
 

 

 
 

 دونت فهسطني 
 

 وسارة املانيت
 

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 
 

 46/2021عطاء رقى
 

 ويهبىساث  تتىريذ أقًش
 نصاحل وسارة انصحت

 
 

 
 



 

 0صفحت توريدأقمشتوملبوساتلصالحوزارةالصحت64/0202عطاءرقم

 

 

 

 
 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطـاءاث املزكشيت

 2021/ 46عطاء رقى
 

ةةةدعة طةغ شةخح طصةات لتةػيد لقػرعةج لبمسةة ويللػ ةاا ل ةالح وزارة ال ة ة تعلغ  وزارة المالية/لجنةة العصةةةاتاا المـخ
 تبعًا للسخوط والمػاصفاا المػض ة فد ـخا ة ووثائق العصات.

ة فةد ىةحا العصةات يخااعةة وزارة الماليةة / ا   اا ااا اختق ةاص والملةجلة ر ةميًا وتخيةا فةد المسةاـر ارة فعلى السةـخ
تالل لوباا الجوام الخ مد يغ لال ال  ػل طلى ـخا ةة المػاصةفاا تل اليػا بجػار ي صة فارس العاية للػازم العايةة 

 ( شيتل ييخ يلقخ ة تػر  إلى تدعنة وزارة المالية.033ووثائق العصات يقابل  فع يللغ )
  ارة العاية اللػازم  وزارة الماليةة فةد يةةدةآتخ يػطج لقلػل طخوض األ عار بالطخف المخقػم فد صنجوق العصاتاا با 

وتفةةةقح المطةةةارعر ب ثةةةػر يم لةةةد  1312/ 21/30 المػافةةةق اخثنةةةيغيةةةػم  صةةةباح ال ا يةةةة طسةةةخ يةةةغىةةةػ اللةةةاطة 
 .لمقناب يغ فد نفذ الديان والمتانا

 جلنت انعطاءاث املزكشيت
 يالحظت:ـ

 طلى يغ يخ ػ طليو العصات. . لاخة ا طالن فد ال  ف2
اللنظ الػشند ا  اليد لو  نج  فةع يعقمةج صةا ر ا نقاج لو . يجا إرفاق ـفالة بنكية لو شيظ بنكد صا رعغ يغ بنظ 1

 يػيًا يغ آتخ يػطج لققجيع العخوض. تلعػن " ـقأييغ  تػل "  اري المفعػل لمجة  وخر 1000بمللغيغ بنظ اللخعج 
 الثخائا.. تقجم األ عار بالسيتل وتسمل اميع لنػاع الخ ػم و 0
 . لجنة العصاتاا ييخ يلدية بقلػل لبل األ عار.0
 . ا  ارة العاية للػازم ييخ يلئػلة طغ لي يللغ نقجي يخفق يع العصات.5
 3598967679ربع  اػال. للمخااعة واخ قفلار 6
 
 
 



 

 3صفحت توريدأقمشتوملبوساتلصالحوزارةالصحت64/0202عطاءرقم

 

 
 انشزوط انعايت 

 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتناقصني:ـ
طلى الججاول والنمااج والػثائق المخفقة بجطػة العصات بعج لن يقةخل ىةحه الػثةائق وعةقفيع اميةع يةا  يعج المنابز طخضو ول عاره .2

ور  فييا وعخقع وعػبع ـافة وثائق  طػة العصات وعقجييا ضمغ العخض ـايلةة طلةى لن يق مةل ـافةة النقةائت المقختبةة طلةى طةجم 
 قيايو بالقجبيق واخ قكمال ب ػرة ص ي ة.

ات بالسيتل طلى لن يسمل اللعخ ر ػم الجمارك والثخعبة المثافة ولاػر الق دعع والقغلير وي ةارعر النقةل تكقا ل عار العص .1
 والق ميل والقندعل والقأييغ واميع الخ ػم والم ارعر األتخى.

ا ضةافة فةةد لو القعةجيل لو السةصا لو  يعةج المنةابز طخضةو يصلػطةًا لو يتقػبةًا بةال لخ األزرق لو األ ةػ  فقةا وع طةخ الم ةػ .0
ل ت  يح يغ ىحا القليل يػضع طليو تصيغ يقػازعيغ بال لخ األلمخ وععا  ـقابة ال ةػا  بةال لخ األزرق لو األ ةػ   العخض ـو

 وعػبع بجانبو يغ بلل يغ لاخى الق ػعا.

طصةات تػرعةج يقجم المنابز طخضو يخفقًا بو الػثائق المصلػبةة يةع تةأييغ  تةػل العصةات فةد يغلةف يغلةق بكلتةام وعتقةا طليةو  .0
ةةحلظ ا ةةمو وطنػانةةةو بالكايةةل وربةةع اليةةاتف والفةةةابذ وربةةع صةةنجوق اللخعةةةج  1312/ 06 لبمسةةة ويللػ ةةاا للمناب ةةة ربةةةع ـو

 الخاصيغ بو لقخ ل إليو المتاتباا المقعلقة بالعصةات وطليو تلليةةغ ا  ارة العاية للةػازم / وزارة الماليةة تصيةًا بةأي تغييةخ لوتعةجيل
فد طنػانو وطليو لن يتقا ليثًا ا ع الجائخة القد شخلت العصات وطنػانيا وبخالف الظ ي ق للجنة العصةاتاا لن تيمةل العةخض 

 المقجم ينو.

يةةػ ع العةةخض يةةغ بلةةل المنةةابز فةةد صةةنجوق العصةةاتاا المخ ةةز ليةةحا الغةةخض لةةجى ا  ارة العايةةة للةةػازم بلةةل انقيةةات المةةجة  .5
ل طخض خ يػ    ع فد صنجوق العصاتاا بلل آتخ يػطج لققجيع العخوض خ ينطخ فيو وععا  إلى ي جره يغلقًا .الم ج ة لحلظ ـو

يلقدم المنابز بأن يبقةى العةخض المقةجم ينةو نافةح المفعةػل وخ يجةػز لةو الخاةػع طنةو لمةجة  ةقيغ يػيةا يةغ تةارع  آتةخ يػطةج  .6
 لققجيع العخوض.

دعة ي ق لػزارة المالية انيات القعابج لو إطا ة النطةخ % وفق تقجيخ لجن25لب خ يغ  األ عارفد لال انخفاض  .7 ة العصاتاا المـخ
 فد األ عار

 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
 يخفق المنابز يع طخضو ) تاصة إاا ـان يسارك ألول يخة ( السيا اا والػثائق المصلػبة ينو وىد طلى الن ػ القالد: .2

  ة.صػرة ي جبة طغ شيا ة يداو حلظ الليخة الحاتية للسـخ  لة المينة ـو
 .ة  اللجل القجاري لو ال ناطد للسـخ

 .شيا ة تلػ شخف يغ  ائخة ضخعبة الجتل وضخعبة القيمة المثافة 

ةحلظ  .1 طلى المنابز لن يخفق بعخضو النلخة األصلية يغ لية ـقالػااا لو نسخاا لو يعلػياا فنية تعخف باللػازم المعخوضة ـو
العيناا المصلػبة فد  طػة العصات وإاا ـانت تلظ العيناا ييخ بابلة للنقل فعليو لن ي ج  يتانيا والػبةت الةحي يقجم يع طخضو 

 يمتغ رؤعقيا فيو وإخ يتػن للجنة العصاتاا طجم النطخ بالعخض.

 ي ق للمنابز لن يثير لية وثائق لو يعلػياا يخيا بكضافقيا وعخى لنيا ضخورعة  لقػضيح طخضو. .0

 :تأييناث وضًاناث انعطاءثانثًا: 
يلقدم المنابز لن يخفق بعخضو  نج  فع يعقمج صا ر يغ بنظ اللخعج لو طلةى شةتل ـفالةة لو شةيظ  :تأيني انذخىل يف انعطاء .2

يغ إامالد قيمة العصات " ـقأييغ  تػل " وخ ينطةخ   وخر 2333بمللغ  اللنظ الػشند ا  اليدا نقاج لو بنكد صا ر يغ بنظ 
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طلى لن تعا  تأييناا الجتػل فد العصات إلى يقجيييا يغ المناب ةيغ الةحي لةع  ييخ يعدز بقأييغ  تػل العصاتخض فد لي ط
 ض.يغ تارع  آتخ يػطج لققجيع العخو  يػياً  03 بعج يجة ي ال طلييع العصات

 فيةح للعصةات الم ةال طليةويلقدم المقنابز الفائد بالعصات لو بأي ادت يغ بنةػ ه بققةجيع تةأييغ للةغ القن :تأيني حسن انتنفيذ .1
والةةظ طلةةى شةةتل  ةةنج  فةةع يعقمةةج صةةا ر يةةغ بنةةظ اللخعةةج لو طلةةى شةةتل ـفالةةة لو شةةيظ بنكةةد صةةا ر يةةغ )اللنةةظ   وخر 1333

يػم يغ تارع  تلليغو بقخار إلالة العصات طليو يغ بلل ا  ارة العايةة للةػازم طلةى  25تالل  (ا نقاج، لو بنظ الػشند ا  اليد
 .لن يتػن  اري المفعػل يجة  خعان العقج

 :وتقييًها انعطاءاث فتح: رابعاً 
العصةاتاا ب ثةػر يجطػ يجيخ طةام اللةػازم العايةة لجنةة فةقح يطةارعر العصةات وتقةػم ىةحه اللجنةة بفةقح  :لجنة فقح المطارعر -2

 -المناب يغ لو يم لييع فد الديان والمتان الم ج يغ فد  طػة العصات بعج اتخاا ا اخاتاا القالية:
ةل طصةات يفةقح يطخوفةو يثةع رئةيذ اللجنةة طليةو وطلةى يطخوفةو ربمةًا  -أ إثباا طةج  المطةارعر فةد ي ثةخ فةقح المطةارعر ـو

 ويقايو طج  العصاتاا الػار ة.يلللاًل طلى ىيئة ـلخ اطقيا ي بلصو ربع العصات 

 تخقيع األوراق المخفقة يع العصات وإثباا طج ىا. -ب

 بخاتة ا ع يقجم العصات واأل عار وقيمة القأييغ اخبقجائد المقجم يغ ـل ينابز والظ ب ثػر المناب يغ لو يم لييع. -ت

ل وربة  -ث حلظ طلى ي ثخ اللجنةة القػقيع يغ رئيذ اللجنة واميع األطثات ال اضخعغ طلى العصات ويطخوفو ـو يغ لورابو ـو
 بعج تجوعغ ـافة الخصػاا اللابقة.

ي ج  يجيخ طام اللػازم العاية األشخاص لو الجياا الحيغ تقكةػن يةنيع اللجنةة الفنيةة القةد تقةػم  :لجنة  را ة وتقييع العخوض -1
دعة بعج لتح المعةاييخ القاليةة  بجرا ة العخوض يغ النػالد الفنية والمالية والقانػنية وتقجم تػصياتيا المنا بة للجنة العصاتاا المـخ

 -فد اخطقبار:
 خ ينطخ فد لي طخض ييخ يعدز بقأييغ  تػل العصات.  -أ

تجرس العخوض يغ النالية الفنية ب يث ت ج  المعاييخ الفنية وفقًا لمػاصفاا اللػازم المصلػبةة طلةى اةجول يعةج ليةحه الغايةة،    -ب
 ييخ يغ ليث القدام المنابز بعخضو بمػاصفاا وشخوط  طػة العصات.وتخثع ـافة العخوض لنفذ المعا

يؤتةح بعةيغ اخطقبةار ـفةاتة المنةابز يةغ النةاليقيغ الماليةة والفنيةة ويقجرتةو طلةى الػفةات بالقدايةاا العصةات و ةمعقو القجارعةة   -ت
يةةل لو تةةااخ، ـةةحلظ ـػنةةو فخىةةا وبصةةع ال يةةار وورش ال ةةيانة و والقلةةييالا القةةد يقةةجييا لو الخجيةةة القةةد يػ  يةةل لو يةةػزع لـػ ـو

 وللجنة ا قبعا  طخض المنابز الحي خ تقػفخ فيو ـل لو بعس ىحه المقصلباا.

 تلجل الجرا ة بالعخض الحي بجم لرتز األ عار ثع الحي يليو لقى تقع  را ة العخوض المقجية.  -ث

يةغ لةق  لالةة طلةى يقةجم لرتةز األ ةعار و اإاا تػافخا فد العخض ـافة السخوط والمػاصفاا والجػ ة تػصةد اللجنةة الفنيةة ب -ج
 اللجنة الفنية لن تػصد بالقخ ية طلى لب خ يغ يػر  لل نف الػالج بالخيع يغ اتقالف األ عار.

فد لالة طجم تػافخ المقصلباا فد العخض الحي يقثمغ لرتز األ عار تنققةل الجرا ةة إلةى العةخض الةحي يليةو باللةعخ إلةى لن  -ح
 خ فيو المقصلباا لإللالة طلى لن تليغ ل با  ا قبعا  العخوض األرتز بستل واضح.ت ل إلى العخض الحي تقػاف

إاا تلةاوا المػاصةفاا واأل ةعار والسةخوط والجةػ ة المصلػبةة يفثةل المنةةابز الةحي يقثةمغ طخضةو ييةداا إضةافية ثةع المقةةجم  -خ
بةل إاا ـانةت  ةخطة القلةليع لم ةل ة الةجائخة للمنقجاا الم لية، ثع المنابز المقيع بفللصيغ ب ػرة  ائمة، ثع يجة القلةليع األ

 الملقفيجة.

 : انتشاياث املتعهذ أو املىرد:خايساً 
طلى المقعيج الحي لليل طليو العصات ا ةقكمال إاةخاتاا العقةج الخةاص بقةخار ا لالةة وتػقيةع اختفاقيةة ويةا يل قيةا يةغ لوراق  .2

 ويلقنجاا بما فييا )لوايخ السخات(.
 .فد يجة لب اىا  قػن يػياً  يغ تارع  ا قاليو أليخ القػرعجقدم المقعيج بالقػرعج للا الصلا يل .1
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خ يجػز للمقعيج لن يقنازل ألي شخز آتخ طغ ـل لو لي ادت يغ العقج  ون ال  ػل طلى  إان تصد يغ لجنة العصاتاا  .0
 القد للالت العصات.

تاا بأي تلارة لو ضخر ناشئ طغ تقجيع طخضو فةد لالةة إاا يةا رفثةت خ ي ق للمنابز لو المػر  الخاػع طلى لجنة العصا .0
لجنة العصاتاا ـل العخوض المقجية إلييا لو إاا لع ت ل العصات طلى يقجم لبل األ عار لو إاا للغت لجنةة العصةاتاا  طةػة العصةات 

 فد لي وبت لو لي يخللة  ون اـخ األ با .

حلظ العيناا المعقمةجة والمةحـػرة يلقدم المػر  بقلليع اللػازم وفقًا للمػا .5 صفاا والسخوط المقفق طلييا والػار ة فد بخار ا لالة ـو
 فيو.

 اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـ :سادساً 
ي ةق لمةجيخ طةام  ائةخة اللةػازم العايةة لن يفةخض إاا تأتخ المقعيج طغ تػرعج يا القدم بو فد المػطج الم ج  فد العقج  :فخض يخاية يالية .1

%( يغ قيمة اللػازم القد تأتخ فد تػرعجىا طغ ـل ل لػع تأتيخ إخ إاا تليغ لن القأتيخ فد القػرعج نةااع طةغ بةػة 2يخاية يالية خ تقل طغ )
واأل با  القد ل ا إلى القأتيخ فد القػرعةج  باىخة ، وفد اميع األلػال طلى المقعيج تقجيع إشعار تصد وفػري إلى الجية المخق ة بالطخوف

 لو ينعقو يغ الظ وتقجيع يا ي لت الظ.
إاا نكل المقعيج طغ تنفيح القداياتو بما فيو القدايو بالقػرعج لو ب خ فد الظ لو تأتخ ي ق لمجيخ طام  ائةخة : السخات طلى للا  المقعيج .2

يةا المقعيةج بةنفذ الخ ةائز والمػاصةفاا يةغ لي ي ةجر آتةخ طلةى للةا  ىةحا المقعيةج اللػازم العاية إصجار القخار بسةخات اللةػازم الملقةدم ب
ونفققو يةع ت ميلةو فةخوق األ ةعار والنفقةاا ا ضةافية وليةة تلةائخ لو ي ةارعر لو طصةل لو ضةخر يل ةق بالةجائخة الملةقفيجة لو  ائةخة اللةػازم 

 لظ.العاية  ون ال ااة إلى لي إنحار وخ ي ق للمقعيج اخطقخاض طلى ا
وىنةا ي ةق للجنةة العصةاتاا القةد للالةت العصةات اتخةاا ا اةخاتاا : ا قبعا  طخض المػر  الحي يخل بالقداياتو لو إلغات العقج الملةخم يعةو .0

خ عقلالالزية ب ق المقعيج بما فد الظ ي ا رة قيمة القأييغ المقجم يغ المقعيج لو لي ادت ينو بستل يقنا ا يع قيمة اللػازم ييخ المػر ة وع
 المللغ فد ىحه ال الة إيخا ًا للخدعنة العاية.

وفد اميع األلػال ي ةق لةجائخة اللةػازم العايةة ت  ةيل األيةػال الملةق قة ليةا فةد ايةة المنةابز لو المةػر  يةغ األيةػال الملةق قة لةحلظ  .0
 المنابز لو المػر  لجى الػزاراا والييئاا والمؤ لاا ال تػيية لو يغ ـفاختيع.

 اخلالفاث:سابعًا: حم 
 فد لال لجوث لي تالف ينسأ طغ تفليخ لي بنج يغ اللنػ  اللابقة لو يغ بنػ  العقج فيقع للو و يًا بالقفاوض. -أ

يػيةةًا يةةغ بةةجت يفاوضةةقيما للػصةةػل إلةةى لةةل لةةػل لي تةةالف يقعلةةق بالعقةةج ي ةةق ألي يةةغ  03إاا لةةع يةةقمتغ الصخفةةان تةةالل  -ب
 ةةة وتصليةةق القةةػانيغ واألنطمةةة المعمةةةػل بيةةا فةةد ينةةاشق اللةةلصة الػشنيةةةة الصةةخفيغ لةةل الخةةالف بةةاللجػت إلةةى الم تمةةةة المخق

 الفللصينية بيحا السأن.
 شزوط يتفزقت: :ثايناً 

إاا ا قعمل المنابز الغر لو القالطا فد يعايلقو لو ثلت طليو لنو شةخع لو بةام بنفلةو لو بػا ةصة ييةخه بصخعةق يباشةخ لو  .2
اللةةلصة لو طلةةى القػاشةةؤ يعةةو إضةةخارًا بالم ةةل ة يلغةةد طقةةجه فةةد ال ةةال  ييةةخ يباشةةخ طلةةى رشةةػة للةةج يةةػضفد لو يلةةقخجيد

وع ةةا ر القةةأييغ يةةع طةةجم ا تةةالل ب ةةق الةةػزارة المصالبةةة بالقعػعثةةاا المقختبةةة طلةةى الةةظ فثةةاًل طةةغ شةةصا ا ةةمو يةةغ بةةيغ 
اةخاتاا القثةائية ضةجه المناب يغ وخ يلمح لو بالجتػل فد يناب ةاا لللةلصة الػشنيةة الفللةصينية ىةحا فثةاًل طةغ اتخةاا ا 

 طنج اخبقثات.
حلظ ي ةا رة يللةغ القةأييغ ـةكيخا   .1 إاا لفلذ المنابز لو المػر  ي ق للجنة العصاتاا إلغات القعابج يعو  ون اللجػت للقثات ـو

 طام للخدعنة العاية.
ثةة يفيةج بةحلظ  ون ال ااةة إلةى إاا تػفى المنابز لو المػر  ااز إلغات العقج  الملخم يعو لو يا تبقى ينةو  بقػايةو ـقةا  للػر  .0

 ا ق جار لتع بثائد يقثد بحلظ يع ر  يللغ القأييغ فد ىحه ال الة.
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 انشـــزوط اخلاصـــت
 

 لػزارة ال  ة رفس لي يا ة ـايلة لو لي ادت ينيا فد لال يخالفقيا للمػاصفاا القد تع اختفاق طلييا.يحق  .2

يخق ة ويستلة ليةحا الغةخض وفقةًا للمػاصةفاا والسةخوط العايةة والخاصةة يقع ا قالم المػا  المػر ة يغ بلل لجنة ا قالم  .1
للقعابج الػار ة فةد  طةػة العصةات وبةخار ا لالةة وليةخ القػرعةج والعينةاا المعقمةجة والقةد يةقع ف  ةيا وإاةخات القجةار  طلييةا 

الغةخض لمعخفةة يةجى يصابققيةا بالصخعقة القد ت ج ىا الجيةة الملةقفيجة لو لجنةة اخ ةقالم بمػاةا لجةان فنيةة تسةتل ليةحا 
 للمػاصفاا المصلػبة .

 يجا طلى المػر  العلع بأن يا يقجيو يغ طخض  عخ  اري المفعػل لمجة  قػن يػيًا يغ تارع  إيالق المناب ة. .0

ػزارة طلى المػر  اخلقدام بقػرعج المػا  المقعابةج طلييةا فةد الخةجياا الملةانجة بةػزارة ال ة ة بغةدة لو الجيةة القةد ت ةج ىا الة .0
شبقًا للسخوط والمػاصفاا الػار ة فد المناب ة يقثمنا النقل والق ميل والقندعل ويا يقختا طلى طمليةاا القػرعةج يةغ نفقةاا 

 بالغة يا بلغت لو ي ارعر طلى نفققو الخاصة.
ال ةق فةد زعةا ة  ػف يقع تخ ية لصناف المناب ة طلى ل اس لبل األ عار والمصابق للمػاصفاا المصلػبة ولةػزارة ال ة ة  .5

% يةغ إامةالد الكميةة المقعابةج طلييةا لمجةخ  إشةعار المةػر  بخيلقيةا فةد الةظ 15الكمياا المقعابج طلييا لو تفثيا بنلةبة 
 وبنفذ شخوط ويػاصفاا ول عار القػرعج الػار ة فد العقج لكل لو بعس األصناف تالل فقخة القعابج .

 شايلة للثخعبة المثافة يا لع يخ  نز تالف الظ.ييخ لججيج و فد اميع األلػال تكػن طخوض األ عار بالسيتل ا .6
فد لال يخالفة المػر  لكل لو بعس شخوط القعابج لو فد لال ايقناطو لو طخبلقو للقػرعج بمةا يمةذ بم ةل ة وزارة ال ة ة  .7

ل طصةل لو ضةخر لو يعخض ي ال يا للثخر ي ق لػزارة المالية ي ا رة ـفالة للغ القنفيح والخاػع طليو بةالقعػعس طةغ ـة
ل ق بيا ـما لن ليا ال ق فد ال  ةػل طلةى المةػا  القةد يقخلةف المةػر  طةغ تػفيخىةا يةغ المةػر  الةحي يليةو فةد اللةعخ لو 

% ي ارعر إ ارعة يةغ 23السخات بالصخق القد تخاىا ي ققة لم ل قيا وإلغات القعابج يعو و فع فخوق األ عار يثافًا إلييا 
الةحي تةالف لي شةخط يةغ شةخوط القعابةج لو تخلةف طةغ لو طخبةل طمليةاا القػرعةج ال ةق فةد  ضمانقو اللنكية ولةيذ للمةػر 

المصالبة بأية تعػعثاا لو المصالبة با قخ ا  ـفالة للةغ القنفيةح لو المصالبةة بفةخوق األ ةعار إاا تمتنةت الةػزارة يةغ تةػفيخ 
طجم ـفاية الثمانة لقغصية فخوق األ ةعار لةػزارة  تلظ المػا  بلعخ ابل يغ  عخ المناب ة الحي تع القعابج بمػابو وفى لال

 المالية ال ق فد ت ع لي يبالغ تقبقى يغ يلق قاتو لجييا.
يتػن الجفع للمػر  لقات يا بام بقػرعجه يغ يػا  شبقًا للسةخوط والمػاصةفاا الةػار ة بالمناب ةة تةالل  ةقيغ يػيةًا يةغ تةارع   .8

 غ القػرعج شبقا للسخوط والمػاصفاا الػار ة ب  يفة السخوط والمػاصفاا. تقجيع الفػاتيخ واألوراق الجالة طلى تمام ولل
لجنةةة العصةةاتاا ييةةخ يلديةةة بةةأرتز طةةخوض األ ةةعار لو لي طةةخض  ةةعخ لتةةخ و ون إبةةجات لي ل ةةبا  يةةا  ام الةةظ ي قةةق  .9

 ي ل قيا .
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 انكًياث واألسعارجذول 

 

 انكًيت انىحذة اسى انصنف انزقى
سعز انىحذة 

 بانشيكم

انسعز اإلمجايل 
 بانشيكم

 يالحظاث

   20,000 يقخ شػلد بماش لبيس  رل 2
 

   30,000 يقخ بماش لتثخ للعملياا 1
 

دة 0    20,000 يقخ بماش لزرق تاص بالعناية المـخ
 

 بماش لللقائخ للػان طخض  0
   10,000 يقخ  ع022 ع ل082يغ 

 

   15,000 يقخ شػلد بماش بػبليغ للػان 5
 

   10,000 م. ط  ايػر تاص باألبفانبماش  6
 

 042بماش بال قيظ لبيس طخض  7
  ع

   1,000 يقخ
 

بيت يختبة بال قيظ  8
  ع092*92*9

   600 طج 
 

 املبهغ اإلمجايل بانشيكم
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بصفتي ممثاًل عن  شركة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىهية رقم ـــــــــــــــــــأقر أنا المهقع أدناه  
 ــــــــــــــــــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشـــر ا عامـــة   ا ــــة  44/2021 رد بهثـــااق الء ـــار الم ــــر   رقـــم  .   بـــينقي قـــرأم  كفيمـــ  كا ــــة مـــا1
  مها فام  ألتزم التزاما قانهنيًا بتمك الشر ا  المها فام .

مـن  .   كما ألتزم بين يبقـ  الءـرا المقـمم مقـي  ـارف المفءـهج    يجـهز لـي الرلـهة عقـو لمـم   ـتهن يهمـاً 2
 كاريخ آ ر مهعم لتقميم الءر ا.

مـن ق ـو  زار   ر المذكهر أعـاله  التـي يـتم هم يـا.   كذلك ألتزم بتهريم األ قاف المحالة عم  بمهلب الء ا3
 ذلك من كاريخ كهقيع الءقم  ا تالم أ امر التهريم عم  أن ككهن كمك األ قاف المهرد  من ق مـي   قـًا الصحة 

 لممها فام  الشر ا المقصهص عمييا  ي ىذا الء ار.
 غط أ  إكراه . ىذا إقرار  كءيم مقي بذلك أقر  ألتزم بكو ما  رد بو د ن أف ض     
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