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 دونت فهسطني

 

 وزارة ادلانيت
 

 اإلدارة انعايت نهىازو انعايت
 جلنت انعطاءاث ادلركسيت

 
 

 0204/  41 رقى يساودة
 

  يف يرفأ انصيادينبسطت وكشك  35يساحاث نعًم تأجري
 يف ييناء غسة انبحري
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 فهسطنيدونت 

 وزارة ادلانيت
 اإلدارة انعايت نهىازو انعايت

 جلنت انعطاءاث ادلركسيت
 0204/ 41رقى  يساودة

 
 بدظة وكذػ في مرفأ الرياديؽ 35مداحات لعسل تأجير بالغرف السختؾم مزاودة طــرح عؽ تعلؽ وزارة السالية      

 تبعًا للذروط السؾضحة في كراسة السزاودة. في ميشاء غزة البحري 
ذات االختراص وترغب في السذاركة في ىذا العظاء مراجعة وزارة السالية / اإلدارة العامة أو األفراد فعلى الذركات 
خالل أوقات الدوام الرسسي مؽ أجل الحرؾل على كراسة السؾاصفات تل اليؾا بجؾار محظة فارس للؾازم العامةـ 

 مدتردة تؾرد إلى خزيشة وزارة السالية.( شيكل غير 422ووثائق العظاء مقابل دفع مبلغ )
وزارة السالية في غـزة  -العامةؾازم لل العامة باإلدارة آخر مؾعد لقبؾل عروض األسعار بالغرف السختؾم في صشدوق العظاءات

يؽ في نفس تفتح السغاريف بحزؾر مسثلي السزاودو  0204.20. 41 السؾافق االثشيؽ يؾم الداعة الحادية عذر صباحًا مؽ
 السكان والزمان.

 جلنت انعطاءاث ادلركسيت
 

 - يالحظت:
 .السزادأجرة اإلعالن في الرحف على مؽ يرسؾ عليو  .4
ػ بشكــي أو كفالــة بشكيــة مــؽ البشــػ أو شــي دوالر( 522لــغ )بالبريــد بس صــادر مــؽ بشــػســشد دفــع  يجــب إرفــاق .0

 ( دوالر لسـؽ يتقـدم ألرثـر مـؽ مدـاحة4222لسؽ يتقـدم لسدـاحة واحـدة و) اإلنتاجبشػ  أو اإلسالميالؾطشي 
 يؾمًا مدتردة لسؽ ال يرسؾ عليو السزاد. 02ساري السفعؾل لسدة 

 .وتذسل جسيع أنؾاع الرسؾم والزرائب بالذيكلتقدم األسعار  .3

 لجشة العظاءات السركزية غير ملزمة بقبؾل أعلى االسعار .1
 www.mof.gov.psاالطالع على الكراسة مراجعة مؾقع وزارة السالية  .5
   2500015150 رقؼ : جؾالللسراجعة واالستفدار  .1
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 انشروط انعايت 
 :ـوتقديى انعروض ين قبم ادلساودين أوالً: إعداد

بعـد أن يقـرأ ىـذه الؾثـائق ويـتفيؼ جسيـع مـا  والؾثائق السرفقـة بـدعؾة السـزاودةعرضو وأسعاره على الجداول والشساذج  السزاوديعد  .4
ويقدميا ضسؽ العرض كاملة على أن يتحسـل كافـة الشتـائل السترتبـة علـى عـدم  ختؼ ويؾقع كافة وثائق دعؾة السزاودةورد فييا وي

 قيامو بالتدقيق واالستكسال برؾرة صحيحة.

 جسيع الرسؾم والسراريف األخرى.على أن يذسل الدعر  بالذيكل السزاودةأسعار  يلتزم السزاود بكتابة .0

عرضــو مظبؾعــًا أو مكتؾبــًا بــالحبر األزرق أو األســؾد فقــو ويحغــر السحــؾ أو التعــديل أو الذــظب أو اإلضــافة فــي  الســزاوديعــد  .3
ويعاد كتابة الرـؾاب بـالحبر األزرق أو األسـؾد  رالعرض وكل ترحيح مؽ ىذا القبيل يؾضع عليو خظيؽ متؾازييؽ بالحبر األحس

 بجانبو مؽ قبل مؽ أجرى الترؾيب. ويؾقع

مداحات  تأجيرمزاودة في مغلف مغلق بإحكام ويكتب عليو  السزاودةعرضو مرفقًا بو الؾثائق السظلؾبة مع تأميؽ دخؾل  السزاوديقدم 
وكذلػ اسسو وعشؾانو بالكامل ورقؼ الياتف والفارس  41/0204 رقؼ في ميشاء غزة البحري  بدظة وكذػ في مرفأ الرياديؽ 35 لعسل

وعليو تبليــغ اإلدارة العامة للؾازم / وزارة السالية خظيًا بأي  السزاودةورقؼ صشدوق البريد الخاصيؽ بو لترسل إليو السكاتبات الستعلقة 
ؾانيا وبخالف ذلػ يحق للجشة العظاءات أن تيسل وعش السزاودةتغيير أو تعديل في عشؾانو وعليو أن يكتب أيزًا اسؼ الدائرة التي طرحت 

 العرض السقدم مشو.

في صشدوق العظاءات السخرص ليذا الغرض لدى اإلدارة العامة للؾازم قبل انتياء السدة السحـددة  السزاوديؾدع العرض مؽ قبل  .1
 . اءات قبل آخر مؾعد لتقديؼ العروضلذلػ وكل عرض ال يؾدع  في صشدوق العظ

مـؽ تـاريآ آخـر مؾعـد لتقـديؼ  يـؾم 12بأن يبقى العرض السقدم مشو نافـذ السفعـؾل وال يجـؾز لـو الرجـؾع عشـو لسـدة  دالسزاو يلتزم  .5
 العروض.

 
 :ادلساودةتأييناث وضًاناث  ًا:ثاني

كفالـة أو شـيػ بشكـي صـادر  أوأن يرفق بعرضو سشد دفع معتسد صادر مؽ بشـػ البريـد  يلتزم السزاود :السزاودةتأميؽ الدخؾل في  .4
( 4222لسـؽ يتقـدم لسدـاحة واحـدة و ) " كتـأميؽ دخـؾل "  دوالر (522) بسبلـغ (اإلنتـاجأو بشـػ  اإلسـالمي)البشـػ الـؾطشي مؽ 

ل فـي ، علـى أن تعـاد تأميشـات الـدخؾعرض غير معزز بتأميؽ دخؾل السزاد وال يشغر في أيدوالر لسؽ يتقدم ألرثر مؽ مداحة 
 .مؽ تاريآ آخر مؾعد لتقديؼ العروض يؽبعد مدة شير  مقدمييا مؽ السزاوديؽ الذي لؼ يحال علييؼ السزادالسزاد إلى 

 
 وتقييًها: ًا: فتح ادلساودةثانث
ي دعـؾة السـزاد وتقـؾم فـبفـتح السـزاودة فـي الزمـان والسكـان السحـدديؽ  لجشـة العظـاءات السركزيـة تقـؾم  -لجشة فـتح السغـاريف: أواًل:

 -اتخاذ اإلجراءات التالية:ب اللجشة 
ىيئــة كدــر رقســًا مدلدــاًل علــى  اريفغــو يزــع رئــيس اللجشــة علــى السإثبــات عــدد السغــاريف فــي محزــر فــتح السغــاريف  - أ

 الؾاردة. السزاوداتومقامو عدد  اعتيادي بدظو رقؼ السزاودة

 . مزاودواألسعار وقيسة التأميؽ االبتدائي السقدم مؽ كل  السزاداسؼ مقدم تدجيل  - ب

ومغروفــو وكــل ورقــة مــؽ أوراقــو وكــذلػ علــى محزــر الســزاودة التؾقيــع مــؽ رئــيس اللجشــة وجسيــع األعزــاء الحاضــريؽ علــى  - ت
 اللجشة بعد تدويؽ كافة الخظؾات الدابقة.
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 -جلنت دراست وتقييى انعروض: ًا :رابع
 السقدمة وفقًا لسا يلي: العروض بدراسة  لجشة تظؾير وتشغيؼ السيشاءتقؾم 

 السزاد.ز بتأميؽ دخؾل في أي عرض غير معز ال يشغر  - أ

 للتأرد مؽ مدي التزام السزاود بعرضو بسؾاصفات وشروط دعؾة السزاد.تدرس العروض    - ب

 العروض السدتؾفاة لجسيع الذروط السظلؾبة في السزاودة ويتؼ اإلحالة على السزاود األعلى سعراً يتؼ دراسة   - ت

 الستقدم للسزاد. سباب ودون الحق باالعتراض مؽ قبلاأل إبداءاألسعار دون  بأعلىيحق للجشة استبعاد الستقدم  - ث

، دون الحاجـة إلبـداء األسـباب وال يحـق قبـل البـت فـي ترسـية السـزاودة يحق لـددارة العامـة للـؾازم العامـة إلغـاء السـزاودة نيائيـًا  - ج
 .علي ذلػ مظلقًا  االعتراضللستقدميؽ للسزاودة 

 
 :ـًا:ـ انتساياث ادلساود خايس

خـالل بعد االنتياء مؽ عسلية الترسية  استكسال إجراءات العقد الخاص وتؾقيع االتفاقيةالسزاد الذي أحيل عليو  على السدتأجر .4
 . ومؽ ثؼ يتؼ تدليسو األرض حدب األصؾل  مدة أقراىا أسبؾع

وزارة مدـبق مـؽ  أن يتشازل ألي شخص آخر عؽ كل أو أي جزء مـؽ العقـد دون الحرـؾل علـى إذن خظـي ال يجؾز للسدتأجر .0
  وفقًا للعقد األصلي. وزارة الشقل السؾاصالتمع االحتفاظ بكامل حقؾق الشقل والسؾاصالت 

العـروض  بعـض أو      كـلاللجشـة رفـض خدـارة أو ضـرر ناشـن عـؽ تقـديؼ عرضـو فـي حالـة بـأي الرجـؾع  للسدتأجرال يحق  .3
دعـؾة السـزاد فـي أي وقـت أو أي مرحلـة دون ذكـر لجشـة الاألسـعار أو إذا ألغـت  ىلـأععلى مقدم  السزادالسقدمة إلييا أو إذا لؼ تحل 

 األسباب وال يترتب علي اللجشة أي التزامات مادية مقابل ذلػ.

أن يكـؾن الـدفع لـدي بشـػ البريـد فـي حدـاب وزارة  عليو خالل أسبؾع مـؽ تبليغـو بـذلػ، علـى سبلغ الستعاقدالدفع ب السزاوديلتزم  .1
 .(اإلنتاجبشػ  أوأو بشػ معتسد لدى الدلظة )البشػ الؾطشي  السالية

 
 -: حم اخلالفاث:اً سادس

 بالتفاوض. في حال حدوث أي خالف يشذأ عؽ تفدير أي بشد مؽ البشؾد الدابقة أو مؽ بشؾد العقد فيتؼ حلو ودياً   - أ

يؾمــًا مــؽ بــدء مفاوضــتيسا للؾصــؾل إلــى حــل حــؾل أي خــالف يتعلــق بالعقــد يحــق ألي مــؽ  32إذا لــؼ يــتسكؽ الظرفــان خــالل  - ب
ة الؾطشيـــة الظــرفيؽ حــل الخــالف بــاللجؾء إلــى السحكســـة السخترــة وتظبيــق القــؾانيؽ واألنغســة السعســـؾل بيــا فــي مشــاطق الدــلظ

 الفلدظيشية بيذا الذأن.
 

 شروط يتفرقت:ـ: اً سابع

الغش أو التالعب في معاملتو أو ثبت عليو أنو شرع أو قام بشفدو أو بؾاسظة غيره بظريق مباشر أو غير  السزاوداستعسل  إذا .4
العامـة على التؾاطؤ معو إضـرارًا بالسرـلحة  بذأن العرض السقدم مشو أو الحكؾمة العامليؽ في  مباشر على رشؾة أحد مؾعفي

السقــدم مشــو وليــا أن تحرمــو مــؽ االشــتراك فــي لغــي عقــده فــي الحــال ويرــادر التــأميؽ أن ت ت السركزيــةالعظــاءاويحــق للجشــة 
 مزاودات أخري للسدة التي تحددىا دون اإلخالل بحقيا بالسظالبة بالتعؾيض عؽ كل عظل وضرر لحق بيا جراء ذلػ.

 .إلغاء التعاقد معو دون اللجؾء للقزاء  العظاءاتيحق للجشة  السزاودإذا أفلس  .0
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 انشروط اخلاصت
ات مختلفة وأمارؽ مختلفة بسا فييا مداحات األرذـاك وكـذلػ مكـان لؾضـع ألعـاب قظعة أرض بسداح 30سيتؼ تأجير  .1

 لبيع الحاجيات.أطفال وكذػ 
قظعة أرض بسداحات مختلفة ىي مرحلة أولى وسيكؾن ىشاك مراحل أخرى وال يحق ألي مؽ دخـل السـزاودة  30تأجير  .2

 األولى االعتراض على السراحل األخرى أو تأجير مداحات األخرى.
 عايشة لسعرفة األمارؽ والسداحات في السيشاء طرف األخ/ أنيس عرفات.الس .3
سيتؼ عقد جلدة تسييدية قبل فتح مغاريف السزاودة فـي وزارة الساليـة بسذـاركة وزارة الشقـل والسؾاصـالت للـرد علـى أي  .4

 استفدار مؽ السزاوديؽ.
بسؾافقة الظرفيؽ وفي حـال عـدم التسديـد يـتؼ وتجدد  31/12/2022مؽ تاريآ اإلحالة الشيائية وحتى تاريآ مدة العقد  .5

 رفع الكذػ يتؼ مرادرتو. خالل أسبؾع مؽ انتياء العقد وإذا لؼ يتؼ الكذػالسكان وتفكيػ  إخالء
خالل مدة أقراىا أسـبؾع مـؽ  مقدماً كاملة دفع الكيسة اإليجارية عقد و الذي يرسؾ عليو السزاد بتؾقيع ال السدتأجريلتزم  .6

 .العامة للؾازم العامة بؾزارة السالية اإلدارةتاريآ تبليغو بذلػ مؽ قبل 
 بدفع قيسة استيالك الساء والكيرباء على حدابو الخاص وال دخل لؾزارة الشقل والسؾاصالت في ذلػ. السدتأجريلتزم  .7
 بإرفاق السدتشدات التالية قبل الدخؾل في السزاودة: السدتأجريلتزم  .8

 .عدم محكؾمية مؽ وزارة العدل 
 .حدؽ سير وسلؾك مؽ وزارة الداخلية 
 .خلؾ أمراض مؽ وزارة الرحة 
 .تظعيؼ ضد فايروس كؾرونا مؽ وزارة الرحة 

ــزاود الؾاحــد .9 ــاب  اســتئجار أي عــدد مــؽ السدــاحات الخاصــة بالبدــظات واألرذــاك والسدــاحات يحــق للس الخاصــة بألع
 األطفال ونؾعيتيا بذرط أن يلتزم السزاود بإحزار السدتشدات السذكؾرة أعاله لو وللعامليؽ طرفو.

 يلتزم السدتأجر بعسل تعيد عدلي مؽ السحكسة إللزامو بذروط العقد وعدم اإلخالل بالستفق عليو. .10
في حال إغالق السيشاء ألي سبب طارئ لسـدة تزيـد عـؽ شـير مـيالدي يـتؼ تعـؾيض السدـتأجر مـدة إيجاريـة نفـس مـدة  .11

 اإلغالق وال يحق لو السظالبة بالتعؾيض عؽ أي مدة تقل عؽ شير ميالدي. 
ــاً و السحأو السخــدرات أتقــديؼ أي نــؾع مــؽ السدــكرات  أولبيــع  جؾر محــالً أبعــدم اتخــاذ الســ لتــزم السدــتأجري .12  رمــات ديشي

 وإخــالء وفــي حالــة مخالفــة السدــتأجر وثبــؾت ذلــػ فدــيتؼ فدــآ العقــد فــؾراً  اإلســالميةو مــا يخــالف الذــريعة أ خالقيــاً أو 
 القانؾنية الستعلقة بذلػ. اإلجراءاتالى خزؾعو لجسيع  إضافةي تعؾيض أالسكان دون الحق للسدتأجر بالسظالبة ب

أو أي قؾاطـع أو حـؾاجز خالفـًا لسـا تـؼ  السكـان السـؤجرغـالت خـارج حـدود ال يجؾز للسدتأجر إقامـة أي إنذـاءات أو م .13
 .العامة للسؾانن دارةاإلاالتفاق عليو إال بسؾافقة 

واتخـــاذ  العـــامليؽ أويلتـــزم السدـــتأجر بالسحافغـــة وااللتـــزام بـــالقؾانيؽ والدـــالمة العامـــة بســـا ال يعيـــق حركـــة الزائـــريؽ  .14
 .اإلجراءات الرحية والؾقائية لجائحة كؾرونا واتباع الدالمة والؾقاية الخاصة باأللعاب

السحافغـة بأي تعليسات تردر عؽ اإلدارة العامة للسؾانن بسا فييا تؾحيد مغير األرذاك أو البدـظات و يلتزم السدتأجر  .15
وأن ال يزـع بالسكـان السـؤجر واألدوات والسشظقة السحيظة  على السغير العام والشغافة العامة والذروط الرحية للسكان
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و مزــرة بالرــحة العامــة أو مــؽ شــأنيا تيديــد ســالمة السكــان وأن ال يتــرك أي مخلفــات أو فزــالت أي مــؾاد ملتيبــة أ
 .للشغافة العامةتدن 

وضع أي طاوالت أو كراسي أو ثالجـات خارج السكان السخرص  لوال يجؾز يلتزم السدتأجر بالسداحة السخررة لو و  .16
والدــساح فقــو لــبعض السدــتأجريؽ حدــب  للجسيــؾر والعــامليؽأو ثالجــات عــرض برــؾرة تعيــق أو تذــؾش أو تدــن 

 بعدد محدد مؽ قبل اإلدارة. و طبيعة السشظقة بؾضع طاوالت وكراسي 
لــددارة العامــة  برــؾرة تدــن لرــؾتأو مكبــرات ا ال يجــؾز للسدــتأجر اســتخدام الســذياع أو أجيــزة التدــجيل أو التلفــاز .17

ومؽ حق إدارة إذا خالف السدتأجر ىذا الذرط وغيره مؽ الذروط اتخاذ كافـة التـدابير والدـبل والؾسـائل لسشعـو للسؾانن 
 مؽ السخالفة.

 .ى يلتزم السدتأجر بدفع أي مراريف عامة تخص السأجؾر كالريانة والشغافة العامة وأي خدمات أخر  .18
 إشعال الشيران للبدظات خاصة التي تختص ببيع الذرة واستبداليا بالغاز فقو. يلتزم السدتأجر عدم .19
 للرقابة الرحية مؽ الجيات السخترة. األرذاكتخزع جسيع السبيعات مؽ مأرؾالت ومذروبات في  .20
 يلتزم السدتأجر بإعيار البظاقة التعريفية لو الرادرة مؽ سلظة السؾانن. .21
 ق السيشاء مع عدم السبيت في السيشاء.يلتزم السدتأجر بسؾاعيد فتح وإغال  .22
في أي وقت أثشاء الدوام الرسسي وذلػ للتأرـد مـؽ سـالمة تشفيـذ شـروط  الكذػالدخؾل إلى العامة للسؾانن دارة ديحق ل .23

 .العقد واالستخدام
 العامة للسؾانن.دارة تعليسات جديدة صادرة عؽ اإل بأي يلتزم السدتأجر .24
بأسـعار مشاسـبة ومقبؾلـة وغيرىـا مـؽ السشتجـات ببيـع السذـروبات الدـاخشة والبـاردة والؾجبـات الخفيفـة يلتزم السدتأجر  .25

 في الدؾق.رفع أسعاره عؽ مثيالتيا وعدم بسا يتشاسب مع السكان 
 تعتبر الالئحة جزء ال يتجزأ مؽ العقد. .26
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 األسعارجدول 
 

 انصنف و.
 اإلجياريتانقيًت 

 بانشيكمسنىيًا  نهًساحت 
 يالحظاث انسعر باحلروف

    (1يساحت رقى ) 1

    (2يساحت رقى ) 2

    (3يساحت رقى ) 3

    (4يساحت رقى ) 4

    (5يساحت رقى ) 5

    (6يساحت رقى ) 6

    (7يساحت رقى ) 7

    (8يساحت رقى ) 8

    (9يساحت رقى ) 9

    (10يساحت رقى ) 10

    (11يساحت رقى ) 11

    (12يساحت رقى ) 12

    (13يساحت رقى ) 13
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 انصنف و.
 انقيًت اإلجياريت

 بانشيكمسنىيًا  نهًساحت 
 يالحظاث انسعر باحلروف

    (14يساحت رقى ) 14

    (15يساحت رقى ) 15

    (16يساحت رقى ) 16

    (17يساحت رقى ) 17

    (18يساحت رقى ) 18

    (19يساحت رقى ) 19

    (20يساحت رقى ) 20

    (21يساحت رقى ) 21

    (22يساحت رقى ) 22

    (23يساحت رقى ) 23

    (24يساحت رقى ) 24

    (25يساحت رقى ) 25

    (26يساحت رقى ) 26

    (27يساحت رقى ) 27



 

 9صفحة    في مرفأ الرياديؽ بدظة وكذػ 53 مداحات لعسل تأجير 41/0204مزاودة 

 

 انصنف و.
 انقيًت اإلجياريت

 بانشيكمسنىيًا  نهًساحت 
 يالحظاث باحلروفانسعر 

    (28يساحت رقى ) 28

    (29يساحت رقى ) 29

    (30يساحت رقى ) 30

 على البحر   (31يساحت رقى ) 31

 على البحر   (32يساحت رقى ) 32

 على البحر   (33يساحت رقى ) 33

 على البحر   (34يساحت رقى ) 34

 على البحر   (35يساحت رقى ) 35

 
ادلعاينت يف ادليناءيالحظت: ادلساحاث حسب 
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 إقـــــــرار وانتــــــــــــــساو
 

ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىؾية رقؼ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السؾقع أدناه ـــــــــــــــــ أقر أنا 
 بالتــالي:

 

مداحات تأجير بالخاصة  0201/ 11 رد بهثائق المزاودة المطروحة رقمبأنني قرأت وتفهمت كافة ما و . 1
شروط عامة وخاصة  من المذكهرة غزة البحري  ءفي ميشا بدظة وكذػ في مرفأ الرياديؽ 35لعسل

 وألتزم التزامًا قانهنيًا بتلك الشروط.
 يهماً  مدة ستهن .   كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعهل وال يجهز لي الرجهع عنه ل0

 من تاريخ آخر مهعد لتقديم العروض.
 ودة والعقد الخاص بها. .  وكذلك ألتزم بتهقيع العقد وإحضار كفالة حسن التنفيذ وااللتزام بشروط المزا3
 

 .بكل ما ورد بو دون أي ضغو أو إرراه وىذا إقرار وتعيد مشي بذلػ أقر وألتزم     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسؼ السزاود :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمذتغل مرخص للذركات :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقؼ ىؾية األفراد :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـشـــؾان :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الجؾالرقـؼ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الياتفرقـؼ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــآ :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتؾقيع والختؼ :


