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 دولة فلسطين
 وزارة المالية

 للوازم العامة العامة دارةاإل
 اءات المركزيةـلجنة العط
 2018/  12م عطاء رق

 ومجمدة  غذائية طازجة مواد عطاء حكومي لتوريدزية عن طرح ــتعلن وزارة المالية/لجنة العطاءات المرك
 .تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء والداخلية  الصحةتي لصالح وزار 

فعلــا الشــركات ذات ااختصــاس والمســجلة رســميًا وترغــة فــي المشــاركة فــي وــذا العطــاء مراجعــة وزارة 
خـل  وواـات الـدوا  الرسـمي مـن وجـ  تـ  الوـوا وجـوار محطـة فـار  للـواز  العامةــ اإلدارة العامـة المالية / 

إلــا غيــر مسـتردة تــورد  شــيك ( 033ة المواصــفات ووثــائق العطـاء مداوــ  دفــ  مولـ   الحصـو  علــا كراسـ
 .خزينة وزارة المالية

وزارة  العامـة اللـواز   دارةاإلآخر موعد لدوو  عروض األسعار بـالرر  المختـو  فـي صـندوع العطـاءات بـ
وتفــــتح  30/30/8332 الموافــــق ثلثــــاءلايــــو   روــــرمــــن عشــــر  الحاديــــة وــــو الســــاعة  زةـالماليــــة فــــي غــــ

 الزمان والمكان .نف  نااصين في تالمراريف بحضور ممثلي الم
 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

 علا من يرسو عليه العطاء. وجرة اإلعلن في الصحف .3
كفالة ونكية وو شيك ونكي صادرين من ونك معتمـد لـدو وزارة الماليـة ب ـزة  الونـك الـوطني يجة إرفاع  .8

صادر من ونك الوريـد التـاب  لـوزارة ااتصـاات وتونولوجيـا  معتمد وو سند دف  وو ونك اانتاج  اإلسلمي(
يومـًا مـن آخـر موعـد لتدـدي   ثلثـين" كتـممين دخـو  " سـارل المفعـو  لمـدة  دوار 8333بمول   المعلومات
 العروض.

 وتشم  جمي  ونواع الرسو  والضرائة. بالشيك تدد  األسعار  .0
 لجنة العطاءات غير ملزمة بدوو  وا  األسعار. .4
 . اإلدارة العامة للواز  غير مسئولة عن ول مول  نددل يرفق م  العطاء.5
 8208363. للمراجعة وااستفسار واتف را  : 6
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 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

والنمــاذج والوثــائق المرفدــة وــدعوة العطــاء بعــد ون يدــرو وــذج يعــد المنــااس عرضــه ووســعارج علــا الجــداو   .3
الوثائق ويتفو  جميـ  مـا ورد فيوـا ويخـت  ويواـ  كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويدـدموا ضـمن العـرض كاملـة 

 علا ون يتحم  كافة النتائج المترتبة علا عد  ايامه بالتدايق وااستوما  بصورة صحيحة.

علـا ون يشـم  السـعر رسـو  الجمـارك والضـريبة المضـافة ووجـور التحـزي   بالشـيك توتة وسـعار العطـاء  .8
 والت ليف ومصاريف الند  والتحمي  والتنزي  والتممين وجمي  الرسو  والمصاريف األخرو.

وو التعــدي  وو  يعــد المنــااس عرضــه مطووعــًا وو مكتوبــًا بــالحور األزرع وو األســود فدــ  ويحرــر المحــو .0
عــرض وكــ  تصــحيح مـــن وــذا الدويــ  يوضــ  عليــه خطــين متــوازيين بـــالحور الشــطة وو اإلضــافة فــي ال

 األحمر ويعاد كتابة الصواة بالحور األزرع وو األسود ويوا  وجانبه من او  من وجرو التصوية.

يدــد  المنــااس عرضـــه مرفدــًا بــه الوثـــائق المطلوبــة مــ  تـــممين دخــو  العطــاء فـــي م لــف م لــق و حكـــا   .4
       للمنااصـة راـ  والداخليـة  الصـحةتـي لصـالح وزار  ومجمدة  اد غذائية طازجةمو ويكتة عليه عطاء توريد 

وكذلك اسمه وعنوانه بالوام  ورا  الواتف والفاو  ورا  صندوع الوريد الخاصين به لترس   8332/ 32
ـــ   ــًا بــ العامــة ةاإلدار إليــه المكاتبــات المتعلدــة بالعطـــاء وعليــه توليـ  مل ت ييــر ووللــواز  / وزارة الماليــة خطي

تعــدي  فــي عنوانــه وعليــه ون يكتــة ويضــًا اســ  الــدائرة التــي طرحــت العطــاء وعنوانوــا و خــل  ذلــك يحــق 
 للجنة العطاءات ون توم  العرض المدد  منه.

 العامــة ةاإلدار يــودع العــرض مــن اوــ  المنــااس فــي صــندوع العطــاءات المخصــس لوــذا ال ــرض لــدو  .5
ذلك وك  عرض ا يودع في صندوع العطاءات اوـ  آخـر موعـد لتدـدي  للواز  او  انتواء المدة المحددة ل

 العروض ا ينرر فيه ويعاد إلا مصدرج م لدًا .

مـن  سـتين يومـايلتز  المنااس بمن يبدا العرض المدد  منه نافذ المفعو  وا يجوز لـه الرجـوع عنـه لمـدة  .6
 تاريخ آخر موعد لتددي  العروض.

 .سنةمدة سريان العطاء  .3
 الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـثانيًا: 

يرفق المنااس م  عرضـه   خاصـة إذا كـان يشـارك ألو  مـرة ( الشـوادات والوثـائق المطلوبـة منـه ووـي  .3
 علا النحو التالي:

 .صورة مصداة عن شوادة مزاولة المونة وكذلك السيرة الذاتية للشركة 
 .السج  التجارل وو الصناعي للشركة 

   من دائرة ضريبة الدخ  وضريبة الديمة المضافة.شوادة خلو طر 

علا المنااس ون يرفق بعرضه النسـخة األصـلية مـن ويـة كتالوجـات وو نشـرات وو معلومـات فنيـة تعـر   .8
ذا كانـت تلـك العينـات  باللواز  المعروضة وكذلك يدد  م  عرضـه العينـات المطلوبـة فـي دعـوة العطـاء وان
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ا يكـون للجنـة العطـاءات عـد  غير ااولة للند  فعليه ون يحدد مكان وا والواـت الـذل يمكـن رهيتوـا فيـه وان
 النرر بالعرض.

يحـــق للمنـــااس ون يضــــيف ويـــة وثــــائق وو معلومـــات يرغـــة و ضــــافتوا ويـــرو ونوــــا ضـــرورية  لتوضــــيح  .0
 عرضه.

 

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .0

صـادر مـن ونـك الوريـد التـاب  لـوزارة ااتصـاات وتونولوجيـا  معتمد يلتز  المنااس ون يرفق بعرضه سند دف 
وو علا شك  كفالة وو شيك ونكي صادر من ونك يتعام  م  السلطة الفلسطينية في غزة  الونـك  المعلومات

وا ينرـــر فـــي ول عـــرض غيـــر معـــزز وتـــممين " كتـــممين دخـــو  "  دوار  8333بمولـــ  الـــوطني اإلســـلمي( 
علا ون تعاد تممينات الدخو  في العطاء إلا مددميوا من المنااصين الذل ل  يحا  علـيو  دخو  العطاء ، 

بعـد مـدة وسـووعين مـن تـاريخ آخـر موعـد لتدـدي  العـروض، وكـذلك لمـن وحيـ  علـيو  العطـاء بعــد ون  العطـاء
 يدوموا وتددي  تممين حسن التنفيذ.

 تأمين حسن التنفيذ :  .8

وو بمل جزء من ونودج وتددي  تممين حسن التنفيـذ للعطـاء المحـا  عليـه بديمـة يلتز  المتنااس الفائز بالعطاء 
صــادر مــن ونــك الوريــد حســة  معتمــد مــن إجمــالي ايمــة العطــاء وذلــك علــا شــك  ســند دفــ  مولــ  مدطــوع( 

وو علا شك  كفالة وو شيك ونكي صـادر مـن ونـك يتعامـ  مـ  السـلطة الفلسـطينية فـي غـزة  الونـك  األصو 
يو  من تاريخ تولي ه بدـرار إحالـة العطـاء عليـه مـن اوـ  اإلدارة العامـة للـواز   35لمي(  خل  الوطني اإلس

، ويعــاد تــممين حســن التنفيــذ إلــا المتعوــد بعــد تنفيــذ كافــة مــدة ســريان العدــدعلــا ون يكــون ســارل المفعــو  
مــة للــواز  بــاإلفراج عـــن االتزامــات المترتبــة عليــه بموجــة طلــة خطــي تددمــه الــدائرة المســتفيدة لــ دارة العا

 التممين  حيث يت  إصدار شيك بديمة الوفالة من وزارة المالية(.
يت  و  من ايمته كما 3.334عند العدد وو ااتفاع  ونسبة .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 1   

الترسية علا عن نف  العدد وو ااتفاع كرسو  طواب  إيرادات ويضًا عند اإلحالة وو  3.334تحصي  نسبة 
خص  من فاتورة المورد من ايمة العدد وو ااتفاع علا ون ت 3.332الجوة المنفذة ليصبح مجموع المحص  

 عند السداد.
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 :وتقييمها العطاءات فتح: رابعاً 
 -:لجنة فتح المظاريف -0

ءات بحضـــور مـــدير عـــا  اللـــواز  العامـــة لجنـــة فـــتح مرـــاريف العطـــاء وتدـــو  وـــذج اللجنـــة بفـــتح العطـــا يـــدعو
 -المنااصين وو ممثليو  في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية:

إثبات عدد المراريف في محضر فتح المراريف وكـ  عطـاء يفـتح مرروفـه يضـ  رئـي  اللجنـة عليـه  -أ
دد العطـــاءات وعلـــا مرروفـــه رامـــًا مسلســـًل علـــا ويئـــة كســـر اعتيـــادل بســـطه راـــ  العطـــاء ومدامـــه عـــ

 الواردة.

ثبات عددوا. -ب  تراي  األوراع المرفدة م  العطاء وان

اـــراءة اســـ  مدـــد  العطـــاء واألســـعار وايمـــة التـــممين ااوتـــدائي المدـــد  مـــن كـــ  منـــااس وذلـــك بحضـــور  -ت
 المنااصين وو ممثليو .

وورااــه التوايــ  مــن رئــي  اللجنــة وجميــ  األعضــاء الحاضــرين علــا العطــاء ومرروفــه وكــ  وراــة مــن  -ث
 وكذلك علا محضر اللجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابدة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -8
يحــدد مــدير عــا  اللــواز  العامــة األشــخاس وو الجوــات الــذين تتوــون مــنو  اللجنــة الفنيــة التــي تدــو  ودراســة 

لجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد وخـذ العروض من النواحي الفنية والمالية والدانونية وتدد  توصـياتوا المناسـبة ل
 -المعايير التالية في ااعتبار:

 ا ينرر في ول عرض غير معزز وتممين دخو  العطاء.  -أ

تدر  العـروض مـن الناحيـة الفنيـة بحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وفدـًا لمواصـفات اللـواز  المطلوبـة علـا    -ب
ر مـــن حيـــث التـــزا  المنـــااس بعرضـــه جـــدو  يعـــد لوـــذج ال ايـــة، وتخضـــ  كافـــة العـــروض لـــنف  المعـــايي

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يهخذ بعين ااعتبار كفاءة المنااس من الناحيتين المالية والفنية ومددرته علا الوفـاء بالتزامـات العطـاء   -ت
وسمعته التجارية والتسويلت التـي يدـدموا وو الخدمـة التـي يوفروـا واطـ  ال يـار وورن الصـيانة و كـذلك 

كي  وو موزع لوكي  وو تاجر، وللجنـة اسـتبعاد عـرض المنـااس الـذل ا تتـوفر فيـه كـ  وو بعـض كونه و 
 وذج المتطلبات.

 تودو الدراسة بالعرض الذل اد  ورخس األسعار ث  الذل يليه حتا تت  دراسة العروض المددمة.  -ث

باإلحالـــة علـــا مدـــد  إذا تــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي اللجنــة الفنيـــة  -ج
ورخس األسعار و من حق اللجنة الفنية ون توصي بالترسية علا ووثر من مورد للصـنف الواحـد بـالرغ  

 من اختل  األسعار.
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فــي حالــة عــد  تــوافر المتطلبــات فــي العــرض الــذل يتضــمن ورخــس األســعار تنتدــ  الدراســة إلــا العــرض  -ح
وافر فيـه المتطلبـات ل حالـة علـا ون توـين وسـباة الذل يليـه بالسـعر إلـا ون تصـ  إلـا العـرض الـذل تتـ

 استبعاد العروض األرخس بشك  واضح.

إذا تســـاوت المواصـــفات واألســـعار والشـــروط والجـــودة المطلوبـــة يفضـــ  المنـــااس الـــذل يتضـــمن عرضـــه  -خ
ميزات إضافية ث  المدد  للمنتجات المحليـة، ثـ  المنـااس المدـي  بفلسـطين بصـورة دائمـة، ثـ  مـدة التسـلي  

 األا  إذا كانت سرعة التسلي  لمصلحة الدائرة المستفيدة.
 

 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
علا المتعوـد الـذل وحيـ  عليـه العطـاء اسـتوما  إجـراءات العدـد الخـاس بدـرار اإلحالـة وتوايـ  ااتفاايـة  .3

 وما يلحدوا من ووراع ومستندات بما فيوا  ووامر الشراء(.
 من تاريخ استلمه ألمر التوريد. حسة الطلةالتوريد يلتز  المتعود ب .8

ا يجوز للمتعود ون يتناز  ألل شـخس آخـر عـن كـ  وو ول جـزء مـن العدـد دون الحصـو  علـا  إذن  .0
 خطي من لجنة العطاءات التي وحالت العطاء.

عرضـه ا يحق للمنااس وو المورد الرجوع علا لجنة العطاءات بمل خسارة وو ضرر ناشئ عـن تدـدي   .4
في حالـة إذا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـ  العـروض المددمـة إليوـا وو إذا لـ  تحـ  العطـاء علـا مدـد  واـ  

 األسعار وو إذا ول ت لجنة العطاءات دعوة العطاء في ول وات وو ول مرحلة دون ذكر األسباة.

ــًا للمواصــفات والشــروط المتفــق عليوــا والــواردة  .5 فــي اــرار اإلحالــة وكــذلك يلتــز  المــورد وتســلي  اللــواز  وفد
 العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

 
 

 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـسادسا
إذا تمخر المتعود عن توريد مـا التـز  بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العدـد يحـق لمـدير :  فرض غرامة مالية .3

( مـن ايمـة اللـواز  التـي تـمخر فـي توريـدوا %3ون يفرض غرامـة ماليـة ا تدـ  عـن   عا  دائرة اللواز  العامة
عــن كــ  وســووع تــمخير إا إذا توــين ون التــمخير فــي التوريــد نــاج  عــن اــوة اــاورة ، وفــي جميــ  األحــوا  علــا 
المتعوــد تدــدي  إشــعار خطــي وفــورل إلــا الجوــة المختصــة بــالررو  واألســباة التــي ودت إلــا التــمخير فــي 

 التوريد وو منعته من ذلك وتددي  ما يثوت ذلك.
إذا نك  المتعود عن تنفيذ التزاماته بما فيـه التزامـه بالتوريـد وو اصـر فـي  : الشراء على حساب المتعهد .8

ذلــك وو تــمخر يحــق لمــدير عــا  دائــرة اللــواز  العامــة إصــدار الدــرار بشــراء اللــواز  الملتــز  ووــا المتعوــد وــنف  
ت مـن ول مصــدر آخـر علــا حسـاة وــذا المتعوـد ونفدتــه مـ  تحميلــه فـروع األســعار الخصـائس والمواصــفا

ــدائرة المســتفيدة وو دائــرة اللــواز   والنفدــات اإلضــافية وويــة خســائر وو مصــاريف وو عطــ  وو ضــرر يلحــق بال
 العامة دون الحاجة إلا ول إنذار وا يحق للمتعود ااعتراض علا ذلك.
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: وونـا يحـق للجنـة العطـاءات التزاماتـه أو إلغـاء العقـد الم ـرم معـهاستبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل ب .0
التــي وحالــت العطــاء اتخــاذ اإلجــراءات اللزمــة بحــق المتعوــد بمــا فــي ذلــك مصــادرة ايمــة التــممين المدــد  مــن 
المتعوــد وو ول جــزء منــه بشــك  يتناســة مــ  ايمــة اللــواز  غيــر المــوردة ويعتوــر المولــ  فــي وــذج الحالــة إيــرادًا 

 خزينة العامة.لل
وفــي جميـــ  األحـــوا  يحـــق لـــدائرة اللـــواز  العامـــة تحصــي  األمـــوا  المســـتحدة لوـــا فـــي ذمـــة المنـــااس وو  .4

المورد من األموا  المستحدة لذلك المنااس وو المورد لدو الـوزارات والويئـات والمهسسـات الحكوميـة وو مـن 
 كفااتو .

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

في حا  حدوث ول خل  ينشم عن تفسير ول وند من الونود السابدة وو من ونود العدـد فيـت  حلـه وديـًا   -أ
 بالتفاوض.

يومــًا مــن وــدء مفاوضــتوما للوصــو  إلــا حــ  حــو  ول خــل  يتعلــق  03إذا لــ  يــتمكن الطرفــان خــل   -ب
الدـــوانين واألنرمـــة  بالعدـــد يحـــق ألل مـــن الطـــرفين حـــ  الخـــل  بـــاللجوء إلـــا المحكمـــة المختصـــة وتطويـــق

 المعمو  ووا في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ووذا الشمن.

 
 

 شروط متفرقة:ـ:ثامنا

ا اســتعم  المنــااس ال ــن وو التلعــة فــي معاملتــه وو ثوــت عليــه ونــه شــرع وو اــا  ونفســه وو وواســطة ذإ .3
وو علـا التواطـه معـه غيرج بطريق مباشر وو غير مباشر علا رشوة وحد مورفي وو مستخدمي السلطة 

إضـــرارًا بالمصـــلحة يل ـــي عدـــدج فـــي الحـــا  ويصـــادر التـــممين مـــ  عـــد  اإلخـــل  بحـــق الـــوزارة المطالبـــة 
بالتعويضات المترتبة علا ذلك فضًل عن شـطة اسـمه مـن وـين المنااصـين وا يسـمح لـه بالـدخو  فـي 

 لدضائية ضدج عند اااتضاء.منااصات للسلطة الوطنية الفلسطينية وذا فضًل عن اتخاذ اإلجراءات ا
إذا وفلـــ  المنـــااس وو المـــورد يحـــق للجنـــة العطـــاءات إل ـــاء التعااـــد معـــه دون اللجـــوء للدضـــاء وكـــذلك  .8

 مصادرة مول  التممين ك يراد عا  للخزينة العامة.
إذا تـوفا المنــااس وو المــورد جــاز إل ــاء العدـد  الموــر  معــه وو مــا تبدــا منـه  وتوجيــه كتــاة للورثــة يفيــد  .0

 وذلك دون الحاجة إلا استصدار حك  اضائي يدضي وذلك م  رد مول  التممين في وذج الحالة.
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 ة ـــروط الخاصـــشال
 

رفض ول مادة كاملة وو ول جزء منوا في حـا  مخالفتوـا للمواصـفات التـي  والداخلية الصحة تييحق لوزار  .1
 ت  ااتفاع عليوا.

ااستل  مختصة ومشـكلة لوـذا ال ـرض وفدـًا للمواصـفات والشـروط يت  استل  المواد الموردة من او  لجنة  .2
العامة والخاصة للتعااـد الـواردة فـي دعـوة العطـاء واـرار اإلحالـة وومـر التوريـد والعينـات المعتمـدة والتـي يـت  
جراء التجارة عليوا بالطريدة التي تحددوا الجوة المستفيدة وو لجنة ااستل  بموجة لجان فنية  فحصوا وان

شــك  لوــذا ال ــرض لمعرفــة مــدل مطابدتوــا للمواصــفات المطلوبــة ويجــة كــذلك إرفــاع الشــوادات الصــحية ت
فـي األلـف حسـة المـادة المـوردة و نـاء علـي  8-3والمخورية اللزمة من او  المورد وتهخذ العينـات ونسـبة 

 طلة من المختور عند ك  توريد.

رل المفعـو  لمـدة سـتين يومـا مـن تـاريخ إغـلع يجة علي المورد العل  بـمن مـا يددمـه مـن عـرض سـعر سـا .3
 المنااصة.

علي المورد االتزا  وتوريد المواد المتعااد عليوا في وزارة الصـحة ب ـزة وو الجوـة التـي تحـددوا الـوزارة طبدـا  .4
للشـــروط والمواصـــفات الـــواردة فـــي المنااصـــة متضـــمنا الندـــ  والتحميـــ  والتنزيـــ  ومـــا يترتـــة علـــي عمليـــات 

 فدات بال ة ما ول ت وو مصاريف علي نفدته الخاصة.التوريد من ن

ســو  يــت  ترســية وصــنا  المنااصــة بالتجزئــة علــي وســا  واــ  األســعار والمطــاوق للمواصــفات المطلوبــة  .5
مـــن إجمـــالي الوميـــة  %03ولـــوزارة الصـــحة الحـــق فـــي زيـــادة الوميـــات المتعااـــد عليوـــا وو خفضـــوا ونســـبة 

ورغوتوا في ذلك و نف  شـروط ومواصـفات ووسـعار التوريـد الـواردة فـي المتعااد عليوا لمجرد إشعار المورد 
 العدد لو  وو بعض األصنا  خل  فترة التعااد.

فــي جميــ  األحــوا  توــون عــروض األســعار بالشــيك  الجديــد وشــاملة للضــريبة المضــافة مــا لــ  يــرد نــس  .6
 خل  ذلك.

متناعــه وو عرالتــه للتوريــد بمــا يمــ  فــي حــا  مخالفــة المــورد لوــ  وو بعــض شــروط التعااــد وو فــي حــا  ا .7
بمصـــلحة وزارة الصـــحة وو يعـــرض مصـــالحوا للضـــرر يحـــق لـــوزارة الماليـــة مصـــادرة كفالـــة حســـن التنفيـــذ 
والرجــوع عليــه بــالتعويض عــن كــ  عطــ  وو ضــرر لحــق ووــا كمــا ون لوــا الحــق فــي الحصــو  علــي المــواد 

ســعر وو الشــراء بــالطرع التــي تراوــا محددــة التــي يتخلــف المــورد عــن توفيروــا مــن المــورد الــذل يليــه فــي ال
ل اء التعااد م  ودف  فروع األسعار مضافًا إليوا  مصاريف إدارية من ضمانته الونكية  %33لمصلحتوا وان

ولي  للمورد الـذل خـالف ول شـرط مـن شـروط التعااـد وو تخلـف عـن وو عراـ  عمليـات التوريـد الحـق فـي 
ترداد كفالـة حسـن التنفيـذ وو المطالبـة بفـروع األسـعار إذا تمكنـت المطالبة بمية تعويضـات وو المطالبـة باسـ

الوزارة من توفير تلك المواد بسـعر واـ  مـن سـعر المنااصـة الـذل تـ  التعااـد بموجبـه وفـي حـا  عـد  كفايـة 
 الضمانة لت طية فروع األسعار لوزارة المالية الحق في خص  ول مبال  تتبدي من مستحداته لديوا.
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 سـتون يكون الدف  المورد لداء ما اا  وتوريدج من مواد طبدًا للشـروط والمواصـفات الـواردة بالمنااصـة خـل   .8
يومـًا مــن تــاريخ تدــدي  الفـواتير واألوراع الدالــة علــي تمــا  وحســن التوريـد طبدــًا للشــروط والمواصــفات الــواردة 

 بصحيفة الشروط والمواصفات .

 عن المدة المحددة له بما يتناسة والمصلحة العامة. يحق للجنة العطاءات تمديد العطاء .9

 من تاريخ تواي  العدد. شوور 9مدة سريان العطاء  .11

 يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء. .11

 يحق للجنة العطاءات المركزية التفاوض لتخفيض األسعار. .12

 التوريد حسة الطلة . .13
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 المواصفات الفنية

 :األجبان المط وخة )الصفراء( واألجبان المط وخة القا لة للدهن )المثلثات وما شابه( -0
الجون المطووخ والجون المطووخ الداو  للدون وو المنتج ال ذائي المصن  بفر  وخل  واستحلة نوع وو ووثر 

ضافات من الجون و ضافة مواد استحلة واستخدا  معالجة حرارية ويجوز إضافة المنتجات  الحليوية والملح وان
 غذائية وخرو.

الخاصة بالصنف ومراعاة  602. يجة ون يكون المنتج موسو  وبطااة ويان حسة المواصفة الفلسطينية را  3
 سلمة الت ليف.

 . يجة ون يكون للمنتج الطع  والرائحة المميزة له.8
الفساد، وون يخلو من التعفن وو الفجوات غير . يجة ون يخلو المنتج من المواد ال ريبة وو علمات التلف وو 0

 العادية.
 . يجة ون يخلو المنتج من التزنخ.4
. يسمح و ضافة األلوان الطويعية فد  في المنتج  وناتو، ويتا كاروتين، كلوروفي ، ريووفلفين، كرك ، المستخلس 5

 الزيتي للفلف  الحلو(.
 %4لمطووخ الداو  للدون، وا تزيد نسبة ملح الطعا  عن للجون ا %0. يجة وا تزيد نسبة ملح الطعا  عن 6

 للجون المطووخ.
. يجة وا تزيد نسبة المادة الحافرة المضافة من وملح حمض السور يك و/وو وملح حمض الورو يونيك عن 3

 مل   ندي/ك  . 38.5غ /ك   من المنتج  منفردة وو متجمعة( معور عنوا كمحماض. والنيسين ا يزيد عن 0
 .%2. يجة وا تزيد نسبة الرماد عن 2
. يجة ون يكون الحد األدنا لمحتوو المادة الجافة في المنتج مرتبطًا بالحد األدنا لدون الحلية في محتوو 9

 المادة الجافة كما يلي:
الحد األدنى % لدسم الحليب في 

 المادة الجافة

الحد األدنى % للمادة الجافة في 
 األجبان المط وخة

ألدنى % للمادة الجافة في األجبان الحد ا
 المط وخة قا لة الدهن

65 50 45 

63 58 44 

55 53 44 

53 53 40 

45 42 43 

43 46 09 

05 44 09 

03 48 03 

85 43 03 
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 والممثلة في: 3. يجة ون تتوافق مواصفات المنتج النوائي الويولوجية والميكرو ية م  المواصفة الفلسطينية را  33
فرازاتوا التي تسوة ضررًا لصحة اإلنسان.و.   يجة ون يخلو المنتج من الطفيليات ووطواروا وان

فرازاتوا التي تسوة ضررًا لصحة اإلنسان.  ة. يجة ون يخلو المنتج من األحياء الدايدة الممرضة وان
 خلية /جرا  من المادة. 433×5ت. يجة وا يزيد العدد اإلجمالي للبكتيريا الووائية عن 

 .E. coliجرا  من المادة، وكذلك من بكتيريا الدولون النموذجي  85ث. يجة ون تخلو من ميكروة السالمونيل/
 خلية /جرا  من المادة. 33ج. يجة وا يزيد ستافاوري  عن 

 ح. يجة ون يخلو المنتج المعلة من الولوستريديو .
 

 :الجينة ال يضاء الطرية )الفيتا( -8
جونة الويضاء الطرية الداولة للدون. يجة ون يطاوق الجون األويض الطرل وبحد ودنا وي الالج نة الفيتا: 

الجون كام  الدس  المصنوع من الحلية ولبدرل كام  الدس  حيث يجة وا تد  نسبة الدس  في المادة الصلبة 
ليًا وو جزئيًا وزيوت ، في وذا النوع من الجون يسمح باستودا  دون اللون ك%43الولية بما فيوا ملح الطعا  عن 

 نباتية ندية.

 ون توون الجونة منتجة في مصن  مرخس مصحوبة بموراع فحس الصنف والموافدة الصحية للمستورد. .3

 .%8، ونسبة الملح للجونة اليلة الملح ا يزيد عن %36ون ا تد  نسبة الدس  في الجونة عن  .8

 غير الطويعية.ون توون الجونة جيدة الوب  وخالية من العيوة واأللوان  .0

 ون توون الجونة حديثة اإلنتاج ويت  التوريد خل  النصف األو  من تاريخ اإلنتاج. .4

 ون توون الجونة خالية من التزنيخ ومرارة الطع  وو ول طع  وو رائحة غير مرغوة فيوا. .5

 ون توون الجونة نريفة وخالية من الشوائة والمواد ال ريبة. .6

 ت التعفن غير الطويعية للنوع وو العفن وو اانتفاخ وو فجوات غير طويعية.ون توون الجونة خالية من علما .3

 ون توون للجونة رائحة ولون وطع  خاس ووا. .2

 ون تجتاز الفحوصات المعملية حسة المواصفات الفلسطينية. .9

دة ون توــون الجونــة معبــمة فــي عوــوات صــحية مــن التترابــاك وو ول مــواد ت ليــف لرغذيــة وخــرو تســتخد  لمــرة واحــ .33
 مطلية بمواد ا تتمثر بالمحالي  الملحية.

 ون توون العووات محافرة علا الخصائس الذواية للمنتج وتمن  تلوثه وو ت ير لونه. .33

 ون تعبم الجونة بعووات محكمة اإلغلع تحمي المنتج من التلوث وو التلف. .38

 . غ  853ون يكون وزن العووة الصافي  .30

 المطلوبة حسة المواصفات الفلسطينية.ون يكون وس  المنتج بالويانات  .34

 ون يكون تسلي  الومية في مخازن وزارة الصحة علا نفدة المورد واو  الساعة التاسعة صباحًا. .35

 ون يكون تسلي  الومية حسة طلة الخدمات المساندة وبسيارة خاصة بالمورد مزودة ووحدة توريد. .36
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 عليه من او  اللجنة الفنية.ون يت  إحضار عينات من او  المتددمين للصنف للحك   .33

 ون يت  تعويض الومية المستولوة في الفحس الراورل والمخورل حسة األصو . .32

 
 الج نة ال يضاء-1

 ون توون الجونة منتجة في مصن  مرخس مصحوبة بموراع الفحس الخاصة بالصنف. -

 %36ون ا تد  نسبة الدس  الحيواني في الجونة عن  -

 خالية من العيوة واأللوان ال ير طويعية.ون توون الجونة جيدة الوب  و  -

 ون توون الجونة حديثة اإلنتاج ويت  التوريد خل  وسووع من تاريخ اإلنتاج. -

 ون توون الجونة خالية من التزنيخ ومرارة الطع  وو ول طع  وو رائحة غير مرغوة فيوا. -

 ون توون الجونة نريفة وخالية من الشوائة والمواد ال ريبة. -

 جونة خالية من علمات التعفين ال ير طويعية للنوع وو العفن وو اانتفاخ وو فجوات غير طويعية.ون توون ال -

 ون توون للجونة رائحة ولون وطع  خاس ووا. -

 ون تجتاز الفحوصات المعملية حسة المواصفات الفلسطينية .  -

تخد  مـرة واحـدة مطليـة بمـواد ا ون توون الجونة معبمة في عووات صحية من البلستيك وو النايلون وو التنك تس -
 تتمثر بالمحالي  الملحية.

 ون توون العووات محافرة علا الخصائس الذواية للمنتج وتمن  تلوثه وو ت ير لونه. -

 ون تعبم الجونة بعووات محكمة اإلغلع تحمي المنتج من التلوث وو التلف. -

 .عند التسلي  نصف كيلوون يكون وزن العووة الصافي  -

 في وس  اانتاج الويانات المطلوبة حسة األصو .ون يكون  -

 ون يكون تسلي  الومية في مخازن وزارة الصحة علا نفدة المورد واو  الساعة التاسعة صباحًا. -

 ون يكون تسلي  الومية حسة طلة الخدمات المساندة وبسيارة خاصة بالمورد مزودة ووحدة توريد. -

 نف للحك  عليه من او  اللجنة الفنية.ون يت  إحضار عينات من او  المتددمين للص -

 ون يت  تعويض الومية المستولوة في الفحس الراورل والمخورل حسة األصو . -

 .م  وزارة الصحة   مدة التعاادارفاع شوادة من مصن  مرخس بالتزا  بالتوريد خل -

  
 :ل نة -0

 ون توون اللونة المصنوعة من الحلية الطازج خالية من النشا والطحين. -

 %9ون توون نسبة الدس  الحيواني  -

 ون توون اللونة خالية من المواد الملونة الصناعية. -

 ون توون اللونة خالية من كافة الوائنات الحية الدايدة الممرضة. -
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 ون تجتاز الفحوصات المعملية حسة المواصفات الفلسطينية -

 ون توون اللونة متجانسة وون تخلو من ول شوائة ومواد غريبة. -

 ن خالية من علمات التلف والفساد وو جزيئات من األوساخ.ون توو  -

 ون يكون للمنتج طع  ورائحة خاصة به خالي من علمات التخمر. -

 ون توون اللونة من مصن  مرخس ومصحوبة بموراع الفحس الخاصة بالصنف. -

 ون توون اللونة حديثة اإلنتاج وتسل  خل  وسووع من فترة الصلحية. -

 وس  اإلنتاج الويانات المطلوبة حسة األصو .ون يكون مذكور في  -

ون توون اللونة معبمة في عووات صحية مصنوعة من البلستيك وو النايلون تستعم  لمـرة واحـدة وم لفـة بصـورة  -
 محكمة ويكتة عليوا تاريخ الصلحية .

وثـه وتحـافع علـا ون توون العووات نريفة وصحية ا تهثر علـا طعـ  وو لـون وو رائحـة المنـتج وو تـهدل إلـا تل -
 الخصائس الذواية والويفية له.

توضــ  فــي صــناديق للندــ  تحميوــا مــن التلــف فــي حالــة عنــد التســلي  نضــف كيلــو ون توــون وزن العوــوة صــافي   -
 الند  .

 ون يت  إحضار عينات من او  المتددمين للحك  عليه من او  اللجنة الفنية. -

 الراورل والمختورل حسة األصو .ون يت  تعويض الومية التي تستخد  للفحس  -

 ون يكون توريد الوميات او  الساعة التاسعة صباحًا وحسة طلة الخدمات المساندة. -

 ون يكون تسلي  الومية في مخازن الصحة بسيارة خاصة مزودة ووحدة توريد وعما  علا نفدة المورد. -

 وزارة الصحة .  ارفاع شوادة من مصن  مرخس بالتزا  بالتوريد خل  مدة التعااد  م -

 
 دسم %1ل ن  -5

 ون يكون اللون منتج من حلية طازج وصحي. -

 ويا  من إنتاجه. 0ون يكون اللون حديث اإلنتاج ويت  التوريد خل   -

 ون يكون اللون متجانسًا دون فص  زائد علا شك  طبدات. -

 وساخ.ون يكون اللون خالي من علمات التلف والفساد وو وجود جزيئات من الز دة وو األ -

 ون يكون للون طع  ورائحة خاصة به ودون عفن وو طع  مرارة وو ول طع  وو رائحة غير مدوولة. -

 ون تجتاز الفحوصات المعملية حسة المواصفات الفلسطينية -

 ون يكون اللون خالي من علمات التخمر ال ير طويعية. -

 ون يكون اللون خالي من كافة الوائنات الحية الدايدة الممرضة. -

 كون اللون متجان  وون يخلو من ول شوائة ومواد غريبة.ون ي -

 ون يكون اللون من مصن  مرخس ومصحوة بموراع الفحس الخاصة بالصنف. -
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ون يكــــون معبــــم فــــي عوــــوات مصــــنوعة مــــن البلســــتيك تســــتعم  لمــــرة واحــــدة صــــحية م طــــا ب طــــاء م لــــق مــــن  -
 األلومنيو . 

و رائحة اللون وو تهدل إلا تلوثه وتحافع علـا الخصـائس ون توون العووات نريفة ا تهثر علا طع  وو لون و -
 الذواية.

 

  يض الدجاج الطازج -6

ون يكــون الوـــيض موضــوع حـــديثًا  خـــل  وســووع( مـــن دجــاج ســـلي  صـــحيًا والــذل يتميـــز بعــد  ت يـــر خصائصـــه  -
 الطويعية وو مكوناته ول  يعالج بمل من الطرع المتبعة في حفع الويض خل  التوريد.

 الدشرة نريفة غير مكسورة وو مشروخة وسليمة التووين وذات شك  عادل.ون توون  -

 ون توون خالية من النتهات والمساحات الخشنة والداذورات. -

 ون يكون ر  المح غير محدد ويعطي لونًا باوتًا وا ترور به نموات جنينية. -

 ون يكون المح ذا استدارة بسيطة تجعله محتفرًا بمكانه في مركز الويضة. -

 ن يكون خاليًا من وية كت  زالية ويكون الزا  ثاوتًا وواضحًا وتخمين الدوا .و -

 38ون توون الويضة عند كسـروا رائدـة، خاليـة مـن الـروائح ال ريبـة وذات طعـ  وزا  متجـان  ومتماسـك يعطـي  -
  .832وحدة وو ووثر عند درجة حرارة 

-بـالزا  وخـا  مـن العيـوة ويكـون معامـ  المسـح ون توون ذات مسح مستدير متجان  اللون وا يختل  اللون  -
48. 

ون يكــون الوــيض نريفــًا وو ي ســ  اوــ  التعوئــة بمــاء يحتــوو علــا مــادة مطوــرة عديمــة الرائحــة وغيــر ملونــة مثــ   -
 الولور ث  ينشف وواسطة مراوح.

 ون يفرز الويض او  تعوئته استبعاد الويض غير سلي  والمشروخ والمحتوو علا عيوة داخلية. -

 03ون يوضـ  الوـيض المصـنف فـي وطبـاع كرتونيـة معـدة خصيصــًا للوـيض وفـي وطبـاع يحتـول كـ  منوـا علــا  -
 ويضة بحيث توون النواية المحدبة إلا وسف  والنواية العريضة إلا وعلا.

 ون توون األطباع نريفة متينة ا تند  للويض وية روائح غير مرغوبة. -

 ات الفلسطينية . ون تجتاز الفحوصات المعملية حسة المواصف -

 كيلو وون ا تزيد نسبة بدايا المويدات في الويض علا الحد المسموح به. 8ون يكون وزن طوق الويض  -

 ون يكون التسلي  حسة طلة الخدمات المساندة. -

 ون يت  فحس عينات مددمة من المتددمين للصنف للحك  عليوا من او  اللجنة الفنية. -

 .نتيجة الفحس الراورل والمخورل حسة األصو ون يت  تعويض الومية المستولوة  -
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 :مرجرين عادخ -7
ون يكون بـالطع  والرائحـة المميـزين للمرجـرين ويكـون خاليـًا مـن التـزنخ ومـرارة الطعـ  وو ول طعـ  وو رائحـة غيـر  -

 مرغوة ووا.

 ون يكون المرجرين نريفًا خاليًا من الشوائة والمواد ال ريبة. -

 وويض اشدل إلا وصفر.ون يكون المرجرين لونه  -

 ون يتراوح الدوا  من ولورات دون صلة حويوي موزعة في وس  زيتي إلا اوا  ولورل ناع  ومل . -

 مل  . 3.6ون يكون را  الحموضة ا يزيد عن  -

ك   من المنتوج وكذلك ندطة اانزاع  3ملي مكافئ ووسجين و يروكسيد  5ون يكون را  الوروكسيد ا يزيد عن  -
  .422- 03وين 

 نسبة وزنية. %3.356ون توون الشوائة ال ير ذائبة ا تزيد عن  -

 نسبة وزنية. 99.5ون توون نسبة الدس  ا تد  عن  -

 .Codex9ون توون بدايا المويدات ا تزيد عن الحدود المدررة ضمن مراجعوا   -

 جرا . 833ون يكون وزن اطعة المرجرين  -

 حسة األصو .ون يكون علا وس  اإلنتاج الويانات المطلوبة  -

 ون يكون حديث اإلنتاج ويت  التسلي  خل  الثلث األو  من فترة الصلحية. -

 ون يكون معبم في عووات صحية مناسبة مصنوعة من مواد ا تهثر علا محتوياته. -

ون يكون م لـف فـي راـائق األلمنيـو  المـبطن وـورع شـمعي وو بمغلفـة وخـرو صـحية مناسـبة للمحافرـة عليـه مـن  -
 ان الرطوبة.التلوث وفدد

 ة.التاسعة ات وعلا نفدة المورد. واو  الساعون يكون التسلي  في الخدم -

 ون يت  تعويض العينات التي وخذت للفحس حسة األصو . -

 ون يت  إحضار عينات من او  المتددمين للصنف للحك  عليه من او  اللجنة الفنية. -

 

 :المارتديال )الالنشون( -2
من واحد وو ووثر من لحو  الحيوانات المختلفة السليمة الصالحة للستولك  المارتديل وو المنتج المصن 

اآلدمي مضا  إليوا الثلج، ملح الطعا ، نتريت الصوديو  وو الووتاسيو ، واد يضا  إليوا ويضًا المواد المالئة 
دخين ويضًا. ويجة والرابطة والحلية المجفف والسكريات والتواو  والووارات حسة الطلة، واد يجرو للمنتج الت

 ون تتوافر في المنتج الخصائس التالية:
 الخاصة بالصنف. 3. يجة ون يكون المنتج موسو  وبطااة ويان مطابدة للمواصفة الفلسطينية را  3
. يجة ون يخلو المنتج من األجزاء غير المموولة من الذويحة كاألر طة العضلية واألوتار وال ضاريف والورن 8

 سجة الضامة وكذلك الشعر والرين ووجزاء العرا .واألمعاء واألن
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. يجة ون توون اللحو  المستخدمة في اإلنتاج سليمة وخالية من علمات الفساد والتلف والودمات وحروع 0
 التجميد والملوثات الراورة للعين والروائح المنفرة.

 الفلسطينية الخاصة ووا. . يجة ون توون المواد الداخلة في الصناعة مطابدة للمواصفات الدياسية4
. يجة ون توون اللحو  المستخدمة في اإلنتاج متماثلة ومتجانسة وون يكون المنتج ااو  للتدطي  إلا شرائح 5

 وااحتفاظ ووذج الخاصية ودرجة حرارة ال رفة.
فات مواد . يجة ون تت  تعوئة المنتج النوائي في عووات جديدة نريفة وسليمة محكمة اإلغلع ومطابدة لمواص6

 التعوئة الخاصة باألغذية.
بحيث ا تد  نسبة الوروتين  3. يجة ون تتوافق مواصفات المنتج النوائي التركيوية م  المواصفة الفلسطينية را  3

، والملح %5، والمواد النشوية ا تزيد عن %65والرطوبة ا تزيد عن  %85، والدون ا يزيد عن %38عن 
مل /ك  ، ويجة وا تزيد جلوتاميت وحادل الصوديو  عن  385تزيد النتريت عن . ويجة وا %0ا يزيد عن 

 .جرا  علا األوثر 233جرا  إلا  433الوزن ما وين  مل /ك   كحمض جلوتاميك( 8533
 والممثلة في: 3. يجة ون تتوافق مواصفات المنتج النوائي الويولوجية والميكرو ية م  المواصفة الفلسطينية را  2

فرازاتوا التي تسوة ضررًا لصحة اإلنسان.ون يخلو المنتج  و. يجة  من الطفيليات ووطواروا وان
فرازاتوا التي تسوة ضررًا لصحة اإلنسان.يجة ون يخلو المنتج ة.   من األحياء الدايدة الممرضة وان

 خلية /جرا  من المادة. 334×3ت. يجة وا يزيد العدد اإلجمالي للبكتيريا الووائية عن 
 جرا  من المادة. 85ون تخلو من ميكروة السالمونيل/ ث. يجة

 خلية /جرا  من المادة. 338ج. يجة وا يزيد ستافاوري  عن 
 خلية /جرا  من المادة. 33ح. يجة وا يزيد كلوستريديو  مختزلة للووريت عن 

 /جرا  من المادة. 333خ. يجة وا يزيد ستر تو كوك  فيكا  عن 
 

 :للشورباالخضار المجمدة  –01
 .ك  كيلو م لف بكي  لوحدج - 
ووصنا   –ذرج  –جزر  –بطاطه مسلواة  –يحتول ك  كيلو علي وصنا  متعددة من الخضار   وزيلء  -
 .( و وخر 
 ون يكون مطاوق للمواصفات والمدايي  الفلسطينية . -
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  جدول الكميات واألسعار

 

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل

الم لغ اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

 1 كرتونة  يض 0
 8 يض طازج وزن الكرتونة   

 كجم

 1 كجم ج نة  لدية ) يضاء( 8

مط وخة جيدا وطازجة )مطابقة   
للمواصفات( على أن يكون 

 الوزن عند التسليم نصف كيلو

 1 كجم ل نة 1

ل نة مط وخة جيدا وطازجة   
 )مطابقة للمواصفات(

 1 كجم حمص مطحون  0

مطا ق للمواصفات وطازج درجة   
أولى وعليه تكت )ملصق 

بالمواصفات( على أن يكون 
 الوزن عند التسليم نصف كيلو

 1 علبة  (أكشن) ج نة صفراء 5
   

    1 عدد دسم %3ل ن  6

 1 كجم خضار مجمدة مشكلة  7
   

 0 كجم ج نة صفراء 2
   

 0 كجم لحمة مجمدة 9

+ تحديـد 0أو رقم  7رقم  رازيلي   
// 7رقـــــــم %51اللـــــــو) فـــــــاتح )

 (0رقم 51%

 0 كجم صدر دجاج 10
حسب الطلـب سـواء قطـع شـرا ح   

 (%81أو كامل )شرا ح 

 0 كجم دجاج 00
 من او)الوزن الصافي يتر   

 جم (0011 -0011)  

    السعر اإلجمالي بالشيكل

 
 .ة ون يلتز  المنااس وتددي  عيناتيج مالحظة:
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ن  شركة بصفتي ممثًل ع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ووية را  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار ونا الموا  ودناج ــــــ 
 ـــــــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      مــن شــروط عامــة  32/8332.   بــمنني اــروت وتفومــت كافــة مــا ورد ووثــائق العطــاء المطــروح راــ   3
 والمواصفات .وخاصة ومواصفات وولتز  التزاما اانونيًا وتلك الشروط 

.   كمــا ولتــز  بــمن يبدــا العــرض المدــد  منــي ســارل المفعــو  وا يجــوز لــي الرجــوع عنــه لمــدة ســتون 8
 يوما من تاريخ آخر موعد لتددي  العروض.

مــن  طلووـا يــت  وكـذلك ولتـز  وتوريــد األصـنا  المحالـة علــا بموجـة العطـاء المــذكور وعـلج والتـي.  0
التوريـد علـا ون  ووامـراسـتل  توايـ  العدـد و  مـن تـاريخ   شور وذلـكخلوالداخلية  الصحةتي وزار او  

 توون تلك األصنا  الموردة من اولي وفدًا للمواصفات والشروط المنصوس عليوا في وذا العطاء.
 ووذا إارار وتعود مني وذلك وار وولتز  بك  ما ورد به دون ول ض   وو إوراج .     
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغل المرخص :ـــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــــــــــــــــ
 
 

 
 
 


