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 دونت فهسطني
 وزارة املبنيت

 اإلدارة انعبيت نهىازو انعبيت
 جلُت انعطبءاث املركسيت

  5255/ 55رقى  يساودة
  

             تبعًا لمذخوط السػضحةبيع أصشاف متشػعة تعمغ وزارة السالية عغ شــخح مداودة بالطخف السختػم       
  .في كخاسة السداودة

 لمػازماإلدارة العامة  –مخاجعة وزارة السالية السداد في السذاركة في ىحا  واألفخاد الخاغبيغ فعمى الذخكات
كخاسة السػاصفات  مغ أجل الحرػل عمىخالل أوقات الجوام  تل اليػا بجػار محصة فارس لمبتخول –العامة

آخخ مػعج لقبػل  .( شيكل غيخ مدتخدة تػرد إلى خديشة وزارة السالية022مقابل دفع مبمغ )ووثائق السداد 
وزارة السالية في غـدة  -العامةػازم لم العامة باإلدارةعخوض األسعار بالطخف السختػم في صشجوق العصاءات 

يغ في نفذ السكان والدمان الداعة تفتح السطاريف بحزػر مسثمي السداودو  29/28/5255 الثالثاء يػمىػ 
 .صباحاً  10:30

 جلُت انعطبءاث املركسيت
  يالحظت:ـ

 .السدادأجخة اإلعالن في الرحف عمى مغ يخسػ عميو  .0
أو شيظ بشكي أو كفالة بشكية مغ البشـظ الـػششي  دوالر( 522يجب إرفاق سشج دفع معتسج مغ قبل البخيج بسبمغ ) .5

 يػمًا مدتخدة لسغ ال يخسػ عميو السداد 92اإلسالمي ساري السفعػل لسجة 
 األسعار. أعمىات السخكدية غيخ ممدمة بقبػل لجشة العصاء .3
االثشـيغ و  األحـج يفـي يـػموذلـظ  عمـى أرضـو كـالً  حدـب الكذـف السخفـق لمبيـعالبزائع السعخوضة  سيتع معايشة .4

  .وحتى الداعة الثانية ضيخاً  صباحاً  والشرف مغ الداعة التاسعة 28/28/5255،  27/28/5255 السػافق
 .يخفق بالعخضلة عغ أي مبمغ نقجي لجشة العصاءات السخكدية غيخ مدئػ . 5
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 انشروط انعبيت 
 أوالً: إعذاد وتقذيى انعروض يٍ قبم املتُبقصني:ـ

بعـج أن يقـخأ ىـحه الػثـائق ويـتفيع جسيـع مـا ورد  والػثائق السخفقة بجعػة السداودةعخضو وأسعاره عمى الججاول والشساذج  السداوديعج  .0
ويقجميا ضسغ العـخض كاممـة عمـى أن يتحسـل كافـة الشتـائر الستختبـة عمـى عـجم  يامـو  ختع ويػقع كافة وثائق دعػة السداودةفييا وي

 بالتجقيق واالستكسال برػرة صحيحة.

عمى أن يذسل الدعخ رسػم الجسـارك والزـخيبة السزـافة وجسيـع الخسـػم والسرـاريف  بالذيكل  السداودةأسعار  يمتدم السداود بكتابة .5
 األخخى.

عخضو مصبػعًا أو مكتػبًا بالحبخ األزرق أو األسػد فقـ  ويحطـخ السحـػ أو التعـجيل أو الذـصب أو اإلضـافة فـي العـخض  السداوديعج  .3
ويعـاد كتابـة الرـػاا بـالحبخ األزرق أو األسـػد ويػقـع  خوكـل ترـحيح مـغ ىـحا القبيـل يػضـع عميـو خصـيغ متـػازييغ بـالحبخ األحسـ

 بجانبو مغ قبل مغ أجخى الترػيب.

رقع أصشاف متشػعة  بيعفي مغمف مغمق بإحكام ويكتب عميو  السداودةعخضو مخفقًا بو الػثائق السصمػبة مع تأميغ دخػل  لسداودايقجم    
 السداودةوكحلظ اسسو وعشػانو بالكامل ورقع الياتف والفاكذ ورقع صشجوق البخيج الخاصيغ بو لتخسل إليو السكاتبات الستعمقة  5255/ 55

 السداودةارة العامة لمػازم / وزارة السالية خصيًا بأي تغييخ أو تعجيل في عشػانو وعميو أن يكتب أيزًا اسع الجائخة التي شخحت وعميو تبميــغ اإلد
 وعشػانيا وبخالف ذلظ يحق لمجشة العصاءات أن تيسل العخض السقجم مشو.

في صشجوق العصاءات السخرـز ليـحا الغـخض لـجى اإلدارة العامـة لمـػازم قبـل انتيـاء السـجة السحـجدة  السداوديػدع العخض مغ قبل  .4
 لحلظ وكل عخض ال يػدع  في صشجوق العصاءات قبل آخخ مػعج لتقجيع العخوض ال يشطخ فيو ويعاد إلى مرجره مغمقًا .

مـغ تـاريآ آخـخ مػعـج لتقـجيع  يـػم عسـل 62الخجػع عشو لسجة  بأن يبقى العخض السقجم مشو نافح السفعػل وال يجػز لو السداوديمتدم  .5
 العخوض.

 ثبَيًب: انشهبداث واملستُذاث انرمسيت املطهىبت:ـ
 إذا كان شخكة أن يخفق مع عخضو الذيادات والػثائق السصمػبة مشو وىي عمي الشحػ التالي: السداود يمتدم  .0

 .الدجل التجاري أو الرشاعي لمذخكة 

  الستقجم لمسداودة إذا كان شخز إرفاق صػرة اليػية.يمتدم السداود 

أمـا إذا كـان الستقـجم ىـػ وكيـل عـغ الذـخز الخاغـب بالـجخػل لمسـداودة فيجـب عميـو إرفـاق وكالـة رسـسية مػقعـة أمـام كاتـب العـجل  .5
 وصػرة وىػيتو.

 ثبنثًب: تأييُبث وضًبَبث املساودة :
يمتدم السداود أن يخفق بعخضو سشج دفع معتسج صادر مغ بشظ البخيج أو عمى شـكل كفالـة :تأيني انذخىل يف املساودة  .0

ـــػششي اإلســـالمي أو بشـــظ  ـــاجأو شـــيظ بشكـــي صـــادر مـــغ )البشـــظ ال ـــغ اإلنت ـــى ذلـــظ بسبم ( ومػافقـــة وزارة الساليـــة عم
ــى أن ت522) ــأميغ دخــػل الســداد، عم ــخ معــدز بت عــاد تأميشــات (دوالر " كتــأميغ دخــػل " وال يشطــخ فــي أي عــخض غي

يػمـًا مـغ تـاريآ آخـخ مػعـج 62الجخػل في السداد إلى مقـجمييا مـغ السـداوديغ الـحي لـع يحـال عمـييع السـداد بعـج مـجة 
 لتقجيع العخوض، وكحلظ لسغ أحيل عمييع السداد.

 وتقييًهب: : فتح املساودةبً رابع
تفتح العخوض مغ قبل المجشـة السذـكمة ليـحا الغـخض وتقـػم ىـحه المجشـة بفـتح السـداودة فـي الدمـان والسكـان  :لجشة فتح السطاريف أواًل:

 -اتخاذ اإلجخاءات التالية:ب ي دعػة السداد وتقػم المجشة فالسحجديغ 
يفتح مطخوفو يزـع رئـيذ المجشـة عميـو وعمـى مطخوفـو رقسـًا مدمدـاًل  دو مداإثبات عجد السطاريف في محزخ فتح السطاريف وكل  - أ

 الػاردة. السداوداتومقامو عجد  ىيئة كدخ اعتيادي بدصو رقع السداودةعمى 
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 وإثبات عجدىا. السداودةتخ يع األوراق السخفقة مع   - ا

 . مداودواألسعار و يسة التأميغ االبتجائي السقجم مغ كل  السداداسع مقجم تدجيل   - ت

ومطخوفو وكل ورقة مغ أوراقو وكحلظ عمى محزخ المجشة بعـج السداودة التػ يع مغ رئيذ المجشة وجسيع األعزاء الحاضخيغ عمى  - ث
 تجويغ كافة الخصػات الدابقة.

 السقجمة وفقًا لسا يمي: العخوض تقػم المجشة الدابقة بجراسة  :لجشة دراسة وتقييع العخوض ثانيًا :
 السداد.ال يشطخ في أي عخض غيخ معدز بتأميغ دخػل  - أ

 لمتأكج مغ مجي التدام السداود بعخضو بسػاصفات وشخوط دعػة السداد.تجرس العخوض    - ا

بـة يـتع اإلحالـة عمـي يتع دراسة عخوض األسعار لمكل حيث أنـو إذا مـا تـػفخت فـي الجيـة السـداودة الستقجمـة لمسـداد الذـخوط السصمػ   - ت
 سعار.األ الستقجم بأعمى

 األسباا ودون الحق باالعتخاض مغ قبل  الستقجم لمسداد. إبجاءاألسعار دون  يحق لمجشة استبعاد الستقجم بأعمى - ث

 األسعار ويحق ليا عجم إبجاء األسباا ودون الحق باالعتخاض مغ قبل الستقجم لمسداود. عمىالمجشة غيخ ممدمة بأ  - ج

يحـق لـادارة العامــة لمـػازم العامـة إلغــاء السـداودة نيائيــًا ، فـي أي وقـت دون الحاجــة إلبـجاء األسـباا وال يحــق لمستقـجميغ لمســداودة  - ح
 عمي ذلظ مصمقًا. االعتخاض

 :ـ:ـ انتسايبث املساود بً خبيس
 بعج االنتياء مغ عسمية التخسية مباشخة.  استكسال إجخاءات العقج الخاص وتػ يع االتفا يةالسداد الحي أحيل عميو  عمى السداود .0
العامـة  اإلدارةمدبق مـغ  أن يتشازل ألي شخز آخخ عغ كل أو أي جدء مغ العقج دون الحرػل عمى إذن خصي ال يجػز لمسداود .5

  لمػازم العامة التي أحالت عميو السداد مع االحتفاظ بكامل حقػق اإلدارة وفقًا لمعقج األصمي.

أو  كـلالمجشـة خدارة أو ضخر ناشئ عغ تقجيع عخضو في حالة إذا ما رفزت إلي اإلدارة العامة لمػازم بأي الخجػع  لمسداودال يحق  .3
دعـػة السـداد فـي أي وقـت أو أي مخحمـة مجشـة الاألسـعار أو إذا ألغـت  أقـلعمى مقجم  السدادالعخوض السقجمة إلييا أو إذا لع تحل  بعس

 جشة أي التدامات مادية مقابل ذلظ.دون ذكخ األسباا وال يتختب عمي الم

، عمـي أن يكـػن الـجفع لـجي بشـظ البخيـج فـي حدـاا وزارة لمسبمغ الستعاقج عميو خـالل أسـبػع مـغ تبميغـو بـحلظ بالجفع  السداوديمتدم  .4
 السالية.

 -: حم اخلالفبث:سبً سبد
 العقج فيتع حمو وديًا بالتفاوض.في حال حجوث أي خالف يشذأ عغ تفديخ أي بشج مغ البشػد الدابقة أو مغ بشػد   - أ

يػمًا مغ بجء مفاوضتيسا لمػصػل إلـى حـل حـػل أي خـالف يتعمـق بالعقـج يحـق ألي مـغ الصـخفيغ  32إذا لع يتسكغ الصخفان خالل  - ا
 حل الخالف بالمجػء إلى السحكسة السخترة وتصبيق القػانيغ واألنطسة السعسػل بيا في مشاشق 

 الذأن. ة الػششية الفمدصيشية بيحاالدمص
 شروط يتفرقت:ـ :بً سببع

الغر أو التالعب في معاممتو أو ثبـت عميـو أنـو شـخع أو قـام بشفدـو أو بػاسـصة غيـخه بصخيـق مباشـخ أو  السداوداستعسل  إذا .0
عمـى التػاشـم معـو إضـخارًا  العامميغ في اإلدارة العامة لمػازم بذأن العـخض السقـجم مشـو أو غيخ مباشخ عمى رشػة أحج مػضفي

السقـجم مشـو وليـا أن تحخمـو مـغ االشـتخاك مغي عقجه في الحال ويرادر التأميغ العامة ويحق لمجشة السداودات أن تبالسرمحة 
 في مداودات أخخي لمسجة التي تحجدىا دون اإلخالل بحقيا بالسصالبة بالتعػيس عغ كل عصل وضخر لحق بيا جخاء ذلظ.

 .إلغاء التعاقج معو دون المجػء لمقزاء  العصاءاتيحق لمجشة  السداودإذا أفمذ  .5
لـى استرـجار جاز إلغاء العقج  السبخم معو أو مـا تبقـى مشـو  بتػجيـو كتـاا لمػرثـة يفيـج بـحلظ دون الحاجـة إ السداودإذا تػفى  .3

 لظ .حكع قزائي يقزي بح
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 انشروط اخلبصت
 
 

 .لظ بسا يتشاسب مع السرمحة العامةأو كسياتيا بيغ أكثخ مغ مداود وذ يحق لػزارة السالية لجشة البيع بالتجدئة األصشاف .0

يتع الجفع مغ قبل تحسيل وتدميع األصشاف السعخوضة نقجا يػدع في حداا يحجد مغ قبل وزارة السالية / لجشة العصاءات  .5
 .                                                             السخكدية 

 .في كخاسة السداودة وقخار اإلحالةمغ الػزارة وفقا لمذخوط الػاردة  تدمع األصشاف .3

يمتدم السداود بخفع األصشاف التي رست عميو وعمى حدابو الخاص خالل مجة أقراىا أسبػع واحج فق  ال غيخ مغ تاريآ  .4
خالل السجة  األصشافىحه  إشعاره تحت إشخاف المجشة السكمفة بحلظ وإذا لع يمتدم السداود الحي رست عميو السداودة بخفع

 السذار إلييا أعاله تتخح اإلجخاءات التالية:  
 االتفاق عميو.. إخصاره بكتاا خصي لتشفيح ما تع أ

يمغى العقج ويرادر التأميغ الشيائي )حدغ التشفيح( دون الحاجة إلى إخصاره مخة  اإلخصاربالتشفيح بعج  االلتدام إذا لع يتعا. 
 ثانية لحلظ وال يحق لمسداود االعتخاض عمى ذلظ قانػنيا .

 .فخوقات والشفقات اإلدارية األخخى ة عمى مداود آخخ مع تحسيل السداود السدتشكف بكافة التحال السداودت. 
عميو السداد أو بعس األصشاف بتػ يع عقج بعج االنتياء مغ عسمية فتح السطاريف والبت يمتدم السداود الحي رسى  .5

والتخسية وال يحق إلدارة العامة لمػازم مرادرة  يسة كفالة الجخػل في السداودة دون الحق باالعتخاض مغ قبمو وتكػن مجة 
  .أيام 02العقج 

  .أي خرػمات عمى الكسيات السباعة ألي سبب مغ األسبااال يحق لمسداود الحي رسى عميو السداد السصالبة ب .6
 .بكذػف يتع اعتساد السػجػد فعميا وجػد زيادة أو نقز في الكسيات السحكػرة ةفي حال .7
أثشاء وبعج نقل البزاعة وإنسا تقع  األخخيغوزارة السالية غيخ مدئػلة عغ أي أضخار أو خدائخ تقع لألشخاص . 8

  . جدء مشيا أورست عميو السداودة  السدئػلية عمى السداود الحي
لسػجػد بو السػاد السعخوضة يتحسل السداود الحي رست عميو السداودة أو جدء مشيا بأجػر الشقل والتحسيل مغ السكان ا .9

 .لمبيع
تل اليػا بجػار محصة فارس استفدارات يسكغ الحزػر إلى اإلدارة العامة لمػازم  ولمحرػل عمى أي معمػمات أ. 02

 .لمبتخول
 



 

 6صفحة                                                                             بيع أصشاف متشػعة  52/2022مداودة 

 

 جذول انكًيبث واألسعبر
 

    بىزارة انُقم واملىاصالث( اخلبص 1رقى )
 

انسعر اإلمجبيل  انعذد انىحذة انصُف و.
 ببنشيكم

 electra 63 kvaمػلج كيخباء اسباني  1

su/807670 
  1 عجد

  1 مقصػع حجيج(-ت مخكبات )السػنيػماقصع حجيج ولػح 2

 
 بهيئت انقضبء انعسكري( اخلبص 2رقى )جذول 

 

 انسعر اإلمجبيل ببنشيكم انعذد انىحذة انصُف و.

  1 عجد حدب الكذف السخفق والسعايشة 1

 
 

 بذيىاٌ املىظفني( اخلبص 3جذول رقى )
 

انسعر اإلمجبيل  انعذد انىحذة انصُف و.
 ببنشيكم

  1 مقصػع حدب الكذف السخفق والسعايشة  1
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 ببأليبَت انعبيت جملهس انىزراء( اخلبص 4رقى )جذول 

 

 انسعر اإلمجبيل ببنشيكم انعذد انىحذة انصُف و.

  1 عجد Rich MP 2510ماكشة ترػيخ  1

 
 بىزارة انتًُيت االجتًبعيت( اخلبص 5جذول رقى )

 

 انسعر اإلمجبيل ببنشيكم انعذد انىحذة انصُف و.

  739 كيمػ حدب السعايشةبصاريات جافة  1

 بيع قراصات حجيج وألسػنيػم في مخاكد التجريب السيشي كسا ىػ مػضح بالججول أدناه وحدب السعايشة  5

 قراصات الحجيج  السخكد م
 الػزن التقجيخي بالكيمػ

 قراصات األلسػنيػم 
 الػزن التقجيخي بالكيمػ

 066 066 مخكد الذسال  1

 132 986 مخكد رفح 5

 6 1666 مخكد خانيػنذ 3

 35 6 مخكد الػسصى 0

 966 566 مخكد غدة  2

  انسعر اإلمجبيل ببنشيكم
 

 بىزارة انسراعت/حمررة انرييىك( اخلبص 6جذول رقى )

 

 انسعر اإلمجبيل ببنشيكم انعذد انىحذة انصُف و.

  8الى  2من  شغ حجيج مقمفغ تالف 1
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 ببنُيببت انعبيت( اخلبص 7جذول رقى )

 

 انسعر اإلمجبيل ببنشيكم انعذد انىحذة انصُف و.

  1 عجد شغ  5مكيف  1

 
 بىزارة انعًم/يركس تذريب يهُي رفح( اخلبص 8رقى )

 

 انسعر اإلمجبيل ببنشيكم انعذد انىحذة انصُف و.

  1 عجد ماكيشة كبيخة لخم  السػنة  1

    مانػف رافعة مػاد بشاء مع كامل ممحقاتيا  5

 
 مبخبزٌ انهىازو انعبيت ( اخلبص 9رقى )

 

 انسعر اإلمجبيل ببنشيكم انعذد انىحذة انصُف و.

  1 عجد حدب الكذف السخفق والسعايشة 1

 
 بىزارة انذاخهيت/انشق املذَي ( اخلبص 10رقى )

 

 انسعر اإلمجبيل ببنشيكم انعذد انىحذة انصُف و.

  1 عجد حدب الكذف السخفق والسعايشة 1

 
 بىزارة االتصبالث وتكُىنىجيب املعهىيبث  ( اخلبص 11رقى )

 

 انسعر اإلمجبيل ببنشيكم انعذد انىحذة انصُف و.

  1 عجد حدب الكذف السخفق والسعايشة 1
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 إقـــــــرار وانتــــــــــــــساو

 

 

برفتي مسثاًل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىػية رقع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقخ أنا السػقع أدناه ــــــــــــــ
 ـــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعغ  شخكة ــــــــــــــــــــــــــــــ

صـشاف أع بيـوالخاصـة  5255/ 55د بػثـائق السـداودة السصخوحـة رقـع بأنشي قخأت وتفيست كافـة مـا ور  .0
 مغ شخوط عامة وخاصة وألتدم التدامًا قانػنيًا بتمظ الذخوط. متشػعة

 لسـجة ثالثـػن يػمـاً كسا ألتدم بأن يبقى العخض السقجم مشي سـاري السفعـػل وال يجـػز لـي الخجـػع عشـو  .5
 مغ تاريآ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.

 وكحلظ ألتدم بتػ يع العقج وإحزار كفالة حدغ التشفيح وااللتدام بذخوط السداودة والعقج الخاص بيا.  .3
      

 .بكل ما ورد بو دون أي ضغ  أو إكخاه وىحا إقخار وتعيج مشي بحلظ أقخ وألتدم

 
 :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسع السداود 

 مذتغل مخخز لمذخكات :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــرقع ىػية األفخاد :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العـشـــػان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رقـع الجػال :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــآ :ـــــــــــــــــ
 التػ يع والختع :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


