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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 انعايت نهىاسو انعايتاإلدارة 
 جلُت انعطـاءاث املزكشيت

 0202/ 88عطاء رقى 
ـــد ة  ـغ شـخا  صـاا  لـػري لغػر ـج بـازا  شحيـة لةـالص وزارة الةـ ة ت عـا   تعلغ وزارة المالية / لجنة العصـــااا  المـخ

 للشخوط والمػاصفا  المػض ة في ـخاسة ووثائق العصاا.
ا   ا  اصاغةــاص والم ــجلة  ة فــي ىــحا العصــاا رخالعــة وزارة الماليــة / ا  ارة فعلـ  الشـــخ رســميا  وتخبــ  فــي المشــاـر

ــػازم العارــة ـ  ــارس العارــة لل ــا اليــػا رجــػار ر صــة ف ــ  ـخاســة ت ــجوام الخســمي رــغ قلــا ال ةــػل  ل ــا  ال اــ ل قوت
 .( شيلا بيخ ر غخ ة تػر  إل  اد نة وزارة المالية300المػاصفا  ووثائق العصاا رقابا  فع رحلغ )

آاخ رػ ج لقحػل  خوض األسعار رالطخف المخغػم في صنجوق العصااا  را  ارة العارـة اللـػازم  وزارة الماليـة فـي بــدة 
م وتفـــغص المطـــار ر ر ثـــػر رم لـــي  27/09/2021المػافـــق  اصثنـــيغيـــػم  صـــ اارـــغ ال ا يـــة  شـــخ ىـــػ ال ـــا ة 

 المغناتةيغ في نفذ الدران والملان .
 

 املزكشيتجلُت انعطاءاث 
 يالحظت:ـ

 . قلخة ا   ن في الة ف  ل  رغ يخسػ  ليو العصاا.2
( قو سـنج  فـع قو بنـظ اصنغـا  . يج  إرفاق ـفالة بنكية قو شيظ بنكي صا ر غ رغ )الحنظ الـػشني ا سـ ري0

ث ثة رغ إلمالي العصاا " ـغأريغ  اػل " ساري المفعػل لمجة  وصر   1000رمحلغرعغمج صا ر رغ بنظ الحخ ج 
 قشيخ.

 . تقجم األسعار رالشيلا وتشما لميع قنػاع الخسػم والثخائ .3
 . لجنة العصااا  بيخ رلدرة رقحػل قتا األسعار.8
 . ا  ارة العارة للػازم بيخ ر ئػلة  غ قي رحلغ نقجي يخفق رع العصاا.5
 2598967679: لػال رتعر . للمخالعة واصسغف ا6
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 انشزوط انعايت 
 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض يٍ قبم املتُاقصني:ـ

يعج المناتز  خضو وقسعاره  ل  الججاول والنما   والػثائق المخفقة بج ػة العصـاا رعـج قن يقـخق ىـحه الػثـائق و ـغفيع لميـع رـا  .1
ضـمغ العـخض ـارلـة  لـ  قن يغ مـا ـافـة النغـائت المغخت ـة  لـ   ـجم ور  فييا و خغع و ػتع ـافة وثائق   ػة العصاا و قـجريا 

 قيارو رالغجتيق واصسغكمال رةػرة ص ي ة.
تكغ  قسعار العصاا رالشيلا  ل  قن يشما ال عخ رسػم الجمارك والثخ  ة المثافة وقلػر الغ ـد ع والغلليـر ورةـار ر النقـا  .2

  ر األاخى.والغ ميا والغند ا والغأريغ ولميع الخسػم والمةار 
يعــج المنــاتز  خضــو رصحػ ــا  قو رلغػبــا  رــال حخ األزرق قو األســػ  فقــ  و  طــخ الم ــػ قو الغعــجيا قو الشــص  قو ا ضــافة فــي  .3

ا تة يص رغ ىحا القحيا يػضع  ليو اصيغ رغػاز يغ رال حخ األ مخ و عـا  ـغارـة الةـػاا رـال حخ األزرق قو األسـػ   العخض ـو
 لخى الغةػ  .و ػتع رجان و رغ تحا رغ ق

يقجم المناتز  خضو رخفقا  رـو الػثـائق المصلػبـة رـع تـأريغ  اـػل العصـاا فـي رللـف رللـق رب لـام و لغـ   ليـو  صـاا تػر ـج  .4
حلظ اسمو و نػانو رالكارـا ورتـع اليـاتف والفـارذ ورتـع صـنجوق الحخ ـج الخاصـيغ رـو  84/2021بازا  شحية للمناتةة رتع  ـو
قة رالعصـاا و ليو تحليـــغ ا  ارة العارـة للـػازم / وزارة الماليـة اصيـا  رـأي تلييـخ قو تعـجيا فـي  نػانـو لغخسا إليو الملات ا  المغعل

 و ليو قن يلغ  قيثا  اسع الجائخة الغي شخ ت العصاا و نػانيا وبخ ف  لظ ي ق للجنة العصااا  قن تيما العخض المقجم رنو.
المخةــز ليــحا اللــخض لــجى ا  ارة العارــة للــػازم تحــا انغيــاا المــجة  يــػ ع العــخض رــغ تحــا المنــاتز فــي صــنجوق العصــااا  .5

ا  خض ص يػ ع  في صنجوق العصااا  تحا آاخ رػ ج لغقجيع العخوض ص   .ينطخ فيو و عا  إل  رةجره رللقا  الم ج ة لحلظ ـو
يغ يػرا رغ تار خ آاخ رػ ج لغقجيع يلغدم المناتز رأن ي ق  العخض المقجم رنو نافح المفعػل وص يجػز لو الخلػع  نو لمجة سغ .6

 العخوض.
د ــة ي ــق لــػزارة الماليــة انيــاا الغعاتــج قو إ ــا ة 15ســعار قر ــخ رــغ فـي  ــال انخفــاض األ .7 % وفــق تقــجيخ لجنـة العصــااا  المـخ

 .النطخ في األسعار
 ثاَيًا: انشهاداث واملستُذاث انزمسيت املطهىبت:ـ

 يخفق المناتز رع  خضو ) ااصة إ ا ـان يشارك ألول رخة ( الشيا ا  والػثائق المصلػبة رنو وىي  ل  الن ػ الغالي:  .2
 .ة حلظ ال يخة الحاتية للشـخ  صػرة رةجتة  غ شيا ة رداولة المينة ـو
 .ة  ال جا الغجاري قو الةنا ي للشـخ

  المثافة.شيا ة الػ شخف رغ  ائخة ضخ  ة الجاا وضخ  ة القيمة 

ـحلظ  .0  ل  المناتز قن يخفق رعخضو الن خة األصلية رغ قية ـغالػلا  قو نشخا  قو رعلػرا  فنية تعخف رـاللػازم المعخوضـة ـو
يقجم رع  خضو العينا  المصلػبة في   ػة العصاا وإ ا ـانت تلظ العينا  بيخ تابلة للنقا فعليو قن ي ـج  رلانيـا والػتـت الـحي 

 يلػن للجنة العصااا   جم النطخ رالعخض. يملغ رؤ غيا فيو وإص

 ي ق للمناتز قن يثير قية وثائق قو رعلػرا  يخب  ربضافغيا و خى قنيا ضخور ة  لغػضيص  خضو. .3

 تأييُاث وضًاَاث انعطاء : ثانثًا:
اصتةــاص   يلغــدم المنــاتز قن يخفــق رعخضــو ســنج  فــع رعغمــج صــا ر رــغ بنــظ الحخ ــج الغــارع لــػزارة :تــأريغ الــجاػل فــي العصــاا .2

وتكنػلػليا المعلػرا  قو  ل  شلا ـفالة قو شيظ بنكي صا ر رغ بنظ يغعارا رع ال لصة الفل صينية في بـدة )الحنـظ الـػشني 
 لـ   خض بيخ رعـدز بغـأريغ  اـػل العصـاا" ـغأريغ  اػل " وص ينطخ في قي   وصر  2222 ( رمحلغقو بنظ اصنغا  ا س ري

رـغ تـار خ آاـخ  شـيخ غقن تعا  تأرينا  الجاػل في العصاا إل  رقجرييا رغ المناتةيغ الحي لع ي ال  لييع العصاا رعـج رـجة 
 .رػ ج لغقجيع العخوض
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: يلغـدم المغنـاتز الفـائد رالعصـاا قو رـأي لـدا رـغ بنـػ ه بغقـجيع تـأريغ   ـغ الغنفيـح للعصـاا الم ـال  ليـو تأريغ   ـغ الغنفيـح .0
و لظ  ل  شلا سنج  فع رعغمج صا ر رغ بنـظ الحخ ـج   ـ  األصـػل قو  لـ  شـلا ـفالـة قو  % رغ المالي العصاا22ن  ة 

يـػم رـغ  25اـ ل  (قو بنـظ اصنغـا  شيظ بنكي صا ر رغ بنظ يغعارا رع ال لصة الفل صينية في بدة )الحنظ الػشني ا س ري
 .ة العارة للػازم  ل  قن يلػن ساري المفعػل رجة سخ ان العقجتار خ تحليلو رقخار إ الة العصاا  ليو رغ تحا ا  ار 

 : فتح انعطاءاث وتقييًها:رابعاً 
يـج ػ رـجيخ  ـام اللـػازم العارـة لجنـة فـغص رطـار ر العصـاا وتقـػم ىـحه اللجنـة رفـغص العصـااا  ر ثـػر  :لجنة فـغص المطـار ر -2

 -العصاا رعج اتخا  ا لخااا  الغالية:المناتةيغ قو رم لييع في الدران والملان الم ج يغ في   ػة 
ــا  صــاا يفــغص رطخوفــو يثــع رئـيذ اللجنــة  ليــو و لــ  رطخوفــو رتمــا   -أ إث ـا   ــج  المطــار ر فــي ر ثــخ فــغص المطـار ر ـو

 ر ل     ل  ىيئة ـ خ ا غيا ي ر صو رتع العصاا ورقارو  ج  العصااا  الػار ة.

 تخقيع األوراق المخفقة رع العصاا وإث ا   ج ىا.  -ب

 تخااة اسع رقجم العصاا واألسعار وقيمة الغأريغ اصبغجائي المقجم رغ ـا رناتز و لظ ر ثػر المناتةيغ قو رم لييع.  -ت

حلظ  لـ  ر ثـخ ال -ث ا ورتة رغ قوراتو ـو لجنـة الغػقيع رغ رئيذ اللجنة ولميع األ ثاا ال اضخ غ  ل  العصاا ورطخوفو ـو
 رعج تجو غ ـافة الخصػا  ال ارقة.

ي ج  رجيخ  ام اللػازم العارة األشخاص قو الجيـا  الـحيغ تغكـػن رـنيع اللجنـة الفنيـة الغـي تقـػم  :لجنة  راسة وتقييع العخوض -0
د ة رعـ ج قاـح المعـاييخ الغاليـة بجراسة العخوض رغ النػا ي الفنية والمالية والقانػنية وتقجم تػصياتيا المناس ة للجنة العصااا  المـخ

 -في اص غ ار:
 ص ينطخ في قي  خض بيخ رعدز بغأريغ  اػل العصاا.  - أ

تجرس العخوض رغ النا ية الفنية ر يث ت ج  المعاييخ الفنية وفقا  لمػاصـفا  اللـػازم المصلػبـة  لـ  لـجول يعـج ليـحه اللايـة     - ب
 عخضو رمػاصفا  وشخوط   ػة العصاا.وتخثع ـافة العخوض لنفذ المعاييخ رغ  يث الغدام المناتز ر

يؤاــح رعــيغ اص غ ــار ـفــااة المنــاتز رــغ النــا يغيغ الماليــة والفنيــة ورقجرتــو  لــ  الػفــاا رالغدارــا  العصــاا وســمعغو الغجار ــة   - ث
يــا قو تــالخ   يــا قو رــػزع لـػ والغ ــيي   الغــي يقــجريا قو الخجرــة الغــي يػفخىــا وتصــع الايــار وورش الةــيانة و ـــحلظ ـػنــو ـو

 ص تغػفخ فيو ـا قو رعس ىحه المغصل ا . وللجنة اسغ عا   خض المناتز الحي

 تحجق الجراسة رالعخض الحي تجم قراز األسعار ثع الحي يليو  غ  تغع  راسة العخوض المقجرة.  - ث

إ ا تػافخ  في العخض ـافة الشخوط والمػاصفا  والجػ ة تػصي اللجنـة الفنيـة را  الـة  لـ  رقـجم قراـز األسـعار و رـغ  ـق  - ج
 رالغخسية  ل  قر خ رغ رػر  للةنف الػا ج رالخبع رغ ااغ ف األسعار.اللجنة الفنية قن تػصي 

في  الة  جم تػافخ المغصل ا  في العخض الحي يغثـمغ قراـز األسـعار تنغقـا الجراسـة إلـ  العـخض الـحي يليـو رال ـعخ إلـ  قن  - ح
 ألراز رشلا واضص.تةا إل  العخض الحي تغػافخ فيو المغصل ا  لإل الة  ل  قن تحيغ قس اا اسغ عا  العخوض ا

إ ا ت ــاو  المػاصــفا  واألســعار والشــخوط والجــػ ة المصلػبــة يفثــا المنــاتز الــحي يغثــمغ  خضــو ريــدا  إضــافية ثــع المقــجم  - خ
للمنغجا  الم لية  ثع المناتز المقيع رفل صيغ رةػرة  ائمة  ثـع رـجة الغ ـليع األتـا إ ا ـانـت سـخ ة الغ ـليع لمةـل ة الـجائخة 

 الم غفيجة.

 :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـ خايساً 
 ل  المغعيج الحي ق يا  ليـو العصـاا اسـغكمال إلـخااا  العقـج الخـاص رقـخار ا  الـة وتػقيـع اصتفاقيـة ورـا يل قيـا رـغ قوراق  .2

 ور غنجا  رما فييا )قوارخ الشخاا(.
 .    الصل  يلغدم المغعيج رالغػر ج رغ تار خ اسغ رو ألرخ الغػر ج .0

للمغعيج قن يغنازل ألي شخز آاخ  غ ـا قو قي لدا رغ العقج  ون ال ةػل  ل   إ ن اصي رـغ لجنـة العصـااا  ص يجػز  .3
 الغي ق الت العصاا.
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ص ي ق للمناتز قو المػر  الخلػع  ل  لجنة العصااا  رأي ا ارة قو ضخر ناشئ  غ تقـجيع  خضـو فـي  الـة إ ا رـا رفثـت  .8
يا قو إ ا لع ت ا العصاا  ل  رقجم قتـا األسـعار قو إ ا قللـت لجنـة العصـااا    ـػة العصـاا لجنة العصااا  ـا العخوض المقجرة إلي

 في قي وتت قو قي رخ لة  ون  ـخ األس اا.

ـحلظ العينـا  المعغمـجة والمـحـػرة  .5 يلغدم المػر  بغ ليع اللػازم وفقا  للمػاصفا  والشخوط المغفق  لييا والػار ة في تخار ا  الة ـو
 فيو.

 :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتُفيذ أو عذو قيايه به:ـسادساً 
إ ا تأاخ المغعيج  غ تػر ج را الغدم رو في المػ ج الم ـج  فـي العقـج ي ـق لمـجيخ  ـام  ائـخة اللـػازم العارـة  :فخض بخارة رالية .2

في تػر جىا  غ ـا قسـحػع تـأايخ إص إ ا تحـيغ قن الغـأايخ فـي %( رغ قيمة اللػازم الغي تأاخ 2قن يفخض بخارة رالية ص تقا  غ )
الغػر ج نالع  غ تػة تاىخة   وفي لميع األ ػال  ل  المغعيج تقجيع إشعار اصـي وفـػري إلـ  الجيـة المخغةـة رـالطخوف واألسـ اا 

 الغي ق   إل  الغأايخ في الغػر ج قو رنعغو رغ  لظ وتقجيع را ي حت  لظ.
إ ا نكا المغعيج  غ تنفيح الغداراتو رما فيو الغدارو رالغػر ج قو تةخ في  لظ قو تأاخ ي ـق لمـجيخ : مغعيجالشخاا  ل    اا ال .0

 ام  ائخة اللػازم العارـة إصـجار القـخار رشـخاا اللـػازم الملغـدم بيـا المغعيـج بـنفذ الخةـائز والمػاصـفا  رـغ قي رةـجر آاـخ  لـ  
سعار والنفقا  ا ضافية وقية ا ائخ قو رةـار ر قو  صـا قو ضـخر يل ـق رالـجائخة   اا ىحا المغعيج ونفقغو رع ت ميلو فخوق األ

 الم غفيجة قو  ائخة اللػازم العارة  ون ال الة إل  قي إنحار وص ي ق للمغعيج اص غخاض  ل   لظ.
غـي ق الـت العصـاا اتخـا  وىنـا ي ـق للجنـة العصـااا  ال :اسغ عا   خض المػر  الحي يخا رالغداراتـو قو إللـاا العقـج المحـخم رعـو .3

ا لخااا  ال زرة ر ق المغعيـج رمـا فـي  لـظ رةـا رة قيمـة الغـأريغ المقـجم رـغ المغعيـج قو قي لـدا رنـو رشـلا يغناسـ  رـع قيمـة 
 اللػازم بيخ المػر ة و عغحخ المحلغ في ىحه ال الة إيخا ا  للخد نة العارة.

األرػال الم غ قة ليا في  رة المناتز قو المػر  رـغ األرـػال الم ـغ قة وفي لميع األ ػال ي ق لجائخة اللػازم العارة ت ةيا  .8
 لحلظ المناتز قو المػر  لجى الػزارا  والييئا  والمؤس ا  ال لػرية قو رغ ـفاصتيع.

 -: حم اخلالفاث:سابعاً 
 و يا  رالغفاوض.في  ال  جوث قي ا ف ينشأ  غ تف يخ قي بنج رغ الحنػ  ال ارقة قو رغ بنػ  العقج فيغع  لو  -أ

يػرا  رغ بجا رفاوضغيما للػصػل إل   ا  ػل قي ا ف يغعلق رالعقج ي ق ألي رغ الصـخفيغ  32إ ا لع يغملغ الصخفان ا ل  -ب
 ا الخ ف راللجػا إل  الم لمة المخغةة وتصحيق القـػانيغ واألنطمـة المعمـػل بيـا فـي رنـاشق ال ـلصة الػشنيـة الفل ـصينية بيـحا 

 الشأن.
 شزوط يتفزقت:ـ: ثايُاً 

إ ا اسغعما المناتز اللر قو الغ    في رعارلغو قو ثحت  ليـو قنـو شـخع قو تـام بنف ـو قو بػاسـصة بيـخه رصخ ـق ر اشـخ قو  .2
بيــخ ر اشــخ  لــ  رشــػة ق ــج رــػضفي قو ر ــغخجري ال ــلصة قو  لــ  الغػاشــؤ رعــو إضــخارا  رالمةــل ة يللــي  قــجه فــي ال ــال 

 ــق الــػزارة المصال ــة رالغعػ ثــا  المغخت ــة  لــ   لــظ فثــ    ــغ شــص  اســمو رــغ بــيغ و ةــا ر الغــأريغ رــع  ــجم ا اــ ل ر
المناتةيغ وص ي مص لو رالـجاػل فـي رناتةـا  لل ـلصة الػشنيـة الفل ـصينية ىـحا فثـ    ـغ اتخـا  ا لـخااا  القثـائية ضـجه 

  نج اصتغثاا.
ـحلظ رةـا رة رحلـغ الغـأريغ ــبيخا  إ ا قفلذ المناتز قو المػر  ي ق للجنة العصااا  إللاا الغعاتج  .0 رعو  ون اللجػا للقثـاا ـو

  ام للخد نة العارة.
إ ا تػف  المناتز قو المػر  لاز إللاا العقج  المحخم رعو قو رـا ت قـ  رنـو  بغػليـو ـغـاا للػرثـة يفيـج بـحلظ  ون ال الـة إلـ   .3

 اسغةجار  لع تثائي يقثي بحلظ رع ر  رحلغ الغأريغ في ىحه ال الة.
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 انشـــزوط اخلاصـــت 
 يج   ل  المػر  إ ثار شيا ة المنشأ للمػا  الغي تغصل   لظ.  .2
 ي ق لػزارة الة ة رفس قي را ة ـارلة قو قي لدا رنيا في  ال رخالفغيا للمػاصفا  الغي تع اصتفاق  لييا. .0

للمػاصــفا  والشــخوط العارــة يــغع اســغ م المــػا  المــػر ة رــغ تحــا لجنــة اســغ م رخغةــة ورشــللة ليــحا اللــخض وفقــا   .3
والخاصــة للغعاتــج الــػار ة فــي   ــػة العصــاا وتــخار ا  الــة وقرــخ الغػر ــج والعينــا  المعغمــجة والغــي يــغع ف ةــيا وإلــخاا 
الغجارا  لييا رالصخ قة الغي ت ج ىا الجية الم غفيجة قو لجنة اصسغ م رمػل  لجان فنية تشلا ليحا اللـخض لمعخفـة 

تؤاـح لمخحخ ـة ال زرـة رـغ تحـا المـػر  و اصفا  المصلػبـة و جـ  ــحلظ إرفـاق الشـيا ا  الةـ ية وارجى رصارقغيا للمػ 
 بناا   ل  شل  رغ المخغحخ  نج ـا تػر ج .في األلف     الما ة المػر ة و  0-2العينا  بن  ة 

 ب ق المناتةة.يج   ل  المػر  العلع رأن را يقجرو رغ  خض سعخ ساري المفعػل لمجة سغػن يػرا  رغ تار خ إ .8

 ل  المػر  اصلغدام بغػر ج المػا  المغعاتج  لييا في الخجرا  الم انجة بػزارة الة ة رلدة قو الجية الغي ت ـج ىا الـػزارة  .5
ش قا  للشخوط والمػاصفا  الـػار ة فـي المناتةـة رغثـمنا النقـا والغ ميـا والغند ـا ورـا يغختـ   لـ   مليـا  الغػر ـج رـغ 

 ت قو رةار ر  ل  نفقغو الخاصة.نفقا  راللة را بلل
سػف يغع تخسية قصناف المناتةة  لـ  قسـاس قتـا األسـعار والمصـابق للمػاصـفا  المصلػبـة ولـػزارة الةـ ة ال ـق فـي  .6

% رـغ إلمـالي الكميـة المغعاتـج  لييـا لمجـخ  إشـعار المـػر  بخبحغيـا 05ز ا ة الكميا  المغعاتج  لييا قو افثيا بن  ة 
 رػاصفا  وقسعار الغػر ج الػار ة في العقج لكا قو رعس األصناف ا ل فغخة الغعاتج .في  لظ وبنفذ شخوط و 

 في لميع األ ػال تكػن  خوض األسعار رالشيلا الججيج وشارلة للثخ  ة المثافة را لع يخ  نز ا ف  لظ. .7
مـا يمـذ رمةـل ة وزارة في  ـال رخالفـة المـػر  لكـا قو رعـس شـخوط الغعاتـج قو فـي  ـال ارغنا ـو قو  ختلغـو للغػر ـج ر .8

الة ة قو يعـخض رةـال يا للثـخر ي ـق لـػزارة الماليـة رةـا رة ـفالـة   ـغ الغنفيـح والخلـػع  ليـو رـالغعػ س  ـغ ــا 
 صا قو ضخر ل ق بيا ـما قن ليـا ال ـق فـي ال ةـػل  لـ  المـػا  الغـي يغخلـف المـػر   ـغ تػفيخىـا رـغ المـػر  الـحي 

تخاىـا ر ققـة لمةـل غيا وإللـاا الغعاتـج رعـو و فـع فـخوق األسـعار رثـافا  إلييـا يليو في ال ـعخ قو الشـخاا رـالصخق الغـي 
% رةــار ر إ ار ــة رــغ ضــمانغو الحنكيــة ولــيذ للمــػر  الــحي اــالف قي شــخط رــغ شــخوط الغعاتــج قو تخلــف  ــغ قو 22

و المصال ـة رفـخوق  ختا  مليا  الغػر ج ال ـق فـي المصال ـة رأيـة تعػ ثـا  قو المصال ـة راسـغخ ا  ـفالـة   ـغ الغنفيـح ق
األسعار إ ا تملنت الػزارة رغ تػفيخ تلـظ المـػا  ر ـعخ اتـا رـغ سـعخ المناتةـة الـحي تـع الغعاتـج رمػل ـو وفـ   ـال  ـجم 

 رفاية الثمانة لغلصية فخوق األسعار لػزارة المالية ال ق في اةع قي ر الغ تغ ق  رغ ر غ قاتو لجييا.
رـغ رـػا  ش قـا  للشـخوط والمػاصـفا  الـػار ة رالمناتةـة اـ ل سـغيغ يػرـا  رـغ يلػن الـجفع للمـػر  لقـاا رـا تـام بغػر ـجه  .9

ــار خ  ــجيعت ــػار ة رةــ يفة الشــخوط  تق ــا للشــخوط والمػاصــفا  ال ــج ش ق ــ  تمــام و  ــغ الغػر  ــة  ل الفــػاتيخ واألوراق الجال
 والمػاصفا . 

 ا قي قس اا را  ام  لظ لجنة العصااا  بيخ رلدرة رأراز  خوض األسعار قو قي  خض سعخ قاخ و ون إبجا .22
 
 
 
 



 

 

 جذول انكًياث واألسعار 
 

 يالحظاث املبهغ اإلمجايل بانشيكم سعز انىحذة بانشيكم انكًيت انىحذة اسى انصُف انزقى

    Kg 10,000 َيرتوس 2

    Kg 1,000 غاس ثاَي أكسيذ انكزبىٌ 0

    Liter 1,000 َيرتوجني سائم 3

    Kg 100 غاس أثهني أوكسيذ 8

    18 كىب َيرتوجني جاف 5

  انسعز اإلمجايل بانشيكم

 
 :يالحظت

 .نهفحص عُذ انتىريذ انعيُاث ختضع -



 

 

                          

 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو


ــ بصفتي ممثاًل عن  شركة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىهية رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا المهقع أدناه ـ 
 ــــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن شــرمم عامــة م ا ــة  51/0202 ا مرد بهثــا ا الاءــام المءــرم  رقــم.   بــنن ي قــرأف متفيمــ  كا ــة مــ1
 ممها فاف مألتزم التزاما قانهنيًا بتمك الشرمم مالمها فاف .

.   كمـا ألتـزم بـنن ى اـع الاـرق الماـ م م ـي مـارل المفاــهل ما رجـه  لـي الر ـهو ع ـو لمـ   مـتهن ىهمـا مــن 0
 تاريخ آ ر مهع  لتا رم الارمق.

مــن قبــ      طمبيــا ىــتم ب الاءــام المــككهر أعــاله مالتــيمكــكلك ألتــزم بتهريــ  اا ــ اة المحالــة عمــع بمه ــ.  3
التهريــ  عمــع أن تتــهن تمــك اا ــ اة  أمامــرامــتالم تهقيــع الااــ  م  مــن تــاريخ  ــالل شــير م لــك م ار  الصــحة

 المهرد  من قبمي م اًا لممها فاف مالشرمم الم صهص عمييا  ي ىكا الاءام.
 ما مرد بو دمن أل ضغط أم إكراه . مىكا إقرار متاي  م ي بكلك أقر مألتزم بك      

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـع المنــاتــز :ـــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتع المشغلا المخاز :ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ـــــــــــــــــــالعـنـــػان 
 رتع لػال :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتـع الياتـف :ــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتـع الفارذ : ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغار ـــخ :ـــــــــــــــــ
                          

 
 
 


