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منع أربعة موظفين
بـ"األوقاف" من دخول األقصى

وتأجيل النظر في قضية ثالث أسيرات

حكمان جائران بحق األسيرين المقت وأبو بكر
في الس���ياق ،حكمت محكمة االحتالل العسكرية
ف���ي س���الم ،أمس ،على الش���اب أحمد ص���ادق أبو
بك���ر ( 19عامًا) من بلدة يعب���د ،جنوب غربي جنين،
بالس���جن الفعلي لمدة عام وغرامة مالية قدرها 3
آالف شيكل.
وكانت ق���وات االحتالل اعتقلت أبو بكر في -12-13
 ،2017بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة يعبد.
م���ن جهة أخرى ،ق���ال محامي نادي األس���ير أكرم
س���مارة ،أم���س ،إن المحكم���ة العس���كرية التابعة
لالحت�ل�ال في "عوفر" أجلت النظ���ر في قضية ثالث
أسيرات من محافظة الخليل ،وهن :سونيا الحموري،
وسوزان العويوي ،ولمى خاطر.
َّ
وبي���ن المحامي س���مارة الذي مثل األس���يرات "أن
الجلس���ة التي عقدت اليوم لألس���يرات الثالث هي
جلس���ة قراءة ،وقد ج���رت بحضورهن؛ مش���يرًا إلى
أن المحكم���ة أجل���ت النظر في قضية األس���يرتين
الحموري والعويوي حتى الرابع من تش���رين الثاني
 ،2018واألسيرة خاطر حتى الثالث عشر من تشرين
الثاني .2018
ُيش���ار إلى أن س���لطات االحتالل اعتقلت األسيرة
العويوي في الخامس من حزيران  ،2018واألس���يرة
خاطر في الـ 24من تموز  ،2018واألسيرة الحموري في
الرابع عشر من آب .2018

رام الله " -األيام" :أصدرت محكمة االحتالل حكمين
جائري���ن بح���ق عميد األس���رى الس���وريين والعرب
صدقي سليمان المقت ،والشاب أحمد صادق أبو بكر
( 19عاما) من بلدة يعبد.
وأفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين ،أمس،
بأن س���لطات االحتالل أص���درت أول من أمس ،حكما
بالسجن أحد عشر عاما بحق عميد األسرى السوريين
والعرب صدقي سليمان المقت.
ولفتت الهيئة في بيان ،أمس ،الى أن سلطات
االحتالل أفرجت في آب من عام  2012عن األسير
صدقي المقت من الجوالن المحتل ،بعد قضائه
 27عامًا في معتقالت االحتالل ،وأعادت اعتقاله
في الـ  25من ش����باط من عام  2015بعد اقتحام
منزل عائلت����ه والعبث بمحتويات����ه وتخريبها
ومص����ادرة ما فيه من أجه����زة وهواتف خلوية
وحاس����وب دون إعط����اء أي مبرر له����ذا االعتداء
الص����ارخ على من����ازل المواطنين ف����ي الجوالن
السوري المحتل.
وكانت س���لطات االحتالل أصدرت ف���ي الـ  16من
أيار من عام  2017قرارا بالسجن  14عاما بحق األسير
صدقي بع���د تأجي���ل محاكمته عش���رات المرات
ومن���ع أهله وذويه من حضور الكثير من جلس���ات
المحاكمة.

القدس " -وفا" :س���لمت قوات االحتالل ،أم���س 4 ،موظفين من وزارة األوقاف
اس���تدعاءات لمراجعة مخابراتها ،في مركز التوقيف والتحقيق "القشلة" في
باب الخليل بالقدس القديمة.
وكانت قوات االحتالل اس���تدعت كال من :خليل الترهون���ي ،وأحمد ابو عليا،
وخميس عطية ،وحمزة النبالي ،ومنعتهم من دخول المسجد األقصى المبارك،
لممارسة عملهم.
الى ذلك ،اقتحم عش���رات المستوطنين ،منذ ساعات الصباح الباكر ،المسجد
االقصى المبارك ،من باب المغاربة بحراس���ة مشددة من قوات االحتالل ،ونفذوا
جوالت استفزازية في أرجائه قبل الخروج منه من باب السلسلة.

رام الل���ه " -األيام" :أعلن���ت وزارة التربية والتعليم العالي ،وهيئة ش���ؤون األس���رى
والمحررين ،أمس ،نتائج امتحان الثانوية العامة "اإلنجاز" للعام  2018لألسرى القابعين
في سجون االحتالل .جاء ذلك بعد اجتماع لجنة االمتحانات العامة في "التربية" برئاسة
الوزير صبري صيدم لمناقشة وإقرار النتائج.
وأش���ارت "التربي���ة" ،إلى أن باإلم���كان االطالع على النتائج من خالل مختلف وس���ائل
اإلعالم وموق���ع الوزارة اإللكترون���ي  www.mohe.pna.psومواقع مديرياتها ،وكذلك
موقع هيئة األسرى َّ ،Cda.gov.ps
وأن كشوف العالمات سيتم توزيعها اليوم الخميس
بعد الساعة العاشرة في مديريات التربية.
ولفت���ت الوزارة في بيانها المش���ترك مع الهيئة إلى أن ع���دد المتقدمين لالمتحان
هذا العام بلغ  858أس���يرا/ة ،موزعين على ( )10معتقالت (النقب ،ونفحة ،وريمون ،وبئر
ّ
الس���بع ،ومجدو ،وعسقالن ،وهداريم ،وعوفر ،وجلبوع ،والشارون) ،كان من ضمنهم تسع
أسيرات ،وقد نجح من المتقدمين ( )565متقدما ،بنسبة نجاح عامة بلغت (.)65.85
وتوجهت التربية وهيئة األس���رى ،بالتحية والتقدير لألسرى البواسل في معتقالت
االحتالل الذين يسطرون أقوى آيات البطولة والتضحية ،وهم يتقدمون الصفوف دفاعًا
عن كرامة الش���عب الفلس���طيني وقضيته العادلة ،كما تقدمت���ا بالتهنئة للناجحين
وذويه���م على هذا اإلنج���از ،على الرغم م���ن المعيقات الجمة الت���ي يضعها االحتالل
لحرمان األسرى من التعليم.

إعالن توظيف فنيي كهرباء

لالستفسار
االتصال على رقم الشركة 02/2283602
المدير العام
فارس مجاهد

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار /أعمال
بلدية نعلين
إسم المشروع :برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة  /الدورة االولى ()MDPIII-CI
اسم المشروع الفرعي :تاهيل طرق داخلية في نعلين
.1

.2
.3
.4

.5

.6
.7

.8

حصلت منظمة التحرير الفلس���طينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية -صندوق
تطوير وإقراض الهيئات المحلية على منحة بقيمة  91مليون يورو من مجموعة من
الشركاء والممولين :الوكالة الفرنس���ية للتنمية ،الحكومة الدنماركية ،البنك الدولي،
 ،التعاون االلماني (البنك األلمان���ي للتمنية والوكالة األلمانية للدعم الفني  ،الوكالة
السويس���رية للتنمية واتحاد البلديات الهولندية باالضافة الى مس���اهمة الس���لطة
الوطنية الفلسطينية بنسبة  , % 10في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة
 /الدورة االولى (.)MDPIII-CIوقد حصلت بلدية نعلين على منحة فرعية من صندوق
تطوير وإق���راض البلديات (المتلقية للمنحة) لتنفيذ تاهيل طرق داخلية في نعلين
وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت العقد رقم
( )MDPIII-CI-0824074-01الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة .
تدعو بلدية نعلين المقاولين للتقدم الس���تدراج عروض أسعار مشروع:اعادة تاهيل
طرق داخلية في نعلين /مدة المشروع 75يوما تقويميا ً.
اس���تدراجات عروض األسعار ستكون تس���وق محلي و حسب اآلليات المعتمدة لدى
صندوق تطوير و إقراض البلديات ،الشراء حسب اجراءات التسوق المحلي و مفتوحة
للمقاولين المؤهلين المحليين و حسب وثائق إستدراج عروض األسعار.
المقاولون المعني���ون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزم���ة من(بلدية نعلين/
القس���م الهندس���ي) ،تلفون  ،022482222 :ويمكنهم االطالع عل���ى وثائق العطاء
ً
ابت���داء من الس���اعة  8:00صباحا و
والحص���ول عليه���ا على العن���وان :بلدية نعلين
بتاريخ 2018/10/11حتى الساعة  2:00ظهرا لتاريخ 2018/10/24
عروض األس���عار يجب أن تقدم على العنوان أدناه قب���ل أو بتاريخ  2018/10/25يوم
الخميس الساعة الثانية عشرة ظهرا .عروض األسعار االلكترونية غير مقبولة ،عروض
األس���عار المتأخرة عن موعد التس���ليم سيتم رفضها ،وس���يتم فتح عروض األسعار
بحض���ور المقاولون أو ممثليهم والذي���ن يرغبون بذلك على العنوان أدناه ،الس���اعة
الثانية عشر ظهرا بتاريخ  2018/10/25يوم الخميس
المش���روع ش���امل ضريبة القيمة المضافة وعلى المقاولين تقديم اسعارهم شاملة
ضريبة القيمة المضافة وإحضار خصم مصدر ساري المفعول.
زي���ارة الموقع واالجتماع التمهيدي :جميع المقاولين مدعوون للمش���اركة في الجولة
الميدانية واالجتماع التمهيدي يوم االربعاء الموافق 2018/10/17في تمام الس���اعة
العاش���رة صباحا ،حيث ان االجتماع التمهيدي س���يعقد في بلدية نعلينوذلك بعد
انتهاء الجولة الميدانية.
العنوان المشار اليه أعاله هو( :بلدية نعلين)

رئيس بلدية نعلين
د.جواد الخواجا

إدارة "جلبوع" تواصل حرمان  34أسيرًا من الزيارة
رام الل���ه " -األي���ام" :ق���ال ن���ادي األس���ير ،إن إدارة معتقالت
االحت�ل�ال تواصل منذ نحو ش���هر حرمان  34أس���يرا في معتقل
"جلبوع" من الزيارة.
وأوض���ح نادي األس���ير ،في بي���ان ،أم���س ،أن إدارة معتقالت
االحتالل فرضت عقوبات على األسرى بعد عملية اقتحام نفذتها
قوات القمع قبل نحو شهر واعتدت خاللها على األسرى.
وأش���ار إل���ى أن العقوب���ات تمثل���ت بحرمانهم م���ن الزيارة،
و"الكنتينا" لمدة ثالثة أشهر.
بالمقابل ،فإن سلطات االحتالل تواصل حرمان المئات من عائالت
األسرى من زيارة أبنائهم في المعتقالت لذرائع أمنية ،إضافة إلى

بعض الحاالت التي تح� ّ
���ول حرمان الزيارة فيها إلى إجراء تلقائي،
كحالة األسير الذي يواجه أمر عزل من مخابرات االحتالل "الشاباك"،
أو في حالة شروع األسير باإلضراب عن الطعام.
ّ
وأضاف إن إدارة معتقالت االحت�ل�ال صعدت من إجراءاتها
التنكيلية بحق األس���رى من���ذ مطلع العام الج���اري ،من خالل
عمليات االقتحامات والتفتيش���ات المتكررة لألقسام ،والتي
رافقها اعتداءات تس���ببت في بعضه���ا بإصابات بين صفوف
األس���رى ،يتزامن ذل���ك مع تهديدات أطلقه���ا "جلعاد أردان"
بالتضييق على األسرى ،وس���لبهم انجازات كانوا قد حققوها
عبر عملية نضالية طويلة.

إعالن نتائج امتحان "اإلنجاز" لألسرى

اعتصام في أريحا تضامنًا
مـــع األســـرى المضــربـين

تعلن شركة كهرباء الجنوب عن شغور وظيفة فنيي كهرباء عدد  3وبعقد
مؤقت وفق الشروط والمواصفات التالية:
 .1ان يكون المتقدم خريج احدى المدارس الصناعية تخصص كهرباء
ويفضل حملة شهادة الدبلوم في هذا المجال.
 .2خبرة ال تقل عن سنتين في مجال الكهرباء.
 .3القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل ضمن روح الفريق ولساعات
طويلة.
 .4أال يزيد عمر المتقدم عن 26عامًا.
 .5يفضل أن يكون حاصال على رخصة قيادة مركبة سارية المفعول.
 .6الئق صحيا وحسن السيرة والسلوك.
 .7يفضل أن يكون من سكان منطقتي العمل لهذه الوظيفة مدينتي
يطا والظاهرية.
فعلى من يرغب ويجد في نفسه الكفاءة وتتوافر فيه الشروط الواردة أعاله
تقديم طلبه لدى الموارد البشرية على البريد االلكتروني  hr@selco.psأو في
مقر الشركة الكائن في الهجرة مقابل مخيم الفوار مرفقا بها الوثائق الثبوتية
الالزمة في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق .2018/10/18
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أريحا " -وفا" :ش���اركت فعاليات محافظة أريحا واألغوار ،أمس ،في االعتصام االسبوعي
التضامني مع األس���رى المضربين عن الطعام ،أمام مقر اللجنة الدولية للصليب االحمر
في مدينة اريحا.
وأكد نائب محافظ اريحا واالغوار جمال الرجوب ،في كلمته ،اهتمام ومتابعة الرئيس
محمود عباس والحكومة الفلسطينية لهموم وقضايا االسرى وذويهم.
وقال :إن قضية األس���رى على س���لم أولويات القيادة وتحركاتها الدبلوماس���ية في
المحاف���ل الدولية ،داعيا الى مزيد من التضامن والتفاعل الجاد مع االس���رى وعوائلهم
وابقاء القضية حية في عقول وقلوب الجميع.
وشدد مفتى المحافظة محمد الحاج على أن االسرى هم نماذج للتضحية والفداء وبذل
النفس دفاعا عن العرض واالرض وعن مقدرات الشعب الفلسطيني.
ون���وه ب���أن الواجب يفرض علينا مزيدا م���ن التراحم والتكافل وش���د الصف وتمتين
الوحدة الوطنية خلف القيادة التاريخية للشعب الفلسطيني.
وطالب المش���اركون في الوقفة التضامنية ،المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية
والصلي���ب االحمر الدولي بالتدخل والضغط على س���لطات االحتالل ،لوقف انتهاكاتها
بحق االسرى ،خاصة المرضى والمضربين عن الطعام ،ووقف سياسة االعتقال االداري.

وحدات القمع تقتحم
أقسامًا في "نفحة"
رام الل���ه " -األي���ام" :اقتحمت
وحدات القمع في س���جن "نفحة"
الصح���راوي ،أم���س ،ع���ددا م���ن
األقس���ام ،ونف���ذت عملي���ات
تفتي���ش اس���تفزازية في غرف
األسرى وممتلكاتهم.
وأش���ارت هيئة شؤون األسرى
والمحرري���ن ،ف���ي بي���ان ،إل���ى
أن اعت���داءات إدارة س���جون
االحتالل بحق األسرى مستمرة،
وتتصاع���د بتوجيه���ات م���ن
أعلى المس���تويات السياس���ية
والعسكرية اإلسرائيلية.

دولة فلسطين
وزارة الصحة
وحدة التوريدات
دائرة العطاءات والعقود
دعوة لتقديم عطاءات

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

اعالن
عن وظيفة شاغرة
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية (الهيئة) ،هي مؤسسة وطنية مستقلة ذات شخصية اعتبارية ،تأسست بموجب
قانون هيئة سوق رأس المال رقم ( )13لسنة  2004كهيئة رقابية فاعلة تعمل على االرتقاء بسوق رأس المال
في فلسطين وحماية مصالح المتعاملين فيه ،من خالل الرقابة واإلشراف على أداء كل من قطاعات األوراق المالية
والتأمين والرهن العقاري والتأجير التمويلي وتطويرها بما يحقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل
الممارسات الدولية.
ُ
تعلن الهيئة عن حاجتها إلشغال وظيفة سكرتير/ة وفقا للمؤهالت التالية:
المؤهالت العلمية والعملية:
.1.1
•الدبلوم (األكاديمي أو المهني) كحد أدني.
•خبرة عملية موثقة ال تقل عن سنتين في مجال السكرتاريا او إدارة المكاتب او المساعد اإلداري او االستقبال.
القدرات والمهارات:
.1.2
•المقدرة على العمل ضمن الفريق الواحد وتحمل ضغط العمل.
•القدرة على كتابة التقارير والمذكرات اإلدارية والمهنية.
•القدرة على إدارة وتنظيم وحفظ الملفات.
•القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع نظام التشغيل  MS-WINDOWSوالعمل على برامج MS
.OFFICE
•اجادة اللغة االنجليزية قراءة ،كتابة ومحادثة بمستوى جيد.
•اإللمام بتقنيات االنترنت :متصفح االنترنت والبريد االلكتروني وأدوات البحث.
تقديم الطلبات:
تقدم الطلبات فقط من خالل الموقع االلكتروني للهيئة ( )www.pcma.psعلى رابط الوظائف الشاغرة
.1
واتباع الخطوات المذكورة في الموقع.
ُيطلب من المتقدم تحميل المرفقات التالية مع طلب التوظيف اإللكتروني- :
.2
السيرة الذاتية.
صورة مصدقة عن المؤهالت العلمية من جهات االختصاص في فلسطين.
صورة عن شهادات الخبرة العملية.
صورة عن بطاقة الهوية الشخصية الفلسطينية.
مالحظــــات:
ال ينظر في الطلبات أو السير الذاتية التي تقدم يدويًا أو عبر الفاكس.
ال ينظر في الطلبات التي تحتوي على بيانات غير صحيحة أو متناقضة ،أو التي ترد بعد نهاية فترة اإلعالن،
أو التي لم يرفق بها الوثائق المطلوبة.
سيتم استبعاد الطلبات غير المطابقة للشروط المذكورة أعاله ويعتبر ذلك اعتذار للمتقدم.
سيتم االتصال باألسماء الواردة في القائمة المختصرة حصرًا والتي تحددها لجنة الفرز حسب االلية
المعتمدة.
لالستفسار االتصال على هاتف رقم  - 02 2946946قسم الموارد البشرية .EXT 106
آخر موعد الستقبال الطلبات نهاية يوم الجمعة الموافق .2018/10/19
ان تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في أي مرحلة ُيفقد المتقدم حقه في التعيين ،والوظيفة حتى
بعد التعيين.

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية
دعوة لتقديم عطاءات
المناقصة العامة رقمMTIT-GSD/MOFP/2018/193 :
موضوع المناقصة :شراء وتوريد وتركيب وتشغيل جهاز تخزين Backup to disk
الجهة المشترية :وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
جهة التمويل :وزارة المالية والتخطيط
 .1تدع���و مديرية الل���وازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رسميا والراغببن
بالمشاركة في تقديم العطاءات بالظرف المختوم.
 .2تقدم األسعار ب�(الدوالر) شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
 .3يمك���ن للجه���ات المعنية بالمناقصة الحص���ول على جميع وثائ���ق المناقصة أو
الحصول على مزيد م���ن المعلومات من خالل الموق���ع االلكتروني لمديرية اللوازم
العامة ( )www.gs.pmof.psأو من خالل مديرية اللوازم العامة /وزارة المالية خالل
أوقات الدوام الرسمي من الساعة  8:00صباحًا وحتى  2:00بعد الظهر.
 .4تدفع رس���وم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها  300ش���يقل لحساب وزارة المالية في
بنك فلسطين على حساب رقم ( ،)219000/49ويتم ارفاق وصل الدفع (فيشة اإليداع)
مع العطاء المقدم.
 .5يجب أن يتم تس���ليم العطاء ف���ي صندوق العطاءات في مديري���ة اللوازم العامة في
موعد أقصاه الس���اعة  10:30من يوم الثالثاء الموافق  2018/11/13ويتم رفض جميع
العط���اءات التي ترد بع���د الموعد المحدد ،وس���يتم فتح العطاءات ف���ي نفس الزمان
والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو من خالل خدمة البث المباش���ر على الموقع
اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة.
 .6على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي
مصدق بقيمة  1500دوالر على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ .2019/5/11
 .7أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.
 .8تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
رئيس لجنة العطاءات المركزية

Procurement Notice
Invitation to Bid
SUBJECT: Renovation of Science Laboratories of Al-Quds
)University- Abu Dis in Jerusalem (PHASE I
Reference Number: ITB-2018-PAL-0000053045
The United Nations Development Programme / Programme of
Assistance to the Palestinian People (UNDP/PAPP), in cooperation
with Al-Quds University, with funds from Arab Bank for Economic
Development in Africa and Aqsa fund-managed by the Islamic
Development Bank (IDB), would like to invite interested bidders
to submit their bids for Renovation of Science Laboratories of AlQuds University- Abu Dis in Jerusalem.
In this respect, UNDP/PAPP request offers from eligible competitors
for the supply of the works mentioned above and fully described in
the statement of works and bill of quantities.

The complete bidding documents concerning this call for
bids can be examined and obtained free of charge from the
following web-site:
http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=49769

المناقصة العامة رقمMOH/MOF/2018/514 :
موضوع المناقصة :بناء وتشطيب عيادة كفر الديك /سلفيت
الجهة المشترية :وزارة الصحة الفلسطينية
تدع���و وزارة الصح���ة /وحدة التوري���دات /دائرة العط���اءات والعق���ود المناقصين أصحاب
االختصاص والمس���جلين رسميًا ويرغب بالمش���اركة لتقديم العطاءات بالظرف المختوم.
وذلك وفقًا للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والش���روط المرفقة العامة والخاصة
بالمشروع فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
ً
 .1يجب على المقاول أن يكون مسجال "لدى اتحاد المقاولين ومصنفًا" لدى لجنة التصنيف
الوطنية في مجال األبنية درجة ال تقل عن رابعة وأن يتم إرفاقها مع وثائق العطاء.
ً
 .2يجب على المقاول أن يكون مسجال "رسميًا" في دوائر الضريبة.
 .3تقدم األسعار بالشيكل وشاملة للضرائب.
 .4يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على
مزي���د من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لوزارة الصحة  WWW.MOH.PSأو من
خالل وزارة الصحة وحدة التوريدات /نابلس خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00
صباحًا وحتى  3:00بعد الظهر.
 .5تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها  500ش���يكل في وزارة الصحة نابلس/
اإلدارة العامة للشؤون المالية ،ويتم إرفاق وصل الدفع مع العطاء المقدم.
 .6يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العط���اءات في وحدة التوريدات /نابلس في
موعد أقصاه الس���اعة  10:00صباحًا من يوم األربعاء الموافق  2018/11/7ويتم رفض
جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد ،وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان
والمكان بحضور من يرغب من المناقصين.
 .7على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي
مصدق بقيمة  20,000شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ .2019/2/6
 .8يخضع هذا العطاء لقرار مجلس ال���وزراء رقم /12/50/09م.و/س.ف) لعام  2008بتاريخ
 2008/4/7بشأن تعديل عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية.
 .9االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع في عيادة كفر الديك القديمة /س���لفيت يوم األحد
الموافق  2018/10/21في تمام الساعة  11صباحًا.
 .10لمزيد م���ن المعلومات عن المناقصة يرجى مراجعة وح���دة التوريدات على تلفاكس
رقم .092380060
 .11ولالستفسار مع دائرة الهندسة واإلنشاءات على تلفاكس  09�2381047وذلك خالل
ساعات الدوام الرسمي.
 .12تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
 .13لجنة األشغال غير ملزمة بأقل األسعار.
وزارة الصحة

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية
دعوة لتقديم عطاءات
المناقصة العامة رقمPENRA-GSD/MOFP//2018/195 :
موضوع المناقصة :توريد وحدات إنارة لصالح بلدة هندازة ـ بيت لحم
الجهة المشترية :سلطة الطاقة والموارد الطبيعية
جهة التمويل( :وزارة المالية والتخطيط)
 .1تدع���و مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب (س���لطة الطاقة
والموارد الطبيعية) المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رس���ميا والراغبين
بالمشاركة في تقديم العطاءات بالظرف المختوم.
 .2تقدم األسعار بالدوالر شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
 .3يمك���ن للجه���ات المعنية بالمناقصة الحص���ول على جميع وثائ���ق المناقصة أو
الحصول على مزيد م���ن المعلومات من خالل الموقع االلكترون���ي لمديرية اللوازم
العامة ( )www.gs.pmof.psأو من خالل مديرية اللوازم العامة /وزارة المالية خالل
أوقات الدوام الرسمي من الساعة  8:00صباحًا وحتى  2:00بعد الظهر.
 .4تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها  300شيقل لحس���اب وزارة المالية
في بنك فلس���طين على حس���اب رقم ( ،)219000/49ويتم ارفاق وصل الدفع (فيشة
اإليداع) مع العطاء المقدم.
 .5يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات ف���ي مديرية اللوازم العامة في
موعد أقصاه الساعة  10:00من يوم الثالثاء الموافق  2018/11/13ويتم رفض جميع
العط���اءات التي ترد بعد الموعد المحدد ،وس���يتم فتح العط���اءات 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 شيك بنكي
مصدق بقيمة  4000دوالر على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ .2019/5/11
 .7أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.
 .8تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
مديرية اللوازم العامة
وزارة المالية
عمارة الباشا ،الطابق الثالث ،البالوع
رام الله (الضفة الغربية)
هاتف ،02-2987112 :فاكس02-2987056 :
رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية
دعوة للمشاركة في اتفاقية اطار من خالل المناقصة العامة
المناقصة العامة رقم MOFP-FWC/MOFP/2019/7
الموضوع :شراء وتوريد قرطاسية ولوازم مكتبية
الجهة المشترية :وزارات ومؤسسات دولة فلسطين
 .1تدع���و مديري���ة الل���وازم العامة ف���ي وزارة المالي���ة والتخطي���ط المناقصين أصحاب
االختصاص والمس���جلين رسميا والراغبين بالمش���اركة في تقديم العطاءات بالظرف
المختوم.
 .2تقدم األس���عار ب�(الش���يكل) ش���املة لكافة أنواع الضرائب بما فيه���ا ضريبة القيمة
المضافة.
 .3يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول
عل���ى مزيد من المعلومات م���ن خالل الموق���ع االلكتروني لمديرية الل���وازم العامة
( )www.gs.pmof.psأو من خالل مديرية الل���وازم العامة /وزارة المالية والتخطيط
خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة  8:00صباحًا وحتى  2:00بعد الظهر.
 .4تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها  500ش���يكل لحس���اب وزارة المالية
والتخطيط في بنك فلس���طين على حساب رقم ( ،)219000/49ويتم ارفاق وصل الدفع
(فيشة اإليداع) مع العطاء المقدم.
 .5يجب أن يتم تس���ليم العطاء ف���ي صندوق العطاءات في مديري���ة اللوازم العامة في
موعد أقصاه الس���اعة  11:00من يوم الثالثاء الموافق  2018/10/30ويتم رفض جميع
العط���اءات التي ترد بع���د الموعد المحدد ،وس���يتم فتح العطاءات ف���ي نفس الزمان
والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو من خالل خدمة البث المباش���ر على الموقع
اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة.
 .6على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي
مصدق بقيمة  5000شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2019/4/27
 .7أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.
 .8تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
رئيس لجنة العطاءات المركزية

