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 دونت فهسطني
 وزارة املانيت

 انعايت اإلدارة انعايت نهىازو
 2022/ 04يساودة رقى 
 

تبعًا لمذخوط السػضحة في كخاسة  قرخ العجلكافتيخيا  لتأجيخبالطخف السختػم مداودة شــخح عغ تعمغ وزارة السالية      
 السداودة.

تل اليػا   –العامة  لمػازماإلدارة العامة  –مخاجعة وزارة السالية السداد في السذاركة في ىحا  واألفخاد الخاغبيغ فعمى الذخكات
مقابل  مي كخاسة السػاصفات ووثائق السدادجل الحرػل عأخالل أوقات الجوام الخسسي مغ بجػار محصة فارس لمبتخول  –

 باإلدارةآخخ مػعج لقبػل عخوض األسعار بالطخف السختػم في صشجوق العصاءات   . غيخ مدتخدة( شيكل 011مبمغ )دفع 
تفتح السطاريف بحزػر مسثمي و  88/08/8180 السػافق الثالثاء يػموزارة السالية في غـدة ىػ  -العامةػازم لم العامة
 .الداعة العاشخة صباحاً يغ في نفذ السكان والدمان السداود

 جلُت انعطاءاث املركسيت
 
 

  يالحظت:ـ
 .السداد. أجخة اإلعالن في الرحف عمى مغ يخسػ عميو 0
ظ بشكي أو كفالة بشكية مغ أو شي % مغ اجسالي السداودة5بكيسة سشج دفع معتسج مغ قبل البخيج  يجب إرفاق. 8

 ة لسغ ال يخسػ عميو السداد.يػمًا مدتخد   91ساري السفعػل لسجة و بشظ االنتاج أ اإلسالميالػششي البشظ 
 .الزخائب أنػاعوتذسل جسيع  بالذيكل. تقجم األسعار 3
 األسعار. السخكدية غيخ ممدمة بقبػل أعمىات .لجشة العصاء4
 لجشة العصاءات السخكدية غيخ مدئػلة عغ أي مبمغ نقجي يخفق بالعخض ..5
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 انشروط انعايت
 :ـاملساوديٍ أوالً: إعداد وتقديى انعروض يٍ قبم 

بعج أن يقخأ ىحه الػثائق ويتفيع جسيع ما ورد فييا  والػثائق السخفقة بجعػة السداودةعخضو وأسعاره عمى الججاول والشساذج  السداوديعج  .0
ويقجميا ضسغ العخض كاممة عمى أن يتحسل كافة الشتائج الستختبة عمى عجم قيامو بالتجقيق  ختع ويػقع كافة وثائق دعػة السداودةوي

  واالستكسال برػرة صحيحة.

 رسػم الجسارك والزخيبة السزافة وجسيع الخسػم والسراريف األخخى.عمى أن يذسل الدعخ  بالذيكل السداودةأسعار  يمتدم السداود بكتابة .8

عخضو مصبػعًا أو مكتػبًا بالحبخ األزرق أو األسػد فقط ويحطخ السحػ أو التعجيل أو الذصب أو اإلضافة في العخض وكل  السداوديعج  .3
ب بالحبخ األزرق أو األسػد ويػقع بجانبو مغ قبل ويعاد كتابة الرػا خترحيح مغ ىحا القبيل يػضع عميو خصيغ متػازييغ بالحبخ األحس

  مغ أجخى الترػيب

لتأجيخ كافتيخيا   مداودةفي مغمف مغمق بإحكام ويكتب عميو  السداودةعخضو مخفقًا بو الػثائق السصمػبة مع تأميغ دخػل  السداوديقجم  .4
وكحلظ اسسو وعشػانو بالكامل ورقع الياتف والفاكذ ورقع صشجوق البخيج الخاصيغ بو لتخسل إليو السكاتبات  14/8188رقع  قرخ العجل

وعميو تبميــغ اإلدارة العامة لمػازم / وزارة السالية خصيًا بأي تغييخ أو تعجيل في عشػانو وعميو أن يكتب أيزًا اسع الجائخة  السداودةالستعمقة 
 ػانيا وبخالف ذلظ يحق لمجشة العصاءات أن تيسل العخض السقجم مشو.وعش السداودةالتي شخحت 

في صشجوق العصاءات السخرز ليحا الغخض لجى اإلدارة العامة لمػازم قبل انتياء السجة السحجدة لحلظ  السداوديػدع العخض مغ قبل  .5
 عاد إلى مرجره مغمقًا .وكل عخض ال يػدع  في صشجوق العصاءات قبل آخخ مػعج لتقجيع العخوض ال يشطخ فيو وي

مغ تاريخ آخخ مػعج لتقجيع  يػم عسل 61بأن يبقى العخض السقجم مشو نافح السفعػل وال يجػز لو الخجػع عشو لسجة  السداوديمتدم  .6
 العخوض.

 ثاَيًا: انشهاداث واملستُداث انرمسيت املطهىبت:ـ

 السصمػبة مشو وىي عمي الشحػ التالي:إذا كان شخكة أن يخفق مع عخضو الذيادات والػثائق  السداود يمتدم -
 .الدجل التجاري أو الرشاعي لمذخكة 

 .يمتدم السداود الستقجم لمسداودة إذا كان شخز إرفاق صػرة اليػية 

  أما إذا كان الستقجم ىػ وكيل عغ الذخز الخاغب بالجخػل لمسداودة فيجب عميو إرفاق وكالة رسسية مػقعة أمام كاتب العجل وصػرة
 وىػيتو.

 تأييُاث وضًاَاث املساودة : انثًا:ث
أو عمى شكل كفالة أو شيظ بشكي صادر  البخيجأن يخفق بعخضو سشج دفع معتسج صادر مغ بشظ  يمتدم السداود: تأميغ الجخػل في السداودة .0

عخض غيخ معدز  في أي " كتأميغ دخػل "وال يشطخ% مغ قيسة السداودة5 بسبمغ (او بشظ االنتاج الفمدصيشي  اإلسالمي)البشظ الػششي مغ 
بعج مجة أسبػعيغ مغ  ل في السداد إلى مقجمييا مغ السداوديغ الحي لع يحال عمييع السدادعمى أن تعاد تأميشات الجخػ بتأميغ دخػل السداد

 السداد.تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض، وكحلظ لسغ أحيل عمييع 

 رابعًا: فتح املساودة وتقييًها:
فتح العخوض مغ قبل المجشة السذكمة ليحا الغخض وتقػم ىحه المجشة بفتح السداودة في الدمان والسكان ت -املظاريف:أوالً: جلُت فتح 

 -اتخاذ اإلجخاءات التالية:ب ي دعػة السداد وتقػم المجشة فالسحجديغ 
وعمى مطخوفو رقسًا مدمداًل عمى يفتح مطخوفو يزع رئيذ المجشة عميو  دو مداإثبات عجد السطاريف في محزخ فتح السطاريف وكل ** 

 الػاردة. السداوداتومقامو عجد  ىيئة كدخ اعتيادي بدصو رقع السداودة

 وإثبات عجدىا. السداودةتخقيع األوراق السخفقة مع  **

 . مداودواألسعار وقيسة التأميغ االبتجائي السقجم مغ كل  السداداسع مقجم تدجيل **  

ومطخوفو وكل ورقة مغ أوراقو وكحلظ عمى محزخ المجشة بعج تجويغ السداودة التػقيع مغ رئيذ المجشة وجسيع األعزاء الحاضخيغ عمى ** 
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 كافة الخصػات الدابقة.
 السقجمة وفقًا لسا يمي: العخوض تقػم المجشة الدابقة بجراسة  -جلُت دراست وتقييى انعروض: ثاَيًا:

 السداد.ال يشطخ في أي عخض غيخ معدز بتأميغ دخػل  .0

 لمتأكج مغ مجي التدام السداود بعخضو بسػاصفات وشخوط دعػة السداد.تجرس العخوض  .8

يتع دراسة عخوض األسعار لمكل حيث أنو إذا ما تػفخت في الجية السداودة الستقجمة لمسداد الذخوط السصمػبة يتع اإلحالة عمي الستقجم  .3
 ار.األسع بأعمى

 األسباب ودون الحق باالعتخاض مغ قبل  الستقجم لمسداد. إبجاءاألسعار دون  بأعمىيحق لمجشة استبعاد الستقجم  .4

 األسعار ويحق ليا عجم إبجاء األسباب ودون الحق باالعتخاض مغ قبل الستقجم لمسداود. بأعمىالمجشة غيخ ممدمة  .5

 االعتخاضنيائيًا ، في أي وقت دون الحاجة إلبجاء األسباب وال يحق لمستقجميغ لمسداودة يحق لإلدارة العامة لمػازم العامة إلغاء السداودة  .6
 ذلظ مصمقًا. عمى

 :ـانتساياث املساود خايسًا: 
 بعج االنتياء مغ عسمية التخسية مباشخة.  استكسال إجخاءات العقج الخاص وتػقيع االتفاقيةالسداد الحي أحيل عميو  عمى السداود .0

العامة لمػازم  اإلدارةمدبق مغ  أن يتشازل ألي شخز آخخ عغ كل أو أي جدء مغ العقج دون الحرػل عمى إذن خصي لمسداودال يجػز  .8
  العامة التي أحالت عميو السداد مع االحتفاظ بكامل حقػق اإلدارة وفقًا لمعقج األصمي.

 أو بعس كلالمجشة اشئ عغ تقجيع عخضو في حالة إذا ما رفزت خدارة أو ضخر نإلي اإلدارة العامة لمػازم بأي الخجػع  لمسداودال يحق  .3
دعػة السداد في أي وقت أو أي مخحمة دون ذكخ مجشة الاألسعار أو إذا ألغت  أقلعمى مقجم  السدادالعخوض السقجمة إلييا أو إذا لع تحل 

 األسباب وال يتختب عمي المجشة أي التدامات مادية مقابل ذلظ.

 أن يكػن الجفع لجي بشظ البخيج في حداب وزارة السالية. عمىلمسبمغ الستعاقج عميو خالل أسبػع مغ تبميغو بحلظ بالجفع  السداودمتدم ي .4
 -: حم اخلالفاث:سادساً 
 في حال حجوث أي خالف يشذأ عغ تفديخ أي بشج مغ البشػد الدابقة أو مغ بشػد العقج فيتع حمو وديًا بالتفاوض. .0

يػمًا مغ بجء مفاوضتيسا لمػصػل إلى حل حػل أي خالف يتعمق بالعقج يحق ألي مغ الصخفيغ حل  31خالل إذا لع يتسكغ الصخفان  .8
ة الػششية الفمدصيشية بيحا الخالف بالمجػء إلى السحكسة السخترة وتصبيق القػانيغ واألنطسة السعسػل بيا في مشاشق الدمص

 الذأن.
 : شروط يتفرقت:ـسابعاً 

الغر أو التالعب في معاممتو أو ثبت عميو أنو شخع أو قام بشفدو أو بػاسصة غيخه بصخيق مباشخ أو غيخ  السداوداستعسل  إذا .0
عمى التػاشؤ معو إضخارًا بالسرمحة  العامميغ في اإلدارة العامة لمػازم بذأن العخض السقجم مشو أو مباشخ عمى رشػة أحج مػضفي

السقجم مشو وليا أن تحخمو مغ االشتخاك في مداودات أخخي الحال ويرادر التأميغ مغي عقجه في العامة ويحق لمجشة السداودات أن ت
 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  .8
لى استرجار حكع جاز إلغاء العقج  السبخم معو أو ما تبقى مشو  بتػجيو كتاب لمػرثة يفيج بحلظ دون الحاجة إ السداودإذا تػفى  .3

 قزائي يقزي بحلظ.
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 انشروط اخلاصت

 

وال يجػز لو تغييخ الغخض مغ استعسال السأجػر  قرخ العجلكافتيخيا العامميغ والجسيػر داخل تأجيخه ىػ  ي السشػ  السحل .0
 .العقج مفدػخًا مغ تمقاء نفدو عتبخوإال ا

قابمة لمتججيج بسػافقة الصخفيغ بشفذ الذخوط الستفق عمييا أو بذخوط ججيجة  سشة ميالدية كاممة السجة اإليجارية لمعقج  .8
 .يتع االتفاق عمييا حدب األصػل

ذلظ مغ تاريخ تبميغو و  أسبػع أقراىاخالل مجة عقج التػقيع و  دفع اإليجار مقجماً  يمتدم السداود الحي يخسػ عميو السداد .3
 .يةالعامة بػزارة السال لمػازممغ قبل االدارة العامة 

، ت غحائية؛ مشتجات ألبان، وجبا، مذخوبات خفيفةشػكػالتةببيع السأكػالت واليجايا)مغ تخسػ عميو السداودة  يمتدم .4
 فيسا عجا السذاوي ومذتقاتيا عمى الفحع. ، كتب ومجالت(ألعاب

بعجم اتخاذ الساجػر محال لبيع او تقجيع أي نػع مغ السدكخات او السخجرات او السحخمات ديشيا واخالقيا  السدتأجخيمتدم  .5
وثبػت ذلظ فديتع فدخ العقج فػرا واخالء السكان دون  السدتأجخاو ما يخالف الذخيعة االسالمية وفي حالة مخالفة 

 .القانػنية الستعمقة بحلظ اإلجخاءاتبالسصالبة باي تعػيس اضافة الى خزػعو لجسيع  لمسدتأجخالحق 

ان يحجث أي تغييخ في الساجػر مغ ىجم او بشاء او تقديع او فتح مشافح او اجخاء قػاشع وخالفو  لمسدتأجخال يحق  .6
الى حالتو  بإعادتومغ ىحا القبيل يكػن ممدما  بذيء( وقيامو قرخ العجلدون اخح مػافقة خصية مدبقة مغ قبل السؤجخ)

 .تمقائياً  بخ العقج مفدػخاً ويعت األصمية

الكيام بعسل تخميسات مغ دىان وتبييس وادخال التحديشات الزخورية عمى الساجػر تسييجا الستخجامو  لمسدتأجخيحق  .7
وإن ما يكدخ أو يفقج مغ زجاج أو مفاتيح وأبػاب وشبابيظ وما  وعمى حدابو الخاص وذلظ بعج مػافقة السؤجخ الخصية

عمى ان يمتدم بتدميع السكان عشج  ا شابو ذلظ يريخ إصالحو أو تججيجه مغ قبل السدتأجخيتمف بحكع االستعسال وم
 .تمف أوانتياء مجة االيجار بحالة جيجة دون عيب 

 .او العامميغ مة بسا ال يعيق حخكة الدائخيغ والدالمة العاالقػانيغ ب وااللتدام بالسحافطة عمى السدتأجخيمتدم  .8

والشطافة العامة والذخوط الرحية لمسكان واألدوات والسشصقة  لقرخ العجل عمى السطيخ العاميمتدم السدتأجخ بالسحافطة  .9
 و مزخة بالرحة العامة أو مغ شأنيا تيجيج سالمة السكانفي العقار أي مػاد ممتيبة أ عال يزوأن  السحيصة بالكافتيخيا

 .والكافتيخيا عمى حج سػاء لقرخ العجلوأن ال يتخك أي مخمفات أو فزالت تدئ لمشطافة العامة والسطيخ العام 

أو تحجث تذػيذًا  لسجسع قرخ العجلال يجػز لمسدتأجخ استخجام السحياع أو أجيدة التدجيل أو التمفاز برػرة تدئ  .01
السدتأجخ ىحا الذخط وغيخه مغ الذخوط اتخاذ كافة التجابيخ إذا خالف  قرخ العجلوالعامميغ ومغ حق إدارة  اجعيغلمسخ 

 .والدبل والػسائل لسشعو مغ السخالفة

ال يجػز لمسدتأجخ إقامة أي إنذاءات أو مطالت خارج حجود السبشى أو أي قػاشع أو حػاجد خالفًا لسا تع االتفاق  .00
 .قرخ العجلعميو إال بسػافقة إدارة 

شاوالت أو كخاسي أو ثالجات أو ثالجات عخض برػرة تعيق أو تذػش أو تدئ ال يجػز لمسدتأجخ وضع أي  .08
والعامميغ والجسيػر كسا ال يجػز لمسدتأجخ استخجام أي إعالنات دعائية أو يافصات أو ممرقات داخل وخارج  سخاجعيغلم

 بغخض الجعاية لمكافتيخيا أو السبيعات أو لتخويج مشتجات الذخكاتقرخ العجل أروقة مباني 
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جسيع ما يمدم مغ أدوات وأجيدة تمدم لتذغيل الكافتيخيا وعمى حدابو الخاص عمى أن يقػم بشقميا  إحزارعمى السداود  .03
 .أيام بعج انتياء فتخة التعاقج 5حال انتياء التعاقج معو في مجة اقراىا 

أو  بتأجيخىا مغ الباشغ ال يحق لمسدتأجخ التشازل عغ العيغ السؤجخة جدئيًا أو كميًا ألي شخز كان وليذ لو الحق .04
 وإال اعتبخ العقج مفدػخا بجون حاجة إلنحار . لمسػافقة عميوقرخ العجل  إلدارة إدخال أي شخيظ معو إال بعج تقجيع شمب 

 يمتدم السدتأجخ بجفع أي مراريف عامة تخز السأجػر كالريانة والشطافة العامة وأي خجمات أخخي. .05
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 إقـــــــرار وانتــــــــــــــساو
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 ـــــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والخاصـة بتمـديع كافتيخيـا  8188/ 14 السـداودة السصخوحـة رقـعرد بػثـائق بأنشي قخأت وتفيست كافة ما و  .0
 مغ شخوط عامة وخاصة وألتدم التدامًا قانػنيًا بتمظ الذخوط. قرخ العجل 

مـغ  يػمـاً  91كسا ألتدم بأن يبقـى العـخض السقـجم مشـي سـاري السفعـػل وال يجـػز لـي الخجـػع عشـو لسـجة  .8
 تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.

 ػقيع العقج وإحزار كفالة حدغ التشفيح وااللتدام بذخوط السداودة والعقج الخاص بيا. وكحلظ ألتدم بت .3
 وىحا إقخار وتعيج مشي بحلظ أقخ وألتدم بكل ما ورد بو دون أي ضغط أو إكخاه.     
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