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 دونخ فهسطني
 وصاسح املبنيخ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          و انعبيخاإلداسح انعبيخ نهىاص

 جلُخ انعطبءاد املشكضيخ
 2022/ 41عطبء سقى 

 

ت مجرسة الذييج ىاني نعيع تػريج احتياجا شخح عصاء حكػمي تعلغ وزارة السالية / لجشة العصــاءات السخكــدية عغ     
تبعًا للذخوط والسػاصفات السػضحة في كخاسة ووثائق  الدراعية مغ أعالف وشيػر داجشة  لرالح وزارة التخبية والتعليع

 العصاء.
فعلى الذـخكات ذات اختترـاص والسدـجلة رسـسيًا وتخيـا فـي السذـاركة فـي ىـحا العصـاء مخاجعـة وزارة الساليـة / ا دارة 

فـي  (9يـخ  بـخج الطـافخ ر)ـع  بـالرخ  مـغ إرـارة مـخور الصيـخان  الخمال بـخج الػليـج الصـابق ا ولازم العامة ـ العامة للػ 
( 411يــدة تــالل أو)ــات الــجوام الخســسي مــغ أجــر الحرــػل علــى كخاســة السػاصــفات ووثــائق العصــاء مرابــر دفــ  م لــ   

 ريكر ييخ مدتخدة تػرد إلى تديشة وزارة السالية.
ل عـخوض ا سـعار بـالطخف السختـػم فـي صـشجوق العصـاءات بـا دارة العامـة اللـػازم / وزارة الساليـة فـي آتخ مػعـج لر ـػ

م وتفـــتح السطـــارير بحزـــػر مسثلـــي  88/48/8184السػافـــق  الثالثـــاءيـــػم  صـــباح  العارـــخة مـــغ يــــدة ىـــػ الدـــاعة
 الستشا)ريغ في نفذ الدمان والسكان .

 جلُخ انعطبءاد املشكضيخ
 يالحظخ:ـ

 خة ا عالن في الرحف على مغ يخسػ عليو العصاء.. أج4
أو سشج دفـ  صـادر مـغ بشـظ ال خيـج  نتـ ميغ  أو بشظ اخنتاج مغ ال شظ الػششيأو ريظ بشكي كفالة بشكية يجا إرفاق . 8

 .صالحة لسجة ثالثة ريػر على ا )ر عغ كر عصاء  $4111بقيسة ( عصاء دتػل
 ػاع الخسػم والزخائا.. ترجم ا سعار بالذيكر وتذسر جسي  أن3
 . لجشة العصاءات ييخ ملدمة بر ػل أ)ر ا سعار.1
 . www.mof.gov.ps. لإلشالع على الكخاسة يخجى مخاجعة مػ)  الػزارة 5
 1598967679: جػال ر)ع. للسخاجعة واخستفدار 6
 
 

 
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 انطشوغ انعبيخ 
 عشوض يٍ قجم املتُبقصني:ـأوالً: إعذاد وتقذيى ان

يعج السشا)ز عخضو وأسعاره على الججاول والشساذج والػثائق السخفرة بجعػة العصاء بعج أن يرخأ ىحه الػثائق ويتفيع جسي  ما  .4
ورد فييا ويختع ويػ)  كافة وثائق دعػة العصاء ويرجميا ضسغ العخض كاملة على أن يتحسر كافة الشتائج الستختبة على عجم 

 بالتج)يق واخستكسال برػرة صحيحة. قيامو

على أن يذسر الدعخ رسػم الجسارك والزخيبة السزافة وأجػر التحديع والتغلير ومرارير الشرر  بالذيكرتكتا أسعار العصاء  .8
 والتحسير والتشدير والت ميغ وجسي  الخسػم والسرارير ا تخى.

ا سػد فرط ويحطخ السحػ أو التعجير أو الذصا أو ا ضافة في يعج السشا)ز عخضو مص ػعًا أو مكتػبًا بالح خ ا زرق أو  .3
ويعاد كتابة الرػا  بالح خ ا زرق أو ا سػد  خالعخض وكر ترحيح مغ ىحا الر ير يػض  عليو تصيغ متػازييغ بالح خ ا حس

 ويػ)  بجانبو مغ ) ر مغ أجخى الترػيا.

تػريج احتياجات  عصاء يغ دتػل العصاء في مغلف مغلق بإحكام ويكتا عليويرجم السشا)ز عخضو مخفرًا بو الػثائق السصلػبة م  ت م
وكحلظ اسسو  41/8188للسشا)رة ر)ع  لرالح وزارة التخبية والتعليع ع الدراعية مغ أعالف وشيػر داجشةمجرسة الذييج ىاني نعي

السكاتبات الستعلرة بالعصـاء وعليو ت ليــ  ا دارة وعشػانو بالكامر ور)ع الياتف والفانذ ور)ع صشجوق ال خيج الخاصيغ بو لتخسر إليو 
العامة للػازم / وزارة السالية تصيًا ب ي تغييخ أو تعجير في عشػانو وعليو أن يكتا أيزًا اسع الجائخة التي شخحت العصاء وعشػانيا 

 وبخالف ذلظ يحق للجشة العصاءات أن تيسر العخض السرجم مشو.

ي صشجوق العصاءات السخرز ليحا الغخض لجى ا دارة العامة للػازم ) ر انتياء السجة يػدع العخض مغ ) ر السشا)ز ف .1
 .يشطخ فيو ويعاد إلى مرجره مغلراً السحجدة لحلظ وكر عخض خ يػدع  في صشجوق العصاءات ) ر آتخ مػعج لترجيع العخوض خ 

يػما مغ تاريخ آتخ مػعج  ستػن خجػع عشو لسجة يلتدم السشا)ز ب ن يبرى العخض السرجم مشو نافح السفعػل وخ يجػز لو ال .5
 لترجيع العخوض.

 السصالبة بالتعػيس.التعا)ج أو  إنياء للصخفيغيحق  أو ارتفعت خ ا سعار تفي حال انخفز .6
 ثبَيًب: انطهبداد واملستُذاد انشمسيخ املطهىثخ:ـ

 ئق السصلػبة مشو وىي على الشحػ التالي:يخفق السشا)ز م  عخضو   تاصة إذا كان يذارك  ول مخة ( الذيادات والػثا  .4
 .صػرة مرج)ة عغ ريادة مداولة السيشة وكحلظ الديخة الحاتية للذخكة 
 .الدجر التجاري أو الرشاعي للذخكة 

 .ريادة تلػ شخف مغ دائخة ضخيبة الجتر وضخيبة القيسة السزافة 

ت أو معلػمات فشية تعخف باللػازم السعخوضة وكـحلظ على السشا)ز أن يخفق بعخضو الشدخة ا صلية مغ أية كتالػجات أو نذخا .8
يرجم م  عخضو العيشات السصلػبة في دعػة العصاء وإذا كانت تلظ العيشات ييخ )ابلة للشرر فعليو أن يحجد مكانيا والػ)ـت الـحي 

 يسكغ رؤيتيا فيو وإخ يكػن للجشة العصاءات عجم الشطخ بالعخض.

 علػمات يخيا بإضافتيا ويخى أنيا ضخورية  لتػضيح عخضو.يحق للسشا)ز أن يزير أية وثائق أو م .3

 :ثبنثًب: تأييُبد وظًبَبد انعطبء
يلتـدم السشـا)ز أن يخفـق بعخضـو سـشج دفـ  معتسـج صـادر مـغ بشـظ ال خيـج أو علـى رـكر كفالـة أو : تأيني انذخىل يف انعطبء .1

إجسـالي قيسـة العصـاء ت كتـ ميغ دتـػل ت وخ  مـغ $1000علـى ذلـظ بس لـ   بشظ اخنتاج أو ال شظ الػششي ريظ بشكي صادر مغ
يشطخ في أي عخض ييخ معدز بت ميغ دتػل العصاء ، على أن تعاد ت ميشات الجتػل في العصـاء إلـى مرـجمييا مـغ السشا)رـيغ 
 الحي لع يحال علييع العصاء بعج مجة أس ػعيغ مغ تاريخ آتخ مػعج لترجيع العخوض، وكحلظ لسـغ أحيـر علـييع العصـاء بعـج أن

 يرػمػا بترجيع ت ميغ حدغ التشفيح.
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يلتـدم الستشـا)ز الفـائد بالعصـاء أو بـ ي جـدء مـغ بشـػده بترـجيع تـ ميغ حدـغ التشفيـح للعصـاء السحـال عليـو : ت ميغ حدغ التشفيح .8
صـادر او كفالـة بشكيـة او رـيظ بشكـي  وذلظ على ركر سشج دف  معتسج صـادر مـغ بشـظ ال خيـج % مغ اجسالي العصاء41بقيسة 
يــػم مـغ تـاريخ ت ليغــو برـخار إحالــة العصـاء عليــو مـغ ) ــر ا دارة  45حدـا ا صــػل تـالل  شـظ اخنتــاج أو ال شـظ الــػششيمـغ ب

ــ ــح إلــى الستعيــج بعــج تشفي ــ ميغ حدــغ التشفي ــى أن يكــػن ســاري السفعــػل مــجة ســخيان العرــج ، ويعــاد ت ــػازم عل ــة العامــة لل ح كاف
 اخلتدامات الستختبة عليو.

 ءاد وتقييًهب:ساثعًب: فتح انعطب
يذكر مـجيخ عـام اللـػازم العامـة لجشـة فـتح مطـارير العصـاء وترـػم ىـحه اللجشـة بفـتح العصـاءات بحزـػر : لجشة فتح السطارير -4

 -السشا)ريغ أو مسثلييع في الدمان والسكان السحجديغ في دعػة العصاء بعج اتخاذ ا جخاءات التالية:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ر وكـــــر عصـــــاء يفـــــتح مطخوفـــــو يزـــــ  رئـــــيذ اللجشـــــة عليـــــو إثبـــــات عـــــجد السطـــــارير فـــــي محزـــــخ فـــــتح السطـــــاري - أ

 وعلى مطخوفو ر)سًا مدلداًل على ىيئة كدخ اعتيادي بدصو ر)ع العصاء ومرامو عجد العصاءات الػاردة.

 تخقيع ا وراق السخفرة م  العصاء وإثبات عجدىا.  -  

 )خاءة اسع مرجم العصاء وا سعار وقيسة الت ميغ اخبتجائي السرجم مغ كر مشا)ز وذلظ بحزػر السشا)ريغ أو مسثلييع.  - ت

غ رئيذ اللجشة وجسي  ا عزاء الحاضخيغ على العصاء ومطخوفو وكر ور)ة مغ أورا)و وكحلظ على محزخ اللجشـة التػقي  م - ث
 بعج تجويغ كافة الخصػات الدابرة.

يحجد مجيخ عام اللػازم العامة ا رخاص أو الجيات الحيغ تتكـػن مـشيع اللجشـة الفشيـة التـي ترـػم : لجشة دراسة وترييع العخوض -8
خوض مغ الشػاحي الفشية والسالية والرانػنية وترجم تػصياتيا السشاسبة للجشة العصاءات السخكدية بعج أتح السعـاييخ التاليـة بجراسة الع

 -في اخعتبار:
 خ يشطخ في أي عخض ييخ معدز بت ميغ دتػل العصاء.  - أ

م السصلػبـة علـى جـجول يعـج ليـحه الغايـة، تجرس العخوض مغ الشاحية الفشية بحيث تحجد السعاييخ الفشية وفرًا لسػاصفات اللػاز    -  
 وتخز  كافة العخوض لشفذ السعاييخ مغ حيث التدام السشا)ز بعخضو بسػاصفات ورخوط دعػة العصاء.

يؤتـح بعـيغ اخعتبـار كفـاءة السشـا)ز مـغ الشـاحيتيغ الساليـة والفشيـة ومرجرتـو علـى الػفـاء بالتدامـات العصـاء وسـسعتو التجاريـة   - ت
يرــجميا أو الخجمـة التــي يػفخىـا و)صـ  الريــار وورش الرـيانة و كــحلظ كػنـو وكيـر أو مــػزع لػكيـر أو تــاجخ، والتدـييالت التـي 

 وللجشة استبعاد عخض السشا)ز الحي خ تتػفخ فيو كر أو بعس ىحه الستصلبات.

 ت جأ الجراسة بالعخض الحي )جم أرتز ا سعار ثع الحي يليو حتى تتع دراسة العخوض السرجمة.  - ث

مـغ حـق ا حالـة علـى مرـجم أرتـز ا سـعار و افخت في العخض كافة الذخوط والسػاصفات والجػدة تػصـي اللجشـة الفشيـة بإذا تػ  - ج
 اللجشة الفشية أن تػصي بالتخسية على أنثخ مغ مػرد للرشف الػاحج بالخيع مغ اتتالف ا سعار.

الجراسـة إلـى العـخض الـحي يليـو بالدـعخ إلـى أن في حالة عجم تػافخ الستصلبات في العخض الحي يتزسغ أرتز ا سعار تشترـر  - ح
 ترر إلى العخض الحي تتػافخ فيو الستصلبات لإلحالة على أن ت يغ أسبا  استبعاد العخوض ا رتز بذكر واضح.

إذا تدـاوت السػاصـفات وا سـعار والذـخوط والجـػدة السصلػبـة يفزـر السشــا)ز الـحي يتزـسغ عخضـو ميـدات إضـافية ثـع السرــجم  - خ
السحلية، ثع السشا)ز السقيع بفلدصيغ برػرة دائسة، ثع مجة التدـليع ا )ـر إذا كانـت سـخعة التدـليع لسرـلحة الـجائخة للسشتجات 
 السدتفيجة.

 :ـ انتضايبد املتعهذ أو املىسد :ـخبيسبً 
ريـا مـغ أوراق على الستعيج الحي أحير عليو العصاء اسـتكسال إجـخاءات العرـج الخـاص برـخار ا حالـة وتػقيـ  اختفاقيـة ومـا يلح .4

 ومدتشجات بسا فييا  أوامخ الذخاء(.
 مغ تاريخ استالمو  مخ التػريج. ريخيلتدم الستعيج بالتػريج تالل  .8

خ يجػز للستعيج أن يتشازل  ي رخز آتخ عغ كر أو أي جدء مغ العرج دون الحرػل على  إذن تصي مغ لجشة العصاءات  .3
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 التي أحالت العصاء.

د الخجػع على لجشة العصاءات ب ي تدارة أو ضخر نارئ عغ ترجيع عخضو فـي حالـة إذا مـا رفزـت خ يحق للسشا)ز أو السػر  .1
لجشة العصاءات كر العخوض السرجمة إلييا أو إذا لع تحر العصاء على مرجم أ)ر ا سعار أو إذا ألغت لجشـة العصـاءات دعـػة العصـاء 

 في أي و)ت أو أي مخحلة دون ذكخ ا سبا .

ليع اللػازم وفرًا للسػاصفات والذخوط الستفق علييا والػاردة في )خار ا حالة وكحلظ العيشات السعتسـجة والسـحكػرة يلتدم السػرد بتد .5
 فيو.

 :ـ اإلجشاءاد انتي تتخز ظذ املتعهذ يف حبنخ انتأخري يف انتُفيز أو عذو قيبيه ثه:ـسبدسبً 
لسػعج السحجد في العرـج يحـق لسـجيخ عـام دائـخة اللـػازم العامـة إذا ت تخ الستعيج عغ تػريج ما التدم بو في ا :فخض يخامة مالية .4

%( مغ قيسة اللػازم التي ت تخ في تػريجىا عغ كر أس ػع ت تيخ إخ إذا ت ـيغ أن التـ تيخ فـي 4أن يفخض يخامة مالية خ ترر عغ  
الجيـة السخترـة بـالطخوف وا سـبا   التػريج ناجع عغ )ػة )اىخة ، وفي جسي  ا حػال على الستعيج ترجيع إرعار تصي وفػري إلـى

 التي أدت إلى الت تيخ في التػريج أو مشعتو مغ ذلظ وترجيع ما يث ت ذلظ.
إذا نكر الستعيج عغ تشفيح التداماتو بسا فيو التدامو بالتػريج أو )رخ في ذلظ أو ت تخ يحق لسجيخ : الذخاء على حدا  الستعيج .2

ذـخاء اللـػازم السلتـدم بيـا الستعيـج بـشفذ الخرـائز والسػاصـفات مـغ أي مرـجر آتـخ علـى عام دائخة اللػازم العامة إصجار الرـخار ب
حدا  ىحا الستعيج ونفرتو م  تحسيلو فخوق ا سعار والشفرات ا ضافية وأية تدائخ أو مرارير أو عصر أو ضخر يلحـق بالـجائخة 

 للستعيج اخعتخاض على ذلظ.السدتفيجة أو دائخة اللػازم العامة دون الحاجة إلى أي إنحار وخ يحق 
وىشـا يحـق للجشـة العصـاءات التـي أحالـت العصـاء اتخـاذ : استبعاد عخض السػرد الحي يخر بالتداماتو أو إلغاء العرـج الس ـخم معـو .3

ا جخاءات الالزمة بحق الستعيج بسا فـي ذلـظ مرـادرة قيسـة التـ ميغ السرـجم مـغ الستعيـج أو أي جـدء مشـو بذـكر يتشاسـا مـ  قيسـة 
 ػازم ييخ السػردة ويعت خ الس ل  في ىحه الحالة إيخادًا للخديشة العامة.الل
وفي جسي  ا حػال يحق لجائخة اللػازم العامة تحرير ا مػال السدتحرة ليا في ذمة السشا)ز أو السػرد مغ ا مػال السدـتحرة  .1

 اختيع.لحلظ السشا)ز أو السػرد لجى الػزارات والييئات والسؤسدات الحكػمية أو مغ كف

 
 -سبثعًب: حم اخلالفبد:

 في حال حجوث أي تالف يشذ  عغ تفديخ أي بشج مغ ال شػد الدابرة أو مغ بشػد العرج فيتع حلو وديًا بالتفاوض. - أ

يػمــًا مــغ بــجء مفاوضــتيسا للػصــػل إلــى حــر حــػل أي تــالف يتعلــق بالعرــج يحــق  ي مــغ  31إذا لــع يــتسكغ الصخفــان تــالل  -  
جػء إلــى السحكســـة السخترــة وتص يــق الرــػانيغ وا نطســة السعســـػل بيــا فــي مشــاشق الدــلصة الػششيـــة الصــخفيغ حــر الخــالف بــالل

 الفلدصيشية بيحا الذ ن.

  
 ضشوغ يتفشقخ:ـ ثبيُب:

إذا استعسر السشا)ز الغر أو التالعا في معاملتو أو ث ت عليو أنو رـخع أو )ـام بشفدـو أو بػاسـصة ييـخه بصخيـق مبارـخ أو  .4
ػة أحــج مــػضفي أو مدــتخجمي الدــلصة أو علــى التػاشــؤ معــو إضــخارًا بالسرــلحة يلغــي عرــجه فــي الحــال ييــخ مبارــخ علــى ررــ

ويرــادر التــ ميغ مــ  عــجم ا تــالل بحــق الــػزارة السصالبــة بالتعػيزــات الستختبــة علــى ذلــظ فزــاًل عــغ رــصا اســسو مــغ بــيغ 
ىـحا فزـاًل عـغ اتخـاذ ا جـخاءات الرزـائية ضـجه  السشا)ريغ وخ يدسح لو بالجتػل في مشا)رـات للدـلصة الػششيـة الفلدـصيشية

 عشج اخ)تزاء.
إذا أفلذ السشا)ز أو السػرد يحق للجشة العصاءات إلغاء التعا)ج معو دون اللجػء للرزاء وكحلظ مرـادرة م لـ  التـ ميغ كـإيخاد  .8

 عام للخديشة العامة.
ى مشـو  بتػجيـو كتـا  للػرثـة يفيـج بـحلظ دون الحاجـة إلـى إذا تػفى السشا)ز أو السػرد جاز إلغاء العرج  الس خم معو أو ما تبر .3
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 استرجار حكع )زائي يرزي بحلظ م  رد م ل  الت ميغ في ىحه الحالة.

 انطـــشوغ اخلبصـــخ 
 

 رفس أي مادة كاملة أو أي جدء مشيا في حال مخالفتيا للسػاصفات التي تع اختفاق علييا. للػزارةيحق  .4
غ ) ــر لجشــة اخســتالم مخترــة ومذــكلة ليــحا الغــخض وفرــًا للسػاصــفات والذــخوط العامــة يــتع اســتالم الســػاد الســػردة مــ .8

والخاصــة للتعا)ــج الــػاردة فــي دعــػة العصــاء و)ــخار ا حالــة وأمــخ التػريــج والعيشــات السعتســجة والتــي يــتع فحرــيا وإجــخاء 
لجان فشيـة تذـكر ليـحا الغـخض لسعخفـة التجار  علييا بالصخيرة التي تحجدىا الجية السدتفيجة أو لجشة اخستالم بسػجا 

 .مجي مصابرتيا للسػاصفات السصلػبة 

 مغ تاريخ ايالق السشا)رة. يجا علي السػرد العلع ب ن ما يرجمو مغ عخض سعخ ساري السفعػل لسجة ستيغ يػماً  .3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        احتياجـــــــــــــــــات السجرســـــــــــــــــة الدراعيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــغ ا عـــــــــــــــــالف بتػريـــــــــــــــــج الســـــــــــــــــػرد اخلتـــــــــــــــــدام  ىعلـــــــــــــــــ .1
ػاصفات الػاردة في السشا)رة متزسشا الشرـر والتحسيـر والتشديـر ومـا بغدة او الجية التي تحجدىا الػزارة شبرا للذخوط والس

 يتختا علي عسليات التػريج مغ نفرات بالغة ما بلغت او مرارير علي نفرتو الخاصة.

الحـق  و للـػزارةسػف يتع تخسية أصشاف السشا)رـة بالتجدئـة علـي أسـاس أ)ـر ا سـعار والسصـابق للسػاصـفات السصلػبـة  .5
% مــغ إجســالي الكسيــة الستعا)ــج علييــا لسجــخد إرــعار الســػرد 85الستعا)ــج علييــا أو تفزــيا بشدــبة  فــي زيــادة الكسيــات

 بخي تيا في ذلظ وبشفذ رخوط ومػاصفات وأسعار التػريج الػاردة في العرج لكر أو بعس ا صشاف تالل فتخة التعا)ج.

 لسزافة ما لع يخد نز تالف ذلظ.في جسي  ا حػال تكػن عخوض ا سعار بالذيكر الججيج وراملة للزخيبة ا .6

 الـػزارةفي حال مخالفة السػرد لكر أو بعس رخوط التعا)ج أو فـي حـال امتشاعـو أو عخ)لتـو للتػريـج بسـا يسـذ بسرـلحة  .7
أو يعخض مرالحيا للزخر يحق لػزارة السالية مرادرة كفالـة حدـغ التشفيـح والخجـػع عليـو بـالتعػيس عـغ كـر عصـر أو 

ا الحق في الحرـػل علـي السـػاد التـي يتخلـف السـػرد عـغ تػفيخىـا مـغ السـػرد الـحي يليـو فـي ضخر لحق بيا كسا أن لي
% 41الدــعخ او الذــخاء بــالصخق التــي تخاىــا محررــة لسرــلحتيا وإلغــاء التعا)ــج مــ  ودفــ  فــخوق ا ســعار مزــافًا إلييــا 

)ــج أو تخلــف عــغ أو عخ)ــر مرــارير إداريــة مــغ ضــسانتو ال شكيــة ولــيذ للســػرد الــحي تــالف أي رــخط مــغ رــخوط التعا
عسليات التػريج الحق في السصالبة ب ية تعػيزات أو السصالبة باستخداد كفالة حدغ التشفيح أو السصالبـة بفـخوق ا سـعار 
إذا تسكشت الـػزارة مـغ تـػفيخ تلـظ السـػاد بدـعخ أ)ـر مـغ سـعخ السشا)رـة الـحي تـع التعا)ـج بسػجبـو وفـي حـال عـجم كفايـة 

 ا سعار لػزارة السالية الحق في ترع أي مبال  تتبري مغ مدتحراتو لجييا.الزسانة لتغصية فخوق 

يػمـًا مـغ  سـتػن يكػن الجف  السػرد لراء ما )ـام بتػريـجه مـغ مـػاد شبرـًا للذـخوط والسػاصـفات الـػاردة بالسشا)رـة تـالل  .8
فات الــػاردة برــحيفة الذــخوط وحدــغ التػريــج شبرــًا للذــخوط والسػاصــ تســامإ ىجيع الفــػاتيخ وا وراق الجالــة علــتــاريخ ترــ

 والسػاصفات .

ـــــــة .9 ـــــــا يتشاســـــــا والسرـــــــلحة العام ـــــــو بس ـــــــجة السحـــــــجدة ل ـــــــج العصـــــــاء عـــــــغ الس ـــــــاءات تسجي ـــــــة العص .يحـــــــق للجش



 

   احتياجات المدرسة الزراعية من االعالفتوريد   14/2222مناقصة 

 

7 

 جذول األسعبس وانكًيبد

 يالحظبد سعش انىحذح ثبنطيكم انكًيخ انىحذح انصُف و.

 احتيبجبد قسى األثقبس

1 

 "عهيقخ يشكضح نألثقبس "حمجت

٪ ، 5.0٪ ، صيىد3٪  ، أنيبف 5.0٪ ، فسفىس 1.1٪ ، كبنسيىو 13شوتني املىاصفبد ) ث
 ٪(10٪ ، سطىثخ 5.0يهح 

   1 طٍ

   1 طٍ عهيقخ يبنئخ )ثشسيى( 5

   1 طٍ (قصعهيقخ يبنئخ ) 0

 غُبو واملبعضاحتيبجبد قسى األ

1 

 عهيقخ يشكضح
٪ ، 2ععىيخ ٪ ، يىاد غري  1.05 ٪ ، كبنسيىو0٪ ، صيىد  11 املىاصفبد ) ثشوتني

 ٪ (5.4٪ ، يهح 10٪ ، سطىثخ 5.00فسفىس 
   1 طٍ

   1 طٍ عهيقخ يبنئخ )ثيقب( 5

 انطيىس انذاجُخاحتيبجبد قسى 

1 
 عهف يشكض

   1 طٍ (ح جمشوش ، ضعري، رسح صيُيخ ، قًحخهطخ عهفيخ يكىَخ يٍ رسيىاصفبد )
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 يالحظبد سعش انىحذح ثبنطيكم انكًيخ انىحذح انصُف و.

 ساَتقسى األ احتيبجبد

1 

 عهف يشكض 
٪ ، 2.0٪ ، سيبد 1.0٪ ، أنيبف 10٪ ، سطىثخ 0.0٪ ، صيىد 11املىاصفبد ) ثشوتني 

 ٪(5.10٪، يهح 5.1٪ ، فسفىس 5.3كبنسيىو 
   1 طٍ

 انذجبج انالحىاحتيبجبد قسى 

 ثالث دوساد يف انسُخ  1 عذد صىظ )كىة( 1

5 

 عهف دجبج الحى 
 عُرب يىاصفبد: يٍ َىع يبمتىس أو

 0555% وطبقخ 55عهف ثبدئ ثشوتني -1
 0555% وطبقخ 55عهف َبيي ثشوتني  -5

   1 طٍ

 انذجبج انجيبضاحتيبجبد قسى 

1 
 دجبج ثيبض

   1 عذد نىيبٌ( –يىو يٍ َىع نىجهىسٌ  150املىاصفبد ) دجبج ثيبض عًش 

5 

 عهف دجبج ثيبض "حمجت"
٪ 0.15٪، كبنسيىو 15.0٪ ، سيبد 0.0٪ ، سهيهىص 0٪ ، صيىد 12املىاصفبد ) ثشوتني 

،  ٪0، أنيبف  ٪11يىاد غري ععىيخ ٪ ، 5.00٪ ، يهح10٪ ، سطىثخ 5.05، فسفىس
 ( أظبفخ صجغخ كبسوتني

يف انسُخ انىاحذح   1 طٍ
 يطًم انربيقىد

   1 سثطخ  كشتىٌ فبسغ نهجيط 0
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 إقـــــــشاس وانتــــــــــــــضاو

 
ـــ برفتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىػية ر)ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ)خ أنا السػ)  أدناه ـــــــ 

 ـــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسثاًل عغ  رخكة ــــــــــــــــــــــــــ
مـغ رـخوط عامـة وتاصـة  41/8188 ا ورد بػثـائق العصـاء السصـخوح ر)ـع.   ب نشي )خأت وتفيست كافة مـ4

 )انػنيًا بتلظ الذخوط والسػاصفات . ومػاصفات وألتدم التداماً 
يػمـا مـغ  ستيغلي الخجػع عشو لسجة .   كسا ألتدم ب ن يبرى العخض السرجم مشي ساري السفعػل وخ يجػز 8

 تاريخ آتخ مػعج لترجيع العخوض.
.  وكـحلظ ألتـدم بتػريـج ا صـشاف السحالـة علـى بسػجـا العصـاء السـحكػر أعـاله والتـي يـتع شل يـا مـغ ) ـر 3

مغ تاريخ تػقيـ  العرـج واسـتالم أوامـخ التػريـج علـى أن تكـػن تلـظ ا صـشاف وذلظ  ثالثيغ يػماتالل  الػزارة
 ردة مغ ) لي وفرًا للسػاصفات والذخوط السشرػص علييا في ىحا العصاء.السػ 

 وىحا إ)خار وتعيج مشي بحلظ أ)خ وألتدم بكر ما ورد بو دون أي ضغط أو إنخاه .     
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـع السشــا)ــز :ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر)ع السذتغر السختز :ـــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـشـــػان :ــــــــــــــــــ
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