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أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

االربعاء 2018/4/11

الحمد الله يزور "التربية" ويشيد بإنجازاتها
رام الل���ه " -األيام" :زار رئيس الوزراء د .رامي الحمد الله ،امس،
وزارة التربية والتعليم العالي الس���اعة السابعة صباحًا ،والتقى
الوزير د .صبري صيدم ،إذ اطلع على خطط الوزارة واحتياجاتها،
حي���ث جاءت ه���ذه الزي���ارة تقديرًا لجه���ود األس���رة التربوية
ولتهنئتها بيوم المعلم العالمي.
وأش���اد الحم���د الل���ه باإلنج���ازات والنهضة التي ش���هدتها
ال���وزارة ،مؤكدا أهمي���ة التعليم في ترس���يخ الهوية الوطنية
الفلسطينية ،ومواجهة مخططات االحتالل المستمرة بحق أبناء
شعبنا ومقدساتنا والتي كان آخرها إصدار قرار عسكري باألمس
يقضي بإزالة مدرسة عرب الكعابنة في األغوار.
وش���دد رئي���س الحكومة عل���ى دور الوزارة ف���ي تعزيز صورة
مش���رفة للتعلي���م الفلس���طيني ل���دى دول العال���م ،من خالل
إنجازاتها التطويرية والمش���اركة في المس���ابقات والمعارض
والنشاطات المختلفة وتحقيق النجاحات والتميز فيها.

وأكد الحمد الل���ه على أولوية التعليم وإص���رار الحكومة على
مواجه���ة الحملة الممنهجة والشرس���ة لالحت�ل�ال ضد التعليم
خاصة في القدس والخان األحمر وجميع أرجاء الوطن وتصديها
المس���تمر لحملة التحريض الممنهجة التي تقودها إس���رائيل
ضد التعليم والمناهج الفلس���طينية والمؤسس���ات التعليمية
قاطبة بما فيها مؤسسات التعليم العالي.
بدوره ،أعرب صيدم عن ش���كره باسم األسرة التربوية لرئيس
الوزراء على دعمه والحكومة وإسنادهم الدائم للتعليم ال سيما
في ظل الحرب التي يش���نها االحتالل على التعليم ،مؤكدًا على
اس���تمرار مس���يرة التطوير التي أقرتها الحكومة التي أدت إلى
إفراز عدة خطوت كان من أبرزها دعم التعليم المهني والتقني،
ورقمن���ة التعليم وإتمام القوانين الناظم���ة وتوفير احتياجات
الوزارة من أبنية ومعلمين وتجهيزات مختلفة إضافة إلى تطوير
المناهج ونظام الثانوية العامة "اإلنجاز" وغيرها.

اختتام مشروع تطوير األسواق الفلسطينية
رام الله " -وفا" :اختتمت وزارة االقتصاد الوطني ،ووزارة
التنمية الدولية البريطاني���ة ( ،)DFIDواالتحاد األوروبي،
أمس ،برنامج تطوير الس���وق الفلس���طينية الذي استمر
لمدة خمس سنوات.
وأك���دت وزيرة االقتصاد الوطني عبير عودة ،أن التعاون
مع البرنامج يأتي ألهميته في دعم رؤية الوزارة الهادفة
إلى تحس���ين بيئة االس���تثمار وزيادة الصادرات وتطوير
ودعم مؤسسات القطاع الخاص وزيادة قدرتها التنافسية
وتطوي���ر الش���ركات المحلية المس���تفيدة ف���ي عدد من
القطاعات واألنشطة في عدد من القطاعات واالنشطة مثل
الصناعة ،والتجارة ،وتكنولوجيا المعلومات ،والس���ياحة،
والزراعة ،والطاقة.
وأشار إلى مس���اهمة البرنامج في العديد من التدخالت

التي تتكامل مع جهود الوزارة والتي كان أهمها تحسين
البيئة االس���تثمارية ،وأنش���طة الب���دء باألعمال من خالل
اإلصالحات التي انعكست في ترتيب فلسطين في تقرير
البنك الدولي لممارسة بدء األعمال ،إضافة إلى دعم إعادة
هيكلة مؤسسات تخصصية ودعم إعداد قوانين وأنظمة
بما يخدم تحس���ين تنافسية فلس���طين وتطوير القطاع
الخاص.
وأش���ارت إلى إطالق ومأسس���ة برنامج ال���كادر التجاري
بهدف تحس���ين الص���ورة النمطية عن فلس���طين وزيادة
الصادرات واستقطاب استثمارات والتواصل مع مجتمعات
االغتراب والش���تات المحتملة لالس���تثمار في العديد من
األس���واق المس���تهدفة ،مؤكدة االس���تمرار في توس���يع
االسواق المستهدفة والبناء على التجربة الحالية.

ديوان الرقابة ُيناقش مشروع
توأمة مع جهاز أوروبي نظير
رام الل���ه " -األيام" :ناقش رئيس ديوان الرقاب���ة المالية واإلدارية إياد ّ
تيم،
بمقر الديوان في رام الله ،أمس ،مع الخبير في االتحاد األوروبي جوران س���تين،
اج���راء عملية تقييم واعداد وثيقة مش���روع توأمة مع أح���د األجهزة الرقابية
األوروبية النظيرة ،بدعم من االتحاد األوروبي يبدأ عام .2019
وأكد ّ
تيم أن الديوان يس���عى في عمله لتحس���ين الخدمات المقدمة لصالح
المواطن انس���جامًا مع استراتيجيته  2021-2017المعنونة بـ"احداث الفارق في
حياة المواطن".
وأض���اف أن الديوان حريص عل���ى تحقيق أفضل الممارس���ات المطبقة في
األجهزة الرقابية حول العالم ،مشيرًا إلى أن الديوان لديه تصور واضح حول ما
يحتاج له في المرحلة المقبلة بهدف تطوير عمله.
ُيشار إلى أن هذا المشروع يهدف
لتعزيز ق���درات الديوان في مختلف
المجاالت ليصبح مؤسس���ة مستقلة
وفعالة تعمل وفقًا لمعايير المنظمة
الدولي���ة لألجه���زة العلي���ا للرقابة
المالية والمحاس���بة (االنتوس���اي)،
وس���بق لالتح���اد األوروب���ي أن دعم
ديوان الرقابة في مشروعين منذ عام
 2011لغاي���ة ع���ام  2017حول تنمية
القدرات المؤسسية والمهنية.
حض���ر اللقاء كل م���ن نائب رئيس
الدي���وان أمل ف���رج ،ورئي���س فريق
مش���روع التوأمة – مدير عام ديوان
الرقاب���ة جفال جفال ،وأعضاء الفريق
 مدي���ر ع���ام الرقاب���ة عل���ى البنيةالتحتي���ة عصمت أبو ربي���ع ،ومدير
عام الرقابة على الحكم واألمن سامر
أبو ق���رع ،ومدير ع���ام اإلدارة العامة
لتكنولوجيا المعلومات عالء اغريب.

"األشغال العامة" تباشر العمل
بإنشاء طريق شقبا قبيا بدرس
رام الله " -األيام" :قال وزير األش���غال العامة واالسكان
د .مفيد الحساينة ،أمس ،إن الوزارة باشرت العمل بإعادة
انش���اء طريق ش���قبا قبيا ب���درس غرب رام الل���ه ،بتكلفة
اجمالية وصلت الى  3.660.000شيكل بتمويل ذاتي من
الحكومة الفلسطينية.
وأش���ار المهندس احم���د برقاوي ،إلى أن الش���ارع يبلغ
طول���ه 4000م ،وع���رض 6م لطبقة االس���فلت و8م لطبقة
البيس���كورس ،والعمل به سيبدأ من المفترق المؤدي إلى

دولة فلسطين
وزارة الصحــة

إعالن عن قطع التيار الكهربائي

 .1األربعاء :2018/10/10

خربثا بني حارث ،دير قديس ،نعلين ،المدية ،قبيا ،بدرس.
 .2الخميس :2018/10/11

جزء من خربثا بني حارث (مزرعة النور والمجاورين) ،دير عمار ،مخيم دير
عمار ،جمالة ،بيتللو ،راس كركر ،الجانية.

تعتذر الشركة عن هذا اإلجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة على شبكات
الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

ديوان الموظفين العام

دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم العالي

إعالن عن موعد امتحان الكتروني

دعوة لتقديم عطاءات

اعالن طرح عطاء
صادر عن مجلس بلدية بيت لحم
يعلن مجلس بلدية بيت لحم عن طرح عطاء تصميم بناء مواقف في ارض موقف الريف الشرقي
رقم العطاء 2018 / 39 :

التاريح 2018/10 /09 :

رقم العطاء MEHE/JFA/2018/225 :
رقم العطاء حسب الخطة MEHE/JFA/9.312233/2018 :
موضوع العطاء :شراء وتوريد ادوات واجهزة مهنية متخصصة /قسم التغذية لصالح كلية
فلسطين التقنية في دير البلح.

يمكن للراغبين باالشتراك في هذا العطاء استالم نسخة من الوثائق ابتداء من تاريخ
نشر االعالن ما بين الساعة التاسعة صباحًا والثانية عشر بعد الظهر.
تعاد العطاءات لمقر مجلس البلدية حتى موعد اقصاه الساعة الثانية عشر من بعد
ظهر يوم الثالثاء الموافق .2018/11/13

المحامي انطون سلمان
رئيس بلدية بيت لحم

د .صبري صيدم

تفتح المظاريف المختومة الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثالثاء الموافق
 2018/10/30في مقر مجلس بلدية بيت لحم.

تعلن وزارة الصحة الفلسطينية وبالتنسيق مع نقابة التمريض والقبالة عن
بدء التسجيل المتحان مزاولة المهنة لحملة دبلوم التمريض ،فعلى الراغبين
بالتسجيل للتقدم لالمتحان ،التوجه إلى مديريات الصحة كل في محافظته
مصطحبين معهم األوراق الثبوتية التالية-:
-1صورة مصدقة عن شهادة الدراسية الثانوية.
-2صورة مصدقة عن شهادة الكلية وكشف العالمات.
 -3صورة مصدقة عن “االمتحان الشامل”.
-4صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.
-5شهادة عدم ممانعة من نقابة التمريض والقبالة .
-6صورة شخصية عدد “.”2
 -7وصل دفع بمبلغ ثمانين “ ”80شيكل لحساب وزارة الصحة ،تدفع
في مديريات الصحة.
* يبدأ التسجيل اعتبارًا من تاريخه ولغاية .2018/10/31
مالحظة :سيتم االعالن الحقا عن موعد ومكان انعقاد االمتحان
وزارة الصحة الفلسطينية/نابلس

موحد لوظيفة (مهندس مدني)

 .1تلق���ت وزارة التربية والتعليم العالي منحة مالية بقيم���ة  35مليون دوالر من أربع
دول مانحة وهي ألمانيا وفنلندا وايرلندا والنرويج وبلجيكيا فيما يس���مى بشركاء
التمويل المش���ترك في إط���ار تمويل تنفيذ بنود الخطة االس���تراتيجية لتطوير
التعلي���م .وعليه تنوي وزارة التربية والتعلي���م العالي تخصيص جزء من عائدات
ه���ذه المنحة ش���راء وتوريد ادوات واجه���زة مهنية متخصصة /قس���م التغذية
لصالح كلية فلس���طين التقنية في دير البلح بموجب العقد وضمن المناقصة رقم
MEHE/JFA/2018/225:وس���وف يتم تطبيق قيمة المنحة المقدمة من شركات
التمويل حصريا لتمويل النفقات وصافي ضريبة القيمة المضافة ( . )VAT
 .2لالستفس���ار يمكن االتصال ب���وزارة التربي���ة والتعليم العالي  /دائ���رة العطاءات
والمشتريات – رام الله على هاتف رقم .02-2983242
 .3تقدم االسعار بالدوالر وهي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .
 .4يوج���د مجموعة كاملة من وثائق المناقصة باللغة االنجليزية ويمكن ش���راؤها من
قب���ل مقدمي العط���اءات المعنين من وزارة التربية والتعلي���م العالي في رام الله
– ش���ارع المعاهد-دوار المغتربين برسوم غير مس���تردة وقيمتها ( 100شيكل)
للنسخة الواحدة.
 .5تدفع رس���وم كراسة المناقصة لحساب ايرادات وزارة المالية -وزارة التربية والتعليم
العالي في بنك فلس���طين على حس���اب رقم ( ،)219000/13يجب أن يتم تسليم
العط���اءات ف���ي وزارة التربية والتعلي���م العالي في رام الله –ش���ارع المعاهد-دوار
المغتربين – المبنى الرئيسي –الطابق الثاني –دائرة العطاءات والمشتريات – غرفة
رق���م( .)223ويجب أن ترفق جميع العط���اءات بكفالة دخول للعطاء والبالغ  % 5من
قيمة العرض المقدم وسارية المفعول لغاية  180يوم من تاريخ آخر موعد لتقديم
عروض األسعار  ،وسيتم رفض العروض المتأخرة عن الموعد المحدد.
 .6يكون آخر موعد لتقديم عروض األس���عار هو يوم (الخميس) بتاريخ 2018/11/08م
ً
وذلك حتى الس���اعة  2.00ظهرا وتوضع عروض األسعار مسجال عليها رقم العطاء
ف���ي مغلف مغلق وموضوعه في صندوق العطاءات حس���ب العنوان أعاله ،بعد ان
يتم ختم المغلف من قبل قسم العطاءات.
 .7اجور النشر واالعالن على من يرسو عليه العطاء ولمرة واحدة فقط ،والشركة المحال
عليها العطاء يجب عليها دفع رس���وم االعالن قبل تقديم كفالة حس���ن التنفيذ
لقسم الصندوق.
 .8بامكانك���م االطالع على وثائ���ق العطاء من خالل الموقع االلكترون���ي للبوابة الوطنية
الموحدة للمشتريات العامة من خالل الموقع االلكتروني www.shiraa.gov.ps :

مالحظات:
 .1رسوم جميع االعالنات في الصحف تدفع من قبل من يرسو عليه العطاء.
 .2كافة االسعار بالدينار االردني.
 .3يتم الحصول على وثائق العطاء من الدائرة المالية في بلدية بيت لحم.
 .4البلدية غير مقيدة بقبول اقل االسعار وبدون ابداء االسباب.
 .5تستطيع البلدية زيادة او انقاص الكمية حسب ما تراه مناسبًا .
 .6سيتم رفض أي من اعمال في حال عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة
الهندسية المطلوبة.
 .7االسعار شاملة لجميع انواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
 .8يشترط على من يحال عليه العطاء اصدار شهادة براءة ذمة من دائرة
ضريبة القيمة المضافة وشهادة خصم المصدر سارية المفعول.
 .9على المتقدم للعطاء ابراز شهادة وتسجيل المكتب االستشاري
الهندسي.
 .10يجب ارفاق شيك بنكي او كفالة بنكية مصدق/ة بقيمة مبلغ مقطوع
عبارة عن ( )2000شيكل تكون سارية لغاية  90يومًا من تاريخ فتح العطاء
ولن ينظر في أي عرض ما لم يكن مرفق بالتامين ولن تقبل الشيكات
الشخصية.
 .11سوف يكون موعد االجتماع التحضيري وزيارة الموقع التحضيرية في
تمام الساعة التاسعة صباحا ً من يوم الثالثاء الموافق .2018/10/30

إعـــــالن
التسجيل المتحان مزاولة المهنة لحملة دبلوم التمريض
المحافظات الشمالية

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة
عصرًا في األيام والتواريخ التالية عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

دولة فلسطين
دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
بلدية بيت لحم

بلعين في بلدة قبيا باتجاه بلدة شقبا.
م���ن جهته ،ق���ال المهندس تامر س���عادة ،إن العمل
بالمش���روع سيش���تمل على عمليات حفريات وردميات
لزوم االس���تبدال والتوس���عة واعمال االسفلت والباطون
والعبارات والجدران االس���تنادية وأثاث الطريق ،مشيرًا
الى أن العمل سيش���تمل أيضًا على إنش���اء مدخل دير
نظام الرئيسي من الجهة الشمالية بطول 150م وبعرض
6م لطبقة االسفلت.

تعلن وزارة االشغال العامة واالسكان وسلطة المياه الفلسطينية وبالتنسيق مع ديوان
الموظفي���ن العام عن موعد امتح���ان الكتروني للمتقدمين لش���غل وظيفة (مهندس
مدني)،مكان العمل(:مقر الرئيسي/رام الله) الخاص باالعالن رقم(.)2018/42
وذلك حس���ب المواعيد والكشفوف المش���ار إليها أدناه ( :األسماء منشورة على البوابة
االلكترونية لديوان الموظفين العام)

يوم االربعاء  ،2018/10/17مواعيد االمتحانات االلكترونية لوظيفة مهندس مدني:
 .1مهندس/ة مدني/ة ،يبدأ باس���م احمد غازي عبد القادر ش���يخ وينتهي باسم
اس���ماعيل محمد اسعد حسونة حسب الكش���ف رقم ( ،)1في الساعة التاسعة
صباحا ،في ديوان الموظفين العام/طابق/-1ام الشرايط-رام الله.
 .2مهندس/ة مدني/ة ،يبدأ باس���م اس���يل عبدالله فهمي دراوشة وينتهي باسم
حاتم زياد جميل العيده حسب الكشف رقم ( ،)2في الساعة التاسعة صباحا ،
في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات/شارع المبعدين/البالوع-البيرة.
 .3مهندس/ة مدني/ة ،يبدأ باسم حازم عوض عبد قيسي وينتهي باسم ريم جمال
احمد ابوحجلة حسب الكشف رقم ( ،)3في الساعة العاشرة والنصف صباحا  ،في
ديوان الموظفين العام/طابق/-1ام الشرايط-رام الله.
 .4مهندس/ة مدني/ة ،يبدأ باس���م ريم س���هراب محمود صوالحة وينتهي باس���م
عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن ش���اهين حس���ب الكش���ف رقم ( ،)4في الساعة
العاش���رة والنصف صباحا  ،في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات/ش���ارع
المبعدين/البالوع-البيرة.
 .5مهندس/ة مدني/ة ،يبدأ باسم عبدالرحمن ابراهيم ناصر السدة اوينتهي باسم
فراس عمر محمد تله حس���ب الكش���ف رقم ( ،)5في الساعة الثانية عشر ظهرا ،
في ديوان الموظفين العام/طابق/-1ام الشرايط-رام الله.
 .6مهندس/ة مدني/ة ،يبدأ باسم فراس عوني ابراهيم الفقيه اوينتهي باسم هبه
فوزي عبد الحميد كيالني حسب الكشف رقم ( ،)6في الساعة الثانية عشر ظهرا
 ،في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات/شارع المبعدين/البالوع-البيرة.
 .7مهندس/ة مدني/ة ،يبدأ باس���م محمد كامل خليل ابوعرام وينتهي باسم ميساء
يوسف محمد محرم حسب الكشف رقم ( ،)7في الساعة الواحدة والنصف ظهرا،
في ديوان الموظفين العام/طابق/-1ام الشرايط-رام الله.
 .8مهندس/ة مدني/ة ،يبدأ باس���م ميمون منور يونس صالح وينتهي باسم يوسف
محمود محمد اطبيش���ه حس���ب الكشف رقم ( ،)8في الس���اعة الواحدة والنصف
ظهرا  ،في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات/شارع المبعدين/البالوع-البيرة.
لمعرفة أس���ماء المقبولين لخوض االمتحان االلكتروني يرجى زيارة البوابة االلكترونية
لديوان الموظفين العام )www.gpc.pna.ps( :او من خالل اس���تخدام تطبيق الهاتف
المحمول “وظيفتي”

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
بلدية اليامون

تعلن بلدية اليامون بتمويل من _المصرف العربي للتنمية االقتصادية في افريقيا
– البنك االسالمي للتنمية ،عن طرح عطاءاعادة تأهيل وتعبيد طرق داخلية في
اليامون  /جنين رقم IDB-MLG-023/2018وذلك وفقًا للمخططات والمواصفات
وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة و الخاصة بالمشروع ،فعلى الراغبين في
التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
ً
يجب على المقاول أن يكون مسجال لدى إتحاد المقاولين ومصنفًالدى
.1
لجنة التصنيف الوطنية في مجال الطرق واالبنية بحيث ال يقل عن
درجة تصنيف رابعة .
ً
يجب على المقاول أن يكون مسجال «رسميًا» في دوائر الضريبة.
.2
يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة بقيمة  6000دوالر
.3
وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120يوم.
األسعار_غير شاملة_ لجميع الضرائب وعلى المقاول احضار فاتورة
.4
ضريبية صفرية.
كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على
.5
نسخة من العطاء من مقر بلدية اليامون مقابل مبلغ غير مسترد وقدره
 100دوالر
أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة  11صباحا من يوم االثنين
.6
الموافق  2018/11/12في مقر بلدية اليامون مع العلم أنه لن يقبل أي
عطاءات بعد هذا الموعد.
االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم االثنين الموافق 2018/10/22
.7
الساعه  10صباحا
فتح المظاريف يوم االثنين الموافق  2018/11/12الساعة  11صباحا
.8
في مقر بلدية اليامون.
رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
.9
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل
.10
ساعات الدوام الرسمي.
رئيس بلدية اليامون
نايف خمايسة

ديوان الموظفين العام

وزير التربية والتعليم العالي

دولة فلسطين
سلطة المياه الفلسطينيه
مناقصة عامة محلية

البنك االسالمي للتنمية

المصرف العربي للتنمية
االقتصادية في افريقيا

)With the technical cooperation of the Union of Agricultural Work Committees (UAWC

PWA/MoFP/2018-14
صيان���ة ع���دادات الكترونيه لس���لطة المي���اه تدعو س���لطة المياه
الفلس���طينية المناقصين أصحاب اإلختصاص والمس���جلين رس���ميًا والراغبين في
المشاركة في العطاء تقديم العطاءات بالظرف المختوم.
 .1تقدم األسعار ب����الش���يكل شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة
المضافة.
 .2يمك���ن للجهات المعنية بالمناقص���ة الحصول على جميع وثائ���ق المناقصة أو
الحصول على مزيد من المعلومات من خالل س���لطة المياه الفلس���طينية -وحدة
العط���اءات على تلفون 02- 2987336و فاكس  02-2987336خالل أوقات الدوام
الرسمي من الس���اعة  8:00صباحا وحتى  2:00بعد الظهر ابتداء من يوم االربعاء
الموافق 2018/10/10
 .3تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها  100شيكل إليرادات وزارة المالية
– س���لطة المياه الفلسطينية في بنك فلسطين على حساب رقم (،)219000/79
ويتم ارفاق وصل الدفع عند استالم وثائق العطاء .
 .4يج���ب أن يرف���ق كل عطاء بكفالة دخ���ول المناقصة بقيمة  3000ش���يكل أو ما
يعادلها لصالح س���لطة المياه الفلس���طينية و يجب أن تك���ون العروض صالحة
لم���دة  90يوم من التاريخ النهائي لتس���ليم العروض و الكف���االت صالحة لمدة
 30يوم بع���د انتهاء صالحية العروض ( 120يوم م���ن الموعد النهائي لتقديم
العروض).
 .5يتم تس���ليم العطاء في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه اس���م العطاء ورقمه
في سلطة المياه الفلس���طينيه -وحدة العطاءات ( الطابق السادس) – في البيرة
– المصايف -مقابل برج فلس���طين موعد أقصاه الس���اعة  12:00ظهرا من يوم
االح���د الموافق  2018/10/28ويتم رفض جمي���ع العطاءات التي ترد بعد الموعد
المحدد ،وس���يتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من
المناقصين .
 .7عنوان تسليم العروض
مبنى سلطة المياه الفلسطينيه /الطابق السادس /وحدة العطاءات
رام الله /المصايف -ش�ارع كمال ناصر – مقابل برج فلسطين
تلفون ,,, 022987665 :فاكس022987336 :
مالحظة :رسوم االعالن على من ترسو عليه المناقصة
م.مازن غنيم
رئيس سلطة المياه

دعوة لتقديم طلبات للحصول على منح لدعم اإلستثمار الزراعي

Call for Applications for Investment Support

برنامج تطوير األعمال الزراعيّة التجاريّة متعدّد المانحين )(MAP

)The Multi-donor Agribusiness Programme (MAP

األوروبي وسويسرا وإسبانيا
بتمويل من الدّنمارك وهولندا واالت ّحاد
ّ
يرس منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ( ،)FAOوبالتعاون مع وزارة الزراعة ،اإلعالن عن البدء بقبول الطلبات من الجمعيات التعاونية ،ومجموعات المز ن
ارعي و /أو
المسجلي كجمعيات خيية ،1ر
والرسكات الربحية وغي الربحية ،وأصحاب األعمال التجارية الفردية ،والمز ن
ن
ارعي األفراد لإلستفادة من منح برنامج تطوير االعمال
النساء
المانحي ( )MAPلدعم اإلستثمارات الت تقع ضمن واحدة أو ر
ن
أكي من المجاالت التالية:
الزراعية التجارية متعدد
ي
.1
.2
.3

ن
وتلت إحتياجات األسواق وتطبق ممارسات زراعية جيدة وتستجيب لتحديات التغيات المناخية؛
اع متنوعة
تبت وتطبيق أنظمة إنتاج زر ي
تعزيز ي
ي
تعزيز اإلنتاج المحل للمدخالت الزراعية ن
الضورية؛
ي
ارعي ويشمل ذلك عل سبيل المثال ال الحض ر
المنتجي األخرى لتقديم خدمات للمز ن
ن
الجماع لمدخالت اإلنتاج،
الرساء
تعزيز قدرات الجمعيات الزراعية ومنظمات
ي
وتسويق المنتجات ،وخدمات الميكنة الزراعية ،ونقل المعرفة والتقنيات الزراعية ،والحصول عل خدمات التمويل والزراعات التعاقدية؛

 .4تطوير خدمات ومرافق ما بعد الحصاد للمنتجات الزراعية كمعامالت ما بعد الحصاد المتنوعة (فرز وغسيل وتجفيف) ،والتعبئة والتغليف ،وخدمات النقل ،وتحويل
المنتجات الزراعية إلضافة قيمة تسويقية .يشمل ذلك عل سبيل المثال الحصول عل معدات وماكنات لمعامالت ما بعد الحصاد وتصنيع المنتجات الزراعية
والتخزين والنقل الميد.
ن
ر
ر
التال:
ون
ي
قبل اعداد الطلبات ،يرج اإلطالع عل الرسوط الخاصة للتقدم (شوط األهلية للتقدم) من خالل زيارة الرابط اإللكي ي
ت
ت
 ، https://www.ungm.org/Public/Notice/78249والذذ يذحذتذو ايىلذا عذل الذمذعذلذومذات الذتذفذصذيذلذيذة ذات العالعةقعوع ععو جعاعطّل العطعلعي الع عالعلع عاعات
ت
ن
ت
ون.Procurement-Unit-WBGS@fao.org :
الخاصو بإعداد تقديم الطلباتع كما يمكن التواصل مع الفاو من خالل الييد اإللكي ي
رر
ر
والر ر
الفردية ر
ر
يصل سقف دعم االستثمارات [المساهمة من برنامج ( ])MAPالموجهة إل المز ن
أمريك كحد أقىص ،بينما يصل
بحية إل  50 000دوالر
والرسكات
ارعي األفراد،
ي
رر
الجمعيات ر
ر
الزر ر
ر
والرسكات غي ر
ن
اعية ،ومجموعات المز ن
ر
ية،
خي
كجمعيات
المسجلي
ارعي و /أو النساء
أمريك
دوالر
100
000
إل
بحية
الر
الموجهة إل
سقف دعم االستثمارات
ي
كحد أقىص.
ر
ر
أولوية ر
ن
يشجع الينامج النساء والشابات والشباب عل تقديم رطلبات لإلستفادة من هذا الينامج.
لتمكي المرأة وفئة الشباب ،وعليه
خاصة
يعط برنامج ()MAP
ي
عل جميع ر
ن
الر ن
المؤهلي والذين تنطبق عليهم المعايي أعاله إرسال طلباتهم قبل الساعو الطاحدة من بالد ظهر يطم الخايس الاطافق ][10/01/2019
اغبي
ر
ر
ر
التواصل مع مكتب منظمة األغذية ر
والزراعة لألمم المتحدة ()FAO
للحصول عل إرشادات حول اليات تعبئة الطلبات ،أو لطلب رأية معلومات أو استفسارات أخرى ،يرج
ر
ن
ن
اع
من خالل الييد اإللكي ي
ون  MAP-info@fao.orgأو مع وزارة الزراعة من خالل مديريات الزراعة التابعة للمحافظات العاملي بها ،أو التواصل مع اتحاد لجان العمل الز ي
من خالل:
اع ن يف الىلفة الغربية:
مكتب اتحاد لجان العمل الزر ي
هاتف رقم02 - 222 7447 :

ن
اع يف قطاع غزة:
مكتب اتحاد لجان العمل الزر ي
هاتف رقم08 – 287 9959 :

ن
تتقاض الفاو أية رسوم عن عملية التقديم او اي خدمات اخرى ذات عالقة (الحصول على نماذج الطلبات ،أو تقديم الطلبات ،أو الحصول على الدعم الفني والمساعدة في تعبئة
مالحظة :ال
الطلبات).

1

مجموعات من المزارعين أو النساء المسجلين كجمعيات لتنفيذ األعمال الزراعية التجارية لدى وزارة الداخلية.

 - Funded by Denmark, the Netherlands, EU, Switzerland and SpainThe Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in cooperation with the Ministry of Agriculture (MoA), is now accepting
applications from cooperatives, groups of farmers or women registered as associations 1, profit and non-profit companies, individual businesses and farmers in support of investments falling within one or more of the following priority areas:
Enhancing the adoption of market-oriented crop diversification, good agricultural practices and climate-smart agriculture responding to
market demand.

I.

Promoting local production of essential agricultural inputs.

II.

III. Strengthening the capacities of cooperatives and producer organizations in the provision of on-farm services, such as collective input
purchase and marketing of produce, mechanization services, knowledge &technology transfer, access to finance and contract farming.
IV. Developing post-harvest capacities and services, including more efficient handling, packing, storage, logistics and transformation for
value addition, e.g. post-harvest and food processing equipment, cold storage and transport facilities.
For detailed eligibility criteria for applicants and to retrieve the application form and the Guidelines for Preparation and Submission of Applications, please visit https://www.ungm.org/Public/Notice/78249 or contact FAO at: Procurement-Unit-WBGS@fao.org.
Support to investments can amount up to USD 50 000 for farmers, individual businesses and profit companies; and a maximum of
USD 100 000 for cooperatives, groups of farmers or women registered as associations and non-profit companies.
MAP gives special priority for gender and youth empowerment. Women-led agribusiness and youth are particularly encouraged to apply.
All eligible applicants are invited to submit their applications before 1.00 PM on Thursday 10 January 2019.
For specific guidance and requests for information, please contact FAO at MAP-info@fao.org, MoA at your nearest Governorate Agricultural
Department or UAWC at the following contact details:
UAWC Gaza Strip:
Tel: 08 – 287 9959

UAWC West Bank:
Tel: 02 - 222 7447

)N.B.:FAO does not charge a fee at any stage (application, application form, technical support and advice

This refers to groups of farmers or women officially registered as associations at the Ministry of Interior to conduct agribusiness

1

