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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 7700/ 70 رقم مزاودة
تبعنننًيزتلننر ثزفييت   نننيزينننلزلباننازينننلط زة( ة ننلز ةاطنننيبا زبننياظ ازةالوتننناثزلنننرةا از حزنننننطعننجززتعلننجزارة ازةاليا ننن 

زالش اطزةالا ح زيلزف ةي زةالرةا ا.
ل ةجعن زارة ازةاليا ن زةالرة زاةاليجل ز يل ًيزات غبزيلزةالشي ف زيلزهذةززيعلازةاش فيتزذةتزةالوتصيص

ةا لننيتزبنن جزةااا نن زةاطننيببزة(  ننلزبننيا  بزلننجزيشنني ازلنن ا زةاط نن ةجزيننلزز–ةاعيلنن ززالنناةرثةإل ة ازةاعيلنن زز–
لننلزف ةينن زةالاةصنن يتزجننتزةاحصنناتزعقونن تزقا ننيتزةانن اةثزةا يننللزلننجز ز9غنن بزبنن جزةاظننيي ز  ننثز غننراز
زز.زغ  زليت  ا زش فتز022لبلغز  يعزل يبتززيئبزةالرة ااث
ز-ةاعيلنن اةرثزالننزةاعيلنن ز ة ايإلبننآونن زلاعنن زا بنناتزعنن اضزة(يننعي زبننياظ ازةالوتنناثزيننلزصننا ابزةاعطنني ةتززززز

 جزينلزت نت زةالظني  ازبح نا زللثلنلزةالنرةا ازز20/0207ز/06زةالاةينبزةاولن  ز ناثهناززرانارة ازةاليا ن زينلزغن
زظه ًة.زةاحي يزعش زا  زةالفيجزاةارليجزةاييع ز

ز
 مالحظة:ـ

ز.ةالرة علازلجز  يازعل هززقج ازةإلع جزيلزةاصحاز.0
ةزبافننلزقازف يانن زباف نن زلننجزةاباننةزقازشنن ز اال  زز0222لننغز بيننا ز يننعزلعتلنن زلننجز بننتزةاب  نن زبلز جننبزي يننيبز.0

ز الًيزليت  ازالجزالز  يازعل هزةالرة .ز02يي يزةال عاتزال اززقازباةزةالاتيجزةإلي للةااطالز
ز.اتشلتزجل عزقااةعزةا ياثزاةا  ةئبزبياش فتت  ثزة(يعي زز.0
ز.اجا زةاعطي ةتزةال فر  زغ  زللرل زب باتزقعللزة(يعي .4
ز.0804068ز-0806992.زالل ةجع زاةاليت يي زهيتاز  ثز:5
ز
ز
ز
ز
ز
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 الشروط العامة 
 :ـالمزاودينأوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل 

بعننن زقجز  ننن قزهنننذاززاةااثنننيئبزةال ي ننن زبننن عاازةالنننرةا اع  نننهزاقينننعي ازعلنننازةاجننن ةاتزاةاالنننيذجززةالنننرةا  عننن ز .0
ا  نن لهيز نلجزةاعنن ضزفيللنن ززوننتثزا ا نعزفيينن زاثنيئبز عنناازةالنرةا اةااثنيئبزا ننت هثزجل نعزلننيزا  زي هنيزا 

 علازقجز تحلتزفيي زةااتيئجزةالت تب زعلازع ثز  يلهزبيات   بزاةاليتفليتزبصا ازصح ح .

علننازقجز شننلتزةايننع ز ينناثزةاجلنني ةزاةا نن  ب زةال ننيي ززبياشنن فتززةالننرةا اقيننعي زز لتننرثزةالننرةا زبفتيبنن  .0
 اجل عزةا ياثزاةالصي  ازة(و ى.

قازةاتعنننن  تزقاززقازلفتابننننًيزبننننياحب زة(ر بزقازة(يننننا زي ننننطزا حظنننن زةالحنننناع  ننننهزلطباعننننًيززةالننننرةا  عنننن ز .0
ةاشنننطبزقازةإل نننيي زينننلزةاعننن ضزافنننتزتصنننح  زلنننجزهنننذةزةا ب نننتز ا نننعزعل نننهزوطننن جزلتننناةر  جزبنننياحب ز

 ا عي زفتيب زةاصاةبزبياحب زة(ر بزقازة(يا زا ا عزبجيابهزلجز بتزلجزقج ىزةاتصا ب.ز ة(حل

ينلزلللنازلللنبزباحفنيثزا فتنبززةالنرةا ابهزةااثيئبزةالطلابن زلنعزتننل جز وناتززع  هزل ي يًززةالرةا    ثز .4
افننذاةزةيننلهزاعااةاننهززز0207/ز27ز  ننثتلننر ثزفييت   ننيزيننلزلباننازيننلط زة( ة ننلز ةاطننيبا زززلننرةا اعل ننهز

زةالننرةا ابيافيلننتزا  ننثزةاهننيتازاةا ننيف زا  ننثزصننا ابزةاب  نن زةاويصنن جزبننهزات يننتزيا ننهزةالفيتبننيتزةالتعل نن ز
اعل ننهزتبل ننننغزةإل ة ازةاعيلنن زالنناةرثز/زارة ازةاليا نن زوط ننًيزبنننيزتل  نن زقازتعنن  تزيننلزعااةاننهزاعل ننهزقجز فتننبز

اعااةاهننيزابونن ازذاننةز حننبزالجانن زةاعطنني ةتزقجزتهلننتزةاعنن ضززةالننرةا اق  ننًيزةيننثزةانن ةئ ازةاتننلزط حننتز
 ةال  ثزلاه.

الناةرثززةاعيلن زاةإل ة زةالوصنصزاهنذةزةالن ضزان ىزينلزصنا ابزةاعطني ةتززةالنرةا  ا عزةاع ضزلنجز بنتز .5
ينننلزصنننا ابزةاعطننني ةتز بنننتزآوننن زلاعننن زات ننن  ثزز بنننتزةاتهننني زةالننن ازةالحننن  ازانننذاةزافنننتزعننن ضزالز نننا عز

 ةاع اضزالز اظ زي هزا عي زياازلص  ازللل ًيز.

لنجزز ناثزعلنتز62بنجز ب ازةاع ضزةال  ثزلاهزاييذزةال عناتزاالز جنارزانهزةا جناعزعانهزالن اززةالرةا  لترثز .6
زتي  خزآو زلاع زات   ثزةاع اض.

 
 ثانيًا: الشيادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

يذةزفنننيجزشننن ف زقجز  يننبزلنننعزع  نننهزةاشنننهي ةتزاةااثنننيئبزةالطلابنن زلانننهزاهنننلزعلنننلزةااحننناززةالنننرةا ز لتننرثز .0
زةاتيال:

 . ةايجتزةاتجي يزقازةاصايعلزالش ف 

 فيجزشوصزي ييبزصا ازةاها  . لترثزةالرةا زةالت  ثزاللرةا ازيذةز 

قلننيزيذةزفننيجزةالت نن ثزهننازاف ننتزعننجزةاشننوصزةا ةغننبزبيانن واتزاللننرةا ازي جننبزعل ننهزي يننيبزافيانن ز يننل  ز .0
 لا ع زقليثزفيتبزةاع تزاصا ازاها ته.
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 : المزاودةثالثًا :  تأمينات وضمانات 

 : المزاودةتأمين الدخول في  .0
صنني  زلننجزباننةزةاب  نن زةاتننيبعزاننارة ازةالتصننيالتزاتفااااج ننيززلعتلنن زقجز  يننبزبع  ننهزيننا ز يننعز لتننرثزةالننرةا 
 ةابانةززقازعلازشفتزف يا زقازش ةزبافلزصي  زلجزباةز تعيلنتزلنعزةاينلط زةا لينط ا  زينلزغنرازةالعلاليت
زاالز اظن زينلزقي"زفتننل جز وناتز"زز اال ز 0222 زبلبلنغزالاةي  زارة ازةاليا  زعلنازذانةز ةإلي للةااطالز

تزيلزةالرة زياازل  ل هيزلنجزةالنرةا  جز،زعلازقجزتعي زتنل ايتزةا واززع ضزغ  زلعررزبتنل جز واتزةالرة 
بع زل ازقيباع جزلجزتي  خزآو زلاع زات   ثزةاع اض،زافذاةزالجزقح نتزعلن هثززةاذيزاثز حيتزعل هثزةالرة 

 ةالرة .
 .تأمين حسن التنفيذ:7

 لترثزةالرةا زةاذيز ييزعل نهزةالنرة زبت ن  ثزتنيل جزحينجزتا  نذزعلنلزشنفتزف يان زباف ن زقازشن ةزبافنلزصني   جز
يا ز يعزلعتل زلنجزبانةززقازقازباةزةالاتيجزز ةإلي لللجزباةزلعتل زا يزارة ازةاليا  زبلراز ةاباةزةااطالز

ا فنننناجزالجانننن زةاحننننبزز اال  ز0222ةاب  نننن زةاتننننيبعزاننننارة ازةالتصننننيالتزاتفااااج ننننيزةالعلالننننيتزبلبلننننغزا نننن  از 
لننيزقوننتزةالننرةا زةاننذيز يننتزعل ننهزةالننرةا ازبنننيزلننجزةاترةليتننه،زا عنني زتننيل جزحيننجززيذةبلصنني  از  لنن زةاتننيل جز

ةاليت   ازاند ة ازيتزةالت تب زعل هزبلاجبزطلبزوطلزت  لهزةا ةئ ازةالرةا زبع زتا  ذزفيي زةالاترةلزيالةاتا  ذز
زش ةزب  ل زةاف يا زلجزارة ازةاليا   زيص ة ةاعيل زبيإلي ةجزعجزةاتنل جز ح ثز تثز

 

 وتقييميا: رابعًا: فتح المزاودة
ز-:لجنة فتح المظاريف أواًل:

ت ننت زةاعنن اضزلننجز بننتزةالجانن زةالشننفل زاهننذةزةالنن ضزات نناثزهننذازةالجانن زب ننت زةالننرةا ازيننلزةارلننيجزاةالفننيجزز
ز-يتويذزةإلج ة ةتزةاتيا  :بزلز عاازةالرة زات اثزةالجا زيةالح   جز

  ننت زلظ ايننهز  ننعز ئنن  زةالجانن زعل ننهزز ازلننرةيثبننيتزعنن  زةالظنني  ازيننلزلح نن زيننت زةالظنني  ازافننتز -زق
زةالنننرةا ةتال يلنننهزعننن  ززه ئننن زفيننن زةعت ننني يزبينننطهز  نننثزةالنننرةا النننًيزليلينننً زعلنننازاعلنننازلظ اينننهز  

 ةااة  ا.

ثبيتزع  هي.زةالرةا ات   ثزة(ا ةبزةال ي  زلعزز -زب  اة 

 .زلرةا اة(يعي زا  ل زةاتنل جزةالبت ةئلزةال  ثزلجزفتززةالرة ةيثزل  ثزتيج تزز -زت

الظ ايننهزافننتزا  نن زلننجزقا ة ننهزةالننرةا ازةاتا  ننعزلننجز ئنن  زةالجانن زاجل ننعزة(ع نني زةاحي نن  جزعلنناز -زث
 افذاةزعلازلح  زةالجا زبع زت ا جزفيي زةاوطاةتزةاييب  .

ز
ز
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ز
ز

ز-:لجنة دراسة وتقييم العروض ثانيًا :
زةال  ل زاي ًيزاليز لل:زةاع اضزت اثزةالجا زةاييب  زب  ةي ز

 ةالرة .الز اظ زيلزقيزع ضزغ  زلعررزبتنل جز واتز -زق

 التنف زلجزل يزةاترةثزةالرةا زبع  هزبلاةص يتزاش اطز عاازةالرة .ت   زةاع اضززز -زب

 ننتثز  ةينن زعنن اضزة(يننعي زالفننتزح ننثزقاننهزيذةزلننيزتنناي تزيننلزةاجهنن زةالننرةا ازةالت  لنن زاللننرة زةاشنن اطزز -زت
 يعي .ةالطلاب ز تثزةإلحيا زعللزةالت  ثزبنعللزة(

عللزة(يعي زا حبزاهيزع ثزيب ة زة(يبيبزا اجزةاحبزبنيالعت ةضزلنجز بنتزةالت ن ثزةالجا زغ  زللرل زبن -زث
 اللرةا .

 حبزاد ة ازةاعيل زالاةرثزةاعيل زيالي زةالرةا ازاهيئ ًيز،زيلزقيزا تز اجزةاحيج زإلب ة زة(يبيبزاالز حبز -زج
زعللزذاةزلطل ًي.زةالعت ةضاللت  ل جزاللرةا از

 

 :ـثالثًا:ـ التزامات المزاود 
بعن زةالاتهني زلننجززةينتفليتزيجنن ة ةتزةاع ن زةاونيصزاتا  نعزةالت ي  نن ةالنرة زةانذيزقح ننتزعل نهززعلنازةالنرةا  .0

زعلل  زةات ي  زلبيش ا.ز
قجز تاننيرتز(يزشننوصزآونن زعننجزفننتزقازقيزجننر زلننجزةاع نن ز اجزةاحصنناتزعلننازيذجززالز جننارزاللننرةا  .0

ةاعيل زالاةرثزةاعيل زةاتنلزقحيانتزعل نهزةالنرة زلنعزةالحت نيظزبفيلنتزح نابزةإل ة ازاي نًيززةإل ة اليببزلجززوطل
 زالع  زة(صلل.

ويني ازقاز ن  زايشننزعنجزت ن  ثزع  نهزينلزحيان زيالزةإل ة ازةاعيل زالناةرثزبننيزةا جاعززاللرةا الز حبز .0
ة(ينعي زقاززعلناقعلنازل ن ثززرة ةالنةاع اضزةال  ل زيا هيزقازيذةزاثزتحتززقازبعضزفتةالجا زيذةزليز ي تز

 عنننناازةالننننرة زيننننلزقيزا ننننتزقازقيزل حلنننن ز اجزذفنننن زة(يننننبيبزاالز ت تننننبزعلننننلزةالجانننن زقيزلجانننن زةايذةزقالننننتز
 ةاترةليتزلي   زل يبتزذاة.

،زعلنلزقجز فناجزةان يعزان يزبانةزاللبلنغزةالتعي ن زعل نهزون تزقينباعزلنجزتبل لنهزبنذاةزبيا يعززةالرةا  لترثز .4
 ارة ازةاليا  .ةاب   زيلزحييبز

ز
ز
ز
ز
 

ز
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 -حل الخالفات:: رابعاً .
يلزحيتزح اثزقيزو از اشنزعجزت ي  زقيزبان زلنجزةابانا زةاينيب  زقازلنجزبانا زةاع ن زي نتثزحلنهزا  نًيزز -زق

 بيات ياض.

 الننًيزلننجزبنن  زل يا ننتهليزالاصنناتزياننازحننتزحنناتزقيزونن از تعلننبزز02يذةزاننثز ننتلفجزةاط يننيجزونن تز -زب
حنننتزةاوننن ازبنننيالجا زيانننازةالحفلننن زةالوتصننن زاتطب نننبزةا ننناةا جزاة(اظلننن ززبياع ننن ز حنننبز(يزلنننجزةاطننن ي ج
ز زةااطا  زةا ليط ا  زبهذةزةاشنج.ةالعلاتزبهيزيلزلايطبزةايلط

ز
 شروط متفرقة:ـز:خامساً 

ةالشزقازةات عبزيلزلعيللتهزقازثبنتزعل نهزقانهزشن عزقاز نيثزبا ينهزقازباةينط زغ ن اززةالرةا ةيتعلتززةذي .0
ةاعننيلل جزيننلزةإل ة ازةاعيلنن زالنناةرثزبشنننجزةاعنن ضزز نن زلبيشنن زعلنناز شنناازقحنن زلنناظ لبط  ننبزلبيشنن زقازغ

للننلزع نن ازيننلزةاعيلنن زا حننبزالجانن زةالننرةا ةتزقجزتعلننازةاتاةطننهزلعننهزي نن ة ًةزبيالصننلح ززةال نن ثزلاننهزقا
ةال ن ثزلانهزااهنيزقجزتح لنهزلنجزةالشنت ةةزينلزلنرةا ةتزقون يزاللن ازةاتنلزتحن  هيزةاحيتزا صني  زةاتننل جز

ز اجزةإلو تزبح هيزبيالطياب زبياتعا ضزعجزفتزعطتزا   زاحبزبهيزج ة زذاة.
ز.يالي زةاتعي  زلعهز اجزةالجا زال  ي ززةاعطي ةت حبزالجا ززةالرةا يذةزقيل ز .0
جننيرزيالنني زةاع نن ززةالبنن ثزلعننهزقازلننيزتب ننازلاننهززبتاج ننهزفتننيبزالا ثنن ز   نن زبننذاةز اجززةالننرةا يذةزتنناياز .0

 حفثز  يئلز   لزبذاة.زاازةيتص ة ةاحيج زي
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 الشروط الخاصة
 

ةالنننجا زةاتننلز يننيزعل ننهززي جنني ا يننعز  لنن زز ةإل جنني ةاتلننر ثز  لتننرثزةالننا  زةاننذيز  يننازعل ننهزةالننرة زبتا  ننعزع نن ز .0
الز حننبزالننارة اززةإل ة اونن تزلنن ازق صننيهيزقيننباعزلننجزتنني  خزتبل لننهزبننذاةزلننجز بننتز ةاعيلنن زالنناةرثزبننارة ازةاليا نن زاة 

عننجز  لنن ززالنن ازيننا ززةإل جنني ز نن يعلصنني  از  لنن زف يانن زةانن واتزيننلزةالننرةا از اجزةاحننبزبننيالعت ةضزلننجز بلننهزاز
ا تحلننتزةاليننتنج زجل ننعزةا ينناثزاةاطاةبننعزاةا نن ةئبزةابل  نن زاةاصننح  زاةالنني زاةافه بنني ز،ززيننا النن اززةإل جنني 

 لنجا زةبت ة زلجزتي  وه.ةالت تب زعللزةا

  لترثزةاليتنج زةاذيز  يازعل هزةالرة زبيالحييظ زعللزةا اةا جزاةاي ل زةاعيل . .0

 .زيلط زة( ة ل لترثزةاليتنج زبييتو ةثزةالنجا زفييت   يزاو ل زراة زالاظ لز .0

ةالونن  ةتزقازةالح لننيتزة(و   نن ز لتنرثزةاليننتنج زبعنن ثزةتوننيذزةالنننجا زلحنن زاب ننعزقازتعنيطلزقيزانناعزلننجزةاليننف ةتزقاز .4
اةا  ا  ز طع ًيزقيزجل عزليز وياازقحفيثزةاش  ع زةإلي ل  زايلزحيا زيذةزونياازةالينتنج زهنذةزةاشن طزقازقيزجنر زلانهز

و  زةالنجا ز اجزةاحبزالليتنج زبلطياب زارة ازةاليا  زبنيزتعا ض. زيلللهج زةاحبزيلزييخزةاع  زاة 
عانن زةاتهنني زلنن ازةإل جنني زبحيانن زج نن ازاانن  زبننهزقيزا ننصزقازع ننبزابننا  زةاحيانن ززيجزةاليننتنج ةالفنن لتننرثزةالننرةا زبتيننل ثز .5

 ةاتلزتيللهيزعا زةاتعي  .

بعننن ثزا نننعزق ننن زلننناة ز يبلننن زا شنننتعيتزقازل ننن ازبياصنننح زةاعيلننن زقازلنننجزشنننياهيزته  ننن ز لتنننرثزةالينننتنج ز .6
زةاي ل زةاعيل زيلزةالاط  زبيالنجا .

عجزةاع جزةالهج ازجرئ ًيزقازفل ًيز(يزشوصزفيجزاا  زاهزةاحبزبتنج  هنيزلنجززالز حبزالليتنج زةاتايرتز.7
زةابيطج.

ز.قو ي. لترثزةاليتنج زب يعزقيزلصي  ازعيل زتوصزةالنجا زفياص يا زاةااظيي زةاعيل زاقيزو ليتز8
يننلط زبياتاينن بزلننعزي ة ازز فنناجزالليننتنج زةاحننبزبننيإلع جز ةوننتزفييت   ننيزبنننيزشننفتز عننيئلز نن ةازلاييننبيًزز.9

ز.ة( ة ل
ةاحينننا ززاة(وننن ب تلتعننناجزبياينننلع زينننلزحياننن زتشنننل تزعلنننيتزبيافييت   نننيز لتنننرثزةالتعهننن زبتننناي  زعلنننيتز.02

ةاطلنبزلانهززةالعبن انذاةز حنبزإل ة ازاةاي ل زةاصنح  زعلنلزةجز لترلناةزبني  ةبزةاعيلن زاينلزحيان زلونيا تهثز
ززةيتب ةاهثزا جبزةجز فاجزاهثزريزلاح .ز

نجز فننناجزا نننتزةاعلنننتزينننلزةال صننناز ال نننيزوننن تزقا نننيتزةاعلنننتزةا ينننللزاانننهزةاحنننبزينننلز لتنننرثزةالنننرةا زبنننز.00
زييع ز ال يزاالز حبزاهزةالب تزيلزةال صا.ز04ةاليتل ة زبياعلتزال از

.ز لتننرثزةالتعهنن زبيالحييظنن زعلننلزةااظيينن زةاعيلنن زينناة زفننيجزبياايننب زا طعلنن زاةالفننيجز ةوننتزةال صننازلننعز00
ز.يلط زةال ة لة ة ازةالتبع زيلزةالاترةثزةافيلتزبي(اظل زاةاتعل ليتزاةاش اطزاةا اةا جز



 

 8صفحة    سمطة األراضيكافتيريا  تمزيم 07/2017مزاودة 

 

ال نيازعلنلزحينيبهزةاونيصز.زةافه بي زاةالي زلتناي از ةونتزةافييت   نيزاعلنلزةالتعهن زت ف نبزعن ة زالفه بني زاة00
ا ننتثزة نن ةعزةالبلننغزيننلزحيننيبززيننلط زة( ة ننلا ننتثزةالتيبعنن زلننجز بننتزي ة اززا يننعز  لنن زلننيز  نناثزبييننته فه

ز.ةال  ة زةاعيث
.زة( اةتزاةالع ةتزاةا  شزةا رثزاتشل تزةافييت   يزعلنلزحينيبزةالنا  زا جنبزةجزتفناجزبلينتايز تايينبز04

ز.لعزةالفيجزالز  تزعجزث ثزاجاث
زتو عزجل عزةالب عيتزلجزلنفاالتزالش ابيتزيلزةافييت   يزالا ي  زةاصح  زلجزةاجهيتزةالوتص ..ز05
لايينب زال باان زبلنيز تايينبززبنينعي بب عزةالشن ابيتزةاينيوا زاةابني  ازاةااجبنيتزةاو   ن ززاليتنج .ز لترثزة06

ز.زقيعي لعزةالفيجزا تثزا عز يئل ز
ز.بشفتزل تاحزاللاظ  جزاةال ةجع ج فاجزةيتو ةثزةافييت   يز.ز07
ز
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 اإليجــــــار

 

 المبمغ الكمية وصف العين المؤجرة م

في مبنى سمطة االراضي تأجير كافتيريا   .0
  0 )الطابو(
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

نزبص تلزللثً زعجززش ف زنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننزها  ز  ثزنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننق  زقايزةالا عزق ايازنننننننننز
زننزبياتننيال:ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

تلنننر ثزاةاويصننن زز0207/ز7بنننناالز ننن قتزات هلنننتزفييننن زلنننيزا  زباثنننيئبزةالنننرةا ازةالط احننن ز  نننثزز .0
لجزش اطزعيل زاويص زاقاترثزةاترةلنًيز يااا نًيزاصيا زفييت   يزيلزلباازيلط زة( ة لز ةاطيبا ز

زبتلةزةاش اط.
االز جارزالزةا جاعزعاهزال ازث ثاجز اليزز.زززفليزقاترثزبنجز ب ازةاع ضزةال  ثزلالزيي يزةال عات0

زلجزتي  خزآو زلاع زات   ثزةاع اض.
ح ي زف يا زحيجزةاتا  ذزاةالاترةثزبش اطزةالرةا ازاةاع  زةاويصزبهي.ز0 ز.ززافذاةزقاترثزبتا  عزةاع  زاة 
ز
 .بكل ما ورد بو دون أي ضغط أو إكراه وىذا إقرار وتعيد مني بذلك أقر وألتزم 
ز
ز

ز
ز

ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز

 
 
 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمزاود :ــــــــــاسم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمشتغل مرخص لمشركات :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم ىوية األفراد :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الياتـف :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوقيع والختم :


