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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 77/9179 ء رقمعطا
 

كاميرات مراقبة لمجمع توريد  تعمن وزارة المالية/ لجنة العطــاءات المركــزية عن طرح عطاء حكومي       
 تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء. الشفاء الطبي لصالح وزارة الداخمية

/ ء مراجعة وزارة الماليةلمشاركة في ىذا العطافعمى الشركات ذات االختصاص والمسجمة رسميًا وترغب في ا
خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عمى خمف محطة فارس لمبترول اإلدارة العامة لموازم العامةـ 

 ( شيكل غير مستردة تورد إلى خزينة وزارة المالية.300كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبمغ )
األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات باإلدارة العامة الموازم/ وزارة آخر موعد لقبول عروض 

وتفتح المظاريف بحضور  15/10/2019الموافق الثالثاءيوم  من صباح العاشرة ىو الساعة المالية في غـزة
 ممثمي المناقصين في نفس الزمان والمكان .

 
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
 ي الصحف عمى من يرسو عميو العطاء.. أجرة اإلعالن ف7
من بنك البريد أو سند دفع صادر  أو بنك االنتاج . يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني9

 دوالر صالحة لمدة ثالثة شيور عمى األقل عن كل عطاء .  1000( بقيمة )كتأمين دخول عطاء
 ب .. تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائ3
 . لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار.4
 . www.mof.gov.ps. لإلطالع عمى الكراسة يرجى مراجعة موقع الوزارة 5
 9839767. لممراجعة واالستفسار ىاتف رقم : 6
 
 
 

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

 ني:ـأوالً: إعذاد وتقذين العزوض هن قبل املتناقص
يعد المناقص عرضو وأسعاره عمى الجداول والنماذج والوثائق المرفقة بدعوة العطاء بعـد أن يقـرأ ىـذه الوثـائق  .7

ويــتفيم جميــع مــا ورد فييــا ويخــتم ويوقــع كافــة وثــائق دعــوة العطــاء ويقــدميا ضــمن العــرض كاممــة عمــى أن 
 بصورة صحيحة. يتحمل كافة النتائج المترتبة عمى عدم قيامو بالتدقيق واالستكمال

عمى أن يشمل السعر رسوم الجمارك والضريبة المضافة وأجور التحزيم  بالشيكلتكتب أسعار العطاء  .9
 والتغميف ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف األخرى.

حو أو التعديل أو الشطب يعد المناقص عرضو مطبوعًا أو مكتوبًا بالحبر األزرق أو األسود فقط ويحظر الم .3
ويعاد كتابة  رأو اإلضافة في العرض وكل تصحيح من ىذا القبيل يوضع عميو خطين متوازيين بالحبر األحم

 الصواب بالحبر األزرق أو األسود ويوقع بجانبو من قبل من أجرى التصويب.

مف مغمق بإحكام ويكتب يقدم المناقص عرضو مرفقًا بو الوثائق المطموبة مع تأمين دخول العطاء في مغ .4
وكذلك اسمو  77/9179رقم توريد كاميرات مراقبة لمجمع الشفاء الطبي لصالح وزارة الداخمية عميو عطاء 

وعنوانو بالكامل ورقم الياتف والفاكس ورقم صندوق البريد الخاصين بو لترسل إليو المكاتبات المتعمقة 
وزارة المالية خطيًا بأي تغيير أو تعديل في عنوانو وعميو أن  بالعطـاء وعميو تبميــغ اإلدارة العامة لموازم /

يكتب أيضًا اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانيا وبخالف ذلك يحق لمجنة العطاءات أن تيمل العرض 
 المقدم منو.

يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المخصص ليـذا الغـرض لـدى اإلدارة العامـة لمـوازم قبـل  .5
انتياء المدة المحـددة لـذلك وكـل عـرض ال يـودع  فـي صـندوق العطـاءات قبـل آخـر موعـد لتقـديم العـروض ال 

 ينظر فيو ويعاد إلى مصدره مغمقًا .

يومـا مـن  سـتونيمتزم المناقص بـأن يبقـى العـرض المقـدم منـو نافـذ المفعـول وال يجـوز لـو الرجـوع عنـو لمـدة  .6
 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

 

 : الشهادات واملستنذات الزمسية املطلىبة:ـثانياً 
يرفق المناقص مع عرضو ) خاصة إذا كان يشارك ألول مـرة ( الشـيادات والوثـائق المطموبـة منـو وىـي   .7

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

  ف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.شيادة خمو طر 

عمى المناقص أن يرفق بعرضـو النسـخة األصـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـرف  .9
ذا كانـت تمـك العينـات  بالموازم المعروضة وكـذلك يقـدم مـع عرضـو العينـات المطموبـة فـي دعـوة العطـاء وات

ال يكـون لمجنـة العطـاءات عـدم غير قابمة لمنقل فعميو أن يحدد مك انيا والوقت الذي يمكـن رؤيتيـا فيـو وات
 النظر بالعرض.

 يحق لممناقص أن يضيف أية وثائق أو معمومات يرغب بإضافتيا ويرى أنيا ضرورية  لتوضيح عرضو. .3
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 تأهينات وضوانات العطاء : ثالثًا:
عتمد صادر من بنك البريـد التـابع يمتزم المناقص أن يرفق بعرضو سند دفع م :تأمين الدخول في العطاء .7

أو عمـى شـكل كفالـة أو شـيك بنكـي صـادر مـن بنـك يتعامـل مـع  لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
" كتـأمين دخـول " وال ينظـر $ 7111بمبمـغ  السمطة الفمسطينية في غزة وموافقة وزارة الماليـة عمـى ذلـك

ن تعاد تأمينات الدخول فـي العطـاء إلـى مقـدمييا ، عمى أعرض غير معزز بتأمين دخول العطاءفي أي 
من المناقصين الذي لم يحال عمييم العطاء بعد مـدة أسـبوعين مـن تـاريخ آخـر موعـد لتقـديم العـروض، 

 وكذلك لمن أحيل عمييم العطاء بعد أن يقوموا بتقديم تأمين حسن التنفيذ.
جـزء مـن بنـوده بتقـديم تـأمين حسـن التنفيـذ يمتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بأي : تأمين حسن التنفيذ .9

% من إجمالي قيمة العطاء وذلك عمى شكل سند دفـع معتمـد صـادر مـن 71لمعطاء المحال عميو بقيمة 
أو عمى شكل كفالـة أو شـيك بنكـي صـادر مـن بنـك يتعامـل مـع السـمطة الفمسـطينية فـي غـزة  بنك البريد

يوم من تاريخ تبميغو بقرار إحالـة العطـاء عميـو  75 حسب األصول خالل وموافقة وزارة المالية عمى ذلك
من قبل اإلدارة العامة لموازم عمى أن يكون ساري المفعول مدة سريان العقد ، ويعاد تأمين حسن التنفيذ 
إلى المتعيد بعد تنفيذ كافة االلتزامات المترتبة عميو بموجب طمب خطي تقدمو الـدائرة المسـتفيدة لـإلدارة 

 باإلفراج عن التأمين )حيث يتم إصدار شيك بقيمة الكفالة من وزارة المالية(.العامة لموازم 
مــن قيمتــو كمــا و يــتم  10114أو االتفــاق  بنســبة  يــتم تحصــيل رســوم طوابــع إيــرادات دمغــة عنــد العقــد .3

عن نفس العقد أو االتفاق كرسوم طوابع إيرادات أيضـًا عنـد اإلحالـة أو الترسـية عمـى  10114تحصيل نسبة 
من قيمة العقد أو االتفاق عمى أن تخصم من فاتورة المـورد  10118الجية المنفذة ليصبح مجموع المحصل 

 عند السداد.
 

 رابعًا: فتح العطاءات وتقييوها:
يشــكل مــدير عــام المــوازم العامــة لجنــة فــتح مظــاريف العطــاء وتقــوم ىــذه المجنــة بفــتح  :لجنــة فــتح المظــاريف 70

ن أو ممثمـييم فـي الزمـان والمكـان المحـددين فـي دعـوة العطـاء بعـد اتخـاذ اإلجـراءات العطاءات بحضور المناقصي
 التالية:

إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكل عطاء يفتح مظروفـو يضـع رئـيس المجنـة عميـو وعمـى  - أ
 .مظروفو رقمًا مسمساًل عمى ىيئة كسر اعتيادي بسطو رقم العطاء ومقامو عدد العطاءات الواردة

ثبات عددىا.  - ب  ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء وات

قراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وقيمة التأمين االبتدائي المقدم من كل مناقص وذلك بحضور المناقصـين   - ت
 أو ممثمييم.

التوقيع من رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضـرين عمـى العطـاء ومظروفـو وكـل ورقـة مـن أوراقـو وكـذلك  - ث
 المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.عمى محضر 

يحـدد مـدير عـام المـوازم العامـة األشـخاص أو الجيـات الـذين تتكـون مـنيم  :لجنة دراسة وتقييم العروض .9
 المجنة الفنية التي تقوم بدراسة العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصياتيا المناسبة

 -بعد أخذ المعايير التالية في االعتبار: لمجنة العطاءات المركزية 
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 ال ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء. - أ

تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنيـة وفقـًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـى جـدول   - ب
بعرضـو بمواصـفات وشـروط يعد ليذه الغاية، وتخضع كافة العروض لنفس المعايير من حيـث التـزام المنـاقص 

 دعوة العطاء.

يؤخــذ بعــين االعتبــار كفــاءة المنــاقص مــن النــاحيتين الماليــة والفنيــة ومقدرتــو عمــى الوفــاء بالتزامــات العطــاء   - ت
وسمعتو التجارية والتسييالت التي يقدميا أو الخدمة التي يوفرىا وقطع الغيـار وورش الصـيانة و كـذلك كونـو 

ر، ولمجنــة اســتبعاد عــرض المنــاقص الــذي ال تتــوفر فيــو كــل أو بعــض ىــذه وكيــل أو مــوزع لوكيــل أو تــاج
 المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار ثم الذي يميو حتى تتم دراسة العروض المقدمة.  - ث

اإلحالـة عمـى مقـدم أرخـص إذا توافرت فـي العـرض كافـة الشـروط والمواصـفات والجـودة توصـي المجنـة الفنيـة ب - ج
من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسـية عمـى أكثـر مـن مـورد لمصـنف الواحـد بـالرغم مـن اخـتالف عار و األس

 األسعار.

في حالة عدم توافر المتطمبات في العرض الذي يتضمن أرخص األسعار تنتقل الدراسة إلى العـرض الـذي يميـو  - ح
مـى أن تبـين أسـباب اسـتبعاد العـروض بالسعر إلى أن تصل إلى العرض الذي تتوافر فيـو المتطمبـات لإلحالـة ع

 األرخص بشكل واضح.

إذا تســاوت المواصــفات واألســعار والشــروط والجــودة المطموبــة يفضــل المنــاقص الــذي يتضــمن عرضــو ميــزات  - خ
إضافية ثم المقدم لممنتجات المحميـة، ثـم المنـاقص المقـيم بفمسـطين بصـورة دائمـة، ثـم مـدة التسـميم األقـل إذا 

 لمصمحة الدائرة المستفيدة.كانت سرعة التسميم 
 

 خاهسا :ـ التزاهات املتعهذ أو املىرد :ـ
عمى المتعيد الـذي أحيـل عميـو العطـاء اسـتكمال إجـراءات العقـد الخـاص بقـرار اإلحالـة وتوقيـع االتفاقيـة ومـا  .7

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

ال يجوز لممتعيد أن يتنازل ألي شخص آخر عن كـل أو أي جـزء مـن العقـد دون الحصـول عمـى  إذن خطـي  .3
 من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ال يحق لممناقص أو المورد الرجوع عمى لجنة العطـاءات بـأي خسـارة أو ضـرر ناشـت عـن تقـديم عرضـو فـي  .4
رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إلييـا أو إذا لـم تحـل العطـاء عمـى مقـدم أقـل األسـعار أو حالة إذا ما 

 إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دون ذكر األسباب.

ك العينـات يمتزم المورد بتسميم الموازم وفقًا لممواصفات والشروط المتفق عمييـا والـواردة فـي قـرار اإلحالـة وكـذل .5
 المعتمدة والمذكورة فيو.

 
 سادسا:ـ اإلجزاءات التي تتخذ ضذ املتعهذ يف حالة التأخري يف التنفيذ أو عذم قياهه به:ـ

إذا تأخر المتعيد عن توريد ما التزم بو في الموعد المحدد في العقـد يحـق لمـدير عـام   فرض غرامة مالية: .7
%( مـن قيمـة المـوازم التـي تـأخر فـي توريـدىا عـن كـل 7ال تقـل عـن )دائرة الموازم العامة أن يفـرض غرامـة ماليـة 
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أسبوع تأخير إال إذا تبين أن التأخير فـي التوريـد نـاجم عـن قـوة قـاىرة ، وفـي جميـع األحـوال عمـى المتعيـد تقـديم 
إشعار خطـي وفـوري إلـى الجيـة المختصـة بـالظروف واألسـباب التـي أدت إلـى التـأخير فـي التوريـد أو منعتـو مـن 

 لك وتقديم ما يثبت ذلك.ذ
إذا نكل المتعيد عـن تنفيـذ التزاماتـو بمـا فيـو التزامـو بالتوريـد أو قصـر فـي ذلـك  الشراء عمى حساب المتعيد: .9

أو تأخر يحق لمدير عام دائرة المـوازم العامـة إصـدار القـرار بشـراء المـوازم الممتـزم بيـا المتعيـد بـنفس الخصـائص 
ساب ىذا المتعيـد ونفقتـو مـع تحميمـو فـروق األسـعار والنفقـات اإلضـافية والمواصفات من أي مصدر آخر عمى ح

وأية خسائر أو مصاريف أو عطل أو ضرر يمحق بالدائرة المستفيدة أو دائـرة المـوازم العامـة دون الحاجـة إلـى أي 
 إنذار وال يحق لممتعيد االعتراض عمى ذلك.

وىنــا يحــق لمجنــة العطــاءات التــي  قــد المبــرم معــو:اســتبعاد عــرض المــورد الــذي يخــل بالتزاماتــو أو إلغــاء الع .3
أحالت العطاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المتعيد بما في ذلك مصادرة قيمة التأمين المقدم مـن المتعيـد أو أي 

 جزء منو بشكل يتناسب مع قيمة الموازم غير الموردة ويعتبر المبمغ في ىذه الحالة إيرادًا لمخزينة العامة.
مـن  األحوال يحق لدائرة الموازم العامة تحصيل األموال المستحقة ليا في ذمة المنـاقص أو المـورد وفي جميع .4

 األموال المستحقة لذلك المناقص أو المورد لدى الوزارات والييئات والمؤسسات الحكومية أو من كفاالتيم.

 

 -حل اخلالفات:سابعًا: 
بنود السابقة أو من بنـود العقـد فيـتم حمـو وديـًا في حال حدوث أي خالف ينشأ عن تفسير أي بند من ال - أ

 بالتفاوض.

يومًا من بدء مفاوضتيما لموصول إلى حل حول أي خالف يتعمق بالعقد  31إذا لم يتمكن الطرفان خالل  - ب
يحق ألي من الطرفين حل الخالف بالمجوء إلى المحكمة المختصة وتطبيـق القـوانين واألنظمـة المعمـول بيـا 

 الوطنية الفمسطينية بيذا الشأن.في مناطق السمطة 

  
 شزوط هتفزقة:ـ ثاهنا:

إذا استعمل المناقص الغش أو التالعب فـي معاممتـو أو ثبـت عميـو أنـو شـرع أو قـام بنفسـو أو بواسـطة  .7
غيره بطريق مباشر أو غير مباشر عمى رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السـمطة أو عمـى التواطـؤ معـو 

فــي الحــال ويصــادر التــأمين مــع عــدم اإلخــالل بحــق الــوزارة المطالبــة إضــرارًا بالمصــمحة يمغــي عقــده 
بالتعويضات المترتبة عمى ذلك فضاًل عن شـطب اسـمو مـن بـين المناقصـين وال يسـمح لـو بالـدخول فـي 

 مناقصات لمسمطة الوطنية الفمسطينية ىذا فضاًل عن اتخاذ اإلجراءات القضائية ضده عند االقتضاء.
ــاقص أو  .9 ــة العطــاءات إلغــاء التعاقــد معــو دون المجــوء لمقضــاء وكــذلك إذا أفمــس المن المــورد يحــق لمجن

 مصادرة مبمغ التأمين كإيراد عام لمخزينة العامة.
إذا توفى المناقص أو المورد جاز إلغاء العقد  المبـرم معـو أو مـا تبقـى منـو  بتوجيـو كتـاب لمورثـة يفيـد  .3

 ك مع رد مبمغ التأمين في ىذه الحالة.بذلك دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي يقضي بذل
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 الشـــزوط اخلاصـــة
 
 

 .ة من قبل المناقص ذات نوعية جيدةيجب أن تكون المواد المقدم .1
واصــفات يجــب توضــيحو فــي يجــب االلتــزام بالمواصــفات المــذكورة فــي كراســة العطــاء وأي تغييــر بالم .2

 .عرض الشركة

وشـاممة لمضـريبة المضـافة مـا لـم يـرد نـص خـالف  بالشـيكلجميع األحـوال تكـون عـروض األسـعار  يف .3
 ذلك.

و عرقمتـو لمتوريـد بمـا يمـس أحـال امتناعـو  يحال مخالفة المورد لكل أو بعض شروط التعاقد أو فـ يف .4
 كفالــة حســن التنفيــذمصــادرة  الماليــةأو يعــرض مصــالحيا لمضــرر يحــق لــوزارة الداخميــة وزارة بمصــمحة 

الحصـول عمـى المـواد  فـيأو ضرر لحـق بيـا كمـا أن ليـا الحـق والرجوع عميو بالتعويض عن كل عطل 
تراىـا محققـة  يالشـراء بـالطرق التـ أوالسـعر  فيالتي يتخمف المورد عن توفيرىا من المورد الذي يميو 

لغاء التعاقد معـو ودفـع فـروق األسـعار مضـافًا  مـن ضـمانتو  إداريـة% مصـاريف 71 إلييـالمصمحتيا وات
عرقـل عمميـات التوريـد  أوتخمـف عـن  أوشرط من شروط التعاقـد  أيخالف البنكية وليس لممورد الذي 

أو المطالبة بفروق األسعار  كفالة حسن التنفيذالمطالبة بأية تعويضات أو المطالبة باسترداد  فيالحق 
تم التعاقد بموجبو وفى حـال  الذيإذا تمكنت الوزارة من توفير تمك المواد بسعر اقل من سعر المناقصة 

مبـــالغ تتبقـــى مـــن أي خصـــم  فـــيالحـــق  الماليـــةلـــوزارة  األســـعارفايـــة الضـــمانة لتغطيـــة فـــروق عـــدم ك
 مستحقاتو لدييا.

يكون الدفع لممورد لقاء ما قام بتوريده من مـواد طبقـًا لمشـروط والمواصـفات الـواردة بالمناقصـة خـالل   .5
لتوريـــد طبقـــا لمشـــروط يومـــًا مـــن تـــاريخ تقـــديم الفـــواتير واألوراق الدالـــة عمـــى تمـــام وحســـن ا ثالثـــين

  .والمواصفات الواردة بصحيفة الشروط والمواصفات

عـروض األسـعار أو أي عـرض سـعر أخـر ودون إبـداء أي أسـباب  بـأرخصممزمة  غير لجنة العطاءات .6
 المصمحة. ما دام ذلك يحقق

 .وجوب تقديم ضمانة لمدة سنة .7

 االلتزام بالحالة الجيدة لممواد الموردة عند التسميم. .8

 والتحميل عمى حساب المورد. النقل  .9

  

 

 
 
 



 

 8 

 املىاصفات الفنية وجذول األسعار
 

الرق

 م
 الكمية الوحدة اسم الصنف

سعر 
الوحدة 
 بالشيكل

السعر 
االجمالي 
 بالشيكل

 مالحظاث

 تركيب كاميرات مراقبة في محيط الشفاء الطبي 
7 

Cable Network teldor cat 7 

outdoor  بستي  
    3511 متر

2 
Ip Camera Hikvision -8mp- 

4mm (DS-2CD2T83GO I8)   

 عدد

 
95    

    81 عدد أجرة لحام فايبر 3

    8 عدد Outdoor 36 coreجنطت فايبر  4

    35 عدد قاعدة تجميع كاميرا 5

    95 عدد Hikvision 64Gذاكرة  6

    35 عدد 12V 2Aترنس كاميرا  7

    8 عدد طبلون حمايت 8

    6 عدد أمبير 711ارد بطاريت ريت 9

   السعر االجمالي بالشيكل 

 لصالح وزارة الداخميةكاميرات  توريد 

7  Camera Cable HD RG59  311 متر    

2 Power Supply 12V, 5A 7 عدد    

3  Outdoor Cable Cat 6 )300 متر  )لفت    

4 Hikvision (5MP) DVR, 16CH 7 عدد    

5 
Hikvision Outdoor Camera: 

2MP AHD Analog IR 80m  
    9 عدد

6 

Hikvision IP Outdoor 

Camera: 4MP HD 30M IR 

Fixed lens Bullet Camera 1/3 

CMOS Sensor 

    4 عدد

  السعر االجمالي بالشيكل 
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 

ـــ بصفتي ممثاًل عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىوية رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموقع أدناه ــــــــــــ 
 ـــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــا   ال  ـــا  الم ـــر  .1 ـــمبـــينني قـــرأم وتفيمـــم كا ـــة مـــا ورد بوث مـــن شـــرو  عامـــة  77/9179 وح رق
 وخاصة ومواصفام وألتزم التزاما قانونيًا بتمك الشرو  والمواصفام .

يومـا  سـتينجـوز لـي الرجـون عنـو لمـد  كما ألتزم بين يبقى ال رض المقدم مني ساري المف ـو  و  ي. 2
 من تاريخ آخر موعد لتقديم ال روض.

مــن   مبيــا يــتم وكــكلك ألتــزم بتوريــد ااصــناة الم الــة عمــى بموجــو ال  ــا  المــككور أعــاله والتــي .3
التوريـد عمـى  أوامـراسـتالم توقيـع ال قـد و  مـن تـاريخ وكلك اسبوعينخال   الش ون ا جتماعيةوزار  قب  

مـــك ااصـــناة المـــورد  مـــن قبمـــي و قـــًا لممواصـــفام والشـــرو  المنصـــو  عمييـــا  ـــي ىـــكا أن تكـــون ت
 ال  ا .
 .  ما ورد بو دون أي ضغ  أو إكراهوىكا إقرار وت يد مني بكلك أقر وألتزم بك    
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغل المرخص :ـــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الجوال :ـــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الياتـف :ـــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ـــــــــــــ


