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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 22/2021 عطاء رقى
 

لرالح وزارة مػاد غازات شبية  تػريجتعمغ وزارة السالية / لجشة العصــاءات السخكــدية عغ شخح عصاء حكػمي        
 لمذخوط والسػاصفات السػضحة في كخاسة ووثائق العصاء. الرحة

فعمــا الذــخكات ذات ااص رــاص والسدــجمة رســسيا  وتخغــة فــي السذــاركة فــي وــحا العصــاء مخا عــة وزارة الساليــة / 
فـي غـدة صـأل أو ـات الـجوام الخسـسي مـغ أ ـل  تل الىػا بجػار محصـة فـارس لمب ـخولاإلدارة العامة لمػازم العامة ـ 

( شـيكل غرــخ مدــ خدة تـػرد إلــا صديشــة 200ل عمــا كخاســة السػاصـفات ووثــائق العصــاء ممالـل دفــ  مبمــ   الحرـػ
 وزارة السالية.

وزارة الساليـة فـي المـػازم  آصخ مػعج لمبػل عخوض األسعار بالطخف السخ ػم في صشجوق العصاءات باإلدارة العامـة
وتفــ ح السطــاريض بحزــػر مس مـــي  01/02/2021 السػافــق ااثشــرغ يــػم صــحاحمــغ  الدــاعة العاشــخةغـــدة وــػ 

 .الدمان والسكانالس شا ررغ في نفذ 
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 يالحظت:ـ
 . أ خة اإلعأن في الرحف عما مغ يخسػ عميه العصاء.1
 يجة إرفاق كفالة لشكية أو شيظ لشكي مغ البشظ الػششي أو لشظ اان اج أو لشظ البخيج وفي حـال تعـحر ذلـظ يـ ع .2

الساليـة فـي وزارة الرـحة أو اادارة العامـة لمخديشـة  إحزار تعىج وال دام بالخرع مغ السد حمات مع سج مغ الجائخة
يػمـا  مـغ آصـخ مػعـج  تدـعرغمغ إ سالي العصاء " ك أمرغ دصػل " ساري السفعـػل لسـجة  %5 لػزارة السالية بقيسة

 ل مجيع العخوض.
 ذسل  سي  أنػاع الخسػم والزخائة.تو  بالجوار األمخيكي. تمجم األسعار 3
 . لجشة العصاءات غرخ ممدمة بمبػل أ ل األسعار.4

 . www.mof.gov.ps. لإلشأع عما الكخاسة يخ ا مخا عة مػ   الػزارة 5
 .0598967679: . لمسخا عة وااس فدار واتف ر ع6
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 انشزوط انعايت 
 

 وض ين قبم املتناقصني:وتقذيى انعز أوالً: إعذاد
يعج السشا ز عخضه وأسـعار  عمـا الجـجاول والشسـاذج والػثـائق السخفمـة لـجعػة العصـاء بعـج أن يمـخأ وـح  الػثـائق  .1

وي فىع  سي  ما ورد فرىا ويخ ع ويػ   كافة وثائق دعـػة العصـاء ويمـجمىا ضـسغ العـخض كاممـة عمـا أن ي حسـل 
 عجم قيامه بال ج رق وااس كسال برػرة صحيحة.كافة الش ائج الس ختحة عما 

عمــا أن يذــسل الدــعخ رســػم الجســارك وأ ــػر ال حــديع وال لميــض ومرــاريض الشمــل  بالــجوارتك ــة أســعار العصــاء  .2
 .وال حسرل وال شديل وال أمرغ و سي  الخسػم والسراريض األصخى 

فمـ  ويحطـخ السحـػ أو ال عـجيل أو الذـصة أو يعج السشا ز عخضه مصبػعا  أو مك ػبا  بـالحبخ األزرق أو األسـػد  .3
ويعــاد ك ابــة  خاإلضــافة فــي العــخض وكــل ترــحيح مــغ وــحا المبرــل يػضــ  عميــه صصــرغ م ــػازيرغ بــالحبخ األحســ

 الرػاب بالحبخ األزرق أو األسػد ويػ   بجانحه مغ  بل مغ أ خى ال رػية.

العصـاء فـي ملمـف ملمـق بمحكـام ويك ـة عميـه  يمجم السشا ز عخضه مخفما  به الػثائق السصمػبة م  تأمرغ دصػل .4
ــجعصــاء  ــة تػري ــع "  لرــالح وزارة الرــحة مــػاد غــازات شبي ــع  22/2021ر  ــه بالكامــل ور  ــحلظ اســسه وعشػان وك

الىاتف والفاكذ ور ع صشجوق البخيج الخاصرغ به ل خسل إليـه السكاتحـات الس عممـة بالعصــاء وعميـه تبمرـــ  اإلدارة 
الساليــة صصيــا  بــأي تلررــخ أو تعــجيل فــي عشػانــه وعميــه أن يك ــة أيزــا  اســع الــجائخة ال ــي  العامــة لمــػازم / وزارة

 شخحت العصاء وعشػانىا وبخأف ذلظ يحق لمجشة العصاءات أن تىسل العخض السمجم مشه.

يػدع العخض مغ  بل السشـا ز فـي صـشجوق العصـاءات السخرـز لىـحا اللـخض لـجى اإلدارة العامـة  بـل ان ىـاء  .5
السحجدة لحلظ وكـل عـخض ا يـػدع  فـي صـشجوق العصـاءات  بـل آصـخ مػعـج ل مـجيع العـخوض ا يشطـخ  يـه السجة 

 ويعاد إلا مرجر  ملمما  .

يػمـا مـغ تـاري   سـ ػن يم دم السشا ز بأن يحما العخض السمجم مشه نافح السفعػل وا يجػز له الخ ػع عشه لسـجة  .6
 آصخ مػعج ل مجيع العخوض.

 

 ملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـثانيًا: انشهاداث وا
يخفـق السشــا ز مـ  عخضــه   صاصــة إذا كـان يذــارك ألول مــخة ( الذـىادات والػثــائق السصمػبــة مشـه ووــي عمــا   .1

 الشحػ ال الي:
 .صػرة مرج ة عغ شىادة مداولة السىشة وكحلظ الدرخة الحاتية لمذخكة 
 .الدجل ال جاري أو الرشاعي لمذخكة 

  يحة الجصل وضخيحة القيسة السزافة.شىادة صمػ شخف مغ دائخة ضخ 

عما السشا ز أن يخفق بعخضـه الشدـخة األصـمية مـغ أيـة ك الػ ـات أو نذـخات أو معمػمـات فشيـة تعـخف بـالمػازم  .2
السعخوضة وكحلظ يمجم م  عخضه العرشات السصمػبـة فـي دعـػة العصـاء وكذا كانـت تمـظ العرشـات غرـخ  المـة لمشمـل 

 لحي يسكغ رؤي ىا  يه وكا يكػن لمجشة العصاءات عجم الشطخ بالعخض.فعميه أن يحجد مكانىا والػ ت ا

 ل ػضيح عخضه. يخغة بمضاف ىا ويخى أنىا ضخورية يحق لمسشا ز أن يزيض أية وثائق أو معمػمات .3
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  :: تأييناث وضًاناث انعطاءثانثاً 
أو عمـا شـكل  شـظ البخيـجمـغ ليم دم السشا ز أن يخفق بعخضه سشج دف  مع سج صـادر  :تأمرغ الجصػل في العصاء .1

فـي  ج بحجد مبم  مـغ السدـ حماتىأو تع اان اج أو البشظ الػششي ااسأميكفالة أو شيظ لشكي صادر مغ لشظ 
مغ إ سالي قيسة العصاء " ك أمرغ دصػل " سـاري السفعـػل لسـجة  %5بقيسة غدة ومػافمة وزارة السالية عما ذلظ 

عمــا أن تعــاد  عــخض غرــخ معــدز ل ــأمرغ دصــػل العصــاءي أي شــىػر مــغ تــاري  فــ ح السطــاريض وا يشطــخ فــ 3
مــغ  شــىخيغتأمرشــات الــجصػل فــي العصــاء إلــا ممــجمرىا مــغ السشا رــرغ الــحي لــع يحــال عمــرىع العصــاء بعــج مــجة 

 .تاري  آصخ مػعج ل مجيع العخوض
غ ال شفرـح لمعصـاء يم دم الس شا ز الفـائد بالعصـاء أو بـأي  ـدء مـغ لشـػد  ل مـجيع تـأمرغ حدـ: تأمرغ حدغ ال شفرح .2

أو عمـا  مـغ لشـظ البخيـجسـشج دفـ  مع سـج % مغ إ سالي قيسـة العصـاء وذلـظ عمـا شـكل 10السحال عميه بقيسة 
يـػم مـغ تـاري   15صـأل عما ذلـظ  اان اج أو البشظ الػششي ااسأميشكل كفالة أو شيظ لشكي صادر مغ لشظ 

، سـخيان العمـجة لمػازم عمـا أن يكـػن سـاري السفعـػل لسـجة تبميله بمخار إحالة العصاء عميه مغ  بل اإلدارة العام
 .ويعاد تأمرغ حدغ ال شفرح إلا الس عىج بعج تشفرح كافة اال دامات الس ختحة عميه

 

% وفق تقذيز جلنت انعطاءاث املزكشيـت قـق نـىسارة 15: يف حال اخنفاض االسعار أكثز ين رابعاً 
 األسعاراملانيت انهاء انتعاقذ أو إعادة اننظز يف 

 
 : فتح انعطاءاث وتقييًها:خايساً 

يذــكل مــجيخ عــام المــػازم العامــة لجشــة فــ ح مطــاريض العصــاء وتمــػم وــح  المجشــة بفــ ح  :لجشــة فــ ح السطــاريض .1
العصــاءات بحزــػر السشا رــرغ أو مس مــرىع فــي الدمــان والسكــان السحــجديغ فــي دعــػة العصــاء بعــج اتخــاذ اإل ــخاءات 

 -ال الية:
سطـاريض فـي محزـخ فـ ح السطـاريض وكـل عصـاء يفـ ح مطخوفـه يزـ  رئـيذ المجشـة عميـه وعمـا إثحات عجد ال - أ

 مطخوفه ر سا  مدمدأ  عما ورئة كدخ اع يادي بدصه ر ع العصاء وممامه عجد العصاءات الػاردة.

 تخقيع األوراق السخفمة م  العصاء وكثحات عجدوا.  - ب

ال ـجائي السمـجم مـغ كـل مشـا ز وذلـظ بحزـػر السشا رـرغ  خاءة اسع ممجم العصاء واألسعار وقيسة ال ـأمرغ ا  - ت
 أو مس مرىع.

ال ػقي  مغ رئيذ المجشة و سي  األعزاء الحاضخيغ عما العصاء ومطخوفه وكل ور ة مغ أورا ه وكـحلظ عمـا  - ث
 محزخ المجشة بعج تجويغ كافة الخصػات الدابمة.

األشخاص أو الجىـات الـحيغ ت كـػن مـشىع المجشـة  يحجد مجيخ عام المػازم العامة لجشة دراسة وتمريع العخوض: .2
الفشية ال ي تمػم لجراسة العخوض مغ الشػاحي الفشية والسالية والمانػنيـة وتمـجم تػصـياتىا السشاسـحة لمجشـة العصـاءات 

 -السخكدية بعج أصح السعايرخ ال الية في ااع حار:
 ا يشطخ في أي عخض غرخ معدز ل أمرغ دصػل العصاء.  - أ
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عخوض مـغ الشاحيـة الفشيـة بحرـث تحـجد السعـايرخ الفشيـة وفمـا  لسػاصـفات المـػازم السصمػبـة عمـا  ـجول تجرس ال   - ب
يعج لىـح  اللايـة، وتخزـ  كافـة العـخوض لـشفذ السعـايرخ مـغ حرـث ال ـدام السشـا ز بعخضـه بسػاصـفات وشـخوط 

 دعػة العصاء.

ــ  - ت ــة والفشي ــاحر رغ السالي ــا ز مــغ الش ــاءة السش ــار كف ــاء بال دامــات العصــاء يؤصــح بعــرغ ااع ح ــا الػف ــه عم ة وممجرت
وسسع ه ال جارية وال دـىيأت ال ـي يمـجمىا أو الخجمـة ال ـي يػفخوـا و صـ  الريـار وورش الرـيانة و كـحلظ كػنـه 
 وكرل أو مػزع لػكرل أو تا خ، ولمجشة اس حعاد عخض السشا ز الحي ا ت ػفخ  يه كل أو بعس وح  الس صمحات.

 لحي  جم أرصز األسعار ثع الحي يميه ح ا ت ع دراسة العخوض السمجمة.تبجأ الجراسة بالعخض ا  - ث

اإلحالــة عمــا ممــجم أرصــز إذا تــػافخت فــي العــخض كافــة الذــخوط والسػاصــفات والجــػدة تػصــي المجشــة الفشيــة ب - ج
مــغ حــق المجشــة الفشيــة أن تػصــي بال خســية عمــا أك ــخ مــغ مــػرد لمرــشف الػاحــج بــالخغع مــغ اصــ أف األســعار و 

 ر.األسعا

في حالة عجم تػافخ الس صمحات في العخض الـحي ي زـسغ أرصـز األسـعار تش مـل الجراسـة إلـا العـخض الـحي يميـه  - ح
بالدـعخ إلـا أن ترــل إلـا العــخض الـحي ت ــػافخ  يـه الس صمحــات لإلحالـة عمــا أن تبـرغ أســحاب اسـ حعاد العــخوض 

 األرصز بذكل واضح.

السصمػبـــة يفزــل السشـــا ز الـــحي ي زـــسغ عخضـــه مرـــدات إذا تدــاوت السػاصـــفات واألســـعار والذـــخوط والجـــػدة  - خ
إضــا ية ثــع السمــجم لمسش جــات السحميــة، ثــع السشــا ز السقــيع بفمدــصرغ برــػرة دائســة، ثــع مــجة ال دــميع األ ــل إذا 

 كانت سخعة ال دميع لسرمحة الجائخة السد فرجة.

 :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـسادساً 
صــاء اســ كسال إ ــخاءات العمــج الخــاص بمــخار اإلحالــة وتػقيــ  ااتفاقيــة ومــا عمــا الس عىــج الــحي أحرــل عميــه الع .1

 يمحمىا مغ أوراق ومد شجات بسا فرىا  أوامخ الذخاء(.
 مغ تاري  اس أمه ألمخ ال ػريج. شىخيغ يم دم الس عىج بال ػريج صأل .2

عمـا  إذن صصـي مـغ ا يجػز لمس عىج أن ي شازل ألي شخز آصخ عغ كل أو أي  دء مغ العمج دون الحرـػل  .3
 لجشة العصاءات ال ي أحالت العصاء.

ا يحق لمسشا ز أو السػرد الخ ػع عما لجشة العصاءات بأي صدارة أو ضخر ناشئ عغ تمجيع عخضه فـي حالـة  .4
إذا ما رفزت لجشة العصاءات كل العخوض السمجمة إلرىا أو إذا لع تحل العصاء عمـا ممـجم أ ـل األسـعار أو إذا أللـت 

 اءات دعػة العصاء في أي و ت أو أي مخحمة دون ذكخ األسحاب.لجشة العص

يم ـدم السـػرد ل دـميع المـػازم وفمـا  لمسػاصـفات والذـخوط الس فـق عمرىـا والـػاردة فـي  ـخار اإلحالـة وكـحلظ العرشـات  .5
 السع سجة والسحكػرة  يه.

 يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـ:ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ سابعاً 
إذا تأصخ الس عىج عغ تػريج ما ال دم به في السػعج السحجد في العمـج يحـق لسـجيخ عـام دائـخة  :فخض غخامة مالية .1

%( مــغ قيسـة المــػازم ال ـي تـأصخ فــي تػريـجوا عــغ كـل أســبػع 1المـػازم العامـة أن يفــخض غخامـة ماليــة ا تمـل عـغ  
ذا تبرغ أن ال أصرخ في ال ػريج نا ع عغ  ػة  اوخة ، وفي  سي  األحػال عما الس عىج تمـجيع إشـعار صصـي تأصرخ إا إ
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وفــػري إلــا الجىــة السخ رــة بــالطخوف واألســحاب ال ــي أدت إلــا ال ــأصرخ فــي ال ػريــج أو مشع ــه مــغ ذلــظ وتمــجيع مــا 
 ي بت ذلظ.

ل داماته بسا  يـه ال دامـه بال ػريـج أو  رـخ فـي ذلـظ أو الذخاء عما حداب الس عىج : إذا نكل الس عىج عغ تشفرح ا .2
ــشفذ الخرــائز  ــدم لىــا الس عىــج ل ــػازم السم  ــخار بذــخاء الم ــػازم العامــة إصــجار الم ــخة الم ــأصخ يحــق لســجيخ عــام دائ ت
والسػاصفات مغ أي مرجر آصخ عما حداب وحا الس عىج ونفم ه م  تحسرمه فخوق األسعار والشفمات اإلضـا ية وأيـة 

أو مراريض أو عصـل أو ضـخر يمحـق بالـجائخة السدـ فرجة أو دائـخة المـػازم العامـة دون الحا ـة إلـا أي إنـحار  صدائخ
 وا يحق لمس عىج ااع خاض عما ذلظ.

اس حعاد عخض السػرد الحي يخل بال داماته أو إللاء العمج السبخم معـه: ووشـا يحـق لمجشـة العصـاءات ال ـي أحالـت  .3
لأزمة بحق الس عىج بسا في ذلظ مرادرة قيسة ال أمرغ السمجم مغ الس عىج أو أي  ـدء مشـه العصاء اتخاذ اإل خاءات ا

 بذكل ي شاسة م  قيسة المػازم غرخ السػردة ويع بخ السبم  في وح  الحالة إيخادا  لمخديشة العامة.
 ز أو السـػرد مـغ وفي  سي  األحػال يحق لجائخة المـػازم العامـة تحرـرل األمـػال السدـ حمة لىـا فـي ذمـة السشـا .4

 األمػال السد حمة لحلظ السشا ز أو السػرد لجى الػزارات والىرئات والسؤسدات الحكػمية أو مغ كفااتىع.

 -حم اخلالفاث:: ثايناً 
ــا    - أ فــي حــال حــجوث أي صــأف يشذــأ عــغ تفدــرخ أي لشــج مــغ البشــػد الدــابمة أو مــغ لشــػد العمــج فرــ ع حمــه ودي

 بال فاوض.

يػما  مغ لجء مفاوض ىسا لمػصػل إلا حـل حـػل أي صـأف ي عمـق بالعمـج يحـق  30ن صأل إذا لع ي سكغ الصخفا - ب
ألي مغ الصخفرغ حل الخأف بـالمجػء إلـا السحكسـة السخ رـة وتصبرـق المـػانرغ واألنطسـة السعسـػل لىـا فـي مشـاشق 

 الدمصة الػششية الفمدصرشية لىحا الذأن.
 : شزوط يتفزقت:ـتاسعاً 

لــر أو ال أعــة فــي معامم ــه أو ثبــت عميــه أنــه شــخع أو  ــام لشفدــه أو لػاســصة غرــخ  إذا اســ عسل السشــا ز ال .1
بصخيــق محاشــخ أو غرــخ محاشــخ عمــا رشــػة أحــج مــػضفي أو مدــ خجمي الدــمصة أو عمــا ال ػاشــؤ معــه إضــخارا  

ختحـة بالسرمحة يملي عمج  في الحال ويرادر ال ـأمرغ مـ  عـجم اإلصـأل بحـق الـػزارة السصالحـة بال عػيزـات الس 
عمـا ذلــظ فزــأ  عـغ شــصة اســسه مـغ لــرغ السشا رــرغ وا يدـسح لــه بالــجصػل فـي مشا رــات لمدــمصة الػششيــة 

 الفمدصرشية وحا فزأ  عغ اتخاذ اإل خاءات المزائية ضج  عشج اا  زاء.
مبمـ  إذا أفمذ السشا ز أو السػرد يحق لمجشة العصاءات إللاء ال عا ج معه دون المجػء لممزاء وكحلظ مرـادرة  .2

 ال أمرغ كميخاد عام لمخديشة العامة.
إذا تـػفا السشــا ز أو السـػرد  ــاز إللـاء العمــج  السبـخم معــه أو مـا تحمــا مشـه  ل ػ يــه ك ـاب لمػرثــة يفرـج لــحلظ  .3

 دون الحا ة إلا اس رجار حكع  زائي يمزي لحلظ م  رد مبم  ال أمرغ في وح  الحالة.
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 انشـــزوط اخلاصـــت
 زار شىادة السشذأ لمسػاد ال ي ت صمة ذلظ. يجة عما السػرد إح .1
 يحق لػزارة الرحة رفس أي مادة كاممة أو أي  دء مشىا في حال مخالف ىا لمسػاصفات ال ي تع ااتفاق عمرىا. .2
ي ع اس أم السػاد السػردة مغ  بل لجشة اس أم مخ رـة ومذـكمة لىـحا اللـخض وفمـا  لمسػاصـفات والذـخوط العامـة  .3

الػاردة في دعػة العصاء و خار اإلحالة وأمخ ال ػريج والعرشـات السع سـجة وال ـي يـ ع فحرـىا وك ـخاء والخاصة لم عا ج 
ال جارب عمرىا بالصخيمة ال ي تحجدوا الجىة السد فرجة أو لجشـة ااسـ أم بسػ ـة لجـان فشيـة تذـكل لىـحا اللـخض 

لسخبخيــة الأزمــة مــغ  بــل لرــحية والسعخفــة مــجى مصابم ىــا لمسػاصــفات السصمػبــة ويجــة كــحلظ إرفــاق الذــىادات ا
 في األلف حدة السادة السػردة وبشاء  عما شمة مغ السخ بخ عشج كل تػريج. 2-1تؤصح العرشات لشدحة السػرد و 

يجــة عمــا الســػرد العمــع بــأن مــا يمجمــه مــغ عــخض ســعخ ســاري السفعــػل لســجة ســ ػن يػمــا  مــغ تــاري  إغــأق  .4
 السشا رة.

ــدام ل ػريــج  .5 الســػاد الس عا ــج عمرىــا فــي الخــجمات السدــانجة لــػزارة الرــحة بلــدة أو الجىــة ال ــي عمــا الســػرد اال 
تحجدوا الػزارة شحما  لمذخوط والسػاصفات الػاردة في السشا رـة م زـسشا الشمـل وال حسرـل وال شديـل ومـا ي ختـة عمـا 

 عسميات ال ػريج مغ نفمات باللة ما لملت أو مراريض عما نفم ه الخاصة.
ة أصــشاف السشا رــة عمــا أســاس أ ــل األســعار والسصــالق لمسػاصــفات السصمػبــة ولــػزارة الرــحة ســػف يــ ع تخســي .6

% مغ إ سالي الكسية الس عا ـج عمرىـا لسجـخد إشـعار 25الحق في زيادة الكسيات الس عا ج عمرىا أو صفزىا لشدحة 
و بعـس األصـشاف صـأل ل أالسػرد لخغب ىا في ذلظ وبشفذ شخوط ومػاصفات وأسعار ال ػريج الػاردة في العمـج لكـ

 .ف خة ال عا ج
 وشاممة لمزخيحة السزافة ما لع يخد نز صأف ذلظ. بالجوارفي  سي  األحػال تكػن عخوض األسعار  .7
في حال مخالفة السػرد لكل أو بعس شـخوط ال عا ـج أو فـي حـال ام شاعـه أو عخ م ـه لم ػريـج بسـا يسـذ بسرـمحة  .8

حـــق لـــػزارة الساليـــة مرـــادرة كفالـــة حدـــغ ال شفرـــح والخ ـــػع عميـــه وزارة الرـــحة أو يعـــخض مرـــالحىا لمزـــخر ي
بال عػيس عغ كل عصل أو ضخر لحق لىا كسا أن لىـا الحـق فـي الحرـػل عمـا السـػاد ال ـي ي خمـف السـػرد عـغ 
تػفرخوا مغ السػرد الحي يميه في الدعخ أو الذخاء بالصخق ال ي تخاوا محممة لسرمح ىا وكللـاء ال عا ـج معـه ودفـ  

% مراريض إدارية مغ ضـسان ه البشكيـة ولـيذ لمسـػرد الـحي صـالف أي شـخط مـغ 10األسعار مزافا  إلرىا  فخوق 
شخوط ال عا ج أو تخمـف عـغ أو عخ ـل عسميـات ال ػريـج الحـق فـي السصالحـة بأيـة تعػيزـات أو السصالحـة باسـ خداد 

رخ تمــظ الســػاد بدــعخ ا ــل مــغ ســعخ كفالــة حدــغ ال شفرــح أو السصالحــة بفــخوق األســعار إذا تسكشــت الــػزارة مــغ تــػف
السشا رة الحي تع ال عا ج بسػ حه وفا حال عجم كفايـة الزـسانة ل لصيـة فـخوق األسـعار لـػزارة الساليـة الحـق فـي 

 صرع أي محال  ت حما مغ مد حماته لجيىا.
صـأل سـ رغ يػمـا   يكػن الجف  لمسػرد لماء ما  ام ل ػريج  مغ مػاد شحمـا  لمذـخوط والسػاصـفات الـػاردة بالسشا رـة .9

مــغ تــاري  تمــجيع الفــػاترخ واألوراق الجالــة عمــا تســام وحدــغ ال ػريــج شحمــا لمذــخوط والسػاصــفات الــػاردة برــحيفة 
 الذخوط والسػاصفات. 

لجشة العصاءات غرخ ممدمة بأرصز عخوض األسعار أو أي عخض سعخ أصخ ودون إلـجاء أي أسـحاب مـا دام ذلـظ  .10
 يحمق مرمح ىا.
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 واألسعار جذول انكًياث
 انكًيت انىحذة اسى انصنف انزقى

سعز انىحذة 
 بانذوالر

انسعز اإلمجايل 
 يالحظاث بانذوالر

    50 عجد BHUعمحة أكدجرغ داصمية كاممة  1

    10 عجد  مة داصمي لعمحة األكدجرغ الخار ية 2

    20 عجد و ه عمحة أكدجرغ دائخي  3

4 
نبل م  صامػلة لمفمػمر خ ومشطع 

 غاألكدجر
    20 عجد

5 
Diamond Dual Y Oxygen 

Outlets Adapter 
    10 عجد

6 
DIN Dual Y Oxygen Outlets 

Adapter 
    10 عجد

    10 عجد مححذ اسصػانة أكدجرغ صلرخة أمخيكي 7

    10 عجد انر 2/1مححذ محصة أكدجرغ يجوية  8

    10 عجد انر 4/3مححذ محصة أكدجرغ يجوية  9

    10 عجد مشخفس لألكدجرغ مشطع ضل  10

    10 عجد مشطع ضل  مختف  لألكدجرغ 11

    50 عجد  مجة  مة عمة اللازات الصبية 12

13 
رنجلة بأس يظ لسشطع األكدجرغ األمخيكي 

 الرلرخ
    50 عجد

    100 عجد  مجة وصمة اسصػانة أكدجرغ 14

بانذوالر اإلمجايلانسعز    

 

 انفنيت نهبنىد.يالحظت: يزفق املىاصفاث 
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 

 
ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ خ أنا السػ   أدنا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وػية ر ع ــ 

 ـــــــــــــ  بال ــالي:ـبرف ي مس أ  عغ  شخكة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صة مغ شخوط عامة وصا 22/2021.  بأنشي  خأت وتفىست كافة ما ورد لػثائق العصاء السصخوح ر ع 1

 ومػاصفات وأل دم ال داما  انػنيا  ل مظ الذخوط والسػاصفات.
.  كسا أل دم بأن يحما العخض السمجم مشي ساري السفعػل وا يجػز لي الخ ػع عشه لسجة س رغ يػما مغ 2

 تاري  آصخ مػعج ل مجيع العخوض.
ل ي ي ع شمبىا مغ  بل .  وكحلظ أل دم ل ػريج األصشاف السحالة عما بسػ ة العصاء السحكػر أعأ  وا3

وذلظ مغ تاري  تػقي  العمج واس أم أوامخ ال ػريج عما أن تكػن تمظ  أسبػعرغالػزارة السعشية صأل 
 األصشاف السػردة مغ  بمي وفما  لمسػاصفات والذخوط السشرػص عمرىا في وحا العصاء.

   أو إكخا .ووحا إ خار وتعىج مشي لحلظ أ خ وأل دم بكل ما ورد به دون أي ضل     
 

 اسـع السشــا ــز :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ع السذ لل السخصز :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــالعـشـــػان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ع الجػال: ـ                                 
 ــــــــــــــر ـع الىاتـف :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ر ـع الفاكذ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال اريـــ  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
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