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فلسطين توقع مذكرة تفاهم لتكوين "هيئة مراكز السينما العربية" الخليل" :عين فرعة" األثرية والسياحية تقاوم االستيطان

تونس " -وفا" :وقعت دولة فلسطين ،أمس ،مذكرة تفاهم لتكوين هيئة مراكز السينما
العربية ،وشهد على التوقيع ،في العاصمة تونس ،وزير الثقافة أيهاب بسيسو ،ونظراؤه
العرب من الجزائر والمغرب وتونس ولبنان واالردن ،فيما ستوقع مصر الحقًا.
وتهدف االتفاقية لتنظيم قطاع الس���ينما كقطاع استراتيجي ،والتأسيس لمجهود
ال���دول العربية في تنمية ه���ذا القطاع ،باعتبار الموقعي���ن ذوي انتماء جغرافي واحد
وحضارة مشتركة.
ووقعت المذكرة رئيس���ة المركز الفلسطيني للسينما المذكرة لينا بخاري ،مع رئيسة
المركز الوطني للس���ينما والصورة التونسي شيراز العتيري ،إضافة الى توقيع اتفاقية
ثنائية بين فلس���طين وتونس ،تهدف للتعاون المش���ترك وتبادل الخبرات في المجال
السمعي البصري.
كما وقع المخرج الفلس���طيني رائ���د أندوني عدة اتفاقيات مش���تركة لتطوير قطاع
الس���ينما وتبادل الخبرات وتطوير القطاع ،بما يشمل الس���بل الكفيلة بجعل عمل هذا
القطاع ذا أولوية الستكمال كافة نقاط تطوره فلسطينيا وعربيا.

ً
وتضم المذكرة كال من :المركز الوطني للس���ينما والصورة التونسي ،والمركز القومي
للس���ينما المصري ،والمركز الس���ينمائي المغربي ،والمركز الوطني للسينما والسمعي
البصري الجزائري ،ومؤسس���ة الفيلم الفلس���طيني ،والهيئة الملكية االردنية لألفالم،
ومؤسسة سينما لبنان.
وتتك���ون الهيئة من ممثلين عن كل طرف من األطراف الموقعة ،وتعد جلس���ة عامة
كل اجتماع إلى أحد الدول األعضاء بصفة دورية ،لتشجيع تبادل الخبرات والتكوين في
المجال الس���ينمائي ،والحفاظ على التراث ومقاومة القرصنة وحماية الملكية الفكرية،
وتنسيق سبل ربط االتصال بين المسؤولين والمخرجين في كل بلد لدراسة اإلمكانيات
لوضع مضامين للمذكرة ،وتشجيع إقامة أسابيع سينمائية بصفة دورية بين االطراف،
وعقد اتفاقات تعاون دولية ،وتش���جيع حضور س���ينما الدول الموقعة والمشاركة في
المهرجانات واللقاءات السينمائية المنظمة في كل منها ،ومشاركة الخبرات في مجال
تنظيم المهرجانات والفعاليات الس���ينمائية ،وتشجيع توزيع االفالم المنتجة لكل بلد
وعنونتها بما يسهل عرضها.
The United Nations Development Programme (UNDP) is the UN’s
global development network, advocating for change and connecting
countries to knowledge, experience and resources to help people
build a better life. We are on the ground in 166 countries, working
with them on their own solutions to global and national development
challenges. As they develop local capacity, they draw on the people
of UNDP and our wide range of partners.

دولة فلسطين
وزارة الصحة
وحدة التوريدات
دائرة العطاءات والعقود
دعوة لتقديم عطاءات
تعلن وزارة الصحة /وحدة التوريدات /دائرة العطاءات والعقود عن طرح المناقصتين المدونة
اسماؤهم ادناه،
المناقصة العامة السنوية رقم  MOH/MOF/2018/406 :والخاصة بشراء وتوريد مواد
مخبرية لصالح وزارة الصحة للعام . 2018
المناقصة العامة السنوية رقمMOH/MOF/2018/405 :والخاصة بشراء وتوريد مواد
مخبرية لصالح مختبر الصحة للعام .2018
فمن يرغب من أصحاب االختصاص والمسجلين رسميًا بالمشاركة والتقدم للمناقصتين او
الحدهما بالظرف المختوم  ،التقدم وفقا لما يلي -:
 .1تقدم األسعار بــعملةــ ( الشيكل ) شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة
القيمة المضافة .
 .2يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول
على مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لوزارة الصحة (WWW.MOH.
 )PSأو من خالل وزارة الصحة وحدة التوريدات  /نابلس خالل أوقات الدوام الرسمي
من الساعة  8:00صباحا وحتى  3:00بعد الظهر .كما ويمكن سحب نسخة من هذا
الموقع والعمل عليها وارفاق وصل الدفع فقط عند شراء قيمة النسخة قبل التسليم
 .مع العلم ان هنالك نسخة الكترونية (  ) CDللمناقصة .
 .3تدفع رسوم كراسة المناقصة الواحدة والبالغ قيمتها  1000شيكل في وزارة الصحة
نابلس  /اإلدارة العامة للشؤون المالية ،ويتم ارفاق وصل الدفع مع العطاء المقدم .
.5يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في وحدة التوريدات  /نابلس في
موعد أقصاه الساعة (  )11:00صباحا من يوم ( الثالثاء ) الموافق ( ) 2018/8/14
ويتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد  ،وسيتم فتح العطاءات في
نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين .
 .4يجب إرفاق اقرار ضمان للمناقصة مع وثائق المناقصة المقدمة ضمن عطاء الشركة
على أن يكون هذا اإلقرار موقع حسب األصول من قبل المخول بالتوقيع عن المناقص
ويعتبر هذا اإلقرار كبديل إلزامي عن كفالة دخول المناقصة وجزء ال يتجزأ من وثائق
المناقصة .يتم رفض اي عطاء ال يحتوي على اقرار الضمان .
 .5ضرورة الحضور لدائرة العطاءات والعقود – وحدة التوريدات في وزارة الصحة –نابلس
للحصول على النسخة االلكترونية لجدول الكميات واالصناف الخاص بالمناقصة .
 .6تعتبر هذه الدعوة جزء من وثائق المناقصة .

تعلـن جامعة بيرزيت عن طـرح العطاءات التالية:

-1
-2
-3
-4

عطاء رقم  2018/432توريد وتمديد نظام غاز لمختبر معهد سميح دروزة
للصناعات الدوائية.
عطاء رقم  2018/433توريد وتركيب ماكينات دوام الموظفين.
عطاء رقم  2018/434أجهزة كمبيوتر ،الب توب ،طابعات وأجهزة عرض.
عطاء رقم  2018 /435أجهزة كمبيوتر وتوابعها.

بموجب كراسة العطاء التي يمكن تحميلها واإلطالع على شروط ومواصفات العطاءات من
صفحة الجامعة االلكترونية.

http://ritaj.birzeit.edu/tenders

مالحظة:
.1

ثمن نسخة العطاء الواحد مائة دينار غير مستردة ،وتدفع في الدائرة

المالية للجامعة ما بين الساعة  2-9بعد الظهر خالل الدوام الرسمي.
آخر موعد لتسليم عروض األسعار يوم األربعاء الموافق  2018/07/25الساعة
 12:00ظهرا بمكتب نائب الرئيس للشؤون االدارية والمالية /مبنى اإلدارة /1مبنى
جابي برامكي لإلدارة /الطابق الثاني غرفه رقم .315

Vacancy Announcement
Field Monitoring Officer

Duty Station – Jerusalem
Detailed information and application instructions
can be viewed on the UNDP/PAPP web site.

jobs.undp.org

Deadline for applications: 24 July 2018

“UNDP/PAPP is an equal opportunity employer:
applications from both internal and external men
”and women will be considered equally
UNDP actively supports the Convention on the
Rights of Persons with Disabilities adopted by the
United Nations General Assembly

دولة فلسطين
وزارة االشغال العامة واالسكان
دائرة العطاءات المركزية
لصالح سلطة المياه الفلسطينية
منــاقــصـة محــليــة
رقم المناقصه PWA/MoFP/2018/071-CTD :

اسم العطاء  :توريد وتركيب مضخات وماتورات ولوحات كهربائيه وعدادات مياه الكترونية
تدعو دائرة العطاءآت المركزية المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية
.1
في مجال الميكانيك ،الكهرباء أو الكهروميكانيك (درجة ثانية فأعلى) التقدم
بعطاءآتهم في مظاريف مغلقة لتوريد وتنفيذ األعمال المطلوبة في العطاء.
يمكن الحصول على أية معلومات إضافية من سلطة المياه الفلسطينية  /وحدة
.2
العطاءآت على تلفون  ،022987665وفاكس  022987336من الساعة  9:00صباحا
وحتى الساعة  14:00ظهرا.
الحصول على وثائق العطاء :يمكن للراغبين في المشاركة في هذا العطاء االطالع و
.3
الحصول على وثائق العطاء من دائرة العطاءات المركزية في مبنى وزارة االشغال
العامة واالسكان (الطابق الثاني) – في البيرة – ام الشرايط – دوار االمين .وذلك
اعتبارا من يوم االربعاء الموافق  2018/07/11وحتى يوم األحد الموافق 2018/2907/
خالل اوقات الدوام الرسمي مقابل رسم غير مسترد بقيمة  500شيكل لكل مناقصة
يودع في بنك فلسطين المحدود لحساب ايرادات وزارة المالية – سلطة المياه
الفلسطينية على حساب رقم ( . )219000/79على ان يتم ابراز شهادة تصنيف
سارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف الوطنية عند شراء الوثائق.
زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي  :سينظم اجتماع تمهيدي للمقاولين يوم
.4
اإلثنين الموافق  ،2018/07/30ويكون االلتقاء الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة
االجتماعات – دائرة مياه الضفه الغربيه  ،وسيتم عقد اجتماع تمهيدي الستقبال
استفسارات اإلستشاريين في نفس المكان على ان يكون آخر موعد الستقبال
االستفسارات يوم األحد الموافق 2018/08/19
كفالة دخول العطاء :يجب أن يرفق كل عطاء بتأمين (كفالة المناقصة) بقيمة
.5
 70,000الف شيكل لصالح سلطة المياه الفلسطينية كما ورد في جدول بيانات
العطاء  .ويجب ان تكون العروض صالحة لمدة  90يوما من تاريخ فتح المظاريف
والكفاالت صالحة لمدة  30يوما بعد انتهاء صالحية العروض ( 120يوما من تاريخ
التقديم ).
تسليم وفتح العروض :يتم تسليم العروض في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه
.6
اسم العطاء ورقمه في دائرة العطاءات المركزية في مبنى وزارة االشغال العامة
واالسكان ( الطابق الثاني) – في البيرة – ام الشرايط -دوار االمين ،في موعد اقصاه
الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم اإلثنين الموافق  2018/08/27م  ،وسوف يتم فتح
العروض في جلسة علنية في نفس الموعد والمكان.
العنوان :دائرة العطاءات المركزية
.7
وزارة االشغال العامة واالسكان
ام الشرايط  /دوار االمين  /البيرة – الضفة الغربية
تلفون ,,, 0097022950559 :فاكس+97 2 2988582 :
مالحظة :رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.
دائرة العطاءات المركزية

الخلي���ل  -وفا :تص���ارع "فرعة" وهي
إحدى المناط���ق األثرية والس���ياحية
الواقعة بين بلدت���ي إذنا ودورا ،جنوب
غربي الخليل ،ش���بح االس���تيطان الذي
يح���اول الته���ام أراضيه���ا وترحي���ل
سكانها من البدو ورعاة األغنام.
وتتدف���ق في "فرعة" الت���ي تجاورها
عل���ى بع���د كيلومت���رات قليل���ة إل���ى
الش���مال ،مس���توطنة "إدورا" ،عين ماء
تحم���ل اس���مها "عي���ن فرع���ة" ..عين
تش���ق الصخور وتنس���اب منها المياه
بسالسة لتتجمع في بركة أثرية كانت
وما زالت تش���كل أح���د مقومات صمود
الب���دو والمزارعين في ه���ذا المنطقة،
التي يجهد المس���توطنون بمس���اندة
قوات االحت�ل�ال للس���يطرة عليها منذ
وقت طوي���ل ،وذلك لصالح المش���اريع
االستيطانية التوس���عية ،وضمها إلى
مستوطنة "إدورا" المجاورة.
يتجم���ع المس���توطنون المس���لحون
بين الفينة واألخرى حول هذه العين..
يتنزهون ويس���بحون ،وينصبون خيامًا
ويقيم���ون صلوات تلمودي���ة وحفالت
صاخب���ة ،وذلك تح���ت حماي���ة جنود
االحتالل.
"هذه المنطق���ة التي تعود ملكيتها
إل���ى عش���يرة حج���ة ،تصن���ف ضمن
المنطق���ة "ج" وتعتب���ر م���ن المناطق
الحيوي���ة األثري���ة والس���ياحية التي
يحاول المستوطنون االستيالء عليها"،
قال ناص���ر حجة أحد أصح���اب أراضي
فرع���ة ،والذي ما زال صامدًا على أرضها
وحارس���ًا لها من أطماع المس���توطنين
منذ أكثر من عشرين عامًا.
وأض���اف حج���ة :إن المس���توطنين
يعتبرون منطقة فرعة توسعًا وامتدادًا
طبيعيًا لمستوطنة "إدورا".
وتابع" :هناك أكاذيب وحجج دينية،
فهم يعتقدون أن النبي موسى عندما
قدم إلى فلس���طين وعاش في منطقة
بي���ت جبري���ن الت���ي ّ
هج���ر االحتالل
سكانها ،وحس���ب عقيدتهم فإن عين
فرع���ة تعتب���ر امت���دادًا لمملكة بيت
جبري���ن ،وإن ه���ذه العين قام س���يدنا
موس���ى بالش���رب منها ،لذلك يقومون
بزيارته���ا والتب���رك منه���ا وإقام���ة
صلواتهم التلمودية فيها".
وفي س���ياق اإلجراءات والممارس���ات
التعس���فية الت���ي يزاوله���ا جي���ش
االحتالل والمس���توطنون لمحو الوجود
الفلس���طيني من فرعة ،يت���م منع بدو
العزازم���ة الذين يعتم���دون على مياه
العين في حاجاتهم وسقاية أغنامهم
منها ،وم���ن البناء فيها ،وال يس���مح إال
بإقام���ة بيوت م���ن الصفي���ح والخيام
للسكن فيها.
ودعا حجة المواطني���ن واألهالي إلى
تعزي���ز تواجدهم وزي���ارة "عين فرعة"
التي تتمي���ز بجمالها وعذوبة مياهها،
للوق���وف أم���ام األطماع اإلس���رائيلية
الرامي���ة للس���يطرة عليه���ا ،كم���ا دعا
المؤسس���ات األهلية والرسمية لتوفير
مقوم���ات الدعم والصم���ود للمزارعين
والبدو الصامدين في وجه االستيطان.
الش���اب محم���د العزازمة ال���ذي ولد
وترع���رع في منطقة فرع���ة ،قال :ولدنا

في هذه المنطقة وس���نبقى فيها ،وإن
أجدادي وأقاربي لهم ما يقارب خمسة
عق���ود فيها ،س���كنوا الخي���ام وبيوت
الصفيح ،ويرعون األغن���ام ويعتمدون
على عين الماء التي ع���ززت تواجدهم
وثبتته���م رغ���م كل المضايق���ات
الت���ي يواجهونه���ا من قب���ل االحتالل
ومستوطنيه.
كم���ا تق���وم ق���وات االحت�ل�ال التي
تساند المس���توطنين الذين يرتادون
هذه العين باالعتداء على رعاة األغنام
وتمنعه���م م���ن الوصول إل���ى العين
لس���قاية أغنامهم والحصول على مياه
الش���رب الالزمة ،وذلك ضمن مساعيها
الرامية لترحيلهم وإجبارهم على ترك
ه���ذه المنطقة التي تتمي���ز بخصوبة
تربته���ا وجماله���ا ال س���يما في فصل
الربيع.
وأوضح العزازمة ،أن عين فرعة تعتبر
من المعالم المحفورة في ذاكرة الشيب
والش���باب ،حيث يتواف���دون إليها من
بلدات إذن���ا ،وترقومي���ا ،ودورا وتفوح
للس���باحة في بركتها ،غير أن السنوات
ً
األخيرة ش���هدت تضاؤال ف���ي روادها
بفع���ل المضايق���ات اإلس���رائيلية من
جانب ،ولوجود المتنزهات والمس���ابح
التي أقيمت في البلدات المحيطة.
وتقتص���ر مس���اعدة س���كان فرع���ة
وتعزيز صمودهم من قبل المؤسسات
األهلية والرس���مية ،بحس���ب العزازمة،
عل���ى تقدي���م المظ�ل�ات والخي���ام
والعرائش واألعالف وشبكات الري.
المهندس الزراعي في مديرية زراعة

دولة فلسطين
المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار (بكدار)
إعالن طرح عطاء
توريد وتركيب أدوات رياضية لألندية المقدسية /القدس

يعلن المجلس االقتصادي الفلس���طيني للتنمية واإلعمار (بك���دار) وبتمويل من البنك
اإلسالمي للتنمية عن طرح عطاء توريد أدوات رياضية لألندية المقدسية.
يمك���ن الحصول على وثائق العطاء ابتداء من يوم االربع���اء الموافق  2018/7/11مقابل
رس���م مالي ال يرد مقداره  60دينارًا وذلك من مقر المجلس الكائن في البيرة � ش���ارع رام
الله القدس � خلف كلية التمريض.
إن هذه المناقصة مفتوحة لكافة الموردين المس���جلين والمؤهلين لدى بكدار في هذا
المجال علمًا بأن آخر موعد لتس���ليم الوثائق وفتح المظاريف هو الس���اعة الثانية عشرة
ظهرًا من يوم األربعاء الموافق  2018/7/25في مقر المجلس الكائن في البيرة.
يجب أن تك���ون كافة العطاءات مصحوب���ة بتأمين أولي مقداره  2%م���ن قيمة العطاء
المقدم وذلك على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك مصدق على أن يكون عرض األس���عار
ساري المفعول لفترة  60يومًا والكفالة سارية المفعول لفترة  90يومًا من تاريخ اإلقفال.
مالحظة  .1 :رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
 .2قابل للتجزئة.
لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع دائرة المشاريع على األرقام التالية:
هاتف :رقم  02 � 2974300فاكس رقم02 � 2974342 :
مكتب إدارة ومراقبة المشاريع /بكدار

إعالن عطاء

تدعو الجامعة العربية االمريكية الشركات المختصة الى المشاركة في العطاء المذكور أدناه:

موضوع العطاء

رقم العطاء

34/2017,18

ثمن النسخة
موعد الطرح
(تدفع في البنك)

مضخ���ات هواء لألس���نان
(بدون زيت) مع مجفف
 200شيكل
Dental Air
(Compressor )Oil free
with Dryer

2018/7/12

الموعد النهائي لتقديم عروض
األسعار
التاريخ

2018/7/25

الساعة

2:00م

كفال���ة دخ���ول
العطاء
 % 5م���ن قيم���ة
الع���رض المقدم
صالح���ة لم���دة 3
شهور

على الراغبين باالشتراك في العطاء المذكور مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات في الجامعة-مبنى مركز اللغات
للحصول على نسخة

The United Nations Volunteers (UNV) Programme is the UN
organization that promotes volunteerism to support peace and
development worldwide. Volunteerism can transform the pace
and nature of development, and it benefits both society at large
and the individual volunteer. UNV contributes to peace and
development by advocating for volunteerism globally, encouraging partners to integrate volunteerism into development programming, and mobilizing volunteers.

Vacancy Announcement
UN Volunteer Humanitarian Field Assistant

الجامعة العربية المفتوحة – فلسطين

Duty Station – OCHA, Ramallah

Detailed information and application instructions can be
viewed on the UNDP Global web site under Arab States
location.

							
مستوطنون يعربدون في "عين فرعة".

الخليل محمود الزير ،قال :إن عين فرعة
لها أهمي���ة كبيرة ف���ي تعزيز صمود
المزارعين والبدو في هذه المنطقة؛ لما
توفره من مياه يعتمد عليها الس���كان
ف���ي مزروعاته���م وس���قاية أغنامهم
وتلبية احتياجاتهم اليومية.
وأش���ار الزير إل���ى أن مديرية الزراعة
بالش���راكة مع البلديات والمؤسس���ات
األجنبية توفر احتياجات السكان ضمن
إمكانياتها وضمن المشاريع المتوفرة،

(وفا)

وذل���ك م���ن خ�ل�ال توفي���ر األع�ل�اف،
والحظائر ،وش���بكات ال���ري ،وغيرها من
أدوية بيطرية وبيوت زراعية.
وقال رئيس بلدية إذنا معمر طميزي:
إن بلدية إذنا تولي اهتمامًا خاصًا لبدو
هذه المنطقةّ ،
وتقدم لهم المساعدات
اإلغاثية ،ال س���يما في فصل الش���تاء،
وتقدم لهم األغطية والخيام وتس���عى
إلى تثبيت صمودهم في هذه المنطقة
التي يسعى االحتالل لتهويدها.

من العطاء مع مراعاة الشروط التالية:
 .1األسعار شاملة لجميع أنواع الضرائب.
 .2الجامعة غير ملزمة بقبول أقل األسعار ودون ابداء األسباب.
ً
ّ
 .3إرفاق عرض فني ومالي وسيتم دراسة العروض فنيًا وماليًا الختيار العرض المناسب.
 .4رسوم اإلعالن من يرسو عليه العطاء.
لمزيد من االستفسار باإلمكان التواصل مع دائرة اللوازم والمشتريات على هاتف رقم– 042418888تحويلة .1486
لالطالع على العطاءات واالستدراجات يرجى الدخول الى الرابط http://www.aauj.edu/tenders

اعالن استقبال طلبات االلتحاق للفصل الدارسي األول من العام األكاديمي 2019/2018

https://jobs.undp.org
Deadline for applications: 20 July 2018

تعلن الجامعة العربية المفتوحة عن بدء استقبال طلبات االلتحاق للفصل الدراسي األول من العام األكاديمي .2019/2018

”“Applications from men and women will be considered equally

فعلى الطلبة الراغبين في االلتحاق في أحد البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة التوجه للدائرة المالية في الجامعة في مقرها
الرئيسي :البيرة – سطح مرحبا – شارع الشيخ حسن سالمة ،وذلك لدفع مبلغ اربعمائة دوالر او ما يعادلها بالشيكل ،يشمل جزء
منها رسوم طلب االلتحاق ورسوم امتحانات مستوى اللغتين االنجليزية والعربية ورسوم التسجيل ،وجزء من االقساط الدراسية،

دولة فلسطين
بلدية نابلس

إعالن مزايدة علنية
لتأجير المحالت ملك البلدية عدد ( )2الواقعة في ارض القوارين والمحاذية
للمجمع التجاري من الجهة الشمالية
مكرر للمرة الثانية
تعلن بلدية نابلس وبموجب قرار المجلس البلدي رقم ( )23بتاريخ  2018/5/7عن
رغبتها لتأجير المحالت ملك البلدية عدد ( )2الواقعة في ارض القوارين والمحاذية
للمجمع التجاري من الجهة الشمالية وفق الشروط التالية-:
 -1كل من يرغب باالستئجار يمكنه االطالع على شروط التأجير لدى بلدية نابلس  /قسم
العطاءات والمشتريات خالل ساعات الدوام الرسمي.
 -2يدفع كل من يرغب باالستئجار تأمينا مقداره ( )5000دينار أردني بموجب
شك مصدق أو مبلغ نقدي يودع في صندوق البلدية عن كل محل يرغب
في استئجاره وذلك حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم االحد
الموافق  2018/7/22ويكون التأمين مسترد في حالة عدم التأجير ،وفي
حالة انسحاب من يحال عليه المزاد يصادر مبلغ التأمين المذكور.
 -3تبدأ جلسة المزاد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم األحد الموافق 2018/7/22
في قاعة البلدية وبحضور أصحاب العالقة من المتقدمين وتحدد اللجنة المشرفة موعد
انتهائه.
 -4يبدأ المزاد بالقيمة المحددة في شروط المزاد.
 -5يحق للبلدية إعادة المزاد ألي من المحال موضوع المزاد حال عدم مالئمة المبلغ المقدم او
مخالفة اي من المتقدمين لشروط المزاد.
 -6رسوم اإلعالن وأجرة الدالل على من يرسو عليه المزاد.
 -7لمزيد من االستفسارات يمكن مراجعة بلدية نابلس  /قسم العطاءات والمشتريات خالل
ساعات الدوام الرسمي.
المهندس عدلي رفعت يعيش
رئيس بلدية نابلس

وسيتم عمل تسوية مالية الحقأ .
يكون الحد االدنى للمعدل ونوع الشهادة الثانوية واختيار التخصص المسموح به لتقديم الطلب كما هو مبين في الجدول
التالي:
التخصصات المطروحة

عدد الساعات للبرنامج شروط قبول الطلبة للبرنامجين

تكنولوجي���ا التصمي���م الجرافيك���ي والوس���ائط
المتعددة

133

الترجم���ة واألدب ف���ي اللغة االنجليزي���ة (برنامج
مشترك مع الجامعة البريطانية المفتوحة)

133

 % 65فأعل���ى لطلبة جميع ف���روع الثانوية العامة
للعام
الحالي (انجاز) او ما يعادلها .و % 60فاعلى لفروع
الثانوية العامة لالعوام السابقة او ما يعادلها.

مالحظات هامة:

•يكون تقديم الطلبات لحملة الدراسة الثانوية العامة لهذا العام (االنجاز) ولالعوام السابقة او ما
يعادلها.
•التأكد من تعبئة التخصص المطلوب في طلب االلتحاق.
•االحتفاظ بوصل الدفع الصادر من الدائرة المالية في الجامعة .
•حصول الطالب على الحد األدنى للمعدل ال يعني قبول الطالب في البرنامج وإنما يخضع الطالب
للتنافس مع الطلبة الراغبين في االلتحاق بالبرنامج المطلوب.
•لمزيد من المعلومات يمكن االتصال على الرقم  02- 2429777 :او البريد االلكتروني info@aou.edu.ps
أو الحضور الى مقر الجامعة الكائن في البيرة – سطح مرحبا – شارع الشيخ حسن سالمة .وذلك خالل الدوام
الرسمي للجامعة من يوم السبت الى يوم األربعاء من الساعة .15:30 – 8:00

تعلن اإلغاثة اإلسالمية – فلسطين عن طرح عطاء رقم 2018/12:توريد وتسليم مالبس زي مدرسي للعام الدراسي 2019-2018م ومالبس عيد
األضحى للعام 1439هـ 2018م لأليتام المكفولين لدى اإلغاثة اإلسالمية والمستفيدين من مشروع تحسين البيئة الصحية والمعيشية للمنازل
التي تعيلها النساء في جميع محافظات قطاع غزة حسب جدول الكميات واالسعار فعلى الراغبين في التقدم للعطاء مراعاة الشروط التالية:

#

1

رقم العطاء

2018/12

اسم المشروع

ثمن نســـخة
العطاء

توريـــد وتســـليم مالبـــس زي
مدرسي للعام الدراسي -2018
2019م ومالبس عيد األضحى  100شيكل
للعـــام 1439هــــ 2018م في
جميع محافظات قطاع غزة

عملة العطاء موعد الطرح

شيكل

الموعد النهائي لتقديم العطاء
التاريخ

الساعة

PM 1:30:00 2018/07/23 2018/07/12

وذلك حسب الشروط التالية:
)1

األسعار بالشيكل وال تشمل قيمة الضريبة المضافة.

)2

األسعار سارية المفعول لمدة ال تقل عن  90يوم من تاريخ تسليم العطاء.

)3

تقديم فاتورة معفاة من ضريبة القيمة المضافة وتعبئة نموذج خصم مصدر من ضريبة الدخل.

)4

تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة  2000شيكل باسم اإلغاثة اإلسالمية – فلسطين وذلك إما بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل
عن  90يوم من تاريخ تقديم العطاء أو شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.

)5

يمكن للشركات الراغبة باالشتراك في هذا العطاء الحصول على نسخة من وثائق العطاء من مكتب اإلغاثة اإلسالمية حسب العنوان
التالي :غزة :الرمال الجنوبي ،عمارة الدولي  ،2شارع مدحت الوحيدي ،بالقرب من مفترق جامعة األزهر.

)6

سيتم فتح مظاريف العطاء في مكتب اإلغاثة اإلسالمية في غزة بحضور من يرغب من ممثلي الشركات المتقدمة للعطاء في نفس
موعد تسليم العطاء.

مالحظات هامة
.1
.2
.3
.4
.5

العطاء قابل للتجزئة.
ثمن نسخة العطاء غير مستردة.
رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
يحق لإلغاثة اإلسالمية إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.
اإلغاثة اإلسالمية غير ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.

لالستفسار :يرجى اإلتصال على دائرة المشتريات هاتف رقم 2833343-08 :فاكس 2844606-08
أو عبر البريد االلكتروني procurement@irpal.ps:لمتابعة اعالنات العطاءات http://www.irpal.ps/tenders

