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 دولة فمسطيف

 لمواـز العامةاإلدارة العامة  -وزارة المالية
 لجنة العطاءات المركزية

 2019 /  66  رقـعطاء 

لممستشػػػتيات  النظافػػػةلتقػػػديـ اػػػدمات الماليػػػة / لجنػػػة العطػػػػػاءات المركػػػػػزية عػػػف طػػػػػرح عطػػػػػاء تعمػػػف وزارة 
لصالح وزارة الصحة، تبعػا  لمشػروط والمواصػتات المو ػحة االدارية الماتمتة  ومراكز الرعاية االولية والمراكز

الماديػة  التػي لػدي ا اإلمكانػاتو فعمى الشػركات ذات االاتصػاص والمسػجمة رسػميا    في كراسة ووثائؽ العطاء
 يػػػة / اإلدارة العامػػػة لمػػػواـزوترغػػػي فػػػي المشػػػاركة فػػي مػػػذا العطػػػاء مراجعػػػة وزارة المال لتقػػػديـ الادمػػػةالتنيػػة  و

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي محطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارس لمبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؿ   -غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة  –العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

اػلؿ أوقػات الػدواـ الرسػمي مػف أجػؿ الحصػوؿ عمػى كراسػة المواصػتات  -  ية الرحمة الكويتيػةمقابؿ جمع -
 ( شيكؿ غير مستردة تورد إلى ازينة وزارة المالية.366ووثائؽ العطاء مقابؿ دفع مبمغ )

/ وزارة  آاػػر موعػػد لقبػػوؿ عػػروض السػػعار بػػالظرؼ الماتػػـو فػػي صػػندوؽ العطػػاءات بػػاإلدارة العامػػة المػػواـز
وتتػتح المظػاريؼ   2618/ 11 /22الموافػؽ  الامػيسيػـو عشر مف ظ ػر  الثانيةالمالية في غػزة مو الساعة 

                                                .بح ور ممثمي المناقصيف في نتس الزماف والمكاف    
 ملحظة:ػ

 . أجرة اإلعلف في الصحؼ عمى مف يرسو عميه العطاء.1
. يجػػػػػػػػػػي إرفػػػػػػػػػػاؽ كتالػػػػػػػػػػة بنكيػػػػػػػػػػة أو شػػػػػػػػػػيؾ بنكػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػادر مػػػػػػػػػػف البنػػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػػوطني اإلسػػػػػػػػػػلمي 2

أو سػػػػػػػػػند دفػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػف بنػػػػػػػػػؾ البريػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػابع لػػػػػػػػػوزارة االتصػػػػػػػػػاالت وتكنولوجيػػػػػػػػػا المعمومػػػػػػػػػات بمبمػػػػػػػػػغ 
 يوما  مف آار موعد لتقديـ العروض. 96ساري المتعوؿ لمدة  6665$

 .عمما  أف التاوتير معتاة مف ال ريبة. تقدـ السعار بالشيكؿ 3
 . لجنة العطاءات غير ممزمة بقبوؿ أقؿ السعار.4
 .اإلدارة العامة لمواـز غير مسئولة عف أي مبمغ نقدي يرفؽ مع العطاء.5
 2824368 -2826996. لممراجعة واالستتسار ماتؼ رقـ : 6
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 الشروط العامة
 

 :ـالمناقصينأوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل 
 

يعػػػػػد المنػػػػػاقص عر ػػػػػه وأسػػػػػعارذ عمػػػػػى الجػػػػػداوؿ والنمػػػػػاذج والوثػػػػػائؽ المرفقػػػػػة بػػػػػدعوة العطػػػػػاء بعػػػػػد أف  .1
يقػػػػػرأ مػػػػػذذ الوثػػػػػائؽ ويػػػػػتت ـ جميػػػػػع مػػػػػا ورد في ػػػػػػا وياػػػػػتـ ويوقػػػػػع كافػػػػػة وثػػػػػائؽ دعػػػػػوة العطػػػػػاء ويقػػػػػػدم ا 

أف يتحمػػػػػػػػؿ كافػػػػػػػػة النتػػػػػػػػائ  المترتبػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى عػػػػػػػػدـ قيامػػػػػػػػه بالتػػػػػػػػدقيؽ   ػػػػػػػػمف العػػػػػػػػرض كاممػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى
 واالستكماؿ بصورة صحيحة.

أف يشػػػػػػمؿ السػػػػػػعر  أف التػػػػػػواتير معتػػػػػػاة مػػػػػػف ال ػػػػػػريبةتكتػػػػػػي أسػػػػػػعار العطػػػػػػاء بالشػػػػػػيكؿ عممػػػػػػا   .2
رسػػػػػػػػـو الجمػػػػػػػػارؾ ومصػػػػػػػػاريؼ النقػػػػػػػػؿ والتحميػػػػػػػػؿ والتنزيػػػػػػػػؿ والتػػػػػػػػ ميف وجميػػػػػػػػع الرسػػػػػػػػـو والمصػػػػػػػػاريؼ 

 الار .

 وعمػػػػػػػػى بنتسػػػػػػػػه يحصػػػػػػػػؿ وأف بػػػػػػػػه المحيطػػػػػػػػة والمػػػػػػػػاكف العمػػػػػػػػاؿ موقػػػػػػػػع ارةبزيػػػػػػػػ المتنػػػػػػػػاقص ينصػػػػػػػػح .3
 عمػػػػػى لمتعاقػػػػػد أو عطائػػػػػه إلعػػػػػداد ال ػػػػػرورية المعمومػػػػػات كػػػػػؿ عمػػػػػى الااصػػػػػة ومااطرتػػػػػه مسػػػػػئوليته

 العطاء بمقدـ الااصة النتقة عمى الموقع زيارة تكاليؼ وتكوف المطموبة العماؿ تنتيذ

بػػػػػػػالحبر الزرؽ أو السػػػػػػػود فقػػػػػػػط ويحظػػػػػػػر المحػػػػػػػو أو يعػػػػػػػد المنػػػػػػػاقص عر ػػػػػػػه مطبوعػػػػػػػا  أو مكتوبػػػػػػػا   .4
التعػػػػديؿ أو الشػػػػػطي أو اإل ػػػػػافة فػػػػػي العػػػػػرض وكػػػػػؿ تصػػػػػحيح مػػػػػف مػػػػػذا القبيػػػػػؿ يو ػػػػػع عميػػػػػه اطػػػػػيف 

ويعػػػػػاد كتابػػػػػة الصػػػػػواي بػػػػػالحبر الزرؽ أو السػػػػػود ويوقػػػػػع بجانبػػػػػه مػػػػػف قبػػػػػؿ  رمتػػػػػوازييف بػػػػػالحبر الحمػػػػػ
 مف أجر  التصويي.

مػػػػػع تػػػػػ ميف داػػػػػوؿ العطػػػػػاء فػػػػػي م مػػػػػؼ م مػػػػػؽ  ؽ المطموبػػػػػةالوثػػػػػائيقػػػػػدـ المنػػػػػاقص عر ػػػػػه مرفقػػػػػا  بػػػػػه  .5
اػػػػػػدمات النظافػػػػػػة فػػػػػػي المستشػػػػػػتيات ومراكػػػػػػز الرعايػػػػػػة االوليػػػػػػة عطػػػػػػػػاء تقػػػػػػديـ بإحكػػػػػػاـ ويكتػػػػػػي عميػػػػػػه 

وكػػػػػػذلؾ اسػػػػػػمه وعنوانػػػػػػه بالكامػػػػػػؿ  2019/ 66  رقػػػػػػـ لصػػػػػػالح وزارة الصػػػػػػحةوالمراكزاالداريػػػػػػة الماتمتػػػػػػة 
ورقػػػػـ ال ػػػػاتؼ والتػػػػاكس ورقػػػػـ صػػػػندوؽ البريػػػػد الااصػػػػيف بػػػػه لترسػػػػؿ إليػػػػه المكاتبػػػػات المتعمقػػػػة بالعطػػػػػاء 
وعميػػػػػه تبميػػػػػػػغ اإلدارة العامػػػػػة لمػػػػػواـز / وزارة الماليػػػػػة اطيػػػػػا  بػػػػػ ي ت ييػػػػػر أو تعػػػػػديؿ فػػػػػي عنوانػػػػػه وعميػػػػػه 

ان ػػػػا وباػػػػػلؼ ذلػػػػؾ يحػػػػؽ لمجنػػػػة العطػػػػػاءات أف يكتػػػػي أي ػػػػا  اسػػػػـ الػػػػدائرة التػػػػػي طرحػػػػت العطػػػػاء وعنو 
 أف ت مؿ العرض المقدـ منه.

 أو يتقدـ متقدـ وأي شركات اتحاد في كشريؾ أو باسمه سواء فقط واحد عطاء بتقديـ لممناقص يسمح .6
 سمح التي ةالمرادف العروض بالؼ أو الباطف مف كمقاوؿ التقدـ بالؼ) عطاء مف أكثر في يشترؾ

 (.في ا شارؾ أو قدم ا التي العروض جميع استبعاد سيتـ )طبم ا تـ أو ب ا

يتـ التي تم يدية الجمسة الالؿ  )  طرح ا فعميه إي احات أية طمي في محتمؿ متناقص أي رغي إذا .7
 11/1826 /19الموافؽ  االثنيف وذلؾ يوـ.في ا مناقشة جميع االستي احات المطموبة(

  العاشرة صباحا الساعة 
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المنػػػػػاقص فػػػػػي صػػػػػندوؽ العطػػػػػاءات الماصػػػػػص ل ػػػػػذا ال ػػػػػرض لػػػػػد  اإلدارة  يػػػػػودع العػػػػػرض مػػػػػف قبػػػػػؿ .8
اػػػػػلؿ   الرحمػػػػػة  مقابػػػػػؿ جمعيػػػػػة تػػػػػؿ ال ػػػػػو  جنػػػػػوي محطػػػػػة فػػػػػارس لمبتػػػػػروؿ  -غػػػػػزة  –العامػػػػػة لمػػػػػواـز

قبػػػػػػؿ انت ػػػػػػاء المػػػػػػدة المحػػػػػػددة لػػػػػػذلؾ وكػػػػػػؿ عػػػػػػرض ال يػػػػػػودع  فػػػػػػي صػػػػػػندوؽ أوقػػػػػػات الػػػػػػدواـ الرسػػػػػػمي 
 فيه ويعاد إلى مصدرذ م مقا  . العطاءات قبؿ آار موعد لتقديـ العروض ال ينظر

مػػف يػػـو  90يمتػػـز المنػػاقص بػػ ف يبقػػى العػػرض المقػػدـ منػػه نافػػذ المتعػػوؿ وال يجػػوز لػػه الرجػػوع عنػػه لمػػدة  .9
 تاريخ آار موعد لتقديـ العروض.

 المحػػدد التػػاريخ قبػػؿ وذلػػؾ ل ػػا ملحػػؽ بإصػػدار العطػػاء مسػػتندات فػػي يعػػدؿ أف العمػػؿ لػػري يمكػػف .16
 الممحػؽ مػذا إرسػاؿ وسػيتـ العطػاء مسػتندات مػف يتجػزأ ال جػزء يعتبػر يصػدر ممحػؽ يوا العطاءات لتقديـ
 إلػي ـ الممحػؽ إرسػاؿ تػـ مف وعمى( العطاء كراسة) مستندات بشراء قاموا مف جميع إلى برقيا أو كتابة أما
 تقػػػػديـ تػػػػاريخ بت جيػػػػؿ اف يقػػػػـو  العمػػػػؿ ريوعمػػػػى  .العمػػػػؿ ري إلػػػػى برقيػػػػا لمممحػػػػؽ اسػػػػتلم ـ يؤكػػػػدوا أف

 عنػد االعتبػار فػي الممحػؽ لاػذ المعقػوؿ الوقػت  المتناقصػيف إعطػاء أجؿ مف ال رورة حسي العطاءات
 .لعطاءات ـ إعدادمـ

 
 :ـ)معايير التاىيل( ثانيًا: الشيادات والمستندات الرسمية المطموبة

عمى  وميالش ادات والوثائؽ المطموبة  يرفؽ المناقص مع عر ه ) ااصة إذا كاف يشارؾ لوؿ مرة (  .1
 النحو التالي:

 وكذلؾ السيرة الذاتية لمشركة بما في ا االسـ الرسمى المعتمد لمشركة.صورة مصدقة عف ش ادة مزاولة الم نة  .2

 ) نوع الشركة حسي السجؿ التجاري(. راصة الحرؼ والم ف لمشركة .3
 الرئيسي والمركز تسجيم ا القانوني ومكاف و ع اوثائؽ تكويف الشركة و (السجؿ التجاري أو الصناعي لمشركة .4

 (.العطاء لمقدـ ممزما يكوف حتى العطاء بتوقيع لممتوض رسمي وتوكيؿ لعمال ا

 :ش ادة انتماء الشركة الي مف التجمعات الم نية او العمالية في فمسطيف)اف وجد( .5

 ملحظات فئة الع وية تاريخ الع وية الج ة ـ
1     
2     
3     

 )اف وجد( الايرة الامس السنوات مف كؿ الؿ منتذة مشاب ة لعماؿ الكمي الحجـ قيمة .6

 العماؿ وتتاصيؿ الايرة الامس السنوات مف سنة لكؿ والحجـ الطبيعة في المماثمة العماؿ في الابرة .7
 الرجوع يمكف الذيف)ج ات حكومية او غير حكومية(  العملء وأسماء التعاقدية وااللتزامات الجارية
 :التعاقدات تمؾ عف البيانات مف لمزيد إلي ـ

 مدة تنتيذ المشروع ج ة التعاقد اسـ المشروع ـ
القيمة االجمالية 

 بالدوالر
 ملحظات

1      
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2      
3      
4      

 ال يكؿ التنظيمي لمشركة ) تو يح الوظائؼ الرئيسية والمساندة(. .8

 لتنتيذ المقترحيف والتنييف الموقع إلدارة والمسانديف الرئيسييف لألفراد والمؤملت الابرةادراج اسماء و  .9
 : العقد

 فترة العمؿ الابرة المؤمؿ العممى االسـ ـ
  ج ة العمؿ المسمى   1
2      
3      
4      

 

- اعتماد عمى الحصوؿ إمكانية يثبت ما مثؿ) العقد مذا لتنتيذ كاؼ عاـ ماؿ رأس توافر يثبت ما  .16
 :(أار  مالية موارد وتوافر  - اعتمادات

 حجػػػػػػػـ التػػػػػػػدفقات النقديػػػػػػػة ، قيمػػػػػػػة االصػػػػػػػوؿ الثايتػػػػػػػة لمشػػػػػػػركة،  راس المػػػػػػاؿ المػػػػػػػدفوع لمشػػػػػػػركة
 الواردو والصادرة لمشركة 

 أاػػػػر  تعاقديػػػػة التزامػػػػات أي باػػػػلؼ صػػػػافية ائتمانيػػػػة تسػػػػ يلت أو/و سػػػػائمة نقديػػػػة أصػػػػوؿ 
 الػػػػػرقـ عػػػػػف تقػػػػػؿ ال العقػػػػػد مػػػػػذا حسػػػػػي دفع ػػػػػا واجػػػػػي مقدمػػػػػة دفعػػػػػات أي مت ػػػػػمنة وغيػػػػػر
 .العطاء بيانات في المحدد

 )المراجع البنكية والتجارية)المورديف الذيف تـ التعامؿ مع ـ: 

 

 مسئوؿ في البنؾ يتـ الرجوع اليه عند الحاجة رقـ ماتؼ البنؾ عنواف البنؾ اسـ البنؾ ـ
1     
2     
3     

 المراجع التجارية)المورديف الذيف تـ التعامؿ مع ـ(
 مسئوؿ يتـ الرجوع اليه عند الحاجة رقـ ماتؼ / جواؿ عنواف المورد المورداسـ  ـ
1     
2     
3     

 المناسي الوقت في العطاء بيانات في والموجودة ال رورية المعدات عمى الحصوؿ بش ف االقتراحات .11
 (.الخ....... الت جير أو بالشراء أما)
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 من ا والطبيعة الحجـ حيث مف مشاب ة أعماؿ في القؿ عمى سنوات امس ابرة ذو لممشروع مدير .12
 .لمشروع كمدير القؿ عمى سنوات  ثلث

 .وامو طرؼ مف سمطة الرا ي يبة الداؿ و ريبة القيمة الم افةش ادة امو طرؼ مف دائرة  ر  .13

يحػػػػػػػؽ لممنػػػػػػػاقص أف ي ػػػػػػػيؼ أيػػػػػػػة وثػػػػػػػائؽ أو معمومػػػػػػػات يرغػػػػػػػي بإ ػػػػػػػافت ا ويػػػػػػػر  أن ػػػػػػػا  ػػػػػػػرورية   .14
 لتو يح عر ه.

 حقوؽ جميع فاف الحالة مذذ وفي الحقه بتعميمات العطاءات تقديـ فترة يمد أف العمؿ لري يجوز .15
 د.الجدي الموعد إلى تمتد العطاءات ومقدمي العمؿ ري والتزامات

 سػػػػػػرياف فتػػػػػػرة مػػػػػػد العطػػػػػػاءات مقػػػػػػدمي مػػػػػػف يطمػػػػػػي أف العمػػػػػػؿ لػػػػػػري يجػػػػػػوز اسػػػػػػتثنائية حػػػػػػاالت فػػػػػػي .16
 أو كتابػػػػػػة العطػػػػػػاءات مقػػػػػػدمي رد وكػػػػػػذلؾ الطمػػػػػػي مػػػػػػذا يكػػػػػػوف أف ويجػػػػػػي إ ػػػػػػافية لمػػػػػػدة عطػػػػػػاءات ـ

 قبػػػوؿ حالػػػة وفػػػي عطائػػػه تػػػ ميف يتقػػػد أف دوف الطمػػػي مػػػذا يػػػرفض أف العطػػػاء لمقػػػدـ ويجػػػوز برقيػػػا
 سػػػػػيكوف ولكػػػػػف عطائػػػػػه بتعػػػػػديؿ يقػػػػػـو أف لػػػػػه يسػػػػػمح أو منػػػػػه يطمػػػػػي فمػػػػػف الطمػػػػػي ل ػػػػػذا العطػػػػػاء مقػػػػػدـ

 .المطموبة بالمدة عطائه ت ميف سرياف فترة مد مو منه المطموي

 يجوز الو  المحدد العطاءات لتقديـ موعد آار قبؿ كتابي بإاطار سحبه أو تعديمه العطاء لمقدـ يمكف .17
 .العطاءات لتقديـ موعد آار بعد عطاء أي تعديؿ

 أو أصػػػػل العطػػػػاء مػػػػع الاتػػػػض مػػػػذا بتقػػػػديـ أمػػػػا عطػػػػاءات ـ لسػػػػعر تاتػػػػيض تقػػػػديـ لممناقصػػػػيف يمكػػػػف .18
 السابؽ لمبند طبقا المبيف العطاء تعديؿ الؿ مف

 بيانػػػػات فػػػي المحػػػددة العطػػػاء سػػػرياف وفتػػػرة العطػػػاء لتقػػػديـ موعػػػد آاػػػر بػػػيف التتػػػرة فػػػي العطػػػاء سػػػحي .19
 .العطاء ت ميف فقداف إلى تؤدي قد مدما تـ إذا أو العطاء

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 ت ميف الداوؿ في العطاء : 

بنػػػػػؾ البريػػػػػد التػػػػػابع لػػػػػوزارة االتصػػػػػاالت يمتػػػػػـز المنػػػػػاقص أف يرفػػػػػؽ بعر ػػػػػه سػػػػػند دفػػػػػع معتمػػػػػد صػػػػػادر مػػػػػف 
بمبمػػػػػػػغ  او بنػػػػػػػؾ االنتػػػػػػػاج التمسػػػػػػػطيني وتكنولوجيػػػػػػػا المعمومػػػػػػػات أو كتالػػػػػػػة مػػػػػػػف البنػػػػػػػؾ الػػػػػػػوطني اإلسػػػػػػػلمي

" كتػػػػػ ميف داػػػػػوؿ "وال ينظػػػػػر فػػػػػي أي عػػػػػرض غيػػػػػر معػػػػػزز بتػػػػػ ميف داػػػػػوؿ العطػػػػػاء، عمػػػػػى  دوالر 5666
الػػػػػذيف لػػػػػـ يحػػػػػاؿ عمػػػػػي ـ العطػػػػػاء  أف تعػػػػػاد ت مينػػػػػات الػػػػػداوؿ فػػػػػي العطػػػػػاء إلػػػػػى مقػػػػػدمي ا مػػػػػف المناقصػػػػػيف

بعػػػػد مػػػػدة أسػػػػبوعيف مػػػػف تػػػػاريخ آاػػػػر موعػػػػد لتقػػػػديـ العػػػػروض، وكػػػػذلؾ لمػػػػف أحيػػػػؿ عمػػػػي ـ العطػػػػاء بعػػػػد أف 
 يقوموا بتقديـ ت ميف حسف التنتيذ.

 ما إذا العطاء ت ميف مصادرة يتـ: 

 العطاء سرياف مدة الؿ ذءعطا العطاء مقدـ سحي. 

 عطائه قيمة تصحيح العطاء مقدـ يقبؿ لـ. 

 فية المحددة المدؿ الز التائء العطاي صاحؽ اات: 

 العقد اتتاقية عمى التوقيع 
 المطموي الداء ت ميف توفير. 
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   : ت ميف حسف التنتيذ 

يمتـز المناقص التائز بالعطاء أو ب ي جزء مف بنودذ بتقديـ ت ميف حسف التنتيذ لمعطػاء المحػاؿ عميػه  .1
وذلؾ عمى شكؿ سند دفع معتمد صادر مػف بنػؾ البريػد أو كتالػة مػف مف اجمالي العقد  %10بقيمة 

يػـو مػف تػاريخ تبمي ػه  15حسي الصػوؿ اػلؿ او بنؾ االنتاج التمسطيني البنؾ الوطني اإلسلمي 
بقػػرار إحالػػة العطػػاء عميػػه مػػف قبػػؿ اإلدارة العامػػة لمػػواـز عمػػى أف يكػػوف سػػاري المتعػػوؿ لمػػدة سػػػنة 

اػػر موعػػد لتقػػديـ تػػ ميف حسػػف التنتيػػذ ، ويعػػاد تػػ ميف حسػػف التنتيػػذ إلػػى ميلديػػة كاممػػة  مػػف تػػاريخ آ
المتع د بعد تنتيذ كافة االلتزامات المترتبة عميه بموجػي طمػي اطػي تقدمػه الػدائرة المسػتتيدة لػ دارة 

 الت ميف  العامة لمواـز باإلفراج عف
 رابعًا: فتح العطاءات وتقييميا:

 لجنة فتح المظاريؼ: -1
عػػػػػػاـ المػػػػػواـز العامػػػػػة لجنػػػػػػة فػػػػػتح مظػػػػػاريؼ العطػػػػػػاء وتقػػػػػـو مػػػػػذذ المجنػػػػػػة بتػػػػػتح العطػػػػػػاءات يشػػػػػكؿ مػػػػػدير  

بح ػػػػػػػور المناقصػػػػػػػيف أو ممثمػػػػػػػي ـ فػػػػػػػي الزمػػػػػػػاف والمكػػػػػػػاف المحػػػػػػػدديف فػػػػػػػي دعػػػػػػػوة العطػػػػػػػاء بعػػػػػػػد اتاػػػػػػػاذ 
 -اإلجراءات التالية:

إثبات عدد المظاريؼ فػي مح ػر فػتح المظػاريؼ وكػؿ عطػاء يتػتح مظروفػه ي ػع رئػيس المجنػة عميػه  - أ
 وعمى مظروفه رقما  مسمسل  عمى ميئة كسر اعتيادي مقامه عدد العطاءات الواردة.

ثبات عددما.  - ي  ترقيـ الوراؽ المرفقة مع العطاء وا 

قػػػراءة اسػػػـ مقػػػدـ العطػػػاء والسػػػعار وقيمػػػة التػػػ ميف االبتػػػدائي المقػػػدـ مػػػف كػػػؿ منػػػاقص وذلػػػؾ بح ػػػور  - ت
 تاتػيض وأي (المػرادؼ بالعطػاء السػماح أو طمػي تػـ إذا) مػرادؼ عطػاء ولي  المناقصيف أو ممثمػي ـ.

 عطػاء رفػض يجػوز وال .مناسػبة العمػؿ ري يرامػا أاػر  تتصيلت وأية سحب ا أو لمعطاءات وتعديلت
كمػػا سػػبؽ  العطػػاء مقػػدـ إلػػى ف ػػ ا دوف تػػرد التػػي المتػػ ارة العطػػاءات اعػػد فيمػػا المظػػاريؼ فػػتح عنػػد
 ذكرذ.

 فػػػي لمحا ػػػريف إعلن ػػا تػػػـ التػػػي المعمومػػات مت ػػػمنا المظػػاريؼ فػػػتح لجمسػػػة مح ػػرا العمػػػؿ  ري يعػػد - ث
   .الجمسة

 انسػحاي إاطػار ب ػا أرفػؽ التػي العطػاءات أمػا  .أوال وتقػرأ تتػتح "انسػحاي" عمي ػا المكتػوي المظػاريؼ - ج
 .فتح ا يتـ فمف مقبوؿ

أوراقػػه التوقيػػع مػػف رئػػيس المجنػػة وجميػػع الع ػػاء الحا ػػريف عمػػى العطػػاء ومظروفػػه وكػػؿ ورقػػة مػػف  - ح
 وكذلؾ عمى مح ر المجنة بعد تدويف كافة الاطوات السابقة.

 -لجنة دراسة وتقييـ العروض: -2
) عمى تشتمؿ المجنة يحدد مدير عاـ المواـز العامة الشااص أو الج ات الذيف تتكوف من ـ المجنة التنية 

التي تقـو بدراسة العروض ( التنية عمى ممثميف عف تحسيف الجودة و مكافحة العدو  و الادمات التندقية



 

8 
 

مف النواحي التنية والمالية والقانونية وتقدـ توصيات ا المناسبة لمجنة العطاءات المركزية بعد أاذ المعايير 
 -التالية في االعتبار:

 ال ينظر في أي عرض غير معزز بت ميف داوؿ العطاء.  - أ

ممواصػػػػػػتات المطموبػػػػػػة لتػػػػػػدرس العػػػػػػروض مػػػػػػف الناحيػػػػػػة التنيػػػػػػة بحيػػػػػػث تحػػػػػػدد المعػػػػػػايير التنيػػػػػػة وفقػػػػػػا     - ي
عمػػػػى جػػػػدوؿ يعػػػػد ل ػػػػذذ ال ايػػػػة، وتا ػػػػع كافػػػػة العػػػػروض لػػػػنتس المعػػػػايير مػػػػف حيػػػػث التػػػػزاـ المنػػػػاقص 

 بعر ه بمواصتات وشروط دعوة العطاء.

نيػة ومقدرتػه عمػى الوفػاء بالتزامػات العطػاء يؤاذ بعيف االعتبار كتاءة المناقص مف النػاحيتيف الماليػة والت  - ت
وسمعته التجارية والتسػ يلت التػي يقػدم ا أو كونػه متاصػص فػي الادمػة التػي يوفرمػا ولمجنػة الحػؽ فػي 

 استبعاد عرض المناقص الذي ال تتوفر فيه كؿ أو بعض مذذ المتطمبات.

 دراسة العروض المقدمة. تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدـ أراص السعار ثـ الذي يميه حتى تتـ  - ث

 زمة ب قؿ السعار.الوزارة غير مم - ج

 

 أو المورد)الشروط الااصة(: المناقصاامسا :ػ التزامات 
 

% مػػػػف 65) الت ميػػػػؿ التنػػػػي المعػػػػد مػػػػف قبػػػػؿ وزارة الصػػػػحة باجتيػػػػازالمتقػػػػدميف ل ػػػػذذ المناقصػػػػة  يمتػػػػـز  .1
 حسي الجدوؿ التالي:الدرجات كحد ادنى( 

 

 ال يكمية والتنظيـ لمشركة 
 ملحظات الشركة درجة الدرجة البياف ـ
   2.5 نطاؽ عمؿ الشركة 1
   5 مطابقة السجؿ التجاري لمجاؿ النشاط 2
   2.5 الع وية في التجمعات والتنظيمات الم نية 3
يجػػػػي ارفػػػػاؽ كشػػػػؼ باعػػػػداد المػػػػوظتيف   5 وجود ميكؿ تنظيمي لمشركة 4

 االساسييف وبدواـ كامؿ عمى االقؿ 
   5 و وح الية التعاقد مع الموظتيف الجدد والقدامى 5

 
6 

مػػػػػػػػػد  توافػػػػػػػػػؽ المػػػػػػػػػؤملت والابػػػػػػػػػرات لموظػػػػػػػػػائؼ 
 الساسية

يجي ارفاؽ ش ادات الابرة   5
 لمموظتيف

   25 اإلجمالي
 المركز المالي لمشركة

 ملحظات الشركة درجة الدرجة البياف ـ

الميزانية العمومية لمشركة مدققة مف مدقؽ  1
 حسابات قانوني

6 
  

   6 كشؼ باالرباح و الاسائر 2
   6 التدفقات النقدية الواردة و الصادرة 3
   6 مصادر التمويؿ 4
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   6 كشؼ حساي بنكي لمشركة  5
   30 اإلجمالي

 علقات العمؿ والموظتيف
 ملحظات الشركة درجة الدرجة البياف ـ
   5 مد  موائمة قواعد التعاقد مع قانوف العمؿ 1
   5 مد  موائمة شروط التش يؿ لقانوف العمؿ 2
   10 مد  تقيد الشركة بدفع مستحقات الموظتيف بانتظاـ 3

   20 اإلجمالي
 الابرات العممية لمشركة

 ملحظات الشركة درجة الدرجة البياف ـ

يجي بياف طبيعة المشاريع وج ات   2.5 المشاريع المنجزة في الامس سنوات الما يةقيمة  1
 التعاقد

يجي بياف طبيعة المشاريع وج ات   2.5 العمؿ مع مؤسسات حكومية من ا وزارة الصحة 2
 التعاقد

   5 اإلجمالي
 الو ع القانوني والنظامي لمشركة

 ملحظات الشركة درجة الدرجة البياف ـ
   5 وجود ق ايا منظورة اماـ الق اء  د الشركة 1
   5 تعسر الو ع المالي لمشركة واعلف االفاالس سابقا 2
   5 الشركة مؤمنة بالكامؿ)افراد* معدات*ومنشات( 3
   5 تطبيؽ انظمة السلمة والوقاية بمواقع العمؿ 4

   20 اإلجمالي
 

         )مػػفسػػنة ميلديػػة كاممػػة  عقػػد مػػع وزارة الماليػػة لمػػدة متػػـز مػػف يرسػػو عميػػه العطػػاء أو جػػزء منػػه بتوقيػػعي .2
 (   2619/  12 / 31حتى  2619/ 61 /61

مػػػع صػػػحيتة الشػػػروط العامػػػة جػػػزء ال يتجػػػزأ مػػػف  ومح ػػػر الجمسػػػة التم يديػػػة المرفقػػػةتعتبػػػر الممحقػػػات  .3
 الشروط و المواصتات الااصة بالعرض و مكممة ل ا و تشكؿ صمي المواصتات.

الذي أحيؿ عميه العطاء استكماؿ إجراءات العقد الااص بقػرار اإلحالػة وتوقيػع االتتاقيػة عمى المناقص  .4
 .وما يمحق ا مف أوراؽ ومستندات 

ال يجػػوز المنػػاقص أف يتنػػازؿ لي شػػاص آاػػر عػػف كػػؿ أو أي جػػزء مػػف العقػػد دوف الحصػػوؿ عمػػى   .5
االلتػزاـ سػيحـر المنػاقص لجنة العطاءات التي أحالت العطاء وفي حاؿ الماالتػة وعػدـ إذف اطي مف 

 مف الترسية في الموقع وترسيته عمى الذي يميه مع تحممه فارؽ السعر.
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 يحػػػؽ لممنػػػاقص أو المػػػورد الرجػػػوع عمػػػى لجنػػػة العطػػػاءات بػػػ ي اسػػػارة أو  ػػػرر ناشػػػ  عػػػف تقػػػديـ ال .6
عر ػػه فػػي حالػػة إذا مػػا رف ػػت لجنػػة العطػػاءات كػػؿ العػػروض المقدمػػة إلي ػػا أو إذا لػػـ تحػػؿ العطػػاء 

مقػػدـ أقػػؿ السػػعار أو إذا أل ػػت لجنػػة العطػػاءات دعػػوة العطػػاء فػػي أي وقػػت أو أي مرحمػػة دوف عمػػى 
 ذكر السباي.

 يمتـز المورد بتقديـ الادمة وفقا  لممواصتات والشروط المتتؽ عمي ا والواردة في قرار اإلحالة.  .7

جػي     تو ػيحه فػي يجي االلتزاـ بالمواصتات المػذكورة فػي كراسػة العطػاء وأي ت ييػر بالمواصػتات ي .8
 عرض الشركة.

وشػػامؿ النقػػؿ  وغيػػر  شػػامؿ لم ػػريبة الم ػػافة )معتػػى مػػف ال ػػريبة( السػػعر المقػػدـ بالشػػيكؿاف يكػػوف يجػػي  .9
 والتوصيؿ والتنزيؿ وأجرة العماؿ وأية رسـو أار . والتاميص الجمركي والتحميؿ

 لللتزامات ال ريبية.المتقدميف ل ذذ المناقصة مف المشت ميف المراصيف المسدديف أف يكوف  .10

لوزارة المالية الحؽ في إل اء المناقصة كاممة العتبارات ااصة بوزارة المالية و ال حػؽ لممشػتركيف فػي  .11
% مػػف إجمػػالي قيمػػة 30االعتػػراض عمػػى ذلػػؾ كمػػا ول ػػا الحػػؽ فػػي زيػػادة مػػدة العقػػد أو إنقاصػػ ا بواقػػع 

 العقد وذلؾ حسي قانوف المواـز العامة.

لممناقصة اتـ جميع أوراؽ كراسػة العطػاء باتمػه الاػاص إشػعارا منػه بػاالطلع عمي ػا عمى المتقدميف  .12
 وتت م ا جيدا .

 فػػي تمػػاـ  8261/ 11  / 19الموافػػؽ  االثنػػيف المناقصػػة فػػي يػػـوسػػتعقد جمسػػة تم يديػػة مػػا قبػػؿ فػػتح  .13
 وزارة المالية  –االدارة العامة لمواـز العامة في  صباحاعشر  الحاديةالساعة 

لمستشتيات ومراكز الرعاية االوليػة والمرافػؽ طاء بتقديـ الادمة المطموبة  في امف يرسو عميه العيمتـز  .14
االلتػػػػزاـ بعػػػدد العػػػػامميف و المػػػذكور فػػػػي و حسػػػي المواصػػػػتات المطموبػػػة فػػػػي كراسػػػة الشػػػروط  االداريػػػة

 (1لتنتيذ العمؿ المطموي)ممحؽ رقـ  المناقصة 

والتي يعتبر كؿ ما في ا مػف شػروط  ح ور الجمسة التم يديةطاء ب رورة يمتـز كؿ المتقدميف ل ذا الع .15
 وتعميمات جزءا ال يتجزأ مف العقد ومكممه له.

تمتػػـز الشػػركات بتقػػديـ كشػػػؼ ب سػػماء العمػػاؿ والمبػػػالغ المسػػتحقة عمػػى الشػػػركات لمعمػػاؿ ويقػػدـ لمجنػػػة  .16
 ..المركزية لمت كد مف صحة البيانات

المػواد الادمػة وتكمتػة تقػديـ زيارة الموقع ومعاينته لتقػدير آليػة يمتـز كؿ المتقدميف ل ذا العطاء ب رورة  .17
ورؽ تواليػػت وورؽ تنشػػيؼ أيػػدي ومعػػدات وأدوات لمنظافػػة )المطموبػػة واالحتياجػػات والمعػػدات واالدوات

 فػػي القسػػاـ الماتمتػػة لممستشػػتيات  ومراكػػز الرعايػػة االوليػػة والمرافػػؽ االاػػر  ومػػواد تنظيػػؼ.... الػػخ (
 العطاء حيث لف يعتد بج ؿ أيا مف المتقدميف لمموقع وظرؼ العمؿ به.المذكورة في 

ظ ػػػرا وعمػػػى  السػػػاعة الواحػػػدة 2619/   61 / 61لمشػػػركات التػػػائزة يػػػـو سػػػيكوف موعػػػد تسػػػميـ المواقػػػع  .18
جميػػع الشػػركات التػػائزة بعمػػؿ جميػػع الترتيبػػات اللزمػػة لػػذلؾ وذلػػؾ بالتنسػػيؽ مػػع الشػػركة السػػابقة وادارة 

 الموقع
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بتنتيذ بػرام  النظافػة والاػدمات التندقيػة اللزمػة  يقـو العرض أو جزء منه أف مذارسو عميه يف يمتـز م .19
محػػػؿ التعاقػػػد الااصػػػة والعامػػػة من ػػػا ولجميػػػع أقسػػػاـ المستشػػػتيات  العػػػرض ػػػمف شػػػروط ومواصػػػتات 

 أسػػواروالعيػػادات والطرقػػات والممػػرات ومواقػػؼ السػػيارات والسػػاحات بالمستشػػتيات وكػػؿ مػػا يقػػع دااػػؿ 
 وعمػػى مػػدار.وكػػذلؾ المبػػاني الممحقػػة لممستشػػتيات سػػواء كانػػت مسػػت جرة أـ ال والمستشػػتياتلعيػػادات ا

 الساعة 

يمتـز مف يرسو عميه العطاء بعدـ استاداـ موظتيف قاصريف لداء الم مػة بحيػث ال يقػؿ عمػر العامػؿ  .20
و يجيػػػد  سػػػنة واف يكػػػوف مقبػػػوؿ ال يئػػػة 55سػػػنة وأال يزيػػػد عػػػف  18أو الموظػػػؼ المنػػػوي تشػػػ يمه عػػػف 

 .يجيد التعامؿ مع االاريف والقراءة و الكتابة 

أف يكػػوف جميػػع المػػوظتيف و العمػػاؿ الماصصػػيف لتنتيػػذ المشػػروع اػػاليف مػػف االمػػراض و العامػػات و  .21
اف تكػػوف حػػالت ـ الصػػحية عمومػػا تتناسػػي مػػع مػػا يتطمبػػه العمػػؿ مػػف ج ػػد. و يحػػؽ لمػػوزارة اا ػػاع ـ 

بي في أي وقت تراذ مناسػبا . و عمػى المقػاوؿ ااطػار الج ػات الماتصػة فػي حالػة ظ ػور لمكشؼ الط
 أي حالة مرض معدي بيف موظتيه أو عماله

ال يحػػؽ لمشػػركة أو المقػػاوؿ نقػػؿ أي مػػف عمالػػه أو المشػػرفيف لتنتيػػذ المشػػروع أو ت ييػػرمـ فػػي أي وقػػت  .22
،  مػع تو ػيح االسػباي كتابيػا لمجنػة المركزيػة و اموافقػة ادارة الموقػع أثناء مدة تنتيذ المشروع اال بعػد 

الحػػؽ فػػي رفػػض نقػػؿ أو  المركزيػػة و يجػػي عمػػى الشػػركة تػػوفير البػػديؿ قبػػؿ م ػػادرة العامػػؿ، و لمجنػػة
 استبداؿ أي موظؼ او عامؿ مف عماؿ الشركة مدرج اسمه في كشوفات الشركة .

تشػػمؿ االسػػـ رباعيػػا و رقػػـ يجػػي عمػػى الشػػركة تػػوفير كشػػوفات بكافػػة بيانػػات العمػػاؿ و المشػػرفيف و  .23
شػػػ ادات بجميػػػع و ، وكػػػذلؾ تقػػػديـ بػػػوالص التػػػاميف، ال ويػػػة و عنػػػواف السػػػكف و رقػػػـ ال ػػػاتؼ أو الجػػػواؿ

 فػػػي ادمػػػة نظافػػػة المستشػػػتيات صػػػورة مويػػػة لمعمػػػاؿ المنػػػوي تشػػػ يم ـ ، و التحوصػػػات الطبيػػػة اللزمػػػة
 أولوزارة الصحة الحؽ في االعتراض عمى آي مف المسػتادميف عمػاؿ كػانوا و  ،ومراكز الرعاية االولية

 .إدارييف

بػالموقع ممػف  بمػا فػي ـ العمػاؿ القػدامى  يمتـز مف يرسو عميه العطاء ب ف تكػوف كافػة عناصػرذ العاممػة .24
س يتمتعػوف بالسػمعة الطيبػة والسػيرة الحسػنة ولػـ يسػػبؽ أف أدينػوا فػي ق ػايا جنائيػة أو أالقيػة بمػا يمػػ

عممػا ب نػه يحػؽ  )شػ ادة جديػدة(سمعت ـ، ويوثؽ ذلؾ بش ادة حسف سير وسموؾ مف الج ػات الماتصة
 لوزارة الصحة استبعاد أي مف منسوبي الشركة دوف إبداء السباي.

يمتػػـز مػػف يرسػػو عميػػه العطػػاء أو جػػزء منػػه بػػ ف تكػػوف كافػػة عناصػػرذ العاممػػة بػػالموقع قػػد حصػػموا عمػػى  .25
الطػػػي –المراكػػػز التاليػػػة ) عيػػػادة الرمػػػاؿ أو مركػػػز شػػػ داء اػػػانيونس  امػػػو أمػػػراض مػػػف احػػػد تشػػػ ادا

المعمػوؿ بػه فػي وزارة الصػحة لألمراض)السػارية والمعديػة( بحيػث تشػمؿ  جحسػي النمػوذفقط  الوقائي(
و فحػػػص وفحػػػص االيػػػدز  C,Bالشػػػ ادة التحوصػػػات التاليػػػة ) فحػػػص الت ػػػاي الكبػػػد الوبػػػائي بنوعيػػػه 

AntiHbs Titerتػػػه الااصػػػة بحػػػد اقصػػػى الشػػػ ر االوؿ مػػػف اسػػػتلـ العمػػػؿ كمػػػا ( و ذلػػػؾ عمػػػى نتق
ويجي أف يكوف عمى استعداد لعمؿ ا  فحوصػات إ ػافية يػتـ طمب ػا منػه فػي حػاالت معينػة عمػى أف 
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بعػد إبػلغ الشػركة بنتيجػة سػنوات  3وبحػد اقصػى فمػا فػوؽ  2018يكوف تػاريخ مػذذ الشػ ادة مػف سػنة 
 ترسية المناقصة. 

بالتػػ ميف صػػحيا  و م نيػػا   ػػد إصػابات العمػػؿ  عمػػى جميػػع منسػػوبيه العػػامميف بػػالموقع و الشػػركة تمتػـز  .26
 .أف تكوف بوالص الت ميف  صادرة عف ج ة ماتصة ب ذا المجاؿ و سارية المتعوؿ طواؿ مدة العقد

يجػػي عمػػى الشػػركة تسػػميـ نسػػاة مػػف ممتػػات العمػػاؿ مكتممػػة البيانػػات و المسػػتندات المطموبػػة  لػػوزارة  .27
 الؿ ش ر مف استلـ الموقع حسي التالي : الصحة 

 . المستشتيات و المباني اإلدارية الى دائرة الادمات التندقية 

 المالية بالرعاية الولية .و  مراكز الرعاية الولية الى إدارة الشئوف االدارية 

 ممتات العماؿ في التترة المحددة . مرتبط بتسميـالمالية  صرؼ المستحقات 

  غيػػػػػر مسػػػػػئولة عػػػػػف ت ييػػػػػر أو اسػػػػػتبداؿ لمعمػػػػػاؿ بعػػػػػد تسػػػػػميـ الممتػػػػػات ، اال بكتػػػػػاي وزارة الصػػػػػحة
اطػػػػػي مػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة يسػػػػػمح باالسػػػػػتبداؿ أو الت ييػػػػػر لمعمػػػػػاؿ ، وتتحمػػػػػؿ الشػػػػػركة التبعػػػػػات 

   و اإلجراءات القانونية الماالتة لذلؾ .

بػػػ ي مػػػف منسػػػوبيه يمتػػػـز مػػػف يرسػػػو عميػػػه العطػػػاء بالمسػػػئولية الكاممػػػة عػػػف أيػػػة إصػػػابات عمػػػؿ تمحػػػؽ  .28
العػػامميف بػػالموقع كمػػا أف حقػػوق ـ كم ػػا كائنػػة مػػا كانػػت مػػي طػػرؼ الشػػركة التػػي جمبػػت ـ كمػػا وتتحمػػؿ 
الشركة المسئولية المدنية والجنائية في حاؿ تسبي أي مف منسوبيه ب رر مػادي أو معنػوي لممتمكػات 

 وزارة الصحة أو مستادمي ا أو مر اما.

اإلدعاء بوجود اسارة مػف جػراء التعاقػد مػع وزارة الصػحة وال يحػؽ لػه ال يحؽ لمف يرسو عميه العطاء  .29
المطالبػػة بػػ ي تعػػويض ولػػف يمتتػػت لمثػػؿ مػػذذ االدعػػاءات لكون ػػا تتنػػاقض مػػع حريػػة المػػورد فػػي تقػػدير 

 المقابؿ المادي لما يقـو به مف أعماؿ وفي ااتيار طريقة المشاركة في العرض مو وع العقد.

ذا ثبػػت ل ػػا مػػف اػػلؿ المشػػامدات  شػػ ركػػؿ  لداء الشػػركةقيػػيـ شػػامؿ ؽ لػػوزارة الصػػحة إجػػراء تيحػػ .30 وا 
وتقػػارير المجػػاف المتاصصػػة أف الشػػركة قػػد أاتقػػت فػػي تحقيػػؽ المػػداؼ التػػي تػػـ التعاقػػد   الشاصػػية
وحسي أحكاـ وشروط العقد فإف لوزارة الصػحة الحػؽ فػي طمػي فسػخ العقػد مػع الشػركة  أجمهمع ا مف 

  الشػركة التػي تػـ فسػخ عقػدما مػع تحميػؿاو عمؿ عػرض سػعر جديػد  لسعرفي ا التعاقد مع مف يميه و
 كافة التبعات القانونية والماليةالمترتبة عمى ذلؾ.

أو مستشػػتي تتقػػدـ لػػه  مجموعػػة عيػػادات رعايػػة اوليػػة أو اداراتتمتػػـز الشػػركة بتقػػديـ دراسػػة جػػدو  لكػػؿ  .31
 -( بحيػػث يشػػمؿ مبمػػغ العمالػػة رعايػػة أوليػػةمراكػػز و بعػػرض سػػعر  )مستشػػتى كبيػػر ومستشػػتى صػػ ير 

 اإلجمالي –مامش الربح المو وع  –مبالغ المصاريؼ الار  –مبمغ المواد 

 (.2)ممحؽ رقـ  لكؿ موقع عمى حدة مف المواقع  (لعامؿا الوحدة) سيتـ ترسية العطاء عمى سعر .32

 –الك ربػاء  يتحمؿ المناقص مسئولية اال رار واية تمتيػات تمحػؽ بانظمػة المستشػتى االار )طبمونػات .33
 .النظافةانظمة الحريؽ( نتيجة االمماؿ في أعماؿ  -طبمونات التميتونات

يمتػػػـز مػػػف يرسػػػو عميػػػه العطػػػاء بتػػػوفير وسػػػائؿ االتصػػػاؿ اللزمػػػة وتعميم ػػػا عمػػػى المشػػػرفيف االداريػػػيف  .34
 بالمواقع الماتمتة.
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 يمتـز مف يرسو عميه العطاء بتمبية االستدعاءات عند الطمي وفورا. .35

 رسو عميه العطاء بقواعد االمف والسلمة الم نية لجميع العامميف.يمتـز مف ي .36

)حسػي الصػورة المرفقػة والمقػرة مػف وزارة  زي ااص ومميز 2عدد يمتـز مف يرسو عميه العطاء بتوفير   .37
عمػى االطػراؼ فوسػتوري مميػز بمػوف برتقػالي كػـ  ثمثػي غامؽ كحمي ازرؽلوف  بموزة وبنطموف)الصحة 
وبالنسػبة لمعػاملت فيكػػوف مريػوؿ نثمثػيف ولػيس جمبػػاي  شػعار الشػػركة )فوسػتوري(مطبػوع عميػه والقبػة 

يكػوف محتشػما  ال شرط أف  طويؿ (لوف فستقي مميز بموف برتقالي فوستوري  وبنطموف مف نتس الموف 
عمػى ع وصػيتا  وشػتاء ، و عات العمؿ بػالموقاأف يتـ التقيد به طواؿ سو  ،يادش مشاعر و حياء اآلاريف

مع التػػزاـ الشػػركة بالنظافػػة بالعينػة التػػى توافػػؽ عمي ػا وزارة الصػػحة )لونػػا وشػكل(.بػػذلؾ االلتػػزاـ الشػركة 
مػع ملحظػة وجػوي عمػؿ جيبػة شػتافة  العامة لمعػامميف والػزي الاػاص ب ػـ وذلػؾ عمػى مػدار السػاعة.

 عمى الصدر لو ع بطاقة التعريؼ الااصة بالعامؿ في ا
لعمػاؿ ومنسػوبي الشػركة بحيػث ر منتػذ لمسػوائؿ و شػديد التحمػؿ مطاطي غيتمتـز الشركة بتوفير حذاء  .38

   لبس الصندؿ أو أي شيء أار أثناء فترة العمؿ يحذر عمي ـ

و كػػذلؾ تػػوفير قتػػازات مػػف الجمػػد كتػػات شػػديدة التحمػػؿ متعػػددة االسػػتاداـ يجػػي عمػػى الشػػركة تػػوفير  .39
ؿ مػػع النتايػػات الصػػمبة والحػػادة لمعمػػاؿ حػػاؿ التعامػػممونػػة مػػا عػػدا المػػوف السػػود  مناسػػي لمعمػػؿ القػػوي 

 ويحذر عمي ـ استعماؿ الجوانتي الطبي لي سبي كاف  .
يجػػي عمػػى الشػػركة تػػوفير الواقيػػات الشاصػػية الااصػػة بالعمػػاؿ عنػػد تنظيػػؼ الحاويػػات ) مريػػوؿ غيػػر  .40

 منتذ لممياذ و واقي لموجه و العينيف ، و قتازات جمدية (
السابقة يبقى دااؿ المستشتى وفػي حػاؿ عػدـ تػوفرذ يمتػـز في حاؿ توفر ج از بصمة ااص بالسنوات  .41

مػف يرسػو عميػه العطػاء بتػػوفير سػاعة بصػمة حسػي مواصػػتات وزارة الصػحة و تسػمـ لوحػدة تكنولوجيػػا 
المعمومػػػات للشػػػراؼ و المراقبػػػة و تتع ػػػد الشػػػركة بصػػػيانة سػػػاعة البصػػػمة أو تػػػوفير بػػػديؿ فػػػي حالػػػة 

  .ساعة 24العطؿ في مدة أقصاما 

وفقػػػا  لقػػػانوف العمػػػؿ والعمػػػاؿ مػػػف يرسػػػو عميػػػه العطػػػاء بمعاممػػػة منسػػػوبيه مػػػف العػػػامميف بػػػالموقع  يمتػػػـز .42
باستثناء جزئية الراتي و ذلػؾ حسػي مػا التمسطيني المعموؿ به في مناطؽ السمطة الوطنية التمسطينية 

 .مو مو ح بالبند التالي

 770 بحػػد ادنػػى عمم ػػـ بػػالموقعيمتػػـز مػػف يرسػػو عميػػه العطػػاء بػػدفع رواتػػي ومسػػتحقات منسػػوبيه لقػػاء  .43
بواقػع  والمركػز االداري فػي العيػادةشيكؿ  700و أياـ عمؿ 6بواقع  في المستشتى شيكؿ لمعامؿ الواحد

، يحػؽ و فػي حػاؿ ثبػت لػوزارة الصػحة عػدـ التػزاـ الشػركة بػدفع الرواتػي كمػا مػو مقػرر أيػاـ عمػؿ   5
و تحميم ػا مػا يترتػي عمػى  فسػخ العقػد مػع الشػركة لموزارة اتااذ االجراء الذي تػراذ مناسػبا و النظػر فػي

 ذلؾ مف اسائر تتكبدما وزارة الصحة .

ثلثػوف امسػة و يكؿ( فقط ش 35اي كامؿ لمعامؿ مبمغ وقدرذ )عف كؿ يـو غي الشركةيتـ اصـ عمى  .44
 ساعات ت يي عف العمؿ يـو غياي واحد  8ويعتبر ما مجموعة شيكؿ 
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ومنسػوبيه بػالموائح والقػػوانيف المعمػوؿ ب ػا فػي وزارة الصػػحة بمػا فػي ذلػػؾ يمتػـز مػف يرسػو عميػػه العطػاء  .45
التزاـ ال دوء والنظاـ والمظ ر الجيد والنظافة الشاصػية وعػدـ التػدايف دااػؿ المستشػتى مركػز صػحي 
اار وعدـ التداؿ في مجريات العمؿ اليومية أو التوسػط لػد  منسػوبي وزارة الصػحة أو التػ ثير عمػي ـ 

 منتعة أو ادمة غير مشروعة.لمحصوؿ عمى 

 واإل ػراي المشػكمة لحػؿ سػاعتيف لمدة فرصة الشركة تعطى كاف، سبي لي العماؿ إ راي حاؿ في .46
 شػركة أي أو السػعر فػي تميػه التػي الشػركة تكميػؼ يػتـ اإل ػراي فػؾ مػف الشػركة تمكف عدـ حاؿ وفى

 الشػػػركة حسػػػاي عمػػػى الصػػػحي المركػػػز أو المستشػػػتى نظافػػػة لت طيػػػة اللزمػػػة العمالػػػة لتػػػوفير أاػػػر 
 المنصػػػوص الجزائيػػػة الشػػػروط وتطبيػػػؽ الصػػػحة وزارة لػػػد  مسػػػتحقات ا مػػػف اصػػػما عمال ػػػا الم ػػػري

 .الشركة مذذ مع التعاقد فسخ في جديا ينظر ذلؾ تكرار حاؿ وفى المناقصة شروط في عمي ا

عمػى شػركة واحػدة وباقػؿ سيتـ ترسية كؿ مف مجمع الشتاء الطبي واالدارة العامة لتنمية القو  البشػرية  .47
 اصدار فاتورة مستقمة لكؿ مركز.ب عامؿ االسعار االجمالية الواردة في المناقصة عمى اف يتـ الت

 عمػػى شػػركة واحػػدة  المجمػػع االدار  لػػوزارة الصػػحةو  غػػزة الرعايػػة الوليػػةمراكػػز سػػيتـ ترسػػية كػػؿ مػػف  .48
اصدار التػاتورة الشػ رية لممجمػع عمى اف يتـ  صةالواردة في المناق باقؿ االسعار االجماليةوغير ممتـز 

 االداري بصورة منتصمة .

وغيػػر  عمػػى شػػركة واحػػدةمراكػػز الرعايػػة الوليػػة فػػي كػػؿ محافظػػة كوحػػدة واحػػدة سػػيتـ ترسػػية كػػؿ مػػف  .49
 . الواردة في المناقصة االجمالية باقؿ االسعار ممتـز

ب قػػؿ  وغيػػر ممتػػـزشػػركة واحػػدة االوروبػػي و كميػػة فمسػػطيف لمتمػػريض عمػػى غػػزة سػػيتـ ترسػػية مستشػػتى  .50
 عمى اف يتـ التعامؿ باصدار فاتورة مستقمة لكؿ مركز.االسعار االجمالية الواردة في المناقصة 

يمتػـز مػف يرسػػو عميػه العطػػاء أو جػزء منػه بجمػػي العمالػة المحػػددة حسػي عػرض السػػعر الموافػؽ عميػػه  .51
 . القياـ بالتزاماته حسي العقدمف قبؿ وزارة الصحة مف حيث التئة و العدد بما ي مف حسف 

تمتػـز الشػػركة بتػػوفير اػدمات إشػػرافية لمعمػػاؿ وعمم ػـ بػػالموقع عمػػى مػدار السػػاعة وأف يكػػوف المشػػرفيف  .52
دمـ بوسػػػيمة اتصػػػاؿ مناسػػػبة يػػػتزو يػػػتـ واف  )يجػػػي ارفػػػاؽ شػػػ ادة ابػػػرة(مػػػدربيف وذوي ابػػػرة فػػػي المجاؿ

ال سو   ذلؾ تقصير مف قبؿ الشركة. ؼ يتـ اعتباربحيث يمكف إلدارة المركز التواصؿ مع ـ بس ولة وا 

غػزة الوروبػي( والمطمػوي ل ػا  ومي)مجمع الشتاء الطبي/ مستشتى ناصر/مستشتى في المواقع الكبيرة .53
 االشػػراؼ عمػػىمػػدير موقػػع تمتػػـز الشػػركة بتعيػػيف مػػدير) اػػاص بػػالموقع ( يكػػوف ومؤمػػؿ وذو ابػػرة فػػي 

داريػػا  بمػػا يمك نػػه مػف القيػػاـ ب عبػػاء وظيتتػه حسػػي شػػروط المناقصػػة و المشػاريع ويكػػوف متو ػػا  ماليػا  وا 
مواصػػتات ا، أمػػا فػػي المواقػػع التػػي ال تطمػػي وزارة الصػػحة مػػدير موقػػع في ػػا فيكػػوف أحػػد العػػامميف قائمػػا  

 . بالم اـ االشرافية
  و المراكز اإلدارية مف عدد العماؿ يكوف كالتالي : عدد المشرفيف في المستشتيات 

i.  مشرفيف . 7مجمع الشتاء الطبي 

ii.  مشرفيف . 6مجمع ناصر الطبي 

iii.  مشرفيف . 5مستشتى غزة الوروبي 
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iv.  مشرفيف لكؿ مستشتى. 3مستشتى ش داء القصى والندونيسي 

v. .مستشتى النصر، الرنتيسي، النجار مشرفيف اثنيف لكؿ مستشتى 

vi.  مستشتى بيت حانوف، الدرة، العيوف، ال لؿ االماراتي الطي النتسي ، مشرؼ واحد لكؿ
 قع.مو 

vii. . مناطؽ الرعاية الولية لكؿ محافظة مشرؼ واحد 

viii.  المراكز اإلدارية والعيادات الترعية يكمؼ عامؿ نظافة باالشراؼ إ افة الى عممه
 الساسي .

ix. . في حاؿ إ افة مشرفييف عمى االعداد المسموح ب ا تتحمؿ الشركة نتقات ـ 

x. شركة و يمنع است لؿ عامؿ المازف او سباؾ أو أي م اـ إ افية تكوف عمى نتقة ال
 العماؿ المتروزيف ل ذذ الم اـ .

 

و  واالطتػػاؿ بػػالمواقع الماتمتػػة ومستشػػتيات االطتػػاؿتمتػػـز الشػػركة بتشػػ يؿ عػػاملت فػػي أقسػػاـ النسػػاء  .54
ويحػافظ عمػى ذلػؾ طػواؿ مػدة التعاقػد وعمػى بما ال يقػؿ عػف الحػد الدنػى مػف العػاملت لكػؿ مستشػتى 

سػػػحب ـ إال بعػػػد تػػػوفير البػػػديؿ المناسػػػي الػػػذي يوافػػػؽ عميػػػه ممثػػػؿ وزارة ال يجػػػوز لػػػه  مػػػدار السػػػاعة و
وتمتػـز الشػػركة بػ ف يكػوف المشػػرؼ فػي مستشػػتيات النسػاء و الػوالدة و االطتػػاؿ عاممػة ، لكػػي  الصػحة.

 تتمكف مف المرور دااؿ القساـ .

وبػػة انميمتػـز مػػف يرسػو عميػػه العطػػاء أو جػزء منػػه بعػدـ السػػماح لي مػػف منسػوبيه بالعمػػؿ لكثػر مػػف   .55
 ويسػػمح بػػبعض االسػػتثناءات عنػػد ال ػػرورة القصػػو ( سػػاعات عمػػؿ 8واحػػدة فػػي يػػـو العمػػؿ الواحػػد )

 .   بالتنسيؽ مع ادارة الموقع 

يجػػي الاػػذ بعػػيف االعتبػػار بػػاف يف باصػػوص مراكػػز الرعايػػة الوليػػة والتػػي تعمػػؿ لتتػػرة واحػػدة أو فتػػرت .56
( باإل ػافة إلػى العيػاد واإلجػازات الرسػمية والدينيػة والسبت )الجمعة افمناؾ عطمة أسبوعية لمدة يوم

 .التي تقررما الوزارة عمى مدار العاـ
لػػوزارة العمػػؿ مػػف اػػلؿ ممثمي ػػا الحػػؽ فػػي زيػػارة المواقػػع التابعػػة لػػوزارة الصػػحة والتػػي تشػػمم ا ادمػػة  .57

 ة لمتابعة ومراقبة تطبيؽ قانوف العمؿ التمسطيني مف قبؿ الشركات باصوص حقوؽ العماؿ .النظاف

يمتػػـز مػػف يرسػػو عميػػه العطػػاء أو جػػزء منػػه بػػ ف يقػػـو بتػػدريي العمػػاؿ و العػػاملت مػػف منسػػوبيه عمػػى  .58
و أعماؿ النظافة حسي طبيعة العمؿ بكؿ قسـ مف أقساـ الموقػع بمػا يمكػن ـ مػف العمػؿ بكتػاءة عاليػة 

ال يػػتـ االحػػػلؿ و االسػػتبداؿ اال بعػػد موافقػػػة ادارة و لكافػػػة العمػػاؿ عنػػد اسػػػتلـ الموقػػع اف يػػتـ التػػدريي 
   .الموقع مع تو يح االسباي كتابيا

عنػػػد اسػػػتلـ الشػػػركة بػػػالموقع بتػػػدريي كافػػػة العػػػامميف دائػػػرة تحسػػػيف الجػػػودة و مكافحػػػة العػػػدو  تمتػػػـز  .59
 .لمموقع

 فػػي ب ػػا المعمػػوؿ والقػػوانيف والتعميمػػات المػػوائح عمػػى الشػػركة ممثػػؿ بػػإطلع الصػػحة وزارة ممثػػؿ يمتػػـز .60
 .ب ا ومنسوبي ا الشركة تقيد ي مف بما الولية الرعاية مراكز و الصحة وزارة مستشتيات
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وزارة الصحة غير ممزمػة بتقػديـ أي وجبػات طعػاـ لمنسػوبي الشػركة و لػيس مػف حق ػـ تنػاوؿ الطعمػة  .61
 ويقتصر ذلؾ عمى الموقع الذي تاصصه وزارة الصحة لمشركةدااؿ أقساـ الموقع ووحداته 

مػػف حػػؽ وزارة الصػػحة اسػػتبعاد أي مػػف منسػػوبي الشػػركة  بػػالموقع وعمػػى الشػػركة  أف تقػػـو باسػػتبداله    .62
فػي أي  ت المجنة المركزية لمتابعة شػركات النظافػة( ساعة وال يحؽ لمشركة تش يؿ مف طمب24الؿ )

 تقديـ تبرير لمشركة المجنةصحة والمشمولة ب ذا العقد وال يطمي مف مف المواقع التابعة لوزارة ال

مػدير او  المنطقػة فػي الرعايػةلمػدير  لعمال ػا بػالموقع لكؿ اسبوعيفتمتـز الشركة بتقديـ جدوؿ مناوبات  .63
لمقيػػاـ ب عمػػاؿ النظافػػة ذلػػؾ حسػػي توزيػػع العمػػاؿ المرفػػؽ لممستشػػتيات عمػػى مػػدار السػػاعة و  المستشػػتى

 .اصتات المناقصة حسي شروط ومو 

ومراكػػز الرعايػػة الوليػػة وأي  الحشػػرات والقػػوارض بالمستشػػتيات بمكافحػػة العطػػاءرسػػو عميػػه ي يمتػػـز مػػف .64
قسػػـ مكافحػػة الحشػػرات /دائػػرة صػػحة  وتحػػت رقابػػةبصػػورة عامػػة ودوريػػة  إدارات تابعػػة لػػوزارة الصػػحة

وبعػػػد موافقتػػػه عمػػػى المػػػواد المسػػػتادمة وحسػػػي بروتوكػػػوؿ مكافحػػػة الحشػػػرات  بػػػوزارة الصػػػحة البيئػػػة 
( أو أي بروتوكػوؿ جديػد يػتـ تزويػدمـ بػه مػف قبػؿ قسػـ مكافحػة 6,6A,B,C,Dوالقوارض ممحؽ رقػـ )

أثنػاء  ومسػئوؿ تحسػيف الجػودة ومكافحػة العػدو  بػالموقع  بػوزارة الصػحة الحشرات /دائرة صػحة البيئػة 
 مدة سرياف العقد. ت دية الادمة والؿ

 صػحة دائػرةوالقػوارض / الحشػرات مكافحػة قسػـ) مسػئوؿ تمتـز الشركة بالتنسيؽ مع ممثؿ وزارة الصحة .65
باسػػػتاداـ مبيػػػدات معبػػػ ة ومسػػػئوؿ تحسػػػيف الجػػػودة ومكافحػػة العػػػدو  بػػػالموقع(   الصػػػحة بػػػوزارة  البيئػػة

ركة المصػنعة و البػاركود اسػـ الشػبعبوات مصدرية تحمؿ ممصؽ يو ح البيانػات اللزمػة مػف حيػث ) 
المػػادة التعالػػة والتركيػػز واحتياطػػات االسػػتاداـ والتريػػاؽ المسػػتادـ فػػي حالػػة التسػػمـ الاػػاص بػػالمنت  و 
بػػػالموقع وبالتنسػػػيؽ مػػػع مسػػػئوؿ تحسػػػيف ة يػػػتـ تسػػػميم ا لمسػػػئوؿ الاػػػدمات التندقيػػػ وتػػػاريخ الصػػػلحية (

فانػػه  البيانػػات و المواصػػتات وفػػى حػػاؿ عػػدـ التػػزاـ الشػػركة بوجػػود  الجػػودة ومكافحػػة العػػدو  بػػالموقع 
توريػد مػواد بديمػة مطابقػة لممطمػوي عمى الشػركة و و مذذ المواد مف المركز الصحي مصادرة سوؼ يتـ 

او شراء مذذ المواد عمى حساي الشركة مف السمتة المودعة لد  المركز ومطالبة الشركة بتسػديد مبمػغ 
    مذذ المواد

مو ػح عميػه اسػـ  اقػراص(سػائؿ و  )الكمػورالمواد المستادمة في أعمػاؿ النظافػة  ـ الشركة بتوفيرتمتز  .66
صػػػابوف المسػػػح  –المعطػػػرات االر ػػػية والجػػػو  –صػػػابوف غسػػػؿ االيػػػدي السػػػائؿ  –الشػػػركة المصػػػنعة 

 . بالمواصتات المو حة بالمناقصة عمى أف تمتـز  . الخ (.....

حسػػػي و حامػػػؿ لػػػورؽ التنشػػػيؼ و التجتيػػػؼ لمصػػػابوف السػػػائؿ  متنقمػػػة  صػػػباناتتمتػػػـز الشػػػركة بتػػػوفير  .67
أو حامػػؿ  صػػبانات وعمػػى حسػػاب ا الاػػاص فػػي جميػػع االمػػاكف التػػي ال يوجػػد ب ػػاالمواصػػتات المرفقػػة 

ومكاتػي التمػريض و غػرؼ المر ػى والمكاتي و الحمامات  دورات المياذ)م اسؿ  مثؿ لورؽ التنشيؼ
 .ة لممعاينة قبؿ التركيي( اح ار عينومكاتي االطباء( )يجي 

الاػدمات ومشػرؼ  وتحسيف الجودة )مشرؼ مكافحة العدو لممثؿ وزارة الصحةلمجنة المركزية و يحؽ  .68
ااػػذ عينػػات مػػف المػػواد المسػػتادمة فػػي نظافػػة المستشػػتيات أو المراكػػز الصػػحية أو  (بػػالموقعالتندقيػػة 
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او  )ماتبر الصػحة العامػةالمبيدات المستادمة في المكافحة وفحص ا لد  ج ات معتمدة لد  الوزارة 
تبعػػػات ماديػػػة أو تتحمػػػؿ الشػػػركة أي  و فػػػي حػػػاؿ عػػػدـ مطابقت ػػػا لممواصػػػتات(وزارة االقتصػػػاد الػػػوطني

 .في حاؿ عدـ مطابقت ا لممواصتات  عمى ذلؾ قانونية

تادمة بػػالموقع مػػف قبػػؿ الشػػركة  لممواصػػتات سػػواء كػػاف مػػف فػػي حػػاؿ ثبػػوت عػػدـ مطابقػػة المػػواد المسػػ .69
أو بعػػد ()فػػي ماتبػػرات وزارة الصػحة او ماتبػػرات وزارة االقتصػػاد الػػوطني  اػلؿ التحوصػػات المابريػػة

 التػداوؿ قيػدسػواء ) فػورا المػواد مػذذ صػادرةملتػت نظػر الشػركة و الرجوع لممواصتات و المقػاييس، سػيتـ 
   (بالموقع الشركة مازف في المازوف أو
، يجي أف تكػوف المعػدات و الدوات و الج ػزة الماتمتة  الشركة بتوفير معدات النظافة بالمواقع تمتـز .70

ومناسػبة لمعمػؿ المسػتمر فػي مجػاؿ الاػدمات  تكوف بحالػة جيػدةالتي يمتـز المتنافس بتوفيرما يجي اف 
مماسػح  –مكػانس  –) تروليػات لمعمػؿ اليػومي وزارة الصػحة :   –المحددة ومقبولة مف لجنػة المتابعػة 

 ( شتاطات وعسافات.......... الخ –فوط ماتمتة االلواف  وب نواع ا  جرادؿ –عصارات  –

 ماكينات تمميع الر ػيات واف تقػـو بػإجراء عمميػة البػولش لألر ػيات كممػا طمػي من ػا ذلػؾ مػف ذلؾك .71
قبؿ إدارة المركز الصحي، و توفير وسائؿ مناسبة  لنقؿ مواد النظافة و يجي عمػى الشػركة أف تحػتتظ 
بالمعػػػػدات فػػػػي الموقػػػػع فػػػػي حالػػػػة تشػػػػ يمية سػػػػميمة و نظيتػػػػة  و أف يػػػػوفر ل ػػػػا قطػػػػع ال يػػػػار والصػػػػيانة 
رة ومسػػػتمزمات التشػػػ يؿ. و ال يحػػػؽ ل ػػػا سػػػحي مػػػذذ المعػػػدات مػػػف الموقػػػع إال بعػػػد موافقػػػة ممثػػػؿ وزا

 .الصحة بالموقع 
 

عاملته استاداـ غرؼ أو ماازف أو مسػتودعات أو أروقػه المستشػتيات  وأعماله  وألممتعاقد  يحؽال  .72
نمػػا يجػػوز لممتعاقػػد بالتنسػػيؽ مػػع  أن ػػـوأقسػػام ا لغرا ػػ ـ الشاصػػية أو بحجػػة  قػػائموف عمػػى العمػػؿ وا 

لحتػظ مػواد وأدوات العمػؿ وأشػياء العػامميف ول ػرض  فكارفػاف يجمي بصورة مؤقتة أإدارة كؿ مستشتى 
 :طعام ـ وشراب ـ  مف الشروط التالية

 جيد الطلء نظيؼ المنظر . فالكارفاف يكوف ذلؾ أ 

 ويكوف مف حؽ إدارة المستشتى  ف يو ع في مكاف امتي وال يو ع في مداؿ المستشتىأ
 طمي نقمه في حاؿ تبيف ل ا ماالتته لي مف شروطه.

 الشركةومحتوياته مسئولية  فالكارفاف يكوف آمف ذلؾ أ . 

  المستشتى . ةعمى حساي الشركة وليس مف ع د فالكارفاأف تكوف متروشات مذا 

  اف است لؾ الك رباء لمكارفاف يكوف عمى حساي الشركة ويجي عمى الشركة تركيي عداد
 ااص ب ا وبالتنسيؽ مع ادارة المستشتى وال ندسة والصيانة

  ودفع وبالتنسيؽ مع ادارة الموقع يتـ قراءة العداد ش ريا مف قبؿ الم ندسيف الماتصيف
 شيقؿ لمكيمو وات. 2.1بسعر  المستحقات في نتس الموقع

  ( ساعة مف تاريخ إن اء  وأربعوفأف يمتـز المتعاقد بإالئه مف المستشتيات الؿ ) ثمانية
  أار الشركة لتترة التعاقد معه إال إذا تـ تجديد العقد مع نتس 
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تكػوف تحػت تصػرؼ إدارة الموقػع  حسي الجدوؿ ادنػاذتمتـز الشركة بإيداع مبمغ نقدي لد  إدارة الموقع  .73
بالكامػػؿ وذلػػؾ مػػف اػػلؿ إيصػػاؿ قػػبض مػػف إدارة الموقػػع ويحػػؽ ل ػػا صػػرف ا فػػي تػػ ميف مػػواد النظافػػة 

ب ػذا الاصػوص. وتمتػـز الػوزارة  ولوازم ا في حاؿ أامت الشركة بالتزامات ا المنصوص عمي ا في العقػد
بتقػػػديـ فػػػاتورة نظاميػػػة لمشػػػركة بكػػػؿ مػػػا يػػػتـ صػػػرفه فػػػي مػػػذا الوجػػػه عمػػػى أف يمتػػػـز المسػػػئوؿ اإلداري 

ممػػػؼ اػػػاص بالشػػػركة ويكػػػوف جػػػامزا فػػػي أي لحظػػػة لمعاينتػػػه أو  بالمحافظػػػة عمػػػى مػػػذا المبمػػػغ  ػػػمف
 -كما مو مبيف بالجدوؿ التالي: استادامه

 

 
عممػا ب نػه يكػوف  فػور ابلغػه بػذلؾ مػف قبػؿ ادارة الموقػعتمتـز الشركة بتعويض المنصرؼ مف التػ ميف  .74

مػػف حػػؽ إدارة الموقػػع التوصػػية بعػػدـ صػػرؼ مسػػتحقات الشػػركة فػػي حالػػة عػػدـ تسػػديد المبػػالغ التػػي تػػـ 
 حسبما جاء في المواد المنظمة لذلؾ. لدي اصرف ا مف التاميف المودع 

المكمتػػة الترعيػػة  لجنػػة متابعػػة النظافػػة بػػيفو   ػػاسػػبوعية بينالجمسػػات عمػػى الشػػركة االلتػػزاـ بح ػػور ال .75
بػػػالموقع مػػػف اػػػلؿ ممثمػػػيف متو ػػػيف مػػػف قبم ػػػا و التقيػػػد بتوجي ػػػات و المناقصػػػة  بنػػػودبمتابعػػػة تنتيػػػذ 

 توصػػيات و ملحظػػات المجنػػة فيمػػا ياػػص مو ػػوع العقػػد وعمػػى الطػػرفيف تػػدويف محا ػػر الجمسػػات 
( و وتوقيع ػػا ويكػػوف توقيػػع الشػػركة بمػػا يتيػػد ح ػػورذ والتزامػػه بمػػا 4رقػػـ  ممحػػؽ)عمػػى النمػػوذج المعتمػػد

لمجنػة المركزيػة المكمتػة بمتابعػة االداء  وف ممزمػة لمطػرفيف ويحػؽجاء في المح ر مف ملحظات وتكػ
 المشاركة في مذذ الجمسات والتوقيع عمى المحا ر. االطلع عمى او

يوميػػا و اسػػػبوعيا و شػػ ريا عمػػػى و المنػػاطؽ سػػتقـو ادارة الموقػػع بتقيػػػيـ اداء الشػػركة فػػي المسنشػػػتيات  .76
النماذج  الااصة لذلؾ و يجي تسميـ ممثؿ الشركة نسػاة مػف مػذذ النمػاذج بمػا يتيػد االطػلع و العمػـ 

 ((4,4A , 4Bممحؽ رقـ 
فػػي حػػاؿ ورود تقريػػر رقػػابي عػػف أي مستشػػػتى أو إدارة يتعػػارض مػػع التقريػػر الػػوارد مػػف إدارة الموقػػػع  .77

المكمتػة  لمجنػة المركزيػةر مطالبة بتقػديـ تبريػر لمتقريػر المعػد مػف قبم ػا تكوف المجنة الموقعة عمى التقري

) التامين النقديمبمغ  البيان الرقم
 بالشيكل(

 مالحظات

  6000 مجمع الشفاء الطبي 1
  5666 مجمع ناصر الطبي 2
  5666 األوروبيمستشفى غزة  3
  4000 مستشفى شيداء األقصى 4
  4666 مستشفى االندونيسي 5
 لكل مستشفى عمى حدة 2000 باقي المستشفيات 6
 لكل مركز 1000 اإلداريةالمراكز  7
 الدارة المنطقة  2000 األوليةمراكز الرعاية  7
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او الج ػات  الماليػةإلى مدير عاـ الشئوف  ويتـ رفع تقرير بالاصوص بمتابعة تطبيؽ شروط المناقصة
 التااذ اإلجراءات اللزمة. الماتصة

 و متابعػػػة أعمػػػاؿ المجػػػاف الترعيػػػة  المكمتػػػة بمتابعػػػة تطبيػػػؽ شػػػروط المناقصػػػة مجنػػػة المركزيػػػةال سػػػتقـو .78
لمت كػػػد مػػػف مػػػد  التػػػزاـ الشػػػركة بكافػػػة البنػػػود الػػػواردة فػػػي المناقصػػػة والتػػػي تػػػـ  دوريػػػة  بجػػػوالت متابعػػػة

رسػاؿ نسػاة منػه لػ دارة التػابع ل ػا المركػز الصػحي أو  االتتاؽ عمي ػا،  وكتابػة تقريػر تتصػيمي بػذلؾ وا 
 التقرير الش ري عف أداء الشركة. المستشتى لاذ ذلؾ بعيف االعتبار عند تقديـ

بنػػاءا عمػػى التقػػارير الػػواردة مػػف المستشػػتيات ومراكػػز الرعايػػة الوليػػة  لمػػدائرة الماتصػػة بػػالوزارة يحػػؽ  .79
عػػدـ التػػزاـ والمعتمػػدة مػػف المجنػػة المركزيػػة لمتابعػػة  تطبيػػؽ شػػروط المناقصػػة بواإلدارات التابعػػة لمػػوزارة 

والاصػومات المو ػح  اإلجراءات القانونية حسي جػدوؿ ال رامػات داء أعمال ا اتااذ كافة ب  تالشركا
 (3في العطاء)ممحؽ رقـ 

مصػػػػادرة أي مػػػػواد أو مسػػػػتمزمات غيػػػػر مطابقػػػػة أو الدارة الموقػػػػع لمجنػػػػة المركزيػػػػة فػػػػي الػػػػوزارة  يحػػػػؽ .80
 لممواصتات تجدما في مكاف العمؿ 

تقػع عمػى عػاتؽ المػدير االداري كشػؼ مػواد النظافػة الااصػة بالمناقصػة تػتـ شػ ريا و متابعػة  مسئولية .81
 اكز الرعاية .في المستشتى أو مر 

 عدم التزام الشركة بشروط المناقصة يحق لوزارة الصحة:في حال  .82
a) . فسخ عقد الشركة 
b) . حرماف الشركة مف داوؿ المناقصات الااصة بوزارة الصحة لمدة عاـ 
c)  التنتيذ أو مف التواتير اصـ ما يترتي عمى فسخ العقد مف اسارة لموزارة مف كتالة حسف

 .المستحقة لمشركة
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 لية تنفيذ الخدمات المطموبةآ

 
أو العطؿ عمى مدار الساعة وال تتوقؼ بسبي و المستشتيات عمميه مستمرة  فيأعماؿ النظافة  .1

أو المناسبات الدينية وتستمر بنتس القوذ والزاـ في باقي أياـ السبوع وكذلؾ الحاؿ  الرسمية العياد
 الولية.بالنسبة لمراكز الرعاية 

الوالدة وغرؼ ب قساـ العمميات  لمقياـ بواجبات ـ وااصة العامميفتدريي العماؿ والعاملت  رورة  .2
بالتعاوف مع إدارات تمؾ القساـ كؿ جيد و بش االدوية ومستودعاتوالماتبرات واقساـ العناية المركزة 

 المذكورة. كافة مواقع العمؿ في الداءعدـ استبداؿ العماؿ بصورة تمس سلمة و 

يجي التقيد بكافة وسائؿ الوقاية والسلمة الواردة في العطاء وااذ الحيطة والحذر ااصة عند نقؿ  .3
 النتايات الصمبة والناتجة عف التعامؿ مع المر ى.

ؤدي تحقيؽ تمؾ الادمة إلى إعاقة حرية حركة وعمؿ فئات العامميف بالقساـ واال يحدث أف ال ي .4
  جيجا مف ش نه أف يس  لممر ى والعامميف .

تنظيؼ الحنتيات والالطات والبلط الر ي بمواد قد تسبي تمؼ جزئي أو كمي ، وفى  يحظر .5
 في تمت ا وعمى نتقت ا الااصة.حالة حدوث أي تمؼ تمتـز الشركة بت يير الجزاء التي تسببت 

عطؿ في شبكة اإلنارة او في حاؿ ملحظة المتعاقد أو أحد عماله أو عاملته وملحظيه وجود تمؼ  .6
 بعمؿ اللـز الصلحه.  أو رئيس تمريض القسـ لمقياـ المناوي)المسئوؿ(اإلداري  المشرؼيبمغ 

التعامؿ فورا  مع ذلؾ  المتعاقدة الشركةي قسـ مف القساـ عمى أفي حاؿ حدوث انسداد لمجار   .7
لحمامات يشرؼ عمى عممية  تنظيؼ ا سباكا  مدربا   توفير وذلؾ مف الؿاالنسداد ومعالجته 

بشكؿ دوري ومراعاة عدـ إلقاء أي مامتات م ما كانت دااؿ اطوط الصرؼ الصحي  والم اسؿ
يمنع الم اسؿ والحواض بشكؿ  تانوالمحافظة عمى جميع أغطية المصارؼ وعمي التجميع وصبا

كما واف المتع د مسئوؿ عف نظافة وسلمة جميع اطوط الصرؼ الصحي المؤدية إلى االنسداد 
وتوفير غطاء لكافة البلعات ، و توفير شطافات لدورات  الشبكة الرئيسية بما في ا المنامؿ الرئيسية

 المياذ .

 كمدينات والممر يف أوكاونترات العامميف فتح دواليي أو ثلجات أو أدراج طاوالت أو  يحظر .8
وفي تمقى آي إكراميات أو مدايا مف المر ى أو ذوي ـ  وكذلؾ يحظر  ب متعت ـالعبث  أوالمر ى 

 حاؿ الماالتة يتعرض الماالؼ لممحاسبة والتي قد تصؿ إلى االست ناء عف ادماته.
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 خاصة بالنظافة :اليات التنظيف العامة و الخاصة و المستمزمات ال. 1

a. : الية تنفيذ عامة 

i.   تبػػػدأ عمميػػػة تنظيػػػؼ المواقػػػع الماتمتػػػة دااػػػؿ المستشػػػتيات ) شػػػاممة أقسػػػاـ المر ػػػى و
الوحدات و الساحات و الحدائؽ( يوميا الساعة السادسة  صباحا عمػى أف تنت ػي جميػع 
أعمػػاؿ النظافػػة فػػي السػػاعة السػػابعة و النصػػؼ صػػباحا لػػنتس اليػػـو و لػػيس بعػػد ذلػػؾ 

 الوقت لمتترة الصباحية .

ii. سػػاـ المر ػػى و وحػػدات المر ػػى و الممػػرات الدااميػػة بػػيف القسػػاـ فػػي يػػتـ تنظيػػؼ أق
بال سػػيؿ بالمػػاء و الصػػابوف و بالػػدعؾ و التػػرؾ ) السػػاعة  مػػرات يوميػػا 3المستشػػتيات 

السادسػة صػباحا و السػػاعة الثانيػة و النصػػؼ ظ ػرا و السػاعة التاسػػعة مسػاءا ( و عنػػد 
 الحاجة .

iii.  االداريػػة و المسػػتودعات و الماػػازف و مراكػػز  يػػتـ تنظيػػؼ المواقػػع الماتمتػػة ) المكاتػػي
 الرعاية الولية ( يوميا صباحا عند بداية العمؿ و عند الحاجة .

iv.  مراكز الرعاية الولية التي تعمػؿ فتػرتيف يوميػا يػتـ تنظيت ػا بال سػيؿ بالمػاء و الصػابوف
ة و ذلػػؾ بالػػدعؾ و التػػرؾ مػػرتيف يوميػػا صػػباحا عنػػد بدايػػة العمػػؿ و بعػػد الظ ػػر السػػاع

 الثانية و النصؼ ظ را و عند الحاجة .

v.  يػػتـ تاتيػػؼ مػػواد الصػػابوف و المنظتػػات للر ػػيات حسػػي توصػػيات الشػػركة المصػػنعة
 لحظة التنظيؼ مف قبؿ العامؿ .

vi. ظيؼ في كافة المناطؽ ب سػيؿ الر ػيات بالمػاء و الصػابوف بالػدعؾ و نتبدأ عممية الت
جػػػزء بػػػالمميوف و 1000كيػػػز مػػػف التػػػرؾ تػػػـ التجتيػػػؼ تػػػـ مسػػػح الر ػػػيات بػػػالكمور بتر 

 يحظر سكي الماء عند تنظيؼ االر يات الم طاة بالموكيت أو السجاد .

vi.  االر يات الم طاة يPVC ات العاديػة . مػا تنظيػؼ االر ػي اليػة يتـ تن ػيت ا بػنتس
عػػدا االر ػػيات التػػي تحتػػاج الػػى صػػيانة و يوجػػد ب ػػا فتحػػات فيػػتـ مسػػح ا فقػػط بتوطػػة 

 جزء بالمميوف . 1000تـ تجتبت ا تـ مسح ا بكمور بتركيز  مبممة بالماء و الصابوف

vii.  يػػػتـ تنظيػػػؼ الجػػػدراف الم طػػػاة بالسػػػيراميؾ فػػػي الممػػػرات العامػػػة و بػػػيف االقسػػػاـ ب سػػػم ا
جػػزء بػػالمميوف صػػباحا  1000بالمػػاء و الصػػابوف تػػـ تجتيت ػػا تػػـ مسػػح ا بكمػػور بتركيػػز 

كمور بػػالتركيز السػػابؽ ذكػػرذ ، و يػػتـ مسػػح ا مػػرتيف ا ػػافيتيف يوميػػا بػػالمػػرتيف اسػػبوعيا 
 عند الساعة الثانية و النصؼ ظ را و الساعة التاسعة مساءا و عند الحاجة .

viii.  يػػتـ تنظيػػؼ جػػدراف الممػػرات العامػػة فػػي منػػاطؽ تػػردد المر ػػى الم طػػاة بالػػدماف الػػذي
مسػػػح بكمػػػور  مػػػرتيف اسػػػبوعيا و يتػػػ ثر بالميػػػاذ بالمسػػػح بالمػػػاء و الصػػػابوف تػػػـ التجتيػػػؼ
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جػػزء بػػالمميوف ثػػلث مػػرات يوميػػا حسػػي التواقيػػت المػػذكورة سػػالتا و عنػػد  1000بتركيػػز 
 الحاجة.

ix.  يػػػػتـ مسػػػػح كافػػػػة مقػػػػابض البػػػػواي و متػػػػاتيح االنػػػػارة و االبػػػػواي و الشػػػػبابيؾ و نقػػػػاط
االكسػػػػجيف و الشػػػػتط و ال ػػػػواء و المصػػػػاعد الك ربائيػػػػة و السػػػػللـ  بػػػػالمواقع الماتمتػػػػة 

مػػرات يوميػػا صػػباحا و عنػػد السػػاعة  3وف جػػزء بػػالممي 500بمسػػح ا بكمػػور بتركيػػز مػػف 
الثانيػػة و النصػػؼ ظ ػػرا و السػػاعة التاسػػعة مسػػاءا ) يجػػي أف تكػػوف التوطػػة ماصصػػة 

 فقط لمسح مذذ االماكف و ال تستعمؿ لماكف اار  (.

x. الااصػػػة بالمر ػػػى كػػػؿ سػػػاعة و عنػػػد الحاجػػػة مػػػف  العامػػػة يػػػتـ تنظيػػػؼ دورات الميػػػاذ
السػػاعة السادسػػة صػػباحا و حتػػى الثانيػػة عشػػر لػػيل بالمػػاء و الصػػابوف تػػـ التجتيػػؼ و 

جػػزء بػػالمميوف ، و يشػػمؿ التنظيػػؼ االر ػػيات و أحػػواض  1000بتركيػػز  ورالمسػػح بكمػػ
يػػة و غسػػؿ اليػػدي و كراسػػي دورات الميػػاذ ، و يػػتـ تنظيػػؼ دورات ميػػاذ المكاتػػي االدار 

و يػػتـ غسػػؿ الجػػدارف بالمػػاء و المػػوظتيف مػػرتيف يوميػػا و عنػػد الحاجػػة و بػػنتس االليػػة 
الصػػػابوف مػػػرتيف يوميػػػا وذلػػػؾ بالػػػدعؾ و التػػػرؾ تػػػـ التجتيػػػؼ و المسػػػح بكمػػػور بػػػالتركيز 

 السابؽ .

xi.  مػرات يوميػا و عنػد الحاجػة  3دورات المياذ الموجودة دااؿ غرؼ المر ى يتـ تنظيت ا
 قة .بنتس االلية الساب

xii.   يجػػي اف يتػػوفر لكػػؿ قسػػـ ادوات النظافػػة الااصػػة بػػه مػػف مماسػػح و قشػػاطات و الػػخ 
. ، يمنػػع اسػػتاداـ الدوات الااصػػة ممسػػحة للر ػػيات لكػػؿ غرفػػة كحػػد أدنػػى 2عػػدد 

 بدورات المياذ في أي موقع اار .

xiii.  يجػػي تتريػػغ أكيػػاس البػػوؿ الااصػػة بالمر ػػى بالمرحػػاض ، تػػـ يو ػػع الكػػيس فػػي سػػمة
 لاطرة .النتايات ا

b.  (5, موضحة في الممحق رقم )اليات تنفيذ خاصة باألقسام الطبية 

c.  : المستمزمات و األدوات و المواد الخاصة بالنظافة 

i.  : سػػمة م مػػلت يجػػي تػػوفير عػػدد كػػافي مػػف السػػلؿ الااصػػة بجمػػع النتايػػات العاديػػة
شػػكؿ بلسػتيؾ بال طػػاء المروحػي مصػػنوعة مػػف البلسػتيؾ الدرجػػة الولػػى وتكػوف عمػػى 

و    x30 25أو يتػػتح نصػػتى )الحجػػـ حػػوالي  أو مسػػتدير ل ػػا غطػػاء مروحػػي مربػػع
 و يتـ توزيع ا كالتالي :  سـ( 50 ارتتاع 

 سمة واحدة بجوار كؿ مكتي موظؼ . -

 سمة واحدة بجوار كؿ سرير مريض . -

 سمة بجوار أماكف تح ير العلجات في القساـ. -

 سمة في كؿ غرفة مف غرؼ الشعة . -

 قسـ مف اقساـ الماتبر . سمة في كؿ -
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 كرسي في العيادات الاارجية . 20سمة لكؿ  -

 أسلؿ في مناطؽ االنتظار لمزوار و المراجعيف  -

عػػػػدد أسػػػػلؿ كػػػػافي فػػػػي المسػػػػتودعات و الماػػػػازف و المطػػػػابخ و الم اسػػػػؿ بمػػػػا  -
 يتناسي مع حجـ العمؿ .

ثر متػر كحػد اقصػى فػي الحػدائؽ و السػاحات و ال تػؤ  50سمة مثبتة بقاعدة كػؿ  -
 عمى حركة سير السيارات .

 سمة دااؿ كؿ دورة مياذ و عند كؿ حوض ل سيؿ اليدي . -

يحؽ لموزارة ممثمة بالمجنة المركزيػة لمتتتػيش أو المجنػة الدااميػة دااػؿ المستشػتى   -
 .مصادرة كؿ الكميات ال ير مطابقة لممواصتات

ii.  لبلسػػتيؾ سػػمة م مػػلت بلسػػتيؾ بال طػػاء مصػػنوعة مػػف ايجػػي تػػوفير عػػدد كػػافي مػػف
أو مسػػػتدير ل ػػػا غطػػػاء يتػػػتح نصػػػتى )الحجػػػـ حػػػوالي  وتكػػػوف عمػػػى شػػػكؿ مربػػػع الجيػػػد

و يػػػتـ توزيع ػػػا لألقسػػػاـ الحرجػػػة مثػػػؿ العنايػػػات المركػػػزة و  سػػػـ(50و ارتتػػػاع  30*25
وحػدات حػديثي الػوالدة و تػوزع بجػوار كػػؿ سػرير و ح ػانة و تسػتادـ لمنتايػات الاطػػرة 

 فقط و في الماكف المحددة .

لموزارة ممثمة بالمجنة المركزيػة لمتتتػيش أو المجنػة الدااميػة دااػؿ المستشػتى  يحؽ  -
 مصادرة كؿ الكميات ال ير مطابقة لممواصتات.

iii.  سمة م ملت بال طاء تتتح بالقدـ يجي توفير عدد كافي مف حاويات النتايات الاطرة 
ء محكػـ وتكوف عمى شكؿ مربع أو مستدير ذات غطػا الجيدمصنوعة مف البلستيؾ  -

 و يتـ توزيع ا كالتالي : سـ( 50و ارتتاع 30*25)الحجـ حوالي   يعمؿ بالقدـ
 حاوية بيف كؿ سريريف مر ى في القساـ العادية و أقساـ الطواريء . -

 حاوية بجوار أماكف تح ير العلجات . -

 حاوية بجوار كؿ سرير في غرؼ ال يار عمى الجروح . -

 . حاوية بجوار كؿ كرسي لعلج السناف -

حاويػػة فػػي كػػؿ عيػػادة مػػف عيػػادات العيػػوف و الجمديػػة و العيػػادات االاػػر  التػػي  -
 يوجد ب ا نتايات اطرة .

 حاويات في اقساـ الماتبر و الشعة بما يتناسي مع حجـ العمؿ. -

يحؽ لموزارة ممثمة بالمجنة المركزيػة لمتتتػيش أو المجنػة الدااميػة دااػؿ المستشػتى   -
 .اصتات بقة لممو مصادرة كؿ الكميات ال ير مطا

iv.  مػػػزود بعجمتػػػيف مصػػػنوعتيف مػػػف  ج ػػػة واحػػػدة( )العجػػػؿ مػػػفتػػػوفير حاويػػػات بعجػػػلت
يحتػػػو  عمػػػى غطػػػاء محكػػػـ لعػػػدـ نقػػػؿ  المطػػػاط القػػػو  ومقػػػاـو لمصػػػدمات والكيماويػػػات.

سػػػـ  لمتجميػػػع  120لتػػػر و ال يزيػػػد ارتتاع ػػػا عػػػف  100و بسػػػعة ال تقػػػؿ عػػػف   التمػػػوث
المؤقت لمنتايات دااؿ القسػاـ و العيػادات الاارجيػة التػي تقػع عمػى الػدور الر ػ ي و 
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كافة الدوار في المنشات التي يوجد ب ا مصػاعد و تكػوف الحاويػات بمػونيف ماتمتػيف و 
موحديف دااؿ المنش ة أو المركز او المستشتى ) يكػوف لػوف الحاويػات لمنتايػات العاديػة 

 ؼ عف الحاوية الماصصة لمنتايات الاطرة( و يتـ توزيع ـ كالتالي :بموف ماتم

حاويتيف لكؿ قسـ مف القساـ الطبية و العيادات الاارجيػة دااػؿ أقسػاـ المستشػتى  -
و كؿ حاوية بمػوف ماتمػؼ و معػروؼ مسػبقا الحاويػة الااصػة بالنتايػات العاديػة و 

 النتايات الاطرة .

رعايػػة أوليػػة ( و كػػؿ حاويػػة بمػػوف ماتمػػؼ و حػػاويتيف لكػػؿ مركػػز صػػحي ) مركػػز  -
 معروؼ مسبقا الحاوية الااصة بالنتايات العادية و النتاية الاطرة .

حاوية واحػدة لكػؿ طػابؽ لممكاتػي االدرايػة التػي يوجػد ب ػا مصػعد تكػوف ماصصػة  -
 لمنتايات العادية .

و  حاويػػة  او أكثػػر لكػػؿ ماػػزف أو مسػػتودع أو مطػػبخ أو م سػػمة لمنتايػػات العاديػػة -
 ذلؾ عمى حسي مساحة المكاف و كـ النتايات اليومي .

تػػوفير حاويػػات لمتجميػػع و نقػػؿ النتايػػات فػػي الطوابػػؽ الر ػػية فػػي المستشػػتيات و  -
المراكز التي ال يتوفر في ا مصاعد و تكوف ب لواف ماتمتػة بتمييػز النتايػات الاطػرة 

 عف النتايات العادية .

لمتتتػػيش أو المجنػػة الدااميػػة دااػػؿ المستشػػتى  يحػػؽ لمػػوزارة ممثمػػة بالمجنػػة المركزيػػة  -
 مصادرة كؿ الكميات ال ير مطابقة لممواصتات.

v.  سػػـ و  60لتػػر و ارتتاع ػػا ال يزيػػد عػػف  50تػػوفير حاويػػات كبيػػرة و بسػػعة ال تقػػؿ عػػف
ب طاء محكـ و مقابض و بمونيف ماتمتيف لمنتايات العاديػة و النتايػات الاطػرة لمطوابػؽ 

المراكػػز و المستشػػتيات التػػي ال يتػػوفر في ػػا مصػػاعد ك ربائيػػة و  و الدوار العمويػػة فػػي
 توزع كالتالي :

حػػاويتيف لكػػػؿ قسػػػـ مػػػف القسػػاـ الطبيػػػة ولكػػػؿ ماتبػػػر و تكػػوف كػػػؿ حاويػػػة بمػػػوف ماتمػػػؼ  -
 لتمييز النتايات العادية عف النتايات الاطرة 

 حاوية لممكاتي االدارية لمنتايات العادية . -

 ووحدات العلج الكيميائي . حاويات ل رؼ ال سيؿ الكموي -

 حاويات ل رؼ العمميات . -

يحؽ لموزارة ممثمة بالمجنة المركزية لمتتتيش أو المجنة الدااميػة دااػؿ المستشػتى  مصػادرة  -
 كؿ الكميات ال ير مطابقة لممواصتات و تحرير ماالتة عف كؿ سمة .

vi.  الحاويػات دااػؿ كػؿ توفير أكياس لمنتايات ب حجاـ ماتمتة تتناسػي مػع حجػـ السػلؿ و
 منش ة  و بصورة مستمرة .

 يجي أف تكوف لوف أكياس النتايات العادية أسود . -

 . صتريجي أف يكوف لوف أكياس النتايات الاطرة أ -
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 . حمريجي أف يكوف لوف أكياس النتايات الكيميائية أ -

يجػػػي اف تكػػػوف مصػػػنوعة مػػػف البلسػػػتيؾ درجػػػة أولػػػى بػػػدوف شػػػوائي عػػػديـ الرائحػػػة قػػػوي  -
ـ شػديد التحمػؿ معبػ  فػػي أكيػاس تحتػوي عمػى كجػـ واحػػد و كػؿ عشػروف كجػـ دااػػؿ المحػا

 شيكارة 

سػـ ) الكيمػو يتػراوح  80×60كيس( ،  85-75سـ ) الكيمو يتراوح بيف 60×50المقاسات  -
 كيس ( 15-12) الكيمو يتراوح بيف 140×80، كيس(  60-50بيف 

نشػػػ ة الطبيػػػة و فػػػي ماػػػازف االأكيػػػاس ال يػػػر مطابقػػػة لممواصػػػتات و وموجػػػودة  دااػػػؿ الم -
 الشركة دااؿ المنش ة ، سيتـ مصادرت ا مف قبؿ الوزارة.

vii.  و ورؽ التواليت : مناشؼ ورقية لأليدي 

أف يكػػوف مطػػابؽ لممواصػػتات التمسػػطينية الااصػػة بػػورؽ التواليػػت و المناشػػؼ الورقيػػة و  -
 فحص المنت  و مطابقته في وزارة االقتصاد .

مػػزؽ عنػد االسػػتاداـ )ذو رائحػة جيػػدة( و يمكػف اسػػتادامه جيػد االمتصػػاص لمميػاذ و ال يت -
 بطاقة بياف كاممة .في موزعات الورؽ ، و الكمية الموردة عبوات كاممة مو ح عمي ا 

يجػػي توفيرمػػا عمػػى مػػدار السػػاعة فػػي كػػؿ أمػػاكف المنشػػ ة الصػػحية )مستشػػتى ، عيػػادة ،  -
 ماازف و الخ ..( .

كػؿ تواليػت سػواء لممر ػى أو لممػوظتيف مػف يجي أف تتوفر باستمرار عمى كؿ م سػمة و  -
 الطاقـ الطبي و االداري .

 يجي عرض عينات مف ورؽ التجتيؼ عمى المجنة المركزية بالوزارة قبؿ التوريد . -

فػػػي حػػػاؿ  ػػػبط أي ورؽ ماػػػالؼ لممواصػػػتات دااػػػؿ المنشػػػات الطبيػػػة يػػػتـ مصػػػادرة كػػػؿ  -
 . الكمية

viii.  مزيؿ لمبقع و له ت ثير قوي عمى  )دورات مياذ مقبوؿ الرائحة ،  لمحمامات و منظؼ
، يجي أف يكوف مو ح  لتر مع توفير مكياؿ لمتاتيؼ 10العبوة ال تزيد عف الوساخ ( 
 بطاقة بياف كاممةعمى العبوة 

 %10أف يكوف مطابؽ لممواصتات التمسطينية الااصة بمنظؼ الحمامات و بتركيز  -

بؿ االستعماؿ و بعد فحص المنت  و صوؿ عمى الموافقة قعرض عمى المجنة المركزية لمحت -
 مطابقته في وزارة االقتصاد .

ix. . وراقة مف البلستيؾ المقو  حسي العينة المتوفرة لد  دائرة الادمات التندقية 

x.  مطػػابؽ لممواصػػتات التمسػػطينية الااصػػة بػػالكمور %  6 -4كمػػور محػػدد التركيػػز مػػف ،
 السائؿ .

( ) العبػػوة ال تزيػػػد  - مػػف مصػػنع مػػػراص ) محػػدد لممػػػادة التعالػػة ل ميبوكموريػػت الصػػػوديـو
 و يجي أف تحمؿ العبوات بطاقة بياف كاممة . لتر ( 5عف 

xi.  ( 2.5أقراص كمور فوار) جـ 
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جػػػػزء  -ppmأقػػػػراص مط ػػػػرة ثابتػػػػة و معمومػػػػة التركيػػػػز بالنسػػػػبة لمػػػػادة الكمػػػػور المتػػػػاح ) -
ة لمعػػػدو  مػػػع كتابػػػة التاتيتػػػات الماتمتػػػة عنػػػد االسػػػتاداـ بػػػالمميوف( يقتػػػؿ الجػػػراثيـ المسػػػبب

 ب قساـ المستشتى .

xii.  سائؿ لميديفصابوف   : 

 %10 ال يقػؿ عػف مطابؽ لممواصتات التمسطينية الااصة بالمنت  و تركيز المادة التعالػة -
 (LABSو ال يحتوي عمى مادة ) 

 (PH = 8 - 5) ثمانيةالى  امسةيجي أف يكوف االس ال دروجيني لمصابوف مف  -

يجػي أف تحتػوي مركبػات و  كجم(  5 ال تزيد عنالعبوه )ذو رائحت عطره ورغوه وفيرة   -
 مرطبة لميديف .دمنية الصابوف عمى مواد 

يجػػػي أف تكػػػوف تركيبػػػة الصػػػابوف ال تحتػػػوي عمػػػى مػػػواد تػػػؤثر تػػػ ثير سػػػمبي عمػػػى الجمػػػد و  -
 تؤدي الى أمراض جمدية .

و يعرض عمى المجنػة  بطاقة بياف كاممةيجي اف يكوف عمى كؿ عمبة ممصؽ مو ح به  -
 المركزية لمحصوؿ عمى الموافقة .

 ش ور و يتـ فحص ا قبؿ توزيع ا عمى المنشاة . 3يجي توفير كمية لمدة ال تقؿ عف  -

 يجي توفير صابوف ل سؿ االيدي في كافة الصبانات دااؿ المنش ة الصحية . -

مجنة الدااميػة دااػؿ المستشػتى  مصػادرة يحؽ لموزارة ممثمة بالمجنة المركزية لمتتتيش أو ال -
 كؿ الكميات ال ير مطابقة لممواصتات.

xiii.  (1عربات نظافة بعجلت : مرفؽ صور لمعربات )صورة رقـ 

يجػػي توفيرمػػا الجػػراء عمميػػات النظافػػة فػػي االقسػػاـ و الممػػرات حسػػي المسػػاحات  ، و يحػػؽ  -
 مف العربات لت طية كافة احتياجات ا .الدارة المستشتى أو المنش ة بطمي العدد التي تراذ مناسبا 

 

xiv. : مبيد حشري لمحشرات الطائرة 
)اسبرا (  مصنوع مف المركبات التي يصرح باستادام ا بالمنشػات الصػحية وال يػر  ػارة  

عديـ الرائحة اليترؾ أثار عمى الجػدراف و المتروشػات ومػدوف عميػه كػؿ  –بالصحة و البيئة 
   ( ؿم300)عبوة البيانات الااصة بالمادة التعالة 

xv. الر يات  منظؼ سائؿ لتنظيؼ 

و يحتوي عمى مػادة فعالػة أنيونيػة عمػى أسػاس صػوديـو سػمتونات  %5المادة التعالة ال تقؿ عف  -
(LABS) 

 (Ph = 8-11 )االس ال يدروجيني مف -

، يحتػػوي عمػػى مػػواد فعالػػة ، مزيػػؿ لمبقػػع و الػػدموف ، و لػػه تػػ ثير مقبػػوؿ الرائحػػة ذو رغػػوة وفيػػرة  -
عمػػى كػػؿ عبػػوة مو ػػح  بطاقػػة بيػػاف كاممػػةوجػػود و غيػػر  ػػار لمجمػػد ، مػػع قػػوي عمػػى الوسػػاخ 
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التاتيػؼ  طريقػةنسبة التركيػز لممنػت  و  في ا اسـ الشركة المصنعة و الباركود الااص بالمنت  و
 (لتر 20للستعماؿ )العبوة ال تزيد عف 

xvi. مسمؾ مجاري (مواد لتسميؾ البالوعات مف الشحـو ( 

تػذيي الشػحـو و تسػمؾ البالوعػات امنػه للسػتاداـ ، ال  الصودا الكاوية و االلومنيػـوحبيبات مف  -
البيانػػات الااصػػة بالمػػادة التعالػػة و طريقػػة و  كافػػة تػػؤثر عمػػى مواسػػير الصػػرؼ ، مػػدوف عمي ػػا

 ( نسي التاتيؼ ) العبوة ال تزيد عف نصؼ كجـ

xvii.  مراكػػز رعايػػة أوليػػة ( ليػػتـ  –تػػوفير طػػابع الصػػؽ و مػػروس باسػػـ المنشػػ ة ) مستشػػتى
 لصقه عمى أكياس النتايات الاطرة .

 سـ 6*4مقاس الطابع  -

 الوزف( –التاريخ  –مصمـ لتدويف البيانات التالية عميه ) اسـ القسـ  -
 

xviii. المماسح و القشاطات 

 ممسحة لألر يات لكؿ غرفة أو صالة . 2يجي توفير عدد كافي لكؿ القساـ بعدد  -

 توفير فوط ااصة لمسح الجداف و مقابض االبواي و المصاعد -

 .جدا يجي أف تكوف بحالة جيدة  -

 يمنع استاداـ المماسح و القشاطات الااصة بدورات المياذ في اماكف اار  . -

 يمنع استاداـ المماسح الااصة باالقساـ الحرجة و العمميات في أماكف أار  . -

 يمنع استاداـ المكانس العادية دااؿ المنشات الصحية . -

 

 اليات جمع النفايات : .1

يحظر استاداـ المصاعد الك ربائية الااصة بالجم ور في نقؿ النتايات أو أوعيت ػا فػي سػاعات  -
 الذروة ) التي يكوف في ا كثافة عالية مف الزوار و العمؿ دااؿ الموقع (

 الحاويات أو السلت الماصصة لنوع النتايات .يجي أف تتناسي لوف االكياس حسي  -

 ة التازيف المؤقتة بالقسـ يجي اغلؽ كافة االكياس التي يتـ جمع ا جيدا قبؿ و ع ا في حاوي -

 يجي أف يكوف بدااؿ كؿ حاوية تازيف مؤقت بالقسـ كيس يتناسي لونه مع نوع النتايات . -

يس فػػي حاويػػة التجميػػع بالقسػػـ و يجػػي و ػػع ممصػػؽ مو ػػح بػػه اسػػـ القسػػـ و التػػاريخ عمػػى الكػػ -
 ربط الكيس جيدا قبؿ نقمه لمكاف تجميع النتايات .

 يجي أف تكوف الحاويات م مقة تماما اثناء نقؿ النتايات الى مكاف التازيف الدائـ في المنش ة . -

سػػاعة  24يجػػي نقػػؿ النتايػػات الػػى المكػػاف المحػػدد لتاػػزيف النتايػػات كممػػا تمتمػػيء الحاويػػة و كػػؿ  -
 د .ك قصى ح

يجي توزيف النتايػات الاطػرة و تػدويف الكميػة و اسػـ القسػـ فػي سػجؿ اػاص فػي مكػاف التاػزيف  -
 الدائـ .

 يجي غسؿ كافة الحاويات بعجلت كؿ مرة بعد تتري  ا بالماء و الصابوف . -
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يجػػي غسػػؿ السػػلؿ فػػي القسػػاـ مػػرة واحػػدة يوميػػا و فػػي كػػؿ مػػرة يظ ػػر عمي ػػا علمػػات اتسػػاخ  -
 الؿ اليـو .

 

 بتقديم خدمات النظافة بيا المتعاقد يمتزم التي والجيات األقسام
 

   عمى ااتلؼ تاصصات ا اقساـ المبيت لممر ى)رجاؿ ونساء واطتاؿ(جميع  - أ

وحػػدة المػػريض بالكامػػؿ )السػػريروالكومودينات وكػػؿ مػػا يتبػػع وحػػدة المػػريض عػػدا االج ػػزة الطبيػػة  - ي
 ممرض المسئوؿوالك ربائية مف مسئولية عماؿ النظافة وباشراؼ ال

 .الوالدة ووحدات واقساـ جميع أقساـ العمميات الكبر  والص ر   - ت

الطبػػاء والتمػػريض واإلداريػػوف العػػامميف بتمػػؾ القسػػاـ بمػػا تحتويػػه مػػف مرافػػؽ سػػكف  وجميػػع مكاتػػي  - ث
    .صاالت طعاـ (و )حمامات ، مطابخ 

 .والمستودعاتجميع المطابخ وصاالت الطعاـ التابعة لتمؾ القساـ وكافة الماازف  - ج
جميع الممرات دااػؿ القسػاـ أو الموصػمة إلي ػا أو الصػاالت التػي تقػع داام ػا أو بين ػا أو تػربط  - ح

 ..جميع المناور ومساحات الت وية في القساـوكذلؾ   البعض يبع  االقساـ 

بمػػػا  الػػػبعض الرئيسػػػية والجانبيػػػة من ػػػا ببع ػػػ اجميػػػع الدراج المؤديػػػة إلػػػى القسػػػاـ أو تربط ػػػا  - خ
  مف مف درابزينات ومناور.تت

الادماتيػػػة التشايصػػػية المسػػػاعدة والماصصػػػة لادمػػػة المر ػػػى مثػػػؿ أقسػػػاـ و جميػػػع القسػػػاـ التنيػػػة  - د
ومػػا تشػػممه تمػؾ القسػػاـ مػػف مرافػػؽ .....الػػخ ( والتعقػيـ  ،  الشػعة ، الماتبػػرات ، العػػلج الطبيعػػي)

 .)صاالت ، دورات مياذ ، حمامات والفه (

يػػػة بمػػػا تشػػػممه مػػػف مكاتػػػي ودورات ميػػػاذ وحمامػػػات وبوفي ػػػات وكػػػردورات أو جميػػػع القسػػػاـ اإلدار  - ذ
 صاالت أو أدراج

 في المراكز الصحية الماتمتة جميع الساحات والممرات والطرقات اارج البنية ومواقؼ السيارات - ر
 

و  وفق االليات العامة و الخاصةتنظيف كل االماكن  االعمال المطموبة من الشركة تنفيذىا
 المواعيد المحددة باالضافة الى التالي :

مػع تنظيػؼ  اعػلذالمػذكورة  االقسػاـ واالمػاكفجميع البواي والنوافذ الزجاجيػة فػي جميػع تنظيؼ  .1
 الزجاج مف الدااؿ والاارج وأر يات النوافذ وكذلؾ البواي والجدراف

لمتواجػػدة دااػػؿ جميػػع جميػػع دورات الميػػاذ والحمامػػات والم اسػػؿ والحنتيػػات والالطػػات ا تنظيػؼ .2
 القساـ والوحدات سابقة الذكر

والرفػػػؼ أينمػػػا ، ااتلؼ أنواع ػػػا بػػػوالكراسػػػي الطػػػاوالت الكبيػػػرة والصػػػ يرة ، و  تنظيػػػؼ المكاتػػػي .3
 وجدت  دوف المساس بسلمة تمؾ الممتمكات أو إتلف ا.
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أف يقػػـو بػػذلؾ  ىال بػػار عمػػتنظيػػؼ أج ػػزة التكييػػؼ دااػػؿ ال ػػرؼ أو الممػػرات أو الصػػاالت مػػف  .4
العمؿ عمػاؿ متاصصػيف أو مػدربيف عمػى مثػؿ تمػؾ اإلعمػاؿ لعػدـ المسػاس ب ػا أو إتلف ػا عنػد 

 أجراء النظافة

تنظيػػؼ وحػػدة المػػريض بالكامػػؿ )السػػريروالكومودينات وكػػؿ مػػا يتبػػع وحػػدة المػػريض عػػدا االج ػػزة  .5
 الطبية والك ربائية وباشراؼ الممرض المسئوؿ.

اػراج السػرة والثػاث مػف ال ػرؼ التػي تتطمػي ذلػؾ باسػتاداـ أدوات تعسيؼ الجدراف والسقؼ و  .6 ا 
عادته لمكانه سالما   )يت ؿ اف تكوف شتاط (تعسيؼ ماصصة لذلؾ   وا 

 أويػػػزع  المر ػػػى  أواإلداري بمػػػا ال يمػػػس والمشػػػرؼ  بالتنسػػػيؽ مػػػع رئػػػيس تمػػػريض القسػػػـ و   .7
 .العامميف

بمػواد تنظيػؼ ااصػة  (بالتوطػة المبممػةوتمميع  مسح) المصاعد والكبائف وابواي تنظيؼ أر يات .8
ل ا ااصية التمميع دوف التسبي في صدئ ا وكذلؾ نظافة مجار  أبواب ػا مػف الت ػلت والتربػة 

 وأعقاي السجائر

 مػػف ال بػػار ةومسػػح الصػػور المعمقػػ )اسػػتبداؿ الرمػػؿ برمػػؿ جديػػد اف لػػـز االمػػر(يرو تنظيػػؼ القوا .9
 جافة ةبتوط

 .كراميكا في الحمامات ودورات المياذ والمطابخ وتمميعهتنظيؼ وتمميع البلط الصيني وال .16

تسػػميؾ الم اسػػؿ والمصػػارؼ واطػػوط المجػػار  دااػػؿ القسػػاـ التػػي يمتػػـز المتعاقػػد عمػػى ادمػػػة  .11
نظافت ػا فػي لحظػػة حػدوث االنسػػداد لاطػوط الصػػرؼ والمجػار  وعػػدـ ت جيػؿ التعامػػؿ مػع الامػػؿ 

 في التو والمحظة . وتسميكه

 بالحمامات والمراحيض مف ال بار والوساخ .تنظيؼ السيتونات  .12

 
  ال يطمب إليو أدائيا و بتنفيذىا العامل يقوم ال التي األعمال
 .تنظيؼ الج زة الطبية عمى إطلق ا الثابتة والمتحركة من ا .1

 تنظيؼ اآلالت الجراحية والم مات الطبية والتج يزات .2

 فرش السرة وت يير أغطيت ا .3

 وتوزيعهجمع ال سيؿ مف القساـ  .4

 نقؿ الدوية والم مات وال ازات الطبية أو التعامؿ في ا .5

 نقؿ المحاليؿ والغذية والوعية والدوات المستادمة في تقديـ الغذية . .6
 نقؿ الحاالت بيف القساـ وبيف الشعة والقساـ وبالعكس .7
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 آلية صرف مستحقات الشركة
العقد عمى أساس الدفعات الش رية و يتـ صرؼ مستحقات الشركة المترتبة عمى مذا  .1

( دفعة لكامؿ مدة العقد السنوية تبدأ بالدفعة الولى و تنت ي بالدفعة الثانية عشرة و 12بعدد )
 الايرة.

في حاؿ كانت الشركة قائمة بتقديـ الادمة الكثر مف موقع فإنه يتـ الدفع بالدفعات  .2
 الش رية لجميع المواقع مرة واحدة.

ارة المالية بدفع مطالبة الشركة باستحقاق ا لقاء الادمات المقدمة حسي العقد تمتـز وز  .3
 ( يوما مف تاريخ تقديـ المطالبة عمى أف تستوفي المصوغات التالية:96الؿ )

 
 التاتورة االصمية )عف الش ر الذي تـ تقديـ الادمة فيه(. •
)االسـ /الوظيتة/  كشؼ دواـ منسوبي الشركة  عف المدة مو وع المطالبة يت مف •

رقـ ال وية /موقع العمؿ( عمى أف يميز لحاالت الح ور بعلمة )+( و ال ياي بالحرؼ )غ( 
( و يتـ توقيعه مف مدير الموقع/مشرؼ الشركة و ممثؿ وزارة الصحة ) -و اإلجازات بعلمة )

داري أو مدير المستشتى (  مديرا 
 صورة عف بوليصة الت ميف لمنسوبي الشركة. •
 تقرير ش ري ماتصر عف أعماؿ الشركة بالموقع الؿ المدة  مو وع المطالبة. •
اطاي مطالبة مف الشركة لممثؿ وزارة الصحة يشمؿ المو وع و مبمغ المطالبة  •

 بالرقاـ و الحروؼ.
 اطاي ت طيه مع الملحظات مف ممثؿ وزارة الصحة بالموقع •
وزارة الصػػحة بػػالموقع  مػػف لجنػػةنمػػوذج تقيػػيـ أداء الشػػركة حسػػي النمػػاذج المرفقػػة موقعػػة مػػف  •

كما ويجي اعتماد مػذا النمػوذج أي ػا مػف قبػؿ اإلدارة العامػة لممستشػتيات )تقػارير المستشػتيات( 
تابعػة ومدير عاـ الرعاية الولية بالنسبة لتقارير المراكز الرعاية االولية و مػف المجنػة المركزيػة لم

   أعماؿ النظافة .
 وزارة الصحة تقرير المجنة المركزية لمتابعة شركات النظافة معتمد مف عطوفة وكيؿ. 
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 (1ممحق رقم )
 من مستشفى لكل(  و السنوية )شامل تغطية االجازات االسبوعيةادني كحد المطموب الكمي العمال عدد

  بالعرض المشمولة المستشفيات

العدد  البيان الرقم
 مالحظات المطموب

1 
 جدول توزيع العمال بالمرفقات 165 () يشمل المجمع و الصيانة  مجمع الشفاء الطبي

 فاتورة مستقمة  3 االدارة العامة لتنمية القوى البشرية
 جدول توزيع العمال بالمرفقات 5 مستشفى الحرازين لموالدة  2
 جدول توزيع العمال بالمرفقات 20 م العيون 3
 جدول توزيع العمال بالمرفقات 33 لألطفالم النصر  4
 جدول توزيع العمال بالمرفقات 25 م الشييد محمد الدرة 5

 جدول توزيع العمال بالمرفقات 40 م الرنتيسي 6

 جدول توزيع العمال بالمرفقات 24 م بيت حانون 7

 جدول توزيع العمال بالمرفقات 43 م االندونيسي 8
 جدول توزيع العمال بالمرفقات 50 األقصىم شيداء  9
 جدول توزيع العمال بالمرفقات 95 مجمع ناصر الطبي 16

11 
 جدول توزيع العمال بالمرفقات 70 األوروبيم 

 فاتورة مستقمة  4 كمية فمسطين لمتمرسض
 جدول توزيع العمال بالمرفقات 29 م النجار 12
 بالمرفقات جدول توزيع العمال 22 م اليالل االماراتي  13

 
 مشموال بالعرض لمراكز الرعاية االولية و المراكز االدارية ادني كحد المطموب الكمي العمال عدد

العدد  البيان الرقم
 مالحظات المطموب

 جدول توزيع العمال بالمرفقات 14 منطقة صحة رفح ) الرعاية األولية (   1
 توزيع العمال بالمرفقاتجدول  20 منطقة صحة خانيونس ) الرعاية األولية( 2
 جدول توزيع العمال بالمرفقات 31 منطقة صحة الوسطى ) الرعاية األولية( 3

4 
 جدول توزيع العمال بالمرفقات 62 منطقة صحة غزة ) الرعاية األولية(

 فاتورة مستقمة  8  المجمع االداري )وزارة الصحة(

 جدول توزيع العمال بالمرفقات 25 منطقة صحة شمال غزة ) الرعاية األولية(  5

 فترة واحدة 5 غزة  –(أمانمجمع االدارات )عمارة  6

 فترة واحدة 3 والمواصالت النقل دائرة 7

 فترة واحدة 8 دائرة مخازن الموازم العامة 8
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 فترة واحدة  لمصيدلة العامة اإلدارة

 فترة واحدة 7 عمارة كحيل   –مجمع االدارات  

 فترة واحدة 2 تكنولوجيا المعموماتوحدة  16

 فترة واحدة 3 دائرة العالج بالخارج 11
 فترة واحدة 2 االدارة العامة لميندسة والصيانة  12
 فترة واحدة 2 عمارة حجازي  –دائرة االرشيف المركزي  13

14 
مستشفى النفسية + مركز  الطب النفسي غرب 

 ساعة   24 13 غزة
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 (2ممحق رقم )

 ( و السنوية نموذج االسعار لممستشفيات) االعداد المطموبة تشمل تغطية االجازات االسبوعية

 البيان الرقم
العدد 
المطمو 

 ب

السعرلمعامل 
 مالحظات االجمالى الواحد

1 

 تشمل الحرازين و دائرة الصيانة   165 مجمع الشفاء الطبي
 البشريةاالدارة العامة لتنمية القوى 

فاتورة مستقمة تعامل معاممة    3
 المراكز االدارية 

    5 مستشفى الحرازين لموالدة  2

    20 م العيون 3
    33 م النصر لالطفال 4
    25 م الشييد محمد الدرة 5
    40 م الرنتيسي 6
    24 م بيت حانون 7
    43 م االندونيسي 8
    50 م شيداء االقصى 9
    95 مجمع ناصر الطبي 16

11 

    70 األوروبيم 

 4 كمية فمسطين لمتمريض
فاتورة مستقمة تعامل معاممة   

 المراكز االدارية
    29 م النجار 12
    22 م اليالل االماراتي  13

 اإلداريةو المراكز نموذج االسعار لمراكز الرعاية االولية 

العدد  البيان الرقم
 المطموب

السعرلمعامل 
 مالحظات االجمالى الواحد

    14 منطقة صحة رفح ) الرعاية األولية (   13
    20 منطقة صحة خانيونس ) الرعاية األولية( 14
    31 منطقة صحة الوسطى ) الرعاية األولية( 15

16 
    62 منطقة صحة غزة ) الرعاية األولية(

 فاتورة مستقمة   8 المجمع االداري )وزارة الصحة(
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    25 منطقة صحة شمال غزة ) الرعاية األولية(  17
    5 غزة  –(أمانمجمع االدارات )عمارة  18
    3 والمواصالت النقل دائرة 19
    3 دائرة مخازن الموازم العامة 20
    4  لمصيدلة العامة اإلدارة 21
    7 عمارة كحيل   –مجمع االدارات  22
    2 تكنولوجيا المعموماتوحدة  23
    3 دائرة العالج بالخارج 24
    2 االدارة العامة لميندسة والصيانة  25

26 
عمارة  –دائرة االرشيف المركزي 

 2 حجازي 
   

27 
مستشفى النفسية + مركز  الطب 

 13 النفسي غرب غزة
   

 
 (3ممحق رقم )

 جدول العقوبات 
 نسبة الحسم المقررةاالجراءات  نسبة التقييم الرقم
 بدون خصوما %95-166% 1

 
2 

85% - 94.9% 

من المبمغ المتبقـي بعـد   %7 تنبيو بعدم التكرار المرة االولى 
 راتب العمال  

85% - 94.9 % 

من المبمغ المتبقي   %15 لفت نظر  )مكرر( 
 بعد راتب العمال  

 
3 

75% - 84.9% 

من المبمغ المتبقي   %26 لفت نظر  المرة االولى 
 بعد راتب العمال  

75% - 84.9% 

% من المبمغ المتبقي بعد 46 لفت نظر )مكرر( 
 راتب العمال  

 فسخ العقد مع الشركة  %75اقل من  4

من اجمالي الفاتورة و   40%
خصم ما يترتب عمى فسخ العقد 

من خسارة لموزارة من كفالة 
حسن التنفيذ أو من الفواتير 

 لمشركة. المستحقة
وحرمان الشركة من دخول 
المناقصات الخاصة بوزارة 

 الصحة لمدة عام .
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 (4ممحؽ رقـ )                                

 نموذج محضر اجتماع )اسبوعي(
محضر 
 اجتماع

 موضوع االجتماع
 

  وقت بداية االجتماع  تاريخ االجتماع  مكان االجتماع

 

 المشاركون

 مالحظات التوقيع  المسمى الوظيفي االسم الرقم
1     
2     
3     
4     
5     

 
 محاور االجماع:

 ( يجب كتابة ما تم انجازه خالل الفترة ما بين االجتماعين بشكل مركز)المالحظات االساسية حول االنشطة 

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

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

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

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

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

 ( المقترحات)يجب التركيز عمى ما تم اقتراحو بالنسبة لتحسين او تقويم او تعديل كل نشاط 

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

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

 يجب تحديد ما تم تقريره والتركيزعمى الترتيب باالولويات(  التوصيات( 

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

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

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

.............................................................................................. 
 االسـ             االسـ                    االسـ             االسـ                    االسـ

 
 التوقيع                  التوقيع           التوقيع          التوقيع                  التوقيع   
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 ( -4Aممحؽ رقـ ) 

 نموذج التقييم اليومي و االسبوعي لشركات النظافة في مرافق وزارة الصحة

 )    ( الغياب   )     ( عدد العمال في الموقع 

 االسم و التوقيع   :   
     

  و االداري   الموقع المكمتيف فيأع اء االالنموذج :  بالتوقيع عمىالمشرفيف الماوليف
  (الادمات التندقية  ودو  مكافحة الع) و فريؽ الوزارة  ممثل بالمناوي 

 الليليةالمسائية و الفترة  الفترة الصباحية  8102التاريخ :      /     / 

 الدرجة البيان م
درجة 
 الشركة

 مالحظات
درجة 
 الشركة

 مالحظات

 (%50توفر و مطابقة االدوات و المواد المستخدمة في عملية النظافة حسب المواصفات بالمناقصة )  1
     10 صابون سائل للٌدٌن 1.1

1.2 
صابون سائل أرضٌات + 

 معطر 
10     

1.3 
مطهرات , كلور , منظفات 

 حمامات 
5     

1.4 
     مناشف ورقٌة لألٌدي و

 ورق توالٌت
10     

     10 حاوٌات و أكٌاس ناٌلون 1.5

1.6 
مماسح مختلفة و قشاطات و 

  عسافات
5     

 (%41النظافة العامة )  2

2.1 
نظافة االرضٌات و الممرات و 

 المصاعد
10     

2.2 
نظافة دورات المٌاه و 

 الحمامات
5     

2.3 
نظافة االبواب و الشبابٌك و 

 الجدران
7     

2.4 
نظافة المكاتب و منطقة 

المرٌض  )أسرة المرضى و 
 الكومٌدٌنو و الخ.(و الكراسً

5     

     5 نظافة الساحات الخارجٌة  2.5

2.6 
وضع ملصق على أكٌاس 
 النفاٌات و تدوٌن البٌانات

5     

     4 مكافحة الحشرات و القوارض  2.7

 (%9 العمال )  3

3.1 
االلتزام بالزي الرسمً) بدلة 

 حذاء  –بطاقة تعرٌف  –نظٌفة 
3     

     2 االلتزام بمواعٌد التنظٌف 3.2

3.3 
االلتزام بمكان العمل حسب 

 الجداول المعتمدة من الوزارة  
4     

     100 الدرجة النهائٌة
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 . يتـ ارفاؽ كافة التقارير االسبوعية مع التقرير الش ري لمجنة المركزية 

 ( - 4B ممحؽ رقـ )
 مرافؽ وزارة الصحةنموذج التقييـ الش ري في 

 اسم الموقع :  الٌوم :  2018التارٌخ :      /     / 

 الدرجة البٌان الرقم
االسبوع 

 االول
االسبوع 

 الثانً
االسبوع 

 الثالث
االسبوع 

 الرابع
المتوسط 
 الشهري

 مالحظات

 %50)توفر و مطابقة االدوات و المواد المستخدمة في عملية النظافة حسب المواصفات بالمناقصة  )  1

       10 صابون سائل للٌدٌن 1.1

       10 صابون سائل أرضٌات + معطر  1.2

1.3 
مطهرات , كلور , منظفات 

 حمامات 
5 

      

1.4 
مناشف ورقٌة لألٌدي و ورق 

 توالٌت
10 

      

       10 حاوٌات و أكٌاس ناٌلون 1.5

1.6 
مماسح مختلفة و قشاطات و 

 عسافات 
5 

      

 (( %41النظافة العامة  2

2.1 
نظافة االرضٌات و الممرات و 

 المصاعد
10 

      

       5 نظافة دورات المٌاه و الحمامات 2.2

2.3 
نظافة االبواب و الشبابٌك و 

 الجدران
7 

      

2.4 
المكاتب و منطقة المرٌض  نظافة 

)أسرة المرضى و الكومٌدٌنو و 
 الخ.(و الكراسً

5 
      

       5 نظافة الساحات الخارجٌة  2.5

2.6 
وضع ملصق على أكٌاس النفاٌات 

 و تدوٌن البٌانات
5 

      

       4 مكافحة الحشرات و القوارض  2.7

 (%9العمال )  3

3.1 
االلتزام بالزي الرسمً) بدلة نظٌفة 

 حذاء  –بطاقة تعرٌف  –
3 

      

       2 االلتزام بمواعٌد التنظٌف 3.2

3.3 
االلتزام بمكان العمل حسب 

 الجداول المعتمدة من الوزارة  
4 

      

       100 الدرجة النهائٌة

 ( عدد العمال في الموقع )     (    عدد أيام الغياب خالل الشير        ( 

 قيع المشرفين :او تو  اسماء 

1........ ..............................2.......................................3............................ 
 
4......................................5......................................... 
 

  توقيع المسئول االداري                                                توقيع مدير المستشفى او المنطقة                          



 

39 
 

 
 

 (5ممحؽ رقـ )
 اليات تنفيذ خاصة باألقسام الطبية :

. A : أقسام العمميات 

 غرؼ عمميات في أوقات العمؿ الرسمية الصباحية  3يجي اف يتوفر عامؿ/ة لكؿ  -

تبدأ عممية النظافة في قسـ العمميػات السػاعة السادسػة صػباحا و تنت ػي قبػؿ السػاعة  -
السػػػابعة و النصػػػؼ صػػػباحا و ذلػػػؾ ب سػػػيؿ كػػػؿ الر ػػػيات بالمػػػاء و الصػػػابوف تػػػـ 

 جزء بالمميوف . 1000التجتيؼ و تـ مسح الر يات بكمور بتركيز 

يػػتـ تن ػيت ا بػػنتس اليػػة تنظيػؼ االر ػػيات العاديػػة .  PVCم طػػاة ي االر ػيات ال -
مػػا عػػدا االر ػػيات التػػي تحتػػاج الػػى صػػيانة و يوجػػد ب ػػا فتحػػات فيػػتـ مسػػح ا فقػػط 

جػػػزء  1000بتوطػػة مبممػػة بالمػػػاء و الصػػابوف تػػػـ تجتبت ػػا تػػػـ مسػػح ا بكمػػػور بتركيػػز 
 بالمميوف .

يجػػػي غسػػػؿ جػػػدراف العمميػػػات الم طػػػاة بالسػػػيراميؾ مػػػرتيف اسػػػبوعيا و عنػػػد الحاجػػػة  -
جػػزء  1000بالمػػاء و الصػػابوف تػػـ التجتيػػؼ و مسػػح الجػػدار بعػػد ذلػػؾ بكمػػور بتركيػػز 

 بالمميوف .

يجي مسح جدراف غرؼ العمميات مرتيف يوميا صباحا قبؿ بدايػة العمػؿ و فػي ن ايػة  -
 جزء بالمميوف . 1000التترة الصباحية  بكمور بتركيز 

و يػػتـ مسػػح الجػػدراف المطميػػة بطػػلء يتػػ ثر بالمػػاء بتوطػػة مبممػػة بمػػاء و صػػابوف تػػـ   -
التجتيػػؼ تػػـ المسػػح بػػالكمور حسػػي التركيػػز السػػابؽ يوميػػا .) االدوات التػػي تسػػتادـ 

 لمجدراف ال تستادـ لي عمؿ اار(

وف يجػػػػػي تػػػػػوفير ممسػػػػػحة و قشػػػػػاطة و كافػػػػػة أدوات التنظيػػػػػؼ ل ػػػػػرؼ العمميػػػػػات تكػػػػػ -
 ماصصة و ال تستادـ حتى لممرات دااؿ قسـ العمميات .

أر ػػية العمميػػة  بمسػػحيجػػي تنظيػػؼ غػػرؼ العمميػػات بعػػد كػػؿ عمميػػة مباشػػرة و ذلػػؾ  -
بتوطػػة مبممػػة بالمػػاء و صػػابوف ماصػػص لمعمميػػات و التجتيػػؼ جيػػدا ، و بحيػػث ال 

 يات تعطيؿ العمؿ دااؿ غرؼ العمم دقيقة لعدـ 20تستمر عممية النظافة أكثر مف 

فػػػي حػػػاؿ وجػػػود انسػػػكابات دـ كبيػػػرة عمػػػى االر ػػػيات يقػػػوـ العامػػػؿ بارتػػػداء الواقيػػػات  -
الشاصية ) كتات شديدة التحمؿ ، باال افة الػى الػزي الاػاص بالعمميػات ( و يقػـو 
بمسػػح الػػدـ بواسػػطة فوطػػة ااصػػة و و ػػع ا فػػي حاويػػة النتايػػات الاطػػرة و و ػػع 

دقيقػة تػـ يقػـو  15لػدـ و يتركػه لمػدة جػزء بػالمميوف عمػى مكػاف ا 5000كمور بتركيز 
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بعمميػة الشػػطؼ بالمػاء و الصػػابوف و التجتيػؼ و بحيػػث ال تسػت رؽ عمميػػة التنظيػػؼ 
 دقيقة . 20أكثر مف 

يجي غسؿ كافة االر يات بالماء و الصػابوف تػـ التجتيػؼ فػي ن ايػة كػؿ يػـو عمػؿ  -
 عة .سا 24بعد ن اية فترة الدواـ الصباحي و بعد استاداـ أي غرفة الؿ 

يحظر عمى العامؿ الذي يعمػؿ فػي قسػـ العمميػات فػي التتػرة الصػباحية م ػادرة القسػـ  -
أو التجوؿ اارج القسـ لي سبي مف السباي أثناء دوامه و أف يمتـز بالزي الااص 
بالعمميػػػػػات و تتحمػػػػػؿ الشػػػػػركة المسػػػػػئولية الكاممػػػػػة عنػػػػػد حػػػػػدوث أي تمػػػػػوث لمحػػػػػاالت 

ؼ المكاف جيدا أو م ادرة العامؿ قسـ العمميات الجراحية و التي يثبت في ا عدـ تنظي
 أثناء فترة عممه .

التترات المسائية و التي يكوف في ا العامؿ لديػه أعمػاؿ مشػتركة دااػؿ قسػـ العمميػات  -
و اارجػػػه فػػػي بعػػػض المستشػػػتيات ، يجػػػي أف يرتػػػدي الػػػزي الاػػػاص بالعمميػػػات قبػػػؿ 

 الداوؿ لمقسـ و امعه دااؿ القسـ قبؿ الم ادرة .

B.  و أكشاك الوالدة وحدات الغسيل الكموي و وحدات عالج الكيميائي الخاصة باالورام 

يجػػػي أف يػػػتـ التنظيػػػؼ مػػػرتيف يوميػػػا  صػػػباحا مػػػف السػػػاعة السادسػػػة و ينت ػػػي قبػػػؿ  -
و ذلؾ ب سؿ كافة االر يات بالماء و و في ن اية العمؿ الساعة السابعة و النصؼ 

 جزء بالمميوف . 1000الصابوف ، تـ تجتيت ا تـ مسح ا بكمور بتركيز 

يجي غسؿ الجدراف الم طاة  بالسيراميؾ و النوافذ مرتيف اسبوعيا بالماء و الصػابوف  -
جػػزء بػػالمميوف ، و يػػتـ يوميػػا مسػػح كافػػة  1000تػػـ تجتيت ػػا و مسػػح ا بكمػػور بتركيػػز 

 تـ مسح ا بالكمور بنتس التركيز  توطة مبممة بالماء و الصابوف تـ تجتيت االجدراف ب

الكراسػػي/ السػػرة الااصػػة بالمر ػػى تػػـ مسػػح ا بكمػػور بتركيػػز  تنظيػػؼيجػػي أف يػػتـ  -
 جزء بالمميوف بعد م ادرة كؿ مريض و قبؿ ح ور المريض الذي يميه  500

 يػر كافػة كراسػي يجي مسح صالة المر ى بعد اروج كافة المر ػى و مسػح و تط -
 .العلج بتوطة مبممة بماء و صابوف تـ تجتيت ا تـ مسح ا بكمور بالتركيز السابؽ

 ساعات . 3يجي مسح كافة مقابض االبواي و البواي كؿ  -

يجػػػي أف يػػػتـ تنظيػػػؼ دورات ميػػػاذ المر ػػػى بالمػػػاء و الصػػػابوف كػػػؿ سػػػاعة و عنػػػد  -
 الحاجة .

مػرات يوميػا و عنػد  3االنتظػار يجي تنظيؼ أماكف انتظار المر ى و مسػح كػراس  -
 الحاجة .

يجػػػػي جمػػػػع النتايػػػػات كػػػػؿ مػػػػرة بعػػػػد م ػػػػادرة المػػػػريض السػػػػرير أو كرسػػػػي ال سػػػػيؿ و  -
استبداؿ الكياس قبؿ ح ور المريض التالي و ذلؾ بالمرور بعربة التاػزيف المؤقػت 
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لمنتايات الموجودة دااؿ القسـ و يتـ تجميع النتايات حسي تصنيت ا اطرة أو عادية 
. 

ربة تجميع النتايات يجي أف تترغ عند امتلئ ا و و ع الطابع  شػامؿ البيانػات و ع -
ساعة في مكاف تازيف النتايات بالمستشػتى ، يػتـ وزف النتايػات  24كحد أقصى كؿ 

و مػػف ثػػـ ت سػػؿ العربػػة بالمػػاء و الصػػابوف بالمكػػاف الماصػػص و يػػتـ اعادت ػػا لمقسػػـ 
 مرة أار  .

C. لمركزة و الحضانات و جراحة القمب و أقسام الحروق(األقسام الحرجة ) العنايات ا 

يجػػػي اف يػػػتـ غسػػػيؿ االر ػػػيات بالمػػػاء و الصػػػابوف و تجتيت ػػػا تػػػـ مسػػػح ا بػػػالكمور  -
 مرات يوميا و عند الحاجة . 3جزء بالمميوف  1000بتركيز 

يػػتـ تن ػيت ا بػػنتس اليػػة تنظيػؼ االر ػػيات العاديػػة .  PVCاالر ػيات الم طػػاة ي  -
مػػا عػػدا االر ػػيات التػػي تحتػػاج الػػى صػػيانة و يوجػػد ب ػػا فتحػػات فيػػتـ مسػػح ا فقػػط 

جػػػزء  1000بتوطػػة مبممػػة بالمػػػاء و الصػػابوف تػػػـ تجتبت ػػا تػػػـ مسػػح ا بكمػػػور بتركيػػز 
 بالمميوف .

الصػابوف تػػـ  يجػي غسػؿ السػػرة و محػيط المػريض مػػف جػدراف و كوميػدينو بالمػػاء و -
جػزء بػالمميوف بعػد كػؿ اػروج لممػريض  500التجتيؼ تـ مسح المكاف بكمػور بتركيػز 
 مف القسـ و قبؿ داوؿ مريض اار .

يجي مسح الجػدار يوميػا بتوطػه مبممػة بمػاء و صػابوف تػـ تجتيت ػا تػـ مسػح ا بكمػور  -
 جزء بالمميوف . 1000بتركيز 

 ت بصورة دورية .يجي تنظيؼ دورات المياذ و أماكف تنظيؼ االدوا -

عنػػػد وجػػػود كميػػػات دـ أو بػػػوؿ أو أي سػػػوائؿ مػػػف المػػػريض عمػػػى االرض يػػػتـ و ػػػع  -
فوطة المتصاص السائؿ تـ و ع ا في سػمة النتايػات الاطػرة و و ػع فوطػة أاػر  

جػػزء بػػالمميوف و تركػػه لمػػدة ال  10000مكػػاف وجػػود السػػوائؿ و سػػكي كمػػور بتركيػػز 
ذلػػػؾ يػػػتـ غسػػػيؿ االر ػػػية بالمػػػاء و  دقيقػػػة ، تػػػـ مسػػػح المكػػػاف و بعػػػد 15تقػػػؿ عػػػف 

 جزء بالمميوف . 1000الصابوف و تجتيت ا و مسح ا بكمور بتركيز 

 جزء بالمميوف  500يجي مسح مقابض االبواي كؿ ساعة دااؿ القسـ بكمور بتركيز  -

يجي تتريػغ كافػة أكيػاس البػوؿ فػي المرحػاض و عػدـ و ػع ا فػي سػمة النتايػات الػى  -
 بعد تتريغ االكياس .

مسػػح االسػػطح المرتتعػػة مثػػؿ الرفػػؼ و حػػواؼ الشػػبابيؾ مػػرتيف يوميػػا بتوطػػة يجػػي  -
 جزء بالمميوف  1000مبممة بماء و صابوف تـ تجتيت ا تـ مسح ا بالكمور بتركيز 

 يجي عدـ استعماؿ المعطر اال بعد موافقة حكيـ القسـ . -
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ؿ يجػػػػي تجميػػػػع النتايػػػػات بصػػػػورة دوريػػػػة و ال يسػػػػمح بتنػػػػاثر النتايػػػػات اػػػػارج السػػػػل -
الااصة بالتجميع و ذلؾ مف الؿ اسػتعماؿ العربػة الااصػة لتاػزيف النتايػات دااػؿ 

سػػػاعة مػػػع  24القسػػـ و يػػػتـ تتريػػػغ عربػػػة التاػػزيف كممػػػا امػػػتألت و كحػػػد أقصػػى كػػػؿ 
  رورة جمع ا حسي تصنيت ا اف كانت اطرة أو عادية .

D. فال , و الخ(أقسام التنويم الخاصة بالمرضى مثل ) أقسام الجراحة , الباطنة , األط 

مػػػػػرات يوميػػػػػا و عنػػػػػد الحاجػػػػػة و ذلػػػػػؾ بشػػػػػطؼ  3يجػػػػػي تنظيػػػػػؼ غػػػػػرؼ المر ػػػػػى  -
جػػػزء  1000االر ػػػيات بالمػػػاء و الصػػػابوف تػػػـ تجتيت ػػػا تػػػـ مسػػػح ا بكمػػػور بتركيػػػز 

 بالمميوف .

يجي تنظيؼ كافة أسرة المر ى و الكوميدينو و الجدار الم طى بالسػيراميؾ و ذلػؾ  -
جػزء بػػالمميوف  500ب سػم ا بالمػاء و الصػػابوف تػـ التجتيػػؼ تػـ المسػػح بكمػور بتركيػػز 

بعػػػد كػػػؿ اػػػروج مػػػريض و قبػػػؿ داػػػوؿ مػػػريض ااػػػر عمػػػى نتػػػس السػػػرير ، الجػػػدراف 
 طػػاة بالاشػػي و كراسػػي انتظػػار المطميػػة بالػػدماف الػػذي يتػػ ثر بالمػػاء و الجػػدارف الم

المر ػػػػى بتوطػػػػة مبممػػػػة بالمػػػػاء و الصػػػػابوف تػػػػـ تجتيت ػػػػا تػػػػـ مسػػػػح ا بكمػػػػور بتركيػػػػز 
 مرات يوميا . 3جزء بالمميوف 1000

 يجي جمع النتايات مف غرؼ المر ى بصورة دورية و حسي التصنيؼ . -

E. .  المختبرات و األشعة 

مرات يوميا و عند الحاجة وذلؾ ب سؿ كافة االر يات بالمػاء و  3يتـ تظيؼ القسـ  -
 جزء بالمميوف . 1000الصابوف تـ تجتيت ا ، تـ مسح ا بكمور بتركيز 

يجػي غسػؿ كافػة الجػدراف الم طػاة بالسػػيراميؾ مػرتيف اسػبوعيا بالمػاء و الصػابوف تػػـ  -
مػرتيف يوميػا  جػزء بػالمميوف ، و يػتـ مسػح ا 1000تجتيت ا تـ مسح ا بكمػور بتركيػز 

جػػزء  1000بتوطػػة مبممػػة بمػػاء و صػػابوف تػػـ تجتيت ػػا تػػـ مسػػح ا بكمػػور بتركيػػز مػػف 
 بالمميوف .

يػػػتـ مسػػػح كافػػػػة الجػػػدراف المطميػػػػة بالػػػدماف الػػػػذي يتػػػ ثر بالمػػػػاء و الجػػػدارف الم طػػػػاة  -
بالاشػػي و كراسػػي انتظػػار المر ػػى بتوطػػة مبممػػة بالمػػاء و الصػػابوف تػػـ تجتيت ػػا تػػـ 

 جزء بالمميوف مرتيف يوميا . 1000ز مسح ا بكمور بتركي

يتـ تجميع النتايات دااؿ القسـ بواسطة عربات القسـ الماصصة و حسػي تصػنيؼ  -
 ساعة ك قصى حد . 24النتايات و تنقؿ لمنطقة تجميع النتايات كمما تمتأل و كؿ 

النتايػػات الكيميائيػػة يػػتـ نقم ػػا فػػي عربػػات ماصصػػة و ال يػػتـ تجميع ػػا مػػع النتايػػات  -
 تجميع النتايات الااص بالمستشتى أو النتايات العادية . و تنقؿ الى مكاف  الاطرة



 

43 
 

صػباحا و حتػى  6يجي تنظيؼ دورات الميػاذ كػؿ سػاعة و عنػد الحاجػة مػف السػاعة  -
 ليل  . 12

 

 

F. العيادات الخارجية 

يجػػي تنظيػػؼ المكػػاف ، ب سػػؿ االر ػػيات بالمػػاء و الصػػابوف تػػـ تجتيت ػػا تػػـ مسػػح ا  -
جػػػػػزء بػػػػالمميوف كػػػػػؿ يػػػػـو صػػػػباحا قبػػػػػؿ ح ػػػػور المر ػػػػػى و  1000بكمػػػػور بتركيػػػػز 

 المراجعيف و بعد م ادرة جميع المر ى في ن اية اليوـ .

يجػي غسػؿ كافػة الجػدراف الم طػاة بالسػػيراميؾ مػرتيف اسػبوعيا بالمػاء و الصػابوف تػػـ  -
جػزء بػالمميوف ، و يػتـ مسػح ا مػرتيف يوميػا  1000تجتيت ا تـ مسح ا بكمػور بتركيػز 

جػػزء  1000ة بمػػاء و صػػابوف تػػـ تجتيت ػػا تػػـ مسػػح ا بكمػػور بتركيػػز مػػف بتوطػػة مبممػػ
 بالمميوف .

يجػػػي مسػػػح كافػػػة االبػػػواي و النوافػػػذ و الجػػػدراف المطميػػػة بػػػدماف يتػػػ ثر بالمػػػاء يوميػػػا  -
جػػػزء  1000بتوطػػػة مبممػػػة بالصػػػابوف تػػػـ تجتيت ػػػا مباشػػػرة تػػػـ مسػػػح ا بكمػػػور بتركيػػػز 

 بالمميوف .

مكاتػػي كػػؿ يػػوـ صػػباحا و بعػػد م ػػادرة جميػػع يجػػي مسػػح كافػػة كراسػػي المر ػػى و ال -
 جزء بالمميوف . 1000المر ى بكمور بتركيز 

يجي تنظيؼ دورات الميػاذ الااصػة بالعيػادة كػؿ سػاعة وعنػد الحاجػة و ذلػؾ ب سػم ا  -
بالمػػاء و الصػػابوف تػػـ تجتي ت ػػا و مسػػح ا بػػالكمور بػػالتركيز السػػابؽ ، و غسػػؿ كافػػة 

ف كؿ يوـ في ن اية التترة الصباحية ، تػـ تجتيت ػا جدراف دورة المياذ بالماء و الصابو 
 جزء بالمميوف . 1000و مسح ا بكمور بتركيز 

يجػػػػي جمػػػػع النتايػػػػات كػػػػؿ يػػػػـو قبػػػػؿ اغػػػػلؽ العيػػػػادة الاارجيػػػػة و بعػػػػد االنت ػػػػاء مػػػػف  -
 المر ى و نقم ا الى أماكف تجميع النتايات .
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 (6) رقـ ممحؽ
 والقوارض الحشرات مكافحة بروتوكول

 :تعميمات خاصة باستخدام المبيدات الحشرية -اوال :
 بعد إالفي أي مركز مف المراكز الصحية المشمولة في العطاء  مبيد أي باستاداـ يسمح ال .1

وعمى الشركة التائزة موافاة قسـ مكافحة  بالوزارة والقوارض الحشرات مكافحة لقسـ الرجوع
ضرورة احضار العبوة الحشرات والقوارض بقائمة بالمواد والمبيدات المنوي استادام ا )

المادة –االصمية)المصدرية(عمييا رقاع بالمغة العربية مبينا عمييا )اسم المادة التجاري 
ل مبيد( والكتالوج الخاص اسم المادة المضادة لمتسمم لك –تاريخ الصالحية  –الفعالة 

 الاذ الموافقة عمى استادام ا. بكيفية االستخدام لكل مادة من المواد المنوي استخداميا (

يجي تسميـ القائمة الموقعة مف دائرة مكافحة القوارض والحشرات الدارة الموقع قبؿ البدء  .2
 باالستاداـ.

 بعد إالالمشمولة في العطاء  في أي مركز مف المراكز الصحية مبيد أي ال يسمح باستاداـ .3
 الرجوع الدارة المركز الصحي واعلم ا قبؿ يـو واحد عمى االقؿ بموعد والية الرش.

يتـ اطلع المر ى والمرافقيف وجميع العامميف في االقساـ الماتمتة عمى الية وموعد الرش  .4
كز مراوذلؾ مف الؿ و ع يافطات تحذيرية في االماكف التى ستـ رش ا ااصة في 

 الرعاية االولية ومستشفيات االطفال.

 الحشرية المبيدات باستاداـ دراية عمى يكوفودري  مؤمؿ شاص بتاصيص الشركة تمتـز .5
 وليس لموزارة  المسئوليةكافة  ويتحمؿ

 .مبيد لكؿ الم ادة عمى الشركة التائزة توفير المادة  .6

 إلنتاج مذذ ترايص عمى حاصمة شركة مف منتجه مبيدات باستاداـ الشركة تمتـز .7
 )المبيدات(.المواد

 الوحدات ومكاتي أقساـ دااؿ منترة رائحة ل ا يوجد ال مبيدات باستاداـ الشركة تمتـز .8
 .الصحية

 والسمية العالية بالتاعمية تمتاز التي المبيدات باستاداـ  ينصح الحشرات لمكافحة بالنسبة .9
( ويستادـ عمى permethrin) نالبرمثري مركبات مثؿكري ة  رائحة ل ا ديوج وال القميمة

صورة سائمة لو عمى عمى صورة مسحوؽ بودرة تو ع في االماكف التى يصعي رش ا 
 بالسائؿ مثؿ الطبمومات ومجاري الك رباء حيث تستمر فعاليت ا مدة طويمة.

   Antiocoagulant مجموعة مف المبيدات تستادـ القوارض لممبيدات بالنسبة .10
 صورة عمى أو سائمة صورة عمى يستادـ و راتريم أو G راتيمون مثؿ( جمطالت مانعة )مادة
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 في توزعاسماؾ(  –او مع بقايا مواد غذائية )لحوـ  مجروشة حبوي مع ماموطة طعوـ
 اليدي. متناوؿ عف بعيدة أماكف

 والمراكز المستشتيات دااؿ العالية السمية ذات القوارض مبيدات استاداـ يمنع .11
 (.السود الموف ذات)   zinc phosphid الزنؾ فوستيد مبيد وااصة الصحية

 البلستكية المصائد أو اللصقة المصائد استاداـ لمكافحة التئراف الص يرة  يتـ .12
 المكاتي واالقساـ. دااؿ

 .حاؿ ب ي الصحية الوحدات لرش الزراعية المبيدات استاداـ يمنع .13

 التامص ويتـ النتايات مجمع فيوادوات الرش  التارغةعبوات المبيدات  إلقاء عدـ .14
 .ب ماف من ا

 :الصحية والمراكز المستشفيات داخل لممكافحة العمل أليوثانيًا:  
 المركز إداري مدير مع بالتعاوف الرش لمواعيد جدوؿ نصؼ سنوي ب عداد الشركة تمتـز .1

يتـ ارساؿ صورة منه لقسـ مكافحة الحشرات ( Dحس النموذج المرفؽ رقـ ) الصحي
 والقوارض بالوزارة بحيث تكوف كالتالي:

 مف بداية استلـ الموقع. يوـ 15 بعد تتـ الولى الرشة 
 الولى الرشة مف يوـ 21 بعد يتـ الثانية الرشة. 
 يوـ 30 ؿك باستمرار الرش يتـ بعدما وما الثالثة الرشة.      

   وبػػدوف فػػورا بالمكافحػػة الشػػركة تقػػوـ المحػػدد الجػػدوؿ عػػف والاارجػػة الطارئػػة الحػػاالت فػػي 
 ت اير.

 بعيد مكاف في وو ع ا الكومودينات إاراج بعد المستشتيات في القساـ دااؿ الرش يتـ 
 .جيدا الكومودينات رش يتـ ثـ ومف، القسـ عف

 بالماء رش ا تـ التي واالماكف الكومودينات غسؿ يتـ ساعة 12ي الرش عممية بعد 
 (الخ....-جزمه-بالطو-كتات-كمامة)استاداـ مف اللزمة االحتياطات أاذ مع والصابوف

  عمػػػػػى الشػػػػػركة االلتػػػػػزاـ بكافػػػػػة اجػػػػػراءات الوقايػػػػػة والسػػػػػلمة وتػػػػػوفير االدوات االزمػػػػػة لعمميػػػػػة
 بالطو جزمة طويمة كمامات ااصة .........الخ(. –الرش)جوانتات 

 وامػػػػاكف  لممبػػػػاني العمػػػػوي السػػػػطح ومصػػػػارؼ الصػػػػحي الصػػػػرؼ منامػػػػؿ بتتقػػػػد الشػػػػركة تقػػػػوـ
 .البعوض توالد لمنع ورش اتجمعات المياذ 

 مف المدااؿ وابواي االقساـ او طبمونات الك رباء او التيميتونات تقوـ التئراف داوؿ لمنع 
 لعمؿ اللـز الغلؽ التتحات وبالتنسيؽ الصحي المركز أو المستشتى إدارة بإبلغ الشركة

 .والصيانة ال ندسة مع
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 اػلؿ مػف والقػوارض الحشرات مكافحة تنتيذ واتماـ اعماؿ ش ادة عمىبالتوقيع  الشركة تمتـز 
فػػي ممػػؼ  وتحتػػظ (C)النمػػوذج المو ػػح ادنػػاذ  حسػػي الصػػحي المركػػز أو المستشػػتى أدار 

  الش ري. التقرير إلعداد تم يدا التقييـ الااص بالشركة عند
 (يمتػػػـز االداري باعػػػداد التقريػػػر الشػػػ ري حسػػػي النمػػػوذجA الاػػػاص بمراكػػػز ) الرعايػػػة االوليػػػة

(الاػػػاص بالمستشػػػتيات وترسػػػؿ صػػػورة مػػػف التقريػػػر الشػػػ ري الػػػى قسػػػـ مكافحػػػة Bوالنمػػػوذج )
 8231282الحشرات والقوارض بمركز صحي الصوراني  / فاكس رقـ 

 (2801323ت) الصوراني بعيادة الحشرات مكافحة قسـ مراجعة يتـ فنية تاستشارا أي. 
 -:تعميمات خاصة لرش المطابخ في المستشفيات والمراكز الصحية ثالثا : 
 عمميات الرش تكون بعمم ادارة المستشفى وبحضور مسئول المطبخ او من ينوب عنو. 
  التخمص من االغراض التى ليا عالقة بالمطبخ 
  يتم اخذ الحتياطات الالزمة اثناء عممية الرش لمقائمين عمى الرش وااللتزام بمبس

 الواقية من كمامات وكفات وبالطو وجزمة الخ.....  المالبس
 رفع جميع االواني واالدوات بعيدا عن مكان الرش 
  يتم الرش خالل الفترة المسائية وبعد توزيع الوجبات 
  يتم تنظيف المكان المرشوش في اليوم التالي صباحا بالماء والصابون قبل البدء في

 العمل في المطبخ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 
 

 ( مراكز صحية  A-5رقم )نموذج 
 تقرير شيري العمال مكافحة الحشرات والقوارض من خالل شركة النظافة

 مرسل من مركز صحي:ــــــــــ  محافظة:ــــــ عن شير:ــــــــ
 8231282الى قسم مكافحة الحشرات بوزارة الصحة / مركز صحي الصوراني تميفاكس 

 :المبيدات الحشرية التي استخدمتاوال: 
 االماكن التى تمت فييا المكافحة الكمية المستخدمة /لتر / جم  اسم المبيد المستخدم م
1    
8    
2    
4    
5    

 :مبيدات القوارض التى استخدمت في المكافحةثانيا:
المادة المستخدمة طعم /  م

 الصق
الكمية المستخدمة كجم/عدد 

 االطباق 
 االماكن التى تمت فييا المكافحة

1    
8    
2    
4    
5    

 
 
 توقيع مدير اداري المركز الصحي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ( مستشفيات B-5نموذج رقم ) 
 تقرير شيري العمال مكافحة الحشرات والقوارض من خالل شركة النظافة

 مرسل من مستشفى:ــــــــــ  محافظة:ــــــ عن شير:ــــــــ
بـــــــوزارة الصـــــــحة / مركـــــــز صـــــــحي الصـــــــوراني تميفـــــــاكس الـــــــى قســـــــم مكافحـــــــة الحشـــــــرات 

8231282 
 :المبيدات الحشرية التي استخدمتاوال: 

 االماكن التى تمت فييا المكافحة الكمية المستخدمة /لتر / جم  اسم المبيد المستخدم م
1    
8    
2    
4    
5    

 :مبيدات القوارض التى استخدمت في المكافحةثانيا:
المستخدمة طعم / المادة  م

 الصق
الكمية المستخدمة كجم/عدد 

 االطباق 
 االماكن التى تمت فييا المكافحة

1    
8    
2    
4    
5    

 
 
 توقيع مدير اداري المستشتى
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ( C-5نموذج رقم ) 
 شيادة تنفيذ اعمال مكافحة القوارض والحشرات

 المركز الصحي / ـــــــــــــــــــــــــقام مندوب شركة النظافة في 
بتاريخ ـــــــــــ بتنفيذ اعمال المكافحة الالزمة ضد الحشرات والقوارض في االقسام والمكاتب واالماكن 

 التالية:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تم استخدام المبيدات االتية:
 ملحظات الكمية المستخدمة )لتر/ جم( اسـ المبيد المستادـ الرقـ
    
    
    
    
 

 مندوي شركة النظافة                                      المديراالداري/ المناوي االداري                   
 ػػػػػػػػػػػ                                     ػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ( D-5نموذج رقم ) 
 النظافة لممراكز الصحيةجدول نصف سنوي لمواعيد الرش المبيدات من خالل شركة 

 
 

الرشة  اسم المكان م
 األولى

الرشة 
 الثانية

الرشة 
 الثالثة

الرشة 
 الرابعة

الرشة 
 الخامسة

       
       
       
       
       
       
       

 
 

 المديراالداري/ المناوي االداري                                                       مندوي شركة النظافة  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
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ربات التنظيؼ ع
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 : المرفقات
 

 مالحظات العدد المطموب البيان الرقم
 مراكز صحة شمال غزة  )الرعاية األولية( 

 فترة واحدة 2 مركز صحي شيداء بيت حانون 1

 فترة واحدة 1 مركز صحي عزبة بيت حانون 2

 فترة واحدة 3 مركز صحي بيت الىيا)الشيماء( 3

 فترة واحدة 2 بيت الىيا  -مركز صحي ىالة الشوا  4

 فترة واحدة 2 مركز صحي العطاطرة والسيفا 5

 فترة واحدة 4 مركز صحي جميمة العشي 6

 فترة واحدة 5 مركز صحي شيداء جباليا 7

 فترة واحدة 4 مركز صحي أبو شباك 8

9 
 شيداء بيت المقدس –مركز االسعاف والطوارئ 

 مركز العالج الطبيعي –مركز االسعاف والطوارئ  فترة واحدة 2
 غزة )الرعاية األولية( صحة مراكز 

 مالحظات العدد المطموب البيان الرقم
 فترة واحدة 5  رضوان الشيخ مركز صحي شيداء 1
 فترة واحدة 1 الشيخ رضوان–مخزن الرعاية االولية  2

 فترة واحدة 1  رضوان الشيخ األدوية مخازن 3

 فترة واحدة 3  الشاطئ شيداءمركز صحي  4

 (فترتين) 10 الرمال  مركز صحي شيداء  5
 فترة واحدة 5  الدرج مركز صحي شيداء 6
 فترة واحدة 5 مركز صحي صبحو الحرزين  7
 فترة واحدة 5 + الصحة النفسية  مركز صحي الصورانى 8

 فترة واحدة 4 مركز صحي القبة 9

 فترة واحدة 5 مركز صحي شيداء الزيتون   10

 فترة واحدة 2 مركز صحي الفالح   11
 فترة واحدة 2 مركز صحي السالم   12

 فترة واحدة 2 مركز صحي الحرية  13

 فترة واحدة 1  الشوا ىالة مركز صحي صحي 14

 فترة واحدة 2  غزة – حركيا المعاقين صحي مركز 15
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 فترة واحدة 2 العامةدائرة مختبر الصحة  16

دائرة القومسيون الطبي + المؤسسة الطبية + ادارة  17
 صحة غزة 

 فترة واحدة 3

 فترة واحدة 4 مركز صحي عطا حبيب 18
 مراكز صحة الوسطى )الرعاية األولية(

 مالحظات العدد  البيان الرقم
 فترة واحدة 4 دير البمحمركز صحي  1
 فترة واحدة 2 البريج الجديدةمركز صحي  2

 فترة واحدة 1 البريج المركزية )القديمة(مركز صحي  3

 فترة واحدة 2 المغازيمركز صحي  4

 ساعة 24 5 النصيرات القديمةمركز صحي  5
 فترة واحدة 4 شيداء النصيراتمركز صحي  6
 فترة واحدة 3 الزوايدة + العيادة النفسية مركز صحي  7

 فترة واحدة 2 )الطب الوقائي( الزوايدة القديمةمركز صحي  8

 فترة واحدة 1 الخوالدةمركز صحي  9

 فترة واحدة 1 المغراقةمركز صحي  10

 فترة واحدة 1 النصيرات الغربيةمركز صحي  11

 فترة واحدة 1 حكر الجامعمركز صحي  12

 فترة واحدة 1 المصدرمركز صحي  13

 فترة واحدة 1 وادي السمقامركز صحي  14

 فترة واحدة 2 جحر الديكمركز صحي  15

 (مراكز صحة خانيونس )الرعاية األولية
 مالحظات العدد  البيان 
 فترة واحدة 2 القرارةمركز صحي  1

 فترة واحدة 2 جورة الموت مركز صحي  2

 فترة واحدة 6 شيداء خانيونسمركز صحي  3

 فترة واحدة 3 بني سييالمركز صحي  4

 فترة واحدة 2 الكبيرةعبسان مركز صحي  5

 فترة واحدة 1 عبسان الجديدةمركز صحي  6

 فترة واحدة 1 الزنةمركز صحي  7

 فترة واحدة 1 خزاعةمركز صحي  8

 فترة واحدة 1 خالدية االغا مركز صحي  9
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 فترة واحدة 1 عيادة خانيونس النفسية)عمارة العقاد 10

 (مراكز صحة رفح )الرعاية األولية

 مالحظات العدد  البيان 
 فترة واحدة 5 شيداء رفحمركز صحي  1
 فترة واحدة 5 تل السمطانمركز صحي  2

 فترة واحدة 1 الشوكةمركز صحي  3
 فترة واحدة 2 الشابورةمركز صحي  4

 فترة واحدة 1 المعاقين حركيامركز صحي  5
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 
ػػػػ بصتتي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ موية رقـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنا الموقع أدناذ ػػػػػػػػػػأقر  

 ػػػػػػػ بالتػػالي:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممثل  عف  شركة ػػػػػػػػػػػػػػ
مف شروط  2019/ 06.   ب نني قرأت وتت مت كافة ما ورد بوثائؽ العطاء المطروح رقـ 1

 عامة وااصة ومواصتات وألتـز التزاما قانونيا  بتمؾ الشروط والمواصتات .
 90المقدـ مني ساري المتعوؿ وال يجوز لي الرجوع عنه لمدة .   كما ألتـز ب ف يبقى العرض 2

 يوما مف تاريخ آار موعد لتقديـ العروض.
.  وكذلؾ ألتـز بتقديـ الادمة المطموبة المحالة عمى بموجي العطاء المذكور أعلذ والتي يتـ 3

ريخ توقيع طمب ا  مف قبؿ وزارة الصحة الؿ فترة العقد ومي سنة ميلدية كاممة وذلؾ  مف تا
العقد واستلـ أوامر التوريد عمى أف تكوف تمؾ الادمة المقدمة مف قبمي وفقا  لممواصتات 

 والشروط المنصوص عمي ا في مذا العطاء.
 ومذا إقرار وتع د مني بذلؾ أقر وألتـز بكؿ ما ورد به دوف أي   ط أو إكراذ .     

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمنػػاقػػص :ػػػػاسػـ ا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقـ المشت ؿ المراص :ػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعػنػػػواف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقػـ ال اتػؼ :ػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقػـ التاكس : ػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتاريػػػخ :ػػػػػػػػػػػػػػ
                          

 
 
 
 
 


