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 22/87/3833  التاريخ:
 

 محزر اجتساع لجشة العطاءات السركزية
 مزاودة رقم  مظاريففتح 

25 /2022 
 بيع أصناف متنوعة 

 

الحاديتتة  ذتتر الدتتا ة  ي تستتامفتت م 22/87/3833السؽافتت   الخستت س يتتؽم اجتسعتتل لجشتتة العطتتاءات السركزيتتة
 :ؽر كال  مؼبحز ا  صباح

 
 

 ـ جلنح العطاءاخ املركسيحرئيسًا  جرب سليواى حجازي. السيد / 1

 عضىًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح حمود عرام. السيد / 2

 عضىًا. جلنح العطاءاخ املركسيح إتراهين املصري. السيد / 3
 عضىًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح . السيدج/ فاطوح عىض4

 . السيد / إيهاب الريس5
 

 ديىاى الرقاتح اإلداريح واملاليح -عضى هراقة 
 

 

 

 

 ة لمؽازم بؽزارة السال ة في غزة وذلغ في مقر اإلدارة العام
 

 أ سال المجشة : 
 .( معاريف7تػ فتح صشدوق العطاءات بحزؽر الذركات الستقدمة لمعطاء ووجد بداخمو  دد )

 قامل المجشة بترق سيا وفتحيتا واببتات حالتيتا وقتراءة ار تعار أمتام الحزتؽرو والجتدول التتالي يؽ تح أ تساء
 :    الذركات الستقدمة وق سة العروض الستقدمة بيا وأ عارىا

 
 

 مالحعات / السزاودا ػ الذركة م.

  بد هللا المؽح 1

 حدب الكذف السرف 

 أحسد فروانة 2
 شادي مياني 3
 دمحم العسرني 4
 شادي المؽح 5
 دمحم أبؽ جامع 6
 حدؼ الريفي 7
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 كذف تفريغ كفالة دخؽل السزاودة:

 

 مالحعات تاريخ االنتياء تاريخ اإلصدار ا ػ البشغ نؽ يا ق سة الكفالة ا ػ الذركة م.

 - - 11/08/2022 بشغ البريد  شد بريد دوالر 500  بد هللا المؽح 1

 - - 11/08/2022 بشغ البريد  شد بريد دوالر 500 أحسد فروانة 2

 - - 11/08/2022 بشغ البريد  شد بريد دوالر 500 شادي مياني 3

 - - 11/08/2022 بشغ البريد  شد بريد دوالر 500 دمحم العسرني 4

 - - 09/08/2022 بشغ البريد  شد بريد دوالر 500 شادي المؽح 5

 - - 11/08/2022 بشغ البريد  شد بريد ش كل 1600 دمحم أبؽ جامع 6

 - - 11/08/2022 بشغ البريد  شد بريد دوالر 500 حدؼ الريفي 7
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 ار عار حدب الجدول التالي : تػ تفريغ

 ( الخاص بؽزارة الشقل والسؽاصالت   1رقػ )

 العدد الؽحدة الرشف م.
1/7 

 بد هللا المؽح 
 الدعر بالذ كل

2/7 
 احسد فروانة

 الدعر بالذ كل

3/7 
 شادي مياني
 الدعر بالذ كل

4/7 
 العسرني دمحم

 الدعر بالذ كل

5/7 
 شادي المؽح

 الدعر بالذ كل

6/7 
 جامع دمحم أبؽ

 الدعر بالذ كل

7/7 
 حدؼ الريفي

 الدعر بالذ كل

1 
 electra 63 kvaمؽلد كيرباء ا باني 

su/807670 
 2250 6370 - 5200 - - 3180 1  دد

2 
-قطع حديد ولؽحات مركبات )السؽنيؽم

 حديد(
 2200 4880 3500 3155 3257 - 2870 1 مقطؽع

 
 ( الخاص بييئة القزاء العدكري 2جدول رقػ )

 

 العدد الؽحدة لرشفا م.
1/7 

 بد هللا المؽح 
 الدعر بالذ كل

2/7 
 احسد فروانة

 الدعر بالذ كل

3/7 
 شادي مياني
 الدعر بالذ كل

4/7 
 دمحم العسرني

 الدعر بالذ كل

5/7 
 شادي المؽح

 الدعر بالذ كل

6/7 
 دمحم أبؽ جامع
 الدعر بالذ كل

7/7 
 حدؼ الريفي

 الدعر بالذ كل

 - 350 780 520 - - 650 1  دد ايشةحدب الكذف السرف  والسع 1
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 ( الخاص بديؽان السؽظفيؼ3جدول رقػ )

 العدد الؽحدة الرشف م.

1/7 
 بد هللا المؽح 

الدعر 
 بالذ كل

2/7 
 احسد فروانة

الدعر 
 بالذ كل

3/7 
 شادي مياني

الدعر 
 بالذ كل

4/7 
 دمحم العسرني

الدعر 
 بالذ كل

5/7 
 شادي المؽح

الدعر 
 بالذ كل

6/7 
 جامع دمحم أبؽ

 الدعر 
 بالذ كل

7/7 
 حدؼ الريفي

 الدعر 
 بالذ كل

 600 550 620 710 - - 810 1 مقطؽع حدب الكذف السرف  والسعايشة 1

 
 ( الخاص بارمانة العامة لسجمس الؽزراء4جدول رقػ )

 العدد الؽحدة الرشف م.

1/7 
 بد هللا المؽح 

الدعر 
 بالذ كل

2/7 
 احسد فروانة

الدعر 
 بالذ كل

3/7 
 ي ميانيشاد

الدعر 
 بالذ كل

4/7 
 دمحم العسرني

الدعر 
 بالذ كل

5/7 
 شادي المؽح

الدعر 
 بالذ كل

6/7 
 دمحم أبؽ جامع

 الدعر 
 بالذ كل

7/7 
 حدؼ الريفي

 الدعر
 بالذ كل 

1 
 Rich MPماكشة ترؽير 

 30 15 30 - - - - 1  دد 2510

 
 
 

 ( الخاص بؽزارة التشس ة االجتساع ة5جدول رقػ )
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ا  .م
 لؽحدةا

ا
 لعددا

1/7 
 بد هللا المؽح 

الدعر 
 بالذ كل

2/7 
 احسد فروانة

الدعر 
 بالذ كل

3/7 
 شادي مياني

الدعر 
 بالذ كل

4/7 
 دمحم العسرني

 الدعر
 بالذ كل 

5/7 
 شادي المؽح

 الدعر
 بالذ كل 

6/7 
 دمحم أبؽ جامع

 الدعر 
 بالذ كل

7/7 
 حدؼ الريفي

 الدعر
 بالذ كل 

1 
بطاريات جافة حدب 

 السعايشة
 1111 1111 411 1111 1011 1012 1111 533 كيمؽ

 ب ع قراصات حديد وألسؽنيؽم في مراكز التدريب السيشي كسا ىؽ مؽ ح بالجدول أدناه وحدب السعايشة 1

 2111 2341 0211 1111 3111 1131 - االجسالي بالذ كل 

 
 ( الخاص بؽزارة الزرا ة/محررة اليرمؽك6جدول رقػ )

 ددالع الؽحدة الرشف م.

1/7 
 بد هللا المؽح 

 الدعر
 بالذ كل 

2/7 
 احسد فروانة

الدعر 
 بالذ كل

3/7 
 شادي مياني

الدعر 
 بالذ كل

4/7 
 دمحم العسرني

 الدعر بالذ كل

5/7 
 شادي المؽح

 الدعر
 بالذ كل 

6/7 
 دمحم أبؽ جامع

 الدعر 
 بالذ كل

7/7 
 حدؼ الريفي

 الدعر
 بالذ كل 

 1111 1111 1111 1511 -- - 1321 8الى  5مؼ  طؼ حديد مقمفؼ تالف 1
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 ( الخاص بالش ابة العامة7جدول رقػ )

 العدد الؽحدة الرشف م.

1/7 
 بد هللا المؽح 
 الدعر بالذ كل

2/7 
 احسد فروانة

 الدعر بالذ كل

3/7 
 شادي مياني
 الدعر بالذ كل

4/7 
 دمحم العسرني

 الدعر بالذ كل

5/7 
 شادي المؽح

 الدعر بالذ كل

6/7 
 دمحم أبؽ جامع

 الدعر 
 بالذ كل

7/7 
 حدؼ الريفي

 الدعر
 بالذ كل 

 200 30 80 100 300 - 50 1  دد طؼ  2مك ف  1

 
 ( الخاص بؽزارة العسل/مركز تدريب ميشي رفح8رقػ )

 العدد الؽحدة الرشف م.

1/7 
 بد هللا المؽح 
 الدعر بالذ كل

2/7 
 احسد فروانة

 الدعر بالذ كل

3/7 
 شادي مياني
 الدعر بالذ كل

4/7 
  العسرنيدمحم

 الدعر بالذ كل

5/7 
 شادي المؽح

 الدعر بالذ كل

6/7 
 دمحم أبؽ جامع

 الدعر 
 بالذ كل

7/7 
 حدؼ الريفي

 الدعر
 بالذ كل 

 311 1111 - - 111 1  دد ماكيشة كبيرة لخمط السؽنة  1
3131 

211 

1 
مانؽف رافعة مؽاد بشاء مع 

 كامل ممحقاتيا 
  341 - - 511 311 1111 
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 الخاص بسخازن المؽازم العامة  (9رقػ )

 العدد الؽحدة الرشف م.

1/7 
 بد هللا المؽح 
 الدعر بالذ كل

2/7 
 احسد فروانة

 الدعر بالذ كل

3/7 
 شادي مياني
 الدعر بالذ كل

4/7 
 دمحم العسرني

 الدعر بالذ كل

5/7 
 شادي المؽح

 الدعر بالذ كل

6/7 
 دمحم أبؽ جامع

 الدعر 
 بالذ كل

7/7 
 حدؼ الريفي

 رالدع
 بالذ كل 

1 
حدب الكذف السرف  

 والسعايشة
 3141 1  دد

- 
- 1311 3411 0111 1111 

 
 

 ( الخاص بؽزارة الداخم ة/الذ  السدني 10رقػ )

 العدد الؽحدة الرشف م.

1/7 
 بد هللا المؽح 
 الدعر بالذ كل

2/7 
 احسد فروانة

 الدعر بالذ كل

3/7 
 شادي مياني
 الدعر بالذ كل

4/7 
 دمحم العسرني

 دعر بالذ كلال

5/7 
 شادي المؽح

 الدعر بالذ كل

6/7 
 دمحم أبؽ جامع

 الدعر 
 بالذ كل

7/7 
 حدؼ الريفي

 الدعر
 بالذ كل 

1 
حدب الكذف السرف  

 والسعايشة
 3111 1111 0111 3111 - - 0121 1  دد
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 ( الخاص بؽزارة االتراالت وتكشؽلؽج ا السعمؽمات  11رقػ )

 العدد الؽحدة الرشف م.

1/7 
هللا المؽح   بد

 الدعر بالذ كل

2/7 
 احسد فروانة

 الدعر
 بالذ كل 

3/7 
 شادي مياني

 الدعر
 بالذ كل 

4/7 
 دمحم العسرني

 الدعر
 بالذ كل 

5/7 
 شادي المؽح

 الدعر
 بالذ كل 

6/7 
 دمحم أبؽ جامع

 الدعر 
 بالذ كل

7/7 
 حدؼ الريفي

 الدعر
 بالذ كل 

 2650 3600 4110 4570 4735 - 4550 1  دد حدب الكذف السرف  والسعايشة 1

 
 
 
 

  
وأنيل المجشة أ ساليا بالتؽق ع  مى السحزر وو    

 

 عضىًا                        رئيساً            عضىًا                 عضىًا                        عضىًا هراقثًا            
       حجازي      سليواى جربحمود عرام                      صريإتراهين امل    فاطوح عىض         إيهاب الريس          


