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 38/88/3833  التاريخ:
 

 محضر اجتطاع لجظة العطاءات الطركزية
 رقم  ازادة امل مظاريففتح 

 تلازيم ماكينات التصوير يف احملاكم24/2022 
 اجمللس األعلى للقضاء

 

الحاديتتة   تتر الستتا ة  ي تطتتا فتت م 38/88/3833الطهافتت   الثالثتتاء يتته  اجتطعتتل لجظتتة العطتتاءات الطركزيتتة
 :هر كال  منبحض ا  صباح

 
 

 رئيسًب ـ جلنخ العطبءاد املركسيخ جرب سليوبى حجبزي. السيد / 1

 عضىًا ـ جلنخ العطبءاد املركسيخ حمود عرام. السيد / 2

 عضىًا. جلنخ العطبءاد املركسيخ إثراهين املصري. السيد / 3
 عضىًا ـ جلنخ العطبءاد املركسيخ . السيدح/ فبطوخ عىض4

 . السيد / إيهبة الريس5
 يد/هبهر الرفبتي.الس6

 ديىاى الرقبثخ اإلداريخ واملبليخ -عضى هراقت 
 هيئخ القضبء الشرعي-عضىا

 

 

 

 ة لمهاز  بهزارة الطالية في غزة وذلك في مقر اإلدارة العام
 

 أ طال المجظة : 
 .( مظاريف3تم فتح صظدوق العطاءات بحضهر ال ركات الطتقدمة لمعطاء ووجد بداخمه  دد )

ترقيطها وفتحهتا واثبتات حالتهتا وقتراءة ار تعار أمتا  الحضتهرو والجتدول التتالي يه تح أ تطاء قامل المجظة ب
 :    ال ركات الطتقدمة وقيطة العروض الطتقدمة بها وأ عارها

 
 

 مالحظات / الطزاودا م ال ركة  .

 كيهتلشركة  1

 شركة السمطان 2 حسب الك ف الطرف 

 شركة  هميل 3



State of Palestine 
 

   فمسطين

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

General  Supplies Department اإلدارة العامة للوازم 
 

   -جوار هحطة فارس ب -تل الهوا  -غزة  

www.mof.gov.ps 

              

 
 هل الطزاودة:ك ف تفريغ كفالة دخ

 

 مالحظات تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار ا م البظك نه ها قيطة الكفالة ا م ال ركة  .

   18/07/2022 البظك الهطظي شيك بظكي دوالر 2000 كيهتلشركة  1

   26/07/2022 بظك البريد  ظد بريد دوالر 2000 شركة السمطان 2

   19/07/2022 بظك البريد  ظد بريد دوالر 2000 شركة  هميل 3
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 تم تفريغ ار عار حسب الجدول التالي :

 

 الصظف 

1/3 
 كيهتلشركة 

االجرة السظهية 
 بال يكل

2/3 
 شركة  مطان
االجرة السظهية 

 بال يكل

3/3 
 شركة  هميل
االجرة السظهية 

 بال يكل

 145000 77000  152000 تمزيم ماكيظات التصهير 1

  
ة أ طالها بالتهقيع  مى الطحضر وووأنهل المجظ    

 

 عضىًا                        رئيسبً            عضىًا                 عضىًا                        عضىًا هراقجًب                      عضىا       
       حجبزي      سليوبى جربحمود عرام                      يإثراهين املصر    فبطوخ عىض         إيهبة الريس               هبهر الرفبتي    


