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 دونت فهسطني
 وزارة ادلبنيت

 اإلدارة انعبيت نهىازو انعبيت
 جلُت انعطبءاث ادلركسيت

  3233/ 23رقى  يساودة
 

تبعًا لمذروط السؾضحة في  بيع مركبات حكؾمية متشؾعةبالغرف السختؾم مزاودة طــرح عؽ لية تعمؽ وزارة السا    
اإلدارة العامة  –مراجعة وزارة السالية السزاد في السذاركة في ىذا  واألفراد الراغبيؽ فعمى الذركات كراسة السزاودة

كراسة السؾاصفات  مؽ أجل الحرؾل عمىوام خالل أوقات الد تل اليؾا بجؾار محظة فارس لمبترول –العامة لمؾازم
  .( شيكل غير مدتردة تؾرد إلى خزيشة وزارة السالية222مقابل دفع مبمغ )ووثائق السزاد 

وزارة  -العامةؾازم لم العامة باإلدارةآخر مؾعد لقبؾل عروض األسعار بالغرف السختؾم في صشدوق العظاءات 
تفتح السغاريف بحزؾر مسثمي و  22/11/3233 السؾافقاحًا بص  12:22الداعة  الخسيس يؾمالسالية في غـزة ىؾ 

 .يؽ في نفس السكان والزمانالسزاود
 انعطبءاث ادلركسيتجلُت 

 

  يالحظت:ـ
 جرة اإلعالن عمى مؽ يرسؾ عميو السزاد.أ .1
مي أو يجب إرفاق سشد دفع معتسد مؽ قبل البريد أو شيػ بشكي أو كفالة بشكية صادرة مؽ البشػ الؾطشي اإلسال .2

كفالة دخؾل السزاد( مؽ قيسة السركبة أو السركبات التي  -%5أشير بقيسة ) 3بشػ اإلنتاج ساري السفعؾل لسدة 
ير مدتؾفي لكفالة دخؾل يرغب السزاود بذرائيا وىي مدتردة لسؽ ال يرسؾ عميو السزاد، ويدتبعد أي عرض غ

 .السزاودة 
 مى حدة.ويراعى تدعير كل بشد ع بالدوالرتقدم األسعار  .3
االثشيؽ        يؾمسيتؼ معايشة السركبات وذلػ خالل الدوام الرسسي في وزارة الشقل والسؾاصالت )الؾرشة الفشية(  .4

 . 02/11/2022-01و 31/10/2022 السؾافق األربعاءو  الثالثاءو 
 . of.gov.pswww.mلالطالع عمى الكراسة يرجى مراجعة مؾقع الؾزارة  .5
 .0598967679: رقؼ جؾاللمسراجعة واالستفدار  .6

 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 انشروط انعبيت 
 أوالً: إعذاد وتقذيى انعروض يٍ قبم ادلتُبقصني:ـ

بعـد أن يقـرأ ىـذه الؾثـائق ويـتفيؼ جسيـع مـا ورد  والؾثـائق السرفقـة بـدعؾة السـزاودةعرضو وأسعاره عمى الجداول والشساذج  السزاوديعد  .1
ويقـدميا ضـسؽ العـرض كاممـة عمـى أن يتحسـل كافـة الشتـائب السترتبـة عمـى عـدم قيامـو  كافة وثائق دعـؾة السـزاودة ختؼ ويؾقعفييا وي

 بالتدقيق واالستكسال برؾرة صحيحة.

عمـى أن يذـسل الدـعر رسـؾم الجسـارك والزـريبة السزـافة وجسيـع الرسـؾم والسرـاريف  بالـدوالر  السزاودةأسعار  يمتزم السزاود بكتابة .3
 األخرى.

عرضو مظبؾعـًا أو مكتؾبـًا بـالحبر األزرق أو األسـؾد فقـظ ويحغـر السحـؾ أو التعـديل أو الذـظب أو اإلضـافة فـي العـرض  السزاوديعد  .2
ويعاد كتابة الرؾاب بالحبر األزرق أو األسؾد ويؾقع بجانبـو  روكل ترحيح مؽ ىذا القبيل يؾضع عميو خظيؽ متؾازييؽ بالحبر األحس

 ب.مؽ قبل مؽ أجرى الترؾي

بيـع مركبـات  مـزاودةفـي ملمـم ملمـق باحكـام ويكتـب عميـو  السـزاودةعرضو مرفقًا بو الؾثائق السظمؾبة مع تـمميؽ دخـؾل  السزاوديقدم  .4
وكذلػ اسسو وعشؾانو بالكامل ورقؼ الياتم والفاكس ورقؼ صـشدوق البريـد الخاصـيؽ بـو لترسـل إليـو  3233/ 23رقؼ  حكؾمية متشؾعة

وعميو تبميــغ اإلدارة العامة لمؾازم / وزارة الساليـة خظيـًا بـمي تلييـر أو تعـديل فـي عشؾانـو وعميـو أن يكتـب  زاودةالسالسكاتبات الستعمقة 
 وعشؾانيا وبخالف ذلػ يحق لمجشة العظاءات أن تيسل العرض السقدم مشو. السزاودةأيزًا اسؼ الدائرة التي طرحت 

خرص ليذا اللرض لدى اإلدارة العامة لمؾازم قبل انتياء السدة السحددة لذلػ في صشدوق العظاءات الس السزاوديؾدع العرض مؽ قبل  .5
 .يشغر فيو ويعاد إلى مردره ملمقاً وكل عرض ال يؾدع  في صشدوق العظاءات قبل آخر مؾعد لتقديؼ العروض ال 

مـؽ تـاريآ آخـر مؾعـد لتقـديؼ  عسـل يـؾم 92بمن يبقى العرض السقدم مشو نافذ السفعؾل وال يجـؾز لـو الرجـؾع عشـو لسـدة  السزاوديمتزم  .6
 العروض.

 ثبَيًب: انشهبداث وادلستُذاث انرمسيت ادلطهىبت:ـ
 إذا كان شركة أن يرفق مع عرضو الذيادات والؾثائق السظمؾبة مشو وىي عمي الشحؾ التالي: السزاود يمتزم  .1

 .الدجل التجاري أو الرشاعي لمذركة 

 ص إرفاق صؾرة اليؾية.يمتزم السزاود الستقدم لمسزاودة إذا كان شخ 

أما إذا كان الستقدم ىؾ وكيل عؽ الذخص الراغب بالدخؾل لمسزاودة فيجـب عميـو إرفـاق وكالـة رسـسية مؾقعـة أمـام كاتـب العـدل  .3
 وصؾرة وىؾيتو.

 :بنثًب: تأييُبث وضًبَبث ادلساودةث
بشػ البريد أو عمى شكل كفالة أو يمتزم السزاود أن يرفق بعرضو سشد دفع معتسد صادر مؽ  تمميؽ الدخؾل في السزاودة: .1

%( مؽ قيسة السركبة أو السركبات التي يرغب  5)البشػ الؾطشي اإلسالمي او بشػ االنتاج ( بسبمغ )شيػ بشكي صادر مؽ 
عمى أن تعاد  قيسة تمميؽ دخؾل السزاد السظمؾبةالسزاود بذرائيا " كتمميؽ دخؾل " وال يشغر في أي عرض غير مدتؾفي ل

 مؽ تاريآ ترسية السزاد . أسبؾعيؽلدخؾل في السزاد إلى السزاوديؽ بعد تمميشات ا
 وتقييًهب: : فتح ادلساودةرابعب  
تفـتح العـروض مـؽ قبـل المجشـة السذـكمة ليـذا اللـرض وتقـؾم ىـذه المجشـة بفـتح السـزاودة فـي الزمـان والسكـان  :لجشة فتح السغاريف أواًل:

 -اتخاذ اإلجراءات التالية:ب ي دعؾة السزاد وتقؾم المجشة فالسحدديؽ 
يفـتح مغروفـو يزـع رئـيس المجشـة عميـو وعمـى مغروفـو رقسـًا مدمدـاًل  دو مـزاإثبات عدد السغاريف في محزر فتح السغاريف وكـل  - أ

 الؾاردة. السزاوداتومقامو عدد  ىيئة كدر اعتيادي بدظو رقؼ السزاودةعمى 

 وإثبات عددىا. السزاودةترقيؼ األوراق السرفقة مع   - ب

 . مزاودواألسعار وقيسة التمميؽ االبتدائي السقدم مؽ كل  السزاداسؼ مقدم جيل تد  - ت
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ومغروفو وكل ورقة مؽ أوراقـو وكـذلػ عمـى محزـر المجشـة بعـد السزاودة التؾقيع مؽ رئيس المجشة وجسيع األعزاء الحاضريؽ عمى  - ث
 تدويؽ كافة الخظؾات الدابقة.

 السقدمة وفقًا لسا يمي: العروض جشة الدابقة بدراسة تقؾم الم :لجشة دراسة وتقييؼ العروض :ثانياً 
 السزاد.ال يشغر في أي عرض غير معزز بتمميؽ دخؾل  - أ

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

بـة يـتؼ اإلحالـة عمـي د الذـروط السظمؾ يتؼ دراسة عـروض األسـعار لمكـل حيـه أنـو إذا مـا تـؾفرت فـي الجيـة السـزاودة الستقدمـة لمسـزا  - ت
 األسعار. الستقدم بمعمى

 األسباب ودون الحق باالعتراض مؽ قبل  الستقدم لمسزاد. إبداءاألسعار دون  يحق لمجشة استبعاد الستقدم بمعمى - ث

 زاود.األسعار ويحق ليا عدم إبداء األسباب ودون الحق باالعتراض مؽ قبل الستقدم لمس عمىالمجشة غير ممزمة بم  - ج

يحــق لــةدارة العامــة لمــؾازم العامــة إللــاء الســزاودة نيائيــًا ، فــي أي وقــت دون الحاجــة إلبــداء األســباب وال يحــق لمستقــدميؽ لمســزاودة  - ح
 عمي ذلػ مظمقًا. االعتراض

 :ـ:ـ انتسايبث ادلساود خبيسبً 
 بعد االنتياء مؽ عسمية الترسية مباشرة.  قيةاستكسال إجراءات العقد الخاص وتؾقيع االتفاالسزاد الذي أحيل عميو  عمى السزاود .1
العامـة  اإلدارةمدـبق مـؽ  أن يتشازل ألي شخص آخر عؽ كل أو أي جزء مؽ العقـد دون الحرـؾل عمـى إذن خظـي ال يجؾز لمسزاود .3

  لمؾازم العامة التي أحالت عميو السزاد مع االحتفاع بكامل حقؾق اإلدارة وفقًا لمعقد األصمي.

أو  كـلالمجشـة خدارة أو ضرر ناشئ عؽ تقديؼ عرضو فـي حالـة إذا مـا رفزـت إلي اإلدارة العامة لمؾازم بمي الرجؾع  لمسزاودال يحق  .2
دعـؾة السـزاد فـي أي وقـت أو أي مرحمـة مجشـة الاألسـعار أو إذا أللـت  أقـلعمـى مقـدم  السـزادالعروض السقدمة إلييا أو إذا لؼ تحـل  بعض

 شة أي التزامات مادية مقابل ذلػ.دون ذكر األسباب وال يترتب عمي المج

، عمـي أن يكـؾن الـدفع لـدي بشـػ البريـد فـي حدـاب وزارة لمسبمـغ الستعاقـد عميـو خـالل أسـبؾع مـؽ تبميلـو بـذلػ بالـدفع  السزاوديمتزم  .4
 السالية.
 -: حم اخلالفبث:بً سبدس

 فيتؼ حمو وديًا بالتفاوض. في حال حدوث أي خالف يشذم عؽ تفدير أي بشد مؽ البشؾد الدابقة أو مؽ بشؾد العقد  - أ

يؾمــًا مــؽ بــدء مفاوضــتيسا لمؾصــؾل إلــى حــل حــؾل أي خــالف يتعمــق بالعقــد يحــق ألي مــؽ  22إذا لــؼ يــتسكؽ الظرفــان خــالل  - ب
 الظرفيؽ حل الخالف بالمجؾء إلى السحكسة السخترة وتظبيق القؾانيؽ واألنغسة السعسؾل بيا في مشاطق 

 ن.ة الؾطشية الفمدظيشية بيذا الذمالدمظ
 : شروط يتفرقت:ـبً سببع

اللـش أو التالعـب فـي معاممتـو أو ثبـت عميـو أنـو شـرع أو قـام بشفدـو أو بؾاسـظة غيـره بظريـق مباشـر أو غيـر  السزاوداستعسل  إذا .1
عمـى التؾاطـم معـو إضـرارًا بالسرـمحة  العامميؽ في اإلدارة العامة لمؾازم بذـمن العـرض السقـدم مشـو أو مباشر عمى رشؾة أحد مؾعفي

السقدم مشو وليا أن تحرمو مؽ االشتراك فـي مـزاودات أخـري ملي عقده في الحال ويرادر التمميؽ لعامة ويحق لمجشة السزاودات أن تا
 لمسدة التي تحددىا دون اإلخالل بحقيا بالسظالبة بالتعؾيض عؽ كل عظل وضرر لحق بيا جراء ذلػ.

 .عو دون المجؾء لمقزاء إللاء التعاقد م العظاءاتيحق لمجشة  السزاودإذا أفمس  .3
لـى استرـدار حكـؼ جاز إللاء العقـد  السبـرم معـو أو مـا تبقـى مشـو  بتؾجيـو كتـاب لمؾرثـة يفيـد بـذلػ دون الحاجـة إ السزاودإذا تؾفى  .2

 لػ .قزائي يقزي بذ
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 انشروط اخلبصت
 يحق لمسذترك في السزاد التقدم ألكثر مؽ مركبة. .1

 مزاود وذلػ بسا يتشاسب مع السرمحة العامة.يحق لمجشة البيع بالتجزئة بيؽ أكثر مؽ  .3

      يتؼ الدفع نقدًا في حداب يحدد مؽ قبل المجشة قبل تحسيل وتدميؼ السركبات.                                                         .2

د فقظ ال غير مؽ تاريآ يمتزم السزاود برفع السركبات التي رست عميو وعمى حدابو الخاص خالل مدة أقراىا أسبؾع واح .4
إشعاره تحت إشراف المجشة السكمفة بذلػ وإذا لؼ يمتزم السزاود الذي رست عميو السزاودة برفع ىذه السركبات خالل السدة 

 السذار إلييا أعاله تتخذ اإلجراءات التالية:  
 إخظاره بكتاب خظي لتشفيذ ما تؼ االتفاق عميو. . أ

ألخظار ترادر كفالة دخؾل السزاودة دون الحاجة إلى إخظاره مرة ثانية لذلػ وال إذا لؼ يتؼ االلتزام بالتشفيذ بعد ا . ب
 يحق لمسزاود االعتراض عمى ذلػ قانؾنيًا.

يمتزم السزاود الفائز بالسزاد بتؾقيع عقد البيع بعد دفع كافة السبالغ السدتحقة وفي حال عدم التزامو ترادر قيسة  .5
 الكفالة.

 ال يحق لمسزاود الذي رسى عميو السزاد السظالبة بمي خرؾمات ألي سبب مؽ األسباب. .6
المجشة غير مدئؾلة عؽ أي أضرار أو خدائر تقع لألشخاص اآلخريؽ أثشاء وبعد نقل السركبات وإنسا تقع السدئؾلية  .7

 عمى السزاود الذي رست عميو السزاودة أو جزء مشيا.  

السزاودة أو جزء مشيا بمجؾر الشقل والتحسيل مؽ السكان السؾجؾد بو السركبات  يتحسل السزاود الذي رست عميو .8
 السعروضة لمبيع.

يتؼ اعتساد كفالة دخؾل السزاد ككفالة حدؽ تشفيذ لسؽ تؼ الترسية عميو وذلػ بعد اتسام اجراءات االحالة عمى أن يتؼ  .9
 استردادىا بعد اتسام كافة االجراءات.

 مية غير ممزمة بتدميؼ مفاتيح السركبات.لجشة بيع السركبات الحكؾ  .12

في حال اختالف رقؼ الذاصي فيجب الحرؾل عمى إذن دق لرقؼ الذاصي السذكؾر في الكراسة حدب اإلجراءات  .11
 الستبعة لدى وزارة الشقل والسؾاصالت.

ة في وزارة السركبات السدرجة في الكذم والتي تحسل ترريح سير ممقت يتؼ التعامل معيا وفق االجراءات الستبع .13
 الشقل والسؾاصالت.

يجب عمى السزاود الفائز استكسال إجراءات ترخيص السركبة أو السركبات التي رست عميو لدى وزارة الشقل  .12
 والسؾاصالت قبل استالميا.

ؽ سرادرة مالال يحق لسؽ يرسؾ عميو السزاد العدول عؽ الذراء بذكل جزئي أو كمي )مركبة أو أكثر( وفي حالة عدولو يتؼ  .14
ولمجشة الحق بالسظالبة بجسيع ما  حدب قرار لجشة العظاءات السركزية  قيسة السركبة أو السركبات التي عدل عؽ شراءىا

 يترتب عمى ذلػ مؽ أضرار.     

 لجشة العظاءات السركزية غير ممزمة بمعمى األسعار ويحق لمجشة إللاء عسمية البيع دون إبداء األسباب. .15

 ديؽ لذات السركبة يتؼ مفاوضة السزاوديؽ كل عمى حدة.إذا تداوت أسعار السزاو  .16

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 

 6صفحة  بيع مركبات حكومية 23/2022مزاودة 

 

 انرمسيت ادلركببث (1رقى ) جذول
فئت  انىقىد انهىٌ رقى انشبصي اإلَتبج االستخذاو ادلىديم قى ادلركبتر و

 ادلركبت

انسعر 
 ببنذوالر

سعر ادلساود ببحلروف 
 ببنذوالر

   رسسي ديزل عاجي أبيض NMOXXXTTFX7P59837 فؾرد مركبة اسعاف 2008 3063850 1

   رسسي ديزل عاجي أبيض NMOXXXTTFX7P59811 فؾرد مركبة اسعاف 2008 3063750 2

3 3070750 2008 
مركبة تجارية 

 مؾحدة
   رسسي ديزل عاجي أبيض JTGRS12P790014818 تؾيؾتا

   رسسي بشزيؽ فزي Geely AEG7824SEDP001528 صالؾن خرؾصي 2013 3233850 4

5 3230050 2001 
مركبة تجارية 

 مؾحدة
   رسسي ديزل عاجي أبيض WDB9036721R494359 دايسمر بشز

   رسسي ديزل عاجي أبيض WJME3TSS00C062428 يساىة صيريب وقؾد 1999 3148550 6

   رسسي ديزل كحمي XTC43260C42226107 ق.م.ز. شاحشة عادية 2004 9797 7

   رسسي ديزل كحمي XTC43260C42227233 ق.م.ز. شاحشة عادية 2004 9754 8

   رسسي لديز كحمي XTC43260C42226317 ق.م.ز. شاحشة عادية 2004 3239350 9

   رسسي ديزل كحمي XTC43260C42226202 ق.م.ز. شاحشة عادية 2004 3108450 10



 

 7صفحة  بيع مركبات حكومية 23/2022مزاودة 

 

فئت  انىقىد انهىٌ رقى انشبصي اإلَتبج االستخذاو ادلىديم رقى ادلركبت و
 ادلركبت

انسعر 
 ببنذوالر

سعر ادلساود ببحلروف 
 ببنذوالر

   رسسي ديزل حميك XTC43260C42226810 ق.م.ز. شاحشة عادية 2004 3109750 11

   رسسي ديزل كحمي XTC43260C42227218 ق.م.ز. شاحشة عادية 2004 3108050 12

   رسسي ديزل اخزر زيتي XTC43260C42228529 ق.م.ز. شاحشة عادية 2004 3108250 13

14 3166050 2000 
مركبة تجارية 

   رسسي ديزل عاجي أبيض LH1150018815 تؾيؾتا مؾحدة

15 3199450 1996 
مركبة خرؾصية 
   رسسي ديزل فزي SALLJGMM4TA179986 روفر مزدوجة االستعسال

16 3153050 2006 
مركبة خرؾصية 
   رسسي ديزل أسؾد KPTG01DS6P198417 سان يانغ مزدوجة االستعسال

17 3167050 2009 
مركبة تجارية 

   رسسي ديزل عاجي أبيض LSYHDAAA69K047622 الندر مؾحدة

18 3160150 2001 
مركبة تجارية 

   رسسي ديزل عاجي أبيض ZFA23000006000601 فيات مؾحدة

   رسسي بشزيؽ عاجي أبيض WOLOOOO56S5150323 ووبل صالؾن خرؾصي 1995 3057550 19



 

 8صفحة  بيع مركبات حكومية 23/2022مزاودة 

 

فئت  انىقىد انهىٌ رقى انشبصي اإلَتبج االستخذاو ادلىديم رقى ادلركبت و
 ادلركبت

انسعر 
 ببنذوالر

سعر ادلساود ببحلروف 
 بنذوالرب

   رسسي ديزل احسر WDB35800115359769 دايسمر بشز مركبة اطفاء 1988 3144950 20

   رسسي بشزيؽ عشابي L7CSGMZY8C3032698 دايؾن  دراجة نارية 2012 50882 21

22 50796 2012 

دراجة نارية ذات 
ثالث عجالت مع 

 صشدوق 
   رسسي بشزيؽ أسؾد L7GSCMZY7C3003872 دايؾن 

   رسسي بشزيؽ فزي ZJKTK150X9Y070212 ىسر دراجة نارية 2009 50460 23

24 3251450 2010 
مركبة خرؾصية 
 مزدوجة االستعسال

   مجسعة بشزيؽ اسؾد KNAKH813UA7732298 كايا

   ممقت بشزيؽ ازرق  JF1AC2CL0CC652550 سؾبارو صالؾن خرؾصي 1990 3293150 25

 ديزل ابيض 5612062 كؾمباكتؾر مدحمة 2000 3003153 26
معدة 
 ىشدسية

  

       حدكة مركب انقاذ بحري    10061 27

 



 

 9صفحة  بيع مركبات حكومية 23/2022مزاودة 

 

 قطع انغيبر (2رقى ) جذول
فئت  انىقىد انهىٌ رقى انشبصي اإلَتبج االستخذاو ادلىديم رقى ادلركبت و

 ادلركبت

انسعر 
 ببنذوالر

سعر ادلساود 
 ببنذوالرببحلروف 

   قظع غيار ديزل اصفر 6CN00483 كاتربيمر رافعة شؾكية 1996 3000453 1

   قظع غيار ديزل ابيض KMHWG81H2BU280052 ىؾنداى تجارية مؾحدة 2011 3137250 2

3 3029650 1998 
مركبة تجارية 

   قظع غيار ديزل ابيض KMJWWH7FPWU073956 ىؾنداى مؾحدة

   قظع غيار بشزيؽ أسؾد LXSPCKLY2E1078244 دايؾن  دراجة نارية 2014 50993 4

   قظع غيار بشزيؽ فزي ZJKTK15069Y070160 ىسر دراجة نارية 2009 50461 5

   قظع غيار  ق ازر   حدكة صليرة   6

 يالحظت:
 إال بعد كتاب رسسي مؽ وزارة الشقل والسؾاصالت ونقل عيدة السركبة. السزاد عؽ كفالة دخؾل اإلفراجلؽ يتؼ  -
 شة مؽ قبل السزاوديؽ في الؾرشة الفشية .يسشع مشعا باتا ترؾير السركبات بالجؾال أثشاء السعاي -
 .فالة دخؾل السزاد كثسؽ ألي مركبةلؽ يتؼ تحؾيل ك -

 



 

 11صفحة  بيع مركبات حكومية 23/2022مزاودة 

 

 إقـــــــرار وانتــــــــــــــساو
 

ــــــــــــ ىؾية رقؼ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برفتي مسثاًل عؽ شركة ـــــــأقر أنا السؾقع أدناه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ با

 

والخاصة ببيع مركبات حكؾمية متشؾعة مؽ شروط عامة وخاصة وألتزم التزامًا قانؾنيًا  23/3233قرأت وتفيست كافة ما ورد بؾثائق السزاودة السظروحة رقؼ بمنشي  .1
 بتمػ الذروط.

 خر مؾعد لتقديؼ العروض.مؽ تاريآ آ يؾماً  تدعؾن .   كسا ألتزم بمن يبقى العرض السقدم مشي ساري السفعؾل وال يجؾز لي الرجؾع عشو لسدة 3
 .  وكذلػ ألتزم بتؾقيع العقد وااللتزام بذروط السزاودة والعقد الخاص بيا. 2

 وىذا إقرار وتعيد مشي بذلػ أقر وألتزم بكل ما ورد بو دون أي ضلظ أو إكراه.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسؼ السزاود:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مذتلل مرخص لمذركات :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقؼ ىؾية األفراد :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــالعـشـــؾان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـؼ الياتـم :ــــ
 ــــــــــــــــــــــــرقؼ الجؾال : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــرقـؼ الفاكس :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــآ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــالتؾقيع والختؼ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


