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اإلثنين 2018/4/16

«اإلسراء والمعراج» مناسبة تعيد الحياة للحرم اإلبراهيمي
الخليل " -وف���ا" :غصت باحات وأروقة الحرم اإلبراهيم���ي ثاني أهم المعالم
اإلس�ل�امية في فلس���طين بعد المس���جد األقصى ،بآالف المواطنين والزائرين
من مختلف المحافظات ومن الخارج ،حيث توافد المصلون مع س���اعات الصباح
األول���ى صوب البل���دة القديم���ة والحرم المكل���وم برفقة عائالته���م ،احتفاال
وابتهاجا بذكرى اإلسراء والمعراج.
وقرب بوابات الحرم ،عزفت الفرقة الموس���يقية النشيد الوطني الفلسطيني،
برفقة أطفال يحملون أعالم فلس���طين ،وأنشدت فرق دينية األناشيد احتفاال
بالذكرى رغم إجراءات االحتالل المشددة على مدخل الحرم ،وتفاعل المواطنون
مع الفقرات التي تميزت بدقة أدائها وبساطتها ،كما وزعت الهدايا والحلويات
على األطفال.
المفت���ي العام لجمهورية الشيش���ان محمد صالح ص�ل�اح الدين ماجيدوف
والوفد المرافق له ،ش���اركوا المواطنين المناسبة التي تنظمها وزارة األوقاف
والشؤون الدينية إحياء لهذه الذكرى ،لتعزيز صمودهم ،وسعيًا ألداء الشعائر
الديني���ة في الحرم الش���ريف ،رغم محاولة جنود االحت�ل�ال عرقلة دخوله عند
بوابات الحرم الرئيسية.
ونقل المفتي للشعب الفلس���طيني تحيات الرئيس الشيشاني ،قائال" :نعم
صحيح نحن بعيدون عن فلسطين بأجسادنا ،لكننا قريبون بقلوبنا وهي قريبة
منا ،كلنا مس���لمون ،والقدس عاصمة فلسطين هبة الله لنا ،فرحنا بزيارة الحرم
اإلبراهيمي الشريف ،كما سررنا بزيارة المسجد االقصى المبارك ،وعلينا جميعا
كمسلمين شد الرحال لهذه المقدسات ولفلسطين عامه".
من جانبه ،ق���ال محافظ الخليل كام���ل حميد" ،هذه المناس���بة جاءت إلزالة
الحزن عن النبي محمد ،الذي نستمد منه قوة وتعزيز إرادتنا ،لنكون أقوياء في
مواجهة هذا المحتل الغاصب ألرضنا ،أين العرب والمس���لمين ليحافظوا على
هذه المقدسات ،نحن وقيادتنا الفلسطينية خط الدفاع األول عنهم ،وأدعوهم
لش���د الرحال للحرم اإلبراهيمي والمس���جد األقصى ،لنصرتهما وتعزيز صمود
شعبنا في وجه االحتالل".

وأكد حمي���د ،أهمية التوحد والتآلف لتكون الق���دس هي البوصلة الوحيدة
لش���عبنا ،وش���دد على ضرورة الوقوف إلى جانب األس���رى في معاركهم التي
يخوضونها دفاعا عن فلسطين واألمه العربية واإلسالمية.
م���ن جانبه ،قال نائب مدي���ر أوقاف الخليل جمال أبو ع���رام في كلمته التي
ألقاه���ا نيابة عن وزير االوقاف والش���ؤون الدينية" ،حضور مفتي الشيش���ان
رساله للمحتل بأننا لسنا وحدنا في المواجهة والمقاومة بفلسطين".
غال على جميع المس���لمين ،وأن نصرت���ه تكون بوحدتنا،
وبي���ن ،أن األقصى ٍ
فلنحاف���ظ على األقصى واإلبراهيمي من مخطط���ات االحتالل ،مضيفا أن الحرم
اإلبراهيمي س���يبقى قلب الخليل النابض ،ولن يكون إال فلس���طينيا وإسالميا،
وهذا يس���تدعي بذل أقص���ى الجهود لحمايته وتحريره والمرابطة فيه وش���د
الرحال إليه لحمايته من مخططات االحتالل التهويدية المتواصلة".
من جهته���ا ،قالت الحاجة أم مصعب العجلون���ي (54عاما) لــ "وفا"" ،حضرت
ألشارك في إحياء ذكرى اإلسراء والمعراج ،رغم الحواجز العسكرية واإللكترونية
وانتش���ار العش���رات من جنود االحتالل في طريقنا للح���رم ،اصطحبت أبنائي
وأحفادي كي أنمي لديهم حب التشبث بمقدساتنا".
وقال الحاج محمد غنيمات (49عاما) ،من بلدة صوريف غرب الخليل "أتينا ،إلى
هذا المس���جد الذي يحاول االحتالل طمس معالمه وتزوير تاريخه اإلس�ل�امي،
من خالل فرض هيمنته عليه وتش���ديد إجراءاته العنصرية على مداخله ،نحن
باقون في مس���جدنا متجذرون فيه لن يستطيع االحتالل منعنا دخوله والصالة
فيه".
من جانب���ه ،قال مدير ورئيس س���دنة الحرم اإلبراهيمي الش���يخ حفظي أبو
اس���نينة لـ "وفا"ّ ،
"أم الحرم االبراهيم���ي اليوم ما يزيد عن  10آالف مصل ،أدوا
صالة الظهر في كافة أروقته وس���احاته وباحاته ،وهذا العدد الكبير يؤكد أننا
نحن أهل هذا البيت ،وان الحواجز العسكرية واإلغالقات المفروضة على الحرم
لن تثنينا عن القدوم إليه والصالة فيه ،ألننا أصحاب هذه األرض ومتمس���كون
بعروبتنا ومقدساتنا ،رغم إجراءات االحتالل ومحاوالت طمس هويته".

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
اإلدارة العامة للوازم العامة
لجنة اإليجارات المركزية
دعوة لتقديم عروض
شراء مبنى لصالح الهيئة العامة للشؤون المدنية /محافظة رام الله والبيرة

تعلن ش��ركة رائدة في االستثمار العقاري في فلس��طين عن البدء بمشروع
إنش��ائي ضخم ،وعن حاجتها لذوي خبرة لش��غل عدد من الوظائف إلحدى
المشاريع السكنية الضخمة ،وذلك حسب المؤهالت والخبرات التالية:

تعل���ن وزارة المالية والتخطي���ط /لجنة اإليجارات المركزية عن رغبتها بش���راء مبنى لصالح
الهيئة العامة للشؤون المدنية في محافظة رام الله والبيرة وذلك وفقًا للمواصفات التالية:
� المساحة :حوالي 4500م 2مقسمة إلى طوابق.
 الموقع :محافظة رام الله والبيرة في منطقة (اإلرس���ال ،المصايف ،البالوع ،الماصيون ضمنالمنطقة .)A
 الخدمات والمنافع :أن تكون موصولة بجميع الخدمات والمنافع (ماء ،كهرباء  3فاز ،ش���بكةالصرف الصحي ،مصعد).
 أن تكون طوابق المبنى مش���طبة مفتوح���ة قابلة للتقطيع وذلك وف���ق رؤية واحتياجاتالهيئة العامة للشؤون المدنية وعلى نفقة المالك.
 توفر أنظمة تدفئة وتكييف مركزي في المبنى. توفر وسائل الخروج في حالة الطوارئ. أن يتوفر في المبنى مصعد كهربائي يتسع لثمانية أشخاص على األقل. توفير مكان للمولد الكهربائي. توفير موقف للسيارات. أن يكون مالئما من الناحية الصحية. على المتقدم أن يرفق بعرضه كافة المعززات والوثائق المطلوبة والخاصة بالمبنى.فعلى المالكي���ن الراغبين أو وكالئهم تقدي���م عروضهم "بدون أس���عار" للجنة اإليجارات
المركزية في مبنى اإلدارة العامة للوازم العامة (البيرة � البالوع � عمارة الباشا).
 على المتقدم أن يقدم عرضه خالل  30يوم من تاريخ اإلعالنرئيس لجنة اإليجارات المركزية

•مدير مشاريع ،وفقا للشروط التالية:
أن يكون حاصال على شهادة بكالوريوس في الهندسة من جامعة معترف بها.
خبرة ال تقل عن  10س���نوات في اإلش���راف في مجال البناء العظم والتشطيبات ،على أن
تشمل خبرته اإلشراف على المشاريع السكنية والبنية التحتية واألعمال الخارجية.
خبرة في كتابة التقارير ومتابعتها.
القدرة على إدارة المكتب وفريق العمل.
المعرفة في متابعة برامج التخطيط.
إجادة اللغة اإلنجليزية محادثة وكتابة.

•مهندس ضبط جودة ،وفقا للشروط التالية:
أن يكون حاصال على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة معترف بها.
خبرة ال تقل عن  5س���نوات ،ويفضل أن يكون لديه ش���يء من الخبرة في مشاريع خارج
فلسطين.
إجادة اللغة اإلنجليزية محادثة وكتابة.

•مهندس معماري ،وفقا للشروط التالية:
أن يك���ون حاصال على ش���هادة بكالوريوس في الهندس���ة المعمارية من
جامعة معترف بها.
القدرة على التصميم بطريقة إبداعية.
إجادة العمل على برامج التصميم المعماري.
إجادة اللغة اإلنجليزية محادثة وكتابة.

•مهندس موقع إشراف ،وفقا للشروط التالية:

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية
دعوة لتقديم عطاءات
المناقصة العامة رقمMMSD-GSD/MOFP/2018/67 :
موضوع المناقصة :شراء وتوريد وتركيب مولد كهرباء
الجهة المشترية :الخدمات الطبية العسكرية
جهة التمويل :وزارة المالية والتخطيط
 .1تدع���و مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب الخدمات الطبية
العسكرية المناقصين أصحاب االختصاص والمسجلين رسميا والراغبين بالمشاركة في
تقديم العطاءات بالظرف المختوم.
 .2تق���دم األس���عار ب�(الدوالر) ش���املة لكافة أن���واع الضرائب بما فيه���ا ضريبة القيمة
المضافة.
 .3يمك���ن للجهات المعنية بالمناقصة الحص���ول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على
مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة ()www.gs.pmof.ps
أو من خالل مديرية اللوازم العامة /وزارة المالية خالل أوقات الدوام الرس���مي من الس���اعة 8:00
صباحًا وحتى  2:00بعد الظهر.
 .4تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها  100دوالر لحساب وزارة المالية في
بنك فلس���طين على حساب رقم ( ،)219000/49ويتم ارفاق وصل الدفع (فيشة اإليداع)
مع العطاء المقدم.
 .5يج���ب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات ف���ي مديرية اللوازم العامة في
موعد أقصاه الس���اعة  11:30م���ن يوم الثالثاء المواف���ق  2018/5/15ويتم رفض جميع
العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد ،وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان
بحضور من يرغب من المناقصين أو من خالل خدمة البث المباشر على الموقع اإللكتروني
لمديرية اللوازم العامة.
 .6على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي
مصدق بقيمة  1800دوالر على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ .2018/11/10
 .7أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.
 .8تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية
دعوة لتقديم عطاءات

رقم العطاء(MEHE-GSD/JFA/2018/66) MEHE/JFA/2.222425/2018/66:

موضوع العطاء :شراء وتوريد عدد وادوات لتجهيز مختبرات جديدة للتربية التكنولوجية
في المدارس
 .1تلق���ت وزارة التربية والتعليم العالي منحة مالي���ة بقيمة  35مليون دوالر من خمس
دول مانحة وهي ألمانيا وفنلندا وايرلندا والنرويج وبلجيكيا فيما يسمى بشركاء التمويل
المش���ترك في إطار تموي���ل تنفيذ بنود الخطة االس���تراتيجية لتطوير التعليم .وعليه
تنوي وزارة التربية والتعليم العالي تخصيص جزء من عائدات هذه المنحة ش���راء عدد
وادوات لتجهيز مختب���رات جديدة للتربية التكنولوجية ف���ي المدارس ،بموجب العقد
وضمن المناقصة رق���م MEHE/JFA/2.222425/2018/66 :وس���وف يتم تطبيق قيمة
المنحة المقدمة من شركات التمويل حصريًا لتمويل النفقات.
 .2تدعو مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية ولحس���اب وزارة التربية والتعليم العالي
الجهات المؤهلة لتقديم العط���اءات بالظرف المختوم لتوريد المتطلبات لوزارة التربية
والتعليم العالي ،ومديريات التربية المذكورة في جدول التوزيع المرفق.
 .3يمكن للجهات المعنية بالعطاء الحصول على مزيد من المعلومات من مديرية اللوازم
العامة في وزارة المالية وجمع وثائق المناقصة من العنوان المذكور في صفحة معلومات
العطاء من  8:00صباحًا وحتى  2:00بعد الظهر.
 .4توجد مجموعة كاملة من وثائق المناقصة باللغة اإلنجليزية ويمكن ش���راؤها من قبل
مقدمي العطاءات المعنيين برسوم غير مستردة وقيمتها  200$للنسخة الواحدة.
 .5تدفع رس���وم كراسة المناقصة لحس���اب وزارة المالية في بنك فلسطين على حساب
رقم (.(219000/49
يجب أن يتم تس���ليم العطاءات إلى العنوان الموضح أدناه في موعد أقصاه 2018/5/15
حيث تقبل الطلبات لغاية الساعة  11:00صباحًا من ذلك التاريخ .ويجب أن ترفق جميع
العطاءات بكفالة دخول للعطاء والبالغ  5%من قيمة العرض المقدم وس���ارية المفعول
لغاي���ة  148يوم من تاريخ آخر موعد لتقديم عروض األس���عار ،وس���يتم رفض العروض
المتأخرة عن الموعد المحدد .س���يتم فتح العطاءات بحض���ور ممثلي مقدمي العطاءات
الذي���ن يتم اعتماد طلباتهم في العنوان المذكور في صفحة معلومات العطاء في تمام
الساعة  11:00من صباح يوم الثالثاء الموافق .2018/5/15
 .6أجور النشر واإلعالن على من ترسو عليه المناقصة ولمرة واحدة فقط.
 .7األسعار المقدمة يجب أن تكون بالدوالر وغير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
رئيس لجنة العطاءات المركزية

أن يكون حاصال على ش���هادة بكالوريس في الهندس���ة المدنية أو البناء من جامعة
معترف بها.
خبرة ال تقل عن  3س���نوات في مجال اإلش���راف على المشاريع الس���كنية والمباني
العظم.
التمك���ن من العمل على برامج التصميم والتدقي���ق وبرامج «األوفيس» ،مع خبرة في
العمل عليها.
إجادة اللغة اإلنجليزية محادثة وكتابة.

للراغبين ولمن يجد في نفسه الكفاءة الالزمة ،يرجى إرسال السيرة الذاتية فورا خالل أسبوع
من نش���ر هذا اإلعالن ،إلى البريد اإللكتروني التالي ،مع ضرورة اإلشارة إلى المسمى الوظيفي
المتقدم له في خانة الموضوعengineering.vacancy2018@gmail.com :

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
اإلدارة العامة للوازم العامة
لجنة اإليجارات المركزية
دعوة لتقديم عروض
شراء مبنى لصالح وزارة العمل الفلسطينية /محافظة رام الله والبيرة
تعلن وزارة المالية والتخطيط /لجنة اإليجارات المركزية عن رغبتها بشراء مبنى لصالح وزارة
العمل الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة وذلك وفقًا للمواصفات التالية:
ـ المساحة :حوالي 4000م 2مقسمة إلى طوابق.
 الموقع :محافظة رام الله والبيرة في منطقة (اإلرسال ،المصايف ،البالوع ،الماصيون ضمنالمنطقة .)A
 الخدمات والمنافع :أن تكون موصولة بجميع الخدمات والمنافع (ماء ،كهرباء  3فاز ،شـــبكةالصرف الصحي ،مصعد).
 أن تكون طوابق المبنى مشطبة مفتوحة قابلة للتقطيع وذلك وفق رؤية واحتياجات وزارةالعمل الفلسطينية وعلى نفقة المالك.
 توفر أنظمة تدفئة وتكييف مركزي في المبنى. توفر وسائل الخروج في حالة الطوارئ. أن يتوفر في المبنى مصعد كهربائي يتسع لثمانية أشخاص على األقل. توفير مكان للمولد الكهربائي. توفير موقف للسيارات. أن يكون مالئما من الناحية الصحية. على المتقدم أن يرفق بعرضه كافة المعززات والوثائق المطلوبة والخاصة بالمبنى.فعلـــى المالكين الراغبين أو وكالئهـــم تقديم عروضهم "بدون أســـعار" للجنة اإليجارات
المركزية في مبنى اإلدارة العامة للوازم العامة (البيرة ـ البالوع ـ عمارة الباشا).
 على المتقدم أن يقدم عرضه خالل  30يوم من تاريخ اإلعالنرئيس لجنة اإليجارات المركزية

وزير االتصاالت ومنتدى
"شارك" يبحثان سبل
حماية الشباب إلكترونيًا
رام الل���ه " -وف���ا" :بحث وزي���ر االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات عالم موس���ى ،أمس،
مع المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي
بدر زماعرة ،قضايا ومبادرات شبابية متعلقة
باألمان على االنترنت لفئة الشباب.
ورحب الوزير موس���ى ،خالل لقاء عقد في
رام الل���ه ،باألفكار االبداعي���ة التي يطلقها
المنتدى م���ن منطلق الح���رص على مصالح
الش���باب ،وتصديه ألية محاوالت ابتزاز من
خالل االنترنت ،مؤكدًا دعم الحكومة بش���كل
عام ووزارة االتصاالت تحديدًا ألية مبادرات
من شأنها توعية الش���باب وتحصينهم من
النواحي التكنولوجية وتثقيفهم لمواجهة
أية تحديات أو مخاطر من ش���أنهم التعرض
لها ،من خ�ل�ال مواقع التواص���ل االجتماعي
واستخدامهم للتكنولوجيا بشكل عام.
وقال إن أبواب الوزارة دائما مفتوحة لعقد
أية دورات تدريبية من خالل مركز التدريب
في ال���وزارة وتوجيههم حول االس���تخدام
الس���ليم لألدوات التكنولوجي���ة بوصفهم
شريكًا للوزارة في تحقيق أي إنجازات لصالح
فئة الشباب.
م���ن جهت���ه ،اعتب���ر زماع���رة الدع���م
الحكومي لنشاطات منتدى شارك مهمًا
للمنتدى وللش���باب عمومًا ،وقال "الجانب
التكنولوجي هو م���ن أهم الجوانب التي
يرك���ز عليه���ا المنتدى حي���ث إننا قمنا
بالتوجه ل���ذوي االختصاص لمس���اعدة
المنتدى على ايصال رسالة تتمحور حول
االستخدام الصحيح للتكنولوجيا .
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محاضرة في جامعة الخليل لسفير النوايا
الحسنة بمنظمة التنمية والرعاية العالمية

رمضان مع طلبة بالجامعة.

الخليل " -األيام" :ألقى س���فير الش���باب والرياضة (سفير النوايا
الحس���نة) في منظمة الرعاية والتنمية العالمية موس���ى رمضان،
محاض���رة في كلية الحقوق والعلوم السياس���ية في جامعة الخليل
أمس بعنوان "مس���تقبل العالقات الدبلوماسية والقنصلية بموجب
أحكام القانون الدولي العام" ،بحضور أس���اتذة القانون وطلبة كلية
القانون والكليات األخرى.
وبين رمضان ف���ي محاضرته أهمية المواطنة الصالحة واالنتماء
الحقيقي للطالب في جميع االتجاهات.
وتح���دث في أربعة محاور أساس���ية وهي :التط���ور التاريخي
للقان���ون الدول���ي والعالق���ات الدبلوماس���ية ،تحدي���د مه���ام

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
اإلدارة العامة للوازم العامة
لجنة اإليجارات المركزية
دعوة لتقديم عروض
شراء مبنى لصالح هيئة القضاء العسكري /محافظة بيت لحم
تعل���ن وزارة المالي���ة والتخطيط /لجنة اإليجارات المركزية عن رغبتها بش���راء مبنى
لصالح هيئة القضاء العسكري في محافظة بيت لحم وذلك وفقًا للمواصفات التالية:
� المساحة :حوالي 500م 2مقسمة إلى طوابق.
 الموقع :مدينة بيت لحم ضمن المنطقة .A الخدم���ات والمنافع :أن تكون موصولة بجميع الخدمات والمنافع (ماء ،كهرباء  3فاز،شبكة الصرف الصحي ،مصعد).
 أن تكون طوابق المبنى مشطبة مفتوحة قابلة للتقطيع وذلك وفق رؤية واحتياجاتهيئة القضاء العسكري وعلى نفقة المالك.
 توفر أنظمة تدفئة وتكييف مركزي في المبنى. توفر وسائل الخروج في حالة الطوارئ. أن يتوفر في المبنى مصعد كهربائي يتسع لثمانية أشخاص على األقل. توفير مكان للمولد الكهربائي. توفير موقف للسيارات. أن يكون مالئما من الناحية الصحية واألمنية. على المتقدم أن يرفق بعرضه كافة المعززات والوثائق المطلوبة والخاصة بالمبنى.فعلى المالكين الراغبين أو وكالئهم تقديم عروضهم "بدون أسعار" للجنة اإليجارات
المركزية في مبنى اإلدارة العامة للوازم العامة (البيرة � البالوع � عمارة الباشا).
 على المتقدم أن يقدم عرضه خالل  30يوم من تاريخ اإلعالنرئيس لجنة اإليجارات المركزية

الس���فراء الدبلوماس���يين وانتهاء مهامهم ،طبيعة الحصانات
الدبلوماس���ية الممنوحة للسفراء والدبلوماس���يين ،الفرق بين
القناصل والس���فراء بموجب أح���كام اتفاقية فيين���ا للعالقات
الدبلوماسية والقنصلية لعامي .1963-1961
وتم تكريم الس���فير رمض���ان بدرع تقديري���ة نظير خدماته
الجليلة التي يقدمها للطالب ورجال القانون بشكل عام.
وزار الس���فير رمضان المسجد اإلبراهيمي الشريف في البلدة
القديم���ة ،كما تج���ول في البل���دة القديمة وزار لجن���ة اإلعمار،
واستمع لش���رح موسع من مهندس المش���اريع حلمي مرقه عن
مراحل التطور واإلعمار في البلدة القديمة.

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
اإلدارة العامة للوازم العامة
لجنة اإليجارات المركزية

دعوة لتقديم عروض
شراء مبنى لصالح وزارة النقل والمواصالت الفلسطينية /محافظة رام الله والبيرة
تعلن وزارة المالية والتخطيط /لجنة اإليجارات المركزية عن رغبتها بشراء مبنى لصالح وزارة
النقل والمواصالت الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة وذلك وفقًا للمواصفات التالية:
ـ المساحة :حوالي 6500م 2مقسمة إلى طوابق.
 الموقع :محافظة رام الله والبيرة في منطقة (اإلرسال ،المصايف ،البالوع ،الماصيون ضمنالمنطقة .)A
 الخدمات والمنافع :أن تكون موصولة بجميع الخدمات والمنافع (ماء ،كهرباء  3فاز ،شـــبكةالصرف الصحي ،مصعد).
 أن تكون طوابق المبنى مشطبة مفتوحة قابلة للتقطيع وذلك وفق رؤية واحتياجات وزارةالنقل والمواصالت وعلى نفقة المالك.
 توفر أنظمة تدفئة وتكييف مركزي في المبنى. توفر وسائل الخروج في حالة الطوارئ. أن يتوفر في المبنى مصعد كهربائي يتسع لثمانية أشخاص على األقل عدد.2 توفير مكان للمولد الكهربائي. توفير موقف للسيارات. أن يكون مالئما من الناحية الصحية. على المتقدم أن يرفق بعرضه كافة المعززات والوثائق المطلوبة والخاصة بالمبنى.فعلـــى المالكين الراغبين أو وكالئهـــم تقديم عروضهم "بدون أســـعار" للجنة اإليجارات
المركزية في مبنى اإلدارة العامة للوازم العامة (البيرة ـ البالوع ـ عمارة الباشا).
 على المتقدم أن يقدم عرضه خالل  30يوم من تاريخ اإلعالنرئيس لجنة اإليجارات المركزية

