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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 املزكشيتجلنت انعطـاءاث 

 2021/ 81 عطاء رقى
 

 أقسذـة طييـة للخـ وات الظييـة العدـ رةةتعلؽ وزارة السالية/لجشة العظــاءات السركـــيةة نـؽ طـرح نظـاء ي ـؾور ل ؾرةـ  
 تبعًا للذروط والسؾاصفات السؾضحة فر كراسة ووثائق العظاء. "وزارة ال اخلية واألوؽ الؾطشر"

رسـسيًا وتربـف فـر السذـاركة فـر ىـطا العظـاء ورارعـة وزارة الساليـة / ا  ارة فعلى الذـركات اات اخخ رـاص والسدـجلة 
خالل أوقات ال وام الرسسر وؽ أرل الحرؾل نلى كراسـة السؾاصـفات تل اليؾا بجؾار وحظة فارس العاوة للؾازم العاوةـ 

 ( شي ل بير ود ر ة تؾر  إلى خيةشة وزارة السالية.022ووثائق العظاء وقابل  فع ويلغ )
 آخر وؾن  لقيؾل نروض األسعار بالغرف السخ ؾم فر صش وق العظاءات با  ارة العاوة اللؾازم  وزارة الساليـة فـر بــية

لس شاقرـيؽ وتف ح السغارةف بحزـؾر وسللـر ا 07/29/0202 السؾافق اخثشيؽيؾم  صباح الحا ية نذر وؽىؾ الدانة 
 .فر نفس اليوان والس ان

 جلنت انعطاءاث املزكشيت
 ظحةتــيال
 نلى وؽ يرسؾ نليو العظاء. . أررة ا نالن فر الرحف2
اليشـػ الــؾطشر ا سـالور أو ســش   فـع وــؽ بشــػ ا ن ــاج أو . يجـف إرفــاق كفالـة بشأيــة أو شـيػ بشأــر صـا رةؽ وــؽ بشـػ 0

 يؾوًا وؽ آخر وؾن  ل ق يؼ العروض. تدعؾن " ك أويؽ  خؾل " ساري السفعؾل لس ة  وخر 1000بسيلغاليرة  
 تق م األسعار بالذي ل وتذسل رسيع أنؾاع الرسؾم والزرائف.. 3
 . لجشة العظاءات بير وليوة بقيؾل أقل األسعار.4
 . ا  ارة العاوة للؾازم بير ودئؾلة نؽ أي ويلغ نق ي يرفق وع العظاء.5
 2598967679رقؼ  رؾال. للسرارعة واخس فدار 6
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 انشزوط انعايت 
 ين قبم املتناقصنيــ أوالًـ إعذاد وتقذيى انعزوض

يع  السشاقص نرضو وأسعاره نلى الج اول والشسااج والؾثائق السرفقة ب نؾة العظاء بع  أن يقـرأ ىـطه الؾثـائق وةـ فيؼ رسيـع وـا  .2
ور  فييا وةخ ؼ وةؾقع كافة وثائق  نؾة العظاء وةق ويا ضسؽ العرض كاولـة نلـى أن ي حسـل كافـة الش ـائت الس رتبـة نلـى نـ م 

   قيق واخس أسال برؾرة صحيحة.قياوو بال

تأ ف أسعار العظاء بالذي ل نلى أن يذسل الدعر رسؾم الجسارك والزرةبة السزافة وأرؾر ال حيةؼ وال غليف وورـارةف الشقـل  .0
 وال حسيل وال شيةل وال أويؽ ورسيع الرسؾم والسرارةف األخرى.

أو ال عـ يل أو الذـظف أو ا ضـافة فــر  ؾ  فقـ  وةحغـر السحـؾيعـ  السشـاقص نرضـو وظيؾنـًا أو و  ؾبـًا بـالحير األزرق أو األسـ .3
العرض وكل ترحيح وؽ ىطا القييل يؾضع نليو خظيؽ و ؾازةيؽ بالحير األيسر وةعا  ك ابة الرـؾا  بـالحير األزرق أو األسـؾ  

 وةؾقع بجانبو وؽ قيل وؽ أررى ال رؾةف.

تؾرةـ  أقسذـة خؾل العظاء فـر وغلـف وغلـق باي ـام وة  ـف نليـو يق م السشاقص نرضو ورفقًا بو الؾثائق السظلؾبة وع تأويؽ   .4
وكـطلػ اسـسو ونشؾانـو بالأاوـل  0202/ 82 للسشاقرـة رقـؼ  "وزارة ال اخلية واألوؽ الؾطشر" طيية للخ وات الظيية العد رةة

و تيليـــغ ا  ارة العاوـة ورقؼ اليـاتف والفـا س ورقـؼ صـش وق اليرةـ  الخاصـيؽ بـو ل رسـل إليـو الس اتبـات الس علقـة بالعظــاء ونليـ
فــر نشؾانــو ونليــو أن ي  ــف أيزــًا اســؼ الــ ائرة ال ــر طريــ  العظــاء ونشؾانيــا  لأو تعــ يللــؾازم / وزارة الساليــة خظيــًا بــأي تغييــر 

 وبخالف الػ يحق للجشة العظاءات أن تيسل العرض السق م وشو.

الغــرض لــ ى ا  ارة العاوــة للــؾازم قيــل ان يــاء الســ ة يــؾ ع العــرض وــؽ قيــل السشــاقص فــر صــش وق العظــاءات السخرــص ليــطا  .5
 السح  ة لطلػ وكل نرض خ يؾ ع فر صش وق العظاءات قيل آخر وؾن  ل ق يؼ العروض خ يشغر فيو وةعا  إلى ور ره وغلقًا .

رةخ آخـر وؾنـ  يل يم السشاقص بأن يبقـى العـرض السقـ م وشـو نافـط السفعـؾل وخ يجـؾز لـو الررـؾع نشـو لسـ ة سـ يؽ يؾوـا وـؽ تـا .6
 ل ق يؼ العروض.

% وفق تق ير لجشة العظاءات السركيةة يحق لؾزارة السالية انياء ال عاق  أو إنا ة الشغـر 25أ لر وؽ  األسعارفر يال انخفاض  .7
 فر األسعار

 ثانيًاـ انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبتــ
 الذيا ات والؾثائق السظلؾبة وشو وىر نلى الشحؾ ال الر:يرفق السشاقص وع نرضو ) خاصة إاا كان يذارك ألول ورة (  .2

 .صؾرة ور قة نؽ شيا ة وياولة السيشة وكطلػ الديرة الطاتية للذركة 
 .الدجل ال جاري أو الرشانر للذركة 

 .شيا ة خلؾ طرف وؽ  ائرة ضرةبة ال خل وضرةبة القيسة السزافة 

 الؾرات أو نذرات أو وعلؾوات فشية تعرف باللؾازم السعروضة وكـطلػ نلى السشاقص أن يرفق بعرضو الشدخة األصلية وؽ أية ك .0
يق م وع نرضو العيشات السظلؾبة فر  نؾة العظاء وإاا كان  تلػ العيشات بير قابلة للشقل فعليو أن يح   و انيا والؾقـ  الـطي 

 يس ؽ رؤة يا فيو وإخ ي ؾن للجشة العظاءات ن م الشغر بالعرض.

 أية وثائق أو وعلؾوات يربف باضاف يا وةرى أنيا ضرورةة  ل ؾضيح نرضو. يحق للسشاقص أن يزيف .3

 ـثانثًاـ تأييناث وضًاناث انعطاء
يل يم السشاقص أن يرفق بعرضو سش   فع وع س  صا ر وؽ بشػ اليرة  أو نلـى شـ ل كفالـة أو شـيػ  ـتأيني انذخىل يف انعطاء .2

وؽ إرسالر قيسة العظاء " ك أويؽ  خـؾل " وخ يشغـر فـر أي  %5بسيلغ  اليشػ الؾطشر ا سالورا ن اج أو بشأر صا ر وؽ بشػ 
نلى أن تعا  تأويشات ال خؾل فـر العظـاء إلـى وقـ وييا وـؽ السشاقرـيؽ الـطي لـؼ يحـال  رض بير وعيز ب أويؽ  خؾل العظاءن

 ض.وؽ تارةخ آخر وؾن  ل ق يؼ العرو  يؾواً  62 بع  و ة نلييؼ العظاء
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 يل يم الس شاقص الفائي بالعظاء أو بأي ريء وؽ بشـؾ ه ب قـ يؼ تـأويؽ يدـؽ ال شفيـط للعظـاء السحـال نليـو ـتأيني ظحسن انتنفيذ .0
والػ نلى ش ل سش   فع وع س  صا ر وؽ بشـػ اليرةـ  أو نلـى شـ ل كفالـة أو شـيػ بشأـر  % وؽ ارسالر الطي رسى نليو22

وؽ تارةخ تيليغو بقرار إيالـة العظـاء نليـو وـؽ قيـل ا  ارة  يؾم 25خالل  (ا ن اج، أو بشػ صا ر وؽ )اليشػ الؾطشر ا سالور
 .العاوة للؾازم نلى أن ي ؾن ساري السفعؾل و ة سرةان العق 

 ـوتقييًها انعطاءاث فتحـ رابعاً 
ي نؾ و ير نـام اللـؾازم العاوـة لجشـة فـ ح وغـارةف العظـاء وتقـؾم ىـطه اللجشـة بفـ ح العظـاءات بحزـؾر  :لجشة ف ح السغارةف -2

 -السشاقريؽ أو وسللييؼ فر اليوان والس ان السح  يؽ فر  نؾة العظاء بع  اتخاا ا رراءات ال الية:
إثبات نـ   السغـارةف فـر وحزـر فـ ح السغـارةف وكـل نظـاء يفـ ح وغروفـو يزـع رئـيس اللجشـة نليـو ونلـى وغروفـو رقسـًا  -أ

 ت الؾار ة.ودلداًل نلى ىيئة كدر ان يا ي بدظو رقؼ العظاء ووقاوو ن   العظاءا

 ترقيؼ األوراق السرفقة وع العظاء وإثبات ن  ىا. -ب

 قراءة اسؼ وق م العظاء واألسعار وقيسة ال أويؽ اخب  ائر السق م وؽ كل وشاقص والػ بحزؾر السشاقريؽ أو وسللييؼ. -ت

نلى وحزر اللجشـة ال ؾقيع وؽ رئيس اللجشة ورسيع األنزاء الحاضرةؽ نلى العظاء ووغروفو وكل ورقة وؽ أوراقو وكطلػ  -ث
 بع  ت وةؽ كافة الخظؾات الدابقة.

يح   و ير نام اللؾازم العاوة األشخاص أو الجيات الطيؽ ت أـؾن وـشيؼ اللجشـة الفشيـة ال ـر تقـؾم  :لجشة  راسة وتقييؼ العروض -0
السركيةة بع  أخط السعـايير ال اليـة ب راسة العروض وؽ الشؾاير الفشية والسالية والقانؾنية وتق م تؾصياتيا السشاسبة للجشة العظاءات 

 -فر اخن بار:
 خ يشغر فر أي نرض بير وعيز ب أويؽ  خؾل العظاء.  -أ

ت رس العروض وؽ الشايية الفشية بحيث تح   السعايير الفشية وفقًا لسؾاصفات اللؾازم السظلؾبـة نلـى رـ ول يعـ  ليـطه الغايـة،    -ب
 م السشاقص بعرضو بسؾاصفات وشروط  نؾة العظاء.وتخزع كافة العروض لشفس السعايير وؽ ييث ال يا

يؤخـط بعـيؽ اخن بـار كفـاءة السشـاقص وـؽ الشـايي يؽ الساليـة والفشيـة ووق رتـو نلـى الؾفـاء بال ياوـات العظـاء وسـسع و ال جارةـة   -ت
يــل أو تــارر، كــطلػ كؾنــو وكيــل أو وــؾزع لؾكفرىــا وقظــع ال يــار وورش الرــيانة و وال دــييالت ال ــر يقــ ويا أو الخ وــة ال ــر يؾ 

 وللجشة اس بعا  نرض السشاقص الطي خ ت ؾفر فيو كل أو بعض ىطه الس ظلبات.

 تي أ ال راسة بالعرض الطي ق م أرخص األسعار ثؼ الطي يليو ي ى ت ؼ  راسة العروض السق وة.  -ث

وـؽ يـق أرخـص األسـعار و ا يالـة نلـى وقـ م إاا تؾافرت فر العرض كافة الذروط والسؾاصفات والجؾ ة تؾصـر اللجشـة الفشيـة ب -ج
 اللجشة الفشية أن تؾصر بال رسية نلى أ لر وؽ وؾر  للرشف الؾاي  بالربؼ وؽ اخ الف األسعار.

فر يالة ن م تؾافر الس ظلبات فر العرض الطي ي زسؽ أرخص األسعار تش قـل ال راسـة إلـى العـرض الـطي يليـو بالدـعر إلـى أن  -ح
 لإليالة نلى أن تييؽ أسبا  اس بعا  العروض األرخص بذ ل واضح.ترل إلى العرض الطي ت ؾافر فيو الس ظلبات 

إاا تدـاوت السؾاصـفات واألسـعار والذـروط والجـؾ ة السظلؾبـة يفزـل السشــاقص الـطي ي زـسؽ نرضـو ويـيات إضـافية ثـؼ السقــ م  -خ
ال دـليؼ لسرـلحة الـ ائرة  للسش جات السحلية، ثؼ السشاقص السقيؼ بفلدظيؽ برؾرة  ائسة، ثؼ و ة ال دـليؼ األقـل إاا كانـ  سـرنة

 السد في ة.

 ـ انتشاياث املتعهذ أو املىردـخايساً 
نلى الس عي  الطي أييل نليو العظاء اسـ أسال إرـراءات العقـ  الخـاص بقـرار ا يالـة وتؾقيـع اختفاقيـة ووـا يلحقيـا وـؽ أوراق  .2

 وود ش ات بسا فييا )أواور الذراء(.
 .فر و ة أقراىا س ؾن يؾواً  رةخ اس الوو ألور ال ؾرة وؽ تا يم الس عي  بال ؾرة  يدف الظلف يل .0

خ يجؾز للس عي  أن ي شازل ألي شخص آخر نؽ كل أو أي ريء وؽ العق   ون الحرؾل نلى  إان خظر وؽ لجشة العظاءات  .3
 ال ر أيال  العظاء.
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نرضو فـر يالـة إاا وـا رفزـ  خ يحق للسشاقص أو السؾر  الررؾع نلى لجشة العظاءات بأي خدارة أو ضرر ناشئ نؽ تق يؼ  .4
لجشة العظاءات كل العروض السق وة إلييا أو إاا لؼ تحل العظاء نلى وق م أقل األسعار أو إاا ألغ  لجشـة العظـاءات  نـؾة العظـاء 

 فر أي وق  أو أي وريلة  ون اكر األسبا .

فر قرار ا يالة وكطلػ العيشات السع سـ ة والسـطكؾرة يل يم السؾر  ب دليؼ اللؾازم وفقًا للسؾاصفات والذروط الس فق نلييا والؾار ة  .5
 فيو.

 اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف ظحانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه بهــ ـسادساً 
يفـرض  إاا تأخر الس عي  نؽ تؾرة  وا ال يم بو فر السؾن  السح   فر العق  يحـق لسـ ير نـام  ائـرة اللـؾازم العاوـة أن :فرض براوة والية .1

%( وؽ قيسة اللؾازم ال ر تأخر فر تؾرة ىا نؽ كل أسيؾع تأخير إخ إاا تييؽ أن ال أخير فر ال ؾرة  نـارؼ نـؽ قـؾة 2براوة والية خ تقل نؽ )
ؾرةـ  قاىرة ، وفر رسيع األيؾال نلى الس عي  تق يؼ إشعار خظر وفؾري إلى الجية السخ رة بالغروف واألسبا  ال ر أ ت إلى ال أخير فر ال 

 أو وشع و وؽ الػ وتق يؼ وا يلي  الػ.
إاا نأل الس عي  نؽ تشفيط ال ياواتو بسا فيو ال ياوو بال ؾرة  أو قرر فر الػ أو تأخر يحق لس ير نام  ائـرة : الذراء نلى يدا  الس عي  .2

أي ورـ ر آخـر نلـى يدـا  ىـطا الس عيـ   اللؾازم العاوة إص ار القرار بذـراء اللـؾازم السل ـيم بيـا الس عيـ  بـشفس الخرـائص والسؾاصـفات وـؽ
ونفق و وـع تحسيلـو فـروق األسـعار والشفقـات ا ضـافية وأيـة خدـائر أو ورـارةف أو نظـل أو ضـرر يلحـق بالـ ائرة السدـ في ة أو  ائـرة اللـؾازم 

 العاوة  ون الحارة إلى أي إنطار وخ يحق للس عي  اخن راض نلى الػ.
وىشـا يحـق للجشـة العظـاءات ال ـر أيالـ  العظـاء اتخـاا ا رـراءات : بال ياواتو أو إلغاء العق  السيـرم وعـواس بعا  نرض السؾر  الطي يخل  .3

ع ير الالزوة بحق الس عي  بسا فر الػ ورا رة قيسة ال أويؽ السق م وؽ الس عي  أو أي ريء وشو بذ ل ي شاسف وع قيسة اللؾازم بير السؾر ة وة
 لخيةشة العاوة.السيلغ فر ىطه الحالة إيرا ًا ل

وفر رسيع األيؾال يحـق لـ ائرة اللـؾازم العاوـة تحرـيل األوـؾال السدـ حقة ليـا فـر اوـة السشـاقص أو السـؾر  وـؽ األوـؾال السدـ حقة لـطلػ  .4
 السشاقص أو السؾر  ل ى الؾزارات والييئات والسؤسدات الح ؾوية أو وؽ كفاختيؼ.

 سابعًاـ ظحم اخلالفاثـ
 نؽ تفدير أي بش  وؽ اليشؾ  الدابقة أو وؽ بشؾ  العق  في ؼ يلو و يًا بال فاوض.فر يال ي وث أي خالف يشذأ  -أ

يؾوــًا وــؽ بــ ء وفاوضــ يسا للؾصــؾل إلــى يــل يــؾل أي خــالف ي علــق بالعقــ  يحــق ألي وــؽ  32إاا لــؼ يــ س ؽ الظرفــان خــالل  -ب
بيــا فــر وشــاطق الدــلظة الؾطشيـــة  الظــرفيؽ يــل الخــالف بــاللجؾء إلــى السح ســـة السخ رــة وتظييــق القــؾانيؽ واألنغســة السعســـؾل

 الفلدظيشية بيطا الذأن.
 شزوط يتفزقتـ ـثايناً 

إاا اس عسل السشاقص الغش أو ال النف فر وعاول و أو ثي  نليو أنو شـرع أو قـام بشفدـو أو بؾاسـظة بيـره بظرةـق وباشـر أو  .2
بالسرــلحة يلغــر نقــ ه فــر الحــال بيــر وباشــر نلــى رشــؾة أيــ  وــؾعفر أو ودــ خ ور الدــلظة أو نلــى ال ؾاطــؤ وعــو إضــرارًا 

وةرــا ر ال ــأويؽ وــع نــ م ا خــالل بحــق الــؾزارة السظالبــة بال عؾةزــات الس رتبــة نلــى الــػ فزــاًل نــؽ شــظف اســسو وــؽ بــيؽ 
السشاقريؽ وخ يدسح لو بال خؾل فر وشاقرـات للدـلظة الؾطشيـة الفلدـظيشية ىـطا فزـاًل نـؽ اتخـاا ا رـراءات القزـائية ضـ ه 

 نش  اخق زاء.
اا أفلس السشاقص أو السؾر  يحق للجشة العظاءات إلغاء ال عاق  وعو  ون اللجؾء للقزاء وكطلػ ورـا رة ويلـغ ال ـأويؽ كـايرا  إ .0

 نام للخيةشة العاوة.
إاا تؾفى السشاقص أو السؾر  راز إلغاء العق   السيرم وعو أو وا تبقى وشـو  ب ؾريـو ك ـا  للؾرثـة يفيـ  بـطلػ  ون الحارـة إلـى  .3

 ي ؼ قزائر يقزر بطلػ وع ر  ويلغ ال أويؽ فر ىطه الحالة. اس ر ار
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 انشـــزوط اخلاصـــت
 

 رفض أي وا ة كاولة أو أي ريء وشيا فر يال وخالف يا للسؾاصفات ال ر تؼ اختفاق نلييا. ال اخليةلؾزارة  يحق .2

للسؾاصـفات والذـروط العاوـة والخاصـة ي ؼ اس الم السؾا  السؾر ة وؽ قيل لجشة اس الم وخ رة ووذ لة ليـطا الغـرض وفقـًا  .0
لل عاق  الؾار ة فـر  نـؾة العظـاء وقـرار ا يالـة وأوـر ال ؾرةـ  والعيشـات السع سـ ة وال ـر يـ ؼ فحرـيا وإرـراء ال جـار  نلييـا 
بالظرةقة ال ر تح  ىا الجيـة السدـ في ة أو لجشـة اخسـ الم بسؾرـف لجـان فشيـة تذـ ل ليـطا الغـرض لسعرفـة وـ ى وظابق يـا 

 اصفات السظلؾبة .للسؾ 

 يجف نلى السؾر  العلؼ بأن وا يق وو وؽ نرض سعر ساري السفعؾل لس ة س ؾن يؾوًا وؽ تارةخ إبالق السشاقرة. .3

بغـية أو الجيـة ال ـر تحـ  ىا الـؾزارة  ال اخليـةنلى السؾر  اخل يام ب ؾرة  السؾا  الس عاق  نلييا فر الخـ وات السدـان ة بـؾزارة  .4
ات الؾار ة فر السشاقرة و زسشا الشقل وال حسيل وال شيةل ووا ي رتف نلى نسليـات ال ؾرةـ  وـؽ نفقـات طبقًا للذروط والسؾاصف

 بالغة وا بلغ  أو ورارةف نلى نفق و الخاصة.
الحق فـر زةـا ة  ال اخليةسؾف ي ؼ ترسية أصشاف السشاقرة نلى أساس أقل األسعار والسظابق للسؾاصفات السظلؾبة ولؾزارة  .5

% وـؽ إرسـالر الأسيـة الس عاقـ  نلييـا لسجـر  إشـعار السـؾر  بربي يـا فـر الـػ 05اق  نلييا أو خفزيا بشدـبة الأسيات الس ع
 وبشفس شروط ووؾاصفات وأسعار ال ؾرة  الؾار ة فر العق  لأل أو بعض األصشاف خالل ف رة ال عاق  .

 سزافة وا لؼ ير  نص خالف الػ.شاولة للزرةبة البير فر رسيع األيؾال تأؾن نروض األسعار بالذي ل الج ي  و  .6
 ال اخليـةفر يال وخالفة السؾر  لأل أو بعض شروط ال عاق  أو فر يال او شانو أو نرقل و لل ؾرة  بسا يسس بسرلحة وزارة  .7

أو يعرض ورالحيا للزرر يحق لؾزارة السالية ورا رة كفالة يدؽ ال شفيط والررؾع نليو بـال عؾةض نـؽ كـل نظـل أو ضـرر 
أن ليا الحق فر الحرـؾل نلـى السـؾا  ال ـر ي خلـف السـؾر  نـؽ تؾفيرىـا وـؽ السـؾر  الـطي يليـو فـر الدـعر أو  لحق بيا كسا

% ورارةف إ ارةة وـؽ 22الذراء بالظرق ال ر تراىا وحققة لسرلح يا وإلغاء ال عاق  وعو و فع فروق األسعار وزافًا إلييا 
ط ال عاقـ  أو تخلـف نـؽ أو نرقـل نسليـات ال ؾرةـ  الحـق فـر ضسان و اليشأية ولـيس للسـؾر  الـطي خـالف أي شـرط وـؽ شـرو 

ؾزارة وـؽ تـؾفير السظالبة بأية تعؾةزات أو السظالبة باس ر ا  كفالة يدـؽ ال شفيـط أو السظالبـة بفـروق األسـعار إاا تس شـ  الـ
ل غظية فروق األسـعار لـؾزارة قل وؽ سعر السشاقرة الطي تؼ ال عاق  بسؾربو وفى يال ن م كفاية الزسانة أتلػ السؾا  بدعر 

 السالية الحق فر خرؼ أي وبالغ ت بقى وؽ ود حقاتو ل ييا.
ي ؾن ال فع للسؾر  لقاء وا قام ب ؾرة ه وؽ وؾا  طبقًا للذـروط والسؾاصـفات الـؾار ة بالسشاقرـة خـالل سـ يؽ يؾوـًا وـؽ تـارةخ  .8

 وط والسؾاصفات الؾار ة برحيفة الذروط والسؾاصفات. تق يؼ الفؾاتير واألوراق ال الة نلى تسام ويدؽ ال ؾرة  طبقا للذر 
ي أســبا  وــا  ام الــػ يحقــق لجشــة العظــاءات بيــر وليوــة بــأرخص نــروض األســعار أو أي نــرض ســعر أخــر و ون إبــ اء أ .9

 .ورلح يا
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 انكًياث واألسعارجذول 

 

 انكًيت انىظحذة اسى انصنف انزقى
سعز انىظحذة 

 بانشيكم

انسعز اإلمجايل 
 بانشيكم

 يالظحةاث

    1500 ن   شرشف سرةر 1

    300 ن   111*111فؾط نسليات  2

    150 ن   زي إسعاف 3

    360 ن   فؾط نسليات ي  4

    500 ن   ب لة زرقاء 5

    180 ن   راون طييف نسليات 6

    1000 ن   ورةؾل أبيض 7

    130 ن   شرشف وف ؾح وؽ الؾس  8

    200 ن   وخ ة 9

    250 ن   121*121فؾط وجؾز  11

    250 ن   91*91فؾط وجؾز  11

    150 ن   ورو فرشة رل  12

    250 ن   راون ورةض 13

    300 ن   ورو وخ ة 14

    70 ن   زي نسال 15

    250 ن   71*71فؾط وفر   16

    700 ن   بذ ير 17
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    420 ن   ب لة خزراء 18

 انكًيت انىظحذة اسى انصنف انزقى
سعز انىظحذة 

 بانشيكم

انسعز اإلمجايل 
 بانشيكم

 يالظحةاث

    200 ن   أيطية نسليات 19

    450 ن   شرشف سرةر صغير 21

    220 ن   بشظلؾن وخ ة 21

    100 ن   فرشة 22

    500 ن   يراوات 23

    90 ن   ب لة تسرةض يرةسر 24

  املبهغ اإلمجايل بانشيكم

 

 يالظحةتـ
 قبم فتح املةاريف.جيب تقذيى عيناث 
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بصفتي ممثاًل عن  شركة م أقر أنا المهقع أدناه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىهية رق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ نري قــــرأ  اففيمــــ  كا ــــة مــــا. 1 ــــالع ال اــــاح الماــــرا  رقــــم  ب بشــــرام عامــــة ا ا ــــة  11/2021ارد بهث
 امها فا  األتزم التزاما قانهنيًا بتمك الشرام االمها فا  .

مــن  لــي الرعــهه عرــو لمــاو الــته  لهمــاً  كمــا ألتــزم بــ   لعرــا ال ــرن المرــام مرــي الــارز المف ــه  ا   جــهز. 2
 فاريخ آ ر مهعا لترا م ال ران.

مـن ق ـو ازارو  اكذلك ألتزم بتهريا األ راف المحالـة عمـا بمهعـل ال اـاح المـذكهر أعـاله االتـي لـتم  م يـا. 3
مي ا رًا اذلك من فاريخ فهقيع ال را ااالتالم أاامر التهريا عما أ  فكه  فمك األ راف المهردو من ق  الاا مية

 لممها فا  االشرام المرصهص عمييا  ي ىذا ال ااح.
 وىطا إقرار وتعي  وشر بطلػ أقر وأل يم ب ل وا ور  بو  ون أي ضغ  أو إ راه .     

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـؼ السشــاقــص :ــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسذ غل السرخص :ـــــــــــــرقؼ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـشـــؾان :ـــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ـــــــــ الجؾالرقـؼ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـؼ الياتـف :ـــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـؼ الفا س : ــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ارةـــخ :ــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخ ؼ وال ؾقيع:
 

 
 
 


