ػػػػػػػػػػ                                 

                          
 
 
 

 


