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دولة فلسطين

وزارة المالية

مديرية اللوازم العامة

الدعوة إلى مناقصة اتفاقية اطار

مرحلة الشراء الرئيسية

الجهة المشترية: وزارة المالية لصالح مؤسسات ووزارات دولة فلسطين

اسم المناقصة: شراء وتوريد أختام مركزي

MOF-FWA/MOF/2022/14 :رقم المناقصة
تود وزارات ومؤسس���ات دولة فلس���طين اس���تخدام جزء من مخصصاتها ضمن . 1

الموازنة العامة لتس���ديد المبالغ المس���تحقة بموجب عقود شراء ستتم احالتها 
بموج���ب اتفاقيات االطار MOF-FWA/MOF/2022/14 التي س���يتم ابرامها من 

خالل مرحلة الشراء الرئيسية هذه.
 تق���وم اإلدارة العامة للوازم العامة بمرحلة الش���راء الرئيس���ية هذه بهدف ابرام . 2

)اتفاقيات اطار( مغلقة نيابة عن وزارات ومؤسس���ات دولة فلسطين، ولذلك تدعو 
المناقصين المؤهلين تقديم عطاءات بالظرف المختوم لتوريد أختام.

 س���تكون اتفاقيات االطار التي س���يتم ابرامها »متعددة المستخدمين« لصالح . 3
وزارات ومؤسسات دولة فلسطين.

 ستكون اتفاقيات االطار التي سيتم ابرامها )متعددة الموردين(.. 4
 س���تتم احالة عقود الش���راء على الموردين االطراف في اتفاقية االطار من خالل . 5

مرحلة الش���راء الثانوية كما هو محدد ف���ي االتفاقية، مع ان ابرام اتفاقية االطار ال 
يفرض اي التزام على الجهة المش���ترية او المش���ترين المشاركين لشراء اللوازم 
بموج���ب عقود الش���راء، وال تضم���ن اتفاقية االط���ار حصول اي م���ورد طرف في 

االتفاقية على عقد شراء بموجبها.
 س���يتم ابرام »اتفاقيات االطار« )لمدة 12 ش���هرًا( من تاريخ المباشرة المحدد في . 6

اتفاقية االطار.
 س���تتم المناقصة العامة من خ���الل  طلب عطاءات تنافس���ية وفقا لمقتضيات . 7

قانون الش���راء العام رقم 8 لس���نة 2014 والئحته التنفيذية، وهي مفتوحة لكل 
المناقصين ذوي األهلية.

 يمك���ن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول عل���ى معلومات إضافية من . 8
)االدارة العامة للوازم العامة(، وكذلك فحص وثائق المناقصة على العنوان المبين 
ادناه وذلك من الس���اعة 9-2 من أيام األحد إل���ى الخميس، او عبر البوابة الموحدة 

.www.shiraa.gov.ps للشراء العام
 يمك���ن للمناقصين المهتمين الحصول على وثائ���ق المناقصة من خالل البوابة . 9

الموحدة للش���راء الع���ام www.shiraa.gov.ps أو من خ���الل الموقع االلكتروني 
للوازم العامة www.gs.pmof.ps ودفع رسوم غير مستردة مقدارها 300 شيقل 
لحساب وزارة المالية في بنك فلسطين على حساب رقم 219000/49، ويتم ارفاق 

وصل الدفع )فيشة اإليداع( مع العطاء المقدم.
 يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين اسفل الدعوة قبل 12:30 ظهرا من . 10

ي���وم الثالثاء 2021/11/30، والعط���اءات االلكترونية )»غي���ر مقبولة«(، ويجب ان 
تكون صالحية العطاءات س���ارية لمدة 150 يوما بعد التاريخ النهائي لتس���ليم 

العطاءات.
 يج���ب ان يرفق مع العطاء كفالة دخول المناقصة بمبلغ 10000 ش���يقل وتكون . 11

سارية المفعول لغاية 2022/5/28.
 العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين سيتم استبعادها، وسيتم . 12

فت���ح العاءات بحضور ممثل���ي المناقصين الذين يرغبون ف���ي ذلك في العنوان 
المبين ادناه في يوم الثالثاء الموافق 2021/11/30.

 العنوان المذكور أعاله هو: اإلدارة العامة للوازم العامة، دائرة العطاءات المركزية، . 13
الطابق الس���ادس � قاعة االجتماع���ات، رام الله � الماصيون، مجمع الوزارات � مبنى 

القدس 
فلسطين

فاكس 2987056 تلفون 2987112/3 

  شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

  إعالن إعادة مناقصة رقم 37/ 2021
 الخاصة: شراء ماكينات عد وفحص نقود ورقية

 تعلن ش���ركة توزيع كهرب���اء محافظات غزة عن اعادة طرح العطاء أعاله حس���ب البيانات 
والمواعيد التالية:-

- موعد تس���ليم العطاءات ابتداء من صب���اح يوم الثالثاء المواف���ق  2021/11/02 وحتى 
الساع�ة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.

- موعد فتح المظاريف الفنية يوم  الثالثاء  الموافق  2021/11/02 الساعة 02:00 ظهرًا
- يمكن الحصول على مستندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة الرئيسي بغزة 
شارع جمال عبد الناصر » الثالثيني » اعتبارًا من يوم الثالثاء الم�واف�ق  2021/10/26  علم�ًا 

ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء 50 شيك�ل فقط ) غير مستردة ( .
- يرف���ق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا بقيمة 3 % من اجمالي قيمة العطاء, بموجب كف�ال�ة 

بنكي�ة أو شي�ك بنكي مص�دق أو نق�دًا. 
-  يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .
- أجرة اإلعالن )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .
- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء. 

- ثمن كراسة العطاء مجانًا لمن قام بشرائها مسبقًا.
 للتواصل مع دائرة المشتريات:

Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكتروني
موبايل رقم : 0599300112 

                                                                            شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

دولة فلسطين

وزارة األشغال العامة واإلسكان

إعــالن طـرح مناقصة 
اصالحات عامة / انش���اء مقطع م���ن الطريق الواصل بين المزرع���ة القبلية ومنتزه جبل 

) MPWH/MOF/2021/047( نعالن/ محافظة رام الله والبيرة مناقصة رقم

تود وزارة االش���غال العامة واالس���كان اس���تخدام جزء من مخصصاتها ضمن ]الموازنة 
التطويرية/ اصالح���ات عامة 2021[ الممول من وزارة المالية الفلس���طينية لتس���ديد 

المبالغ المستحقة بموجب عقد المناقصة المذكورة،  وعليه:
تدعو وزارة األشغال العامة واإلسكان المناقصين ذوي األهلية والمصنفين في ( 1

مجال الطرق لىتقديم عطاءاتهم بالظرف المختوم لدخول المناقصة المذكورة 
أعاله. 

س���تتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا ألحكام ( 2
قانون الشراء العام رقم 8 لسنة 2014 والئحته التنفيذية«، علما بان المؤهالت 

المطلوب توفرها لدى المناقص الفائز محددة في وثائق المناقصة.
يمكن للمناقصي���ن المهتمين تفحص وثائق المناقصة عب���ر البوابة الموحدة ( 3

للمش���تريات الع���ام www.shiraa.gov.ps ، كم���ا يمكنه���م الحص���ول على 
معلومات إضافية من العنوان المبين أدناه خالل أوقات الدوام الرسمي.

يمكن للمناقصين المهتمين ش���راء وثائق المناقصة من العنوان المبين أدناه ( 4
اعتبارا من يوم االربعاء الموافق 2021/10/27، وبعد دفع رس���وم غير مس���تردة 
مقدارها 100 ش���يكال للمناقصة يودع في بنك فلس���طين المحدود لحس���اب 

إيرادات وزارة المالية -األشغال على حساب رقم  3001/219000/8 في البنك.
زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: س���تنظم زيارة ميدانية للموقع يوم االربعاء ( 5

الموافق 2021/11/3، الس���اعة العاش���رة صباحا من مديرية اشغال واسكان رام 
الله، وسيتم عقد اجتماع تمهيدي الستقبال استفسارات المقاولين في نفس 
المكان بعد انتهاء الزيارة الميدانية، ويكون آخر موعد الستقبال االستفسارات 

يوم الخميس الموافق 2021/11/4م.
يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أدناه قبل الس���اعة الحادية عش���ر ( 6

صباحا من ي���وم االربع���اء 2021/11/10، علما بان العط���اءات االلكترونية »غير 
مقبول���ة، ويجب أن تكون صالحية العطاءات س���ارية لمدة90  يوما بعد التاريخ 

النهائي لتسليم العطاءات. 
يج���ب أن يرفق مع كل عطاء »كفالة دخول عطاء بقيمة )4000 ش���يكل( لصالح ( 7

وزارة األش���غال العامة واإلسكان، سارية المفعول لمدة 120 يوما تبدأ من تاريخ 
فتح العطاء، وفقا للنماذج والشروط الواردة في وثائق المناقصة.

 س���يتم اس���تبعاد العطاء الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين، وسيتم 8( 
فتح العط���اءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان 

المبين أدناه في تمام الساعة 11:00 صباحا من يوم االربعاء 2021/11/10.
العن���وان:  وحدة عط���اءات الوزارة- وزارة األش���غال العامة واإلس���كان – الطابق ( 9

الخامس
مجمع الوزارات- دوار محمود درويش- الماصيون- رام الله - فلسطين

    تلفون الوزارة:  7/ 2966006- 02  /  فاكس: 02-2987890 
 مالحظة: رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

وزارة األشغال العامة واإلسكا

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

إعــالن طـرح مناقصة 
اصالحات عامة / طريق بير الباشا / محافظة جنين ،

)MPWH/MOF/2021/ 048( مناقصة رقم

]الموازنة  ضمن  مخصصاتها  من  جزء  استخدام  واالسكان  العامة  االشغال  وزارة  تود 
لتسديد  الفلسطينية  المالية  وزارة  من  الممول   ]2021 عامة  اصالحات  التطويرية/ 

المبالغ المستحقة بموجب عقد المناقصة المذكورة،  وعليه:
تدعو وزارة األشغال العامة واإلسكان المناقصين ذوي األهلية والمصنفين في ( 1

مجال الطرق درجة رابعة فما فوق لىتقديم عطاءاتهم بالظرف المختوم لدخول 
المناقصة المذكورة أعاله. 

ستتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا ألحكام ( 2
قانون الشراء العام رقم 8 لسنة 2014 والئحته التنفيذية«، علما بان المؤهالت 

المطلوب توفرها لدى المناقص الفائز محددة في وثائق المناقصة.
الموحدة ( 3 البوابة  عبر  المناقصة  وثائق  تفحص  المهتمين  للمناقصين  يمكن 

على  الحصول  يمكنهم  كما   ، www.shiraa.gov.ps العام  للمشتريات 
معلومات إضافية من العنوان المبين أدناه خالل أوقات الدوام الرسمي.

يمكن للمناقصين المهتمين شراء وثائق المناقصة من العنوان المبين أدناه ( 4
غير مستردة  رسوم  دفع  وبعد   ،2021/10/27 الموافق  االربعاء  يوم  من  اعتبارا 
لحساب  المحدود  فلسطين  بنك  في  يودع  للمناقصة  شيكال   150 مقدارها 

إيرادات وزارة المالية -األشغال على حساب رقم  3001/219000/8 في البنك.
زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: ستنظم زيارة ميدانية للموقع يوم االربعاء ( 5

الموافق 2021/11/3، الساعة العاشرة صباحا من مديرية اشغال واسكان جنين، 
نفس  في  المقاولين  استفسارات  الستقبال  تمهيدي  اجتماع  عقد  وسيتم 
المكان بعد انتهاء الزيارة الميدانية، ويكون آخر موعد الستقبال االستفسارات 

يوم الخميس الموافق 2021/11/4م.
عشر ( 6 الحادية  الساعة  قبل  أدناه  المبين  العنوان  في  العطاءات  تسليم  يجب 

»غير  االلكترونية  العطاءات  بان  علما   ،2021/11/10 االربعاء  يوم  من  صباحا 
يوما بعد التاريخ  مقبولة، ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة90  

النهائي لتسليم العطاءات. 
يجب أن يرفق مع كل عطاء »كفالة دخول عطاء بقيمة )12000 شيكل( لصالح ( 7

وزارة األشغال العامة واإلسكان، سارية المفعول لمدة 120 يوما تبدأ من تاريخ 
فتح العطاء، وفقا للنماذج والشروط الواردة في وثائق المناقصة.

وسيتم 8(  المحددين،  والوقت  التاريخ  بعد  يصل  الذي  العطاء  استبعاد   سيتم 
فتح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان 

المبين أدناه في تمام الساعة 11:00 صباحا من يوم االربعاء 2021/11/10.
الطابق 9(   – واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  الوزارة-  عطاءات  وحدة  العنوان:    

الخامس
 مجمع الوزارات- دوار محمود درويش- الماصيون- رام الله - فلسطين

    تلفون الوزارة:  7/ 2966006- 02  /  فاكس: 02-2987890 
مالحظة: رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

وزارة األشغال العامة واإلسكان

دولة فلسطين

وزارة المالية

مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

دعوة لتقديم عطاءات
 الجهة المشترية: ]اللوازم العامة لصالح وزارات ومؤسسات دولة فلسطين[

]MOF-GSD/MOF/2022/8[ :رقم المناقصة 
تود ]وزارات ومؤسس���ات دولة فلس���طين[ اس���تخدام جزء م���ن مخصصاتها ضمن  . 1

]»الموازنة العامة« الممول من قبل وزارة المالية لتس���ديد المبالغ المستحقة  بموجب 
. ] MOF-GSD/MOF/2022/8 عقد  ]توريد الخبز الطازج للعام 2022  مناقصة رقم

تدعو ]اللوازم العامة[ المناقصين ذوي األهلية الى تقديم عطاءات بالظرف المختوم . 2
ل�توريد ]الخبز الطازج [.

س���تتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافس���ية ]أدخل »محلية« »[ وفقا . 3
لمقتضيات قانون الشراء العام رقم 8 لعام 2014 والئحته التنفيذية، وهي مفتوحة 

لكل المناقصين ذوي األهلية.
يمك���ن للمناقصي���ن المؤهلين والمهتمي���ن الحصول على معلوم���ات إضافية من . 4

]االدارة العام���ة للوازم العامة[ وكذلك فح���ص وثائق المناقصة على العنوان المبين 
أدناه وذلك من الس���اعة  ]9:00 صباحا [ إلى الساعة ]2:00 ظهرا[ من أيام األحد الى 

الخميس، أو عبر البوابة الموحدة للشراء العام.
ُيمك���ن للمناقصي���ن المهتمين الحصول عل���ى وثائق المناقصة من خ���الل البوابة . 5

الموحدة للش���راء العام )www.shiraa.gov.ps( او من خ���الل الموقع االلكتروني 
للوازام العامة ) www.gs.pmof.ps ( و دفع رس���وم غير مس���تردة مقدارها 300 
شيقل لحساب وزارة المالية في بنك فلسطين على حساب رقم )219000/49(، ويتم 

ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( مع العطاء المقدم.
 يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أسفل الدعوة قبل يوم الثالثاء الموافق . 6

2021/11/30 الساعة 11:00 صباحا ، والعطاءات اإللكترونية ]»غير مقبولة«[، ويجب 
أن تكون صالحية العطاءات س���ارية لمدة 150 يوما بعد التاريخ النهائي لتس���ليم 

العطاءات. 
يج���ب أن يكون يرفق مع العط���اء ]»كفالة دخول المناقص���ة بقيمة %3 من العطاء . 7

المقدم وتكون س���ارية المفع���ول لغاي���ة ]2022/5/28[ او اقرار ضمان للش���ركات 
المشاركة في مناقصات االدارة العامة للوزام لمدة 5 سنوات فاكثر. 

 العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين س���يتم اس���تبعادها، وسيتم . 8
فتح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين 

أدناه يوم الثالثاء الموافق 2021/11/30 في تمام الساعة 11:00 صباحا.
اجرة االعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.. 9

 العنوان المذكور أعاله هو:
وزارة المالية – االدارة العامة للوزام العامة 

دائرة العطاءات المركزية
المصيون / مجمع الوزارات / مبنى القدس / الطابق السادس – قاعة االجتماعات

تلفون 2987112/3.
فاكس  2987056

رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين

سلطة المياه الفلسطينية 

إعالن عن وظائف
تعلن سلطة املياه الفلسطينية وحدة إدارة املشاريع عن حاجتها للوظيفة املذكورة ادناه وذلك للعمل ضمن طاقم وحدة إدارة املشاريع 

وذلك حسب الشروط املبني ادناه:

VACANVY ANNONCEMENT
The Palestinian Water Authority (PWA) ــ Project Management Unit invites experienced & qualified Palestinian to 
apply for the following position in the Project Management Unit (PMU).

Institutional Development Expert
Project Background:
The Palestinian Liberation Organization (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority has received financing 
from the World Bank toward the cost of the Water Security Development - Gaza Central Desalination Program: 
Associated Works Project Phase I (AWP-Phase 1), and intends to apply part of the proceeds for consulting services to 
support capacity building and performance improvement of selected institutions. 
The overall objective of the capacity building component will be primarily to create adequate capacity to ensure 
operations and maintenance of the STLVs during project implementation and subsequently during the O&M of the 
integrated bulk water supply system supported by the project.  This component will also support the design of a 
National Service Provider Improvement Program (NSPIP) to improve service delivery in the West Bank and Gaza, 
and reduce the need for sector subsidies, as well as to prepare priority bulk water investments in the West Bank. 
The PWA is considering the recruitment of a qualified Institutional Development Expert who will contribute to the 
successful implementation of the project on institutional aspects.

Project Components
1. Component 1: Improved Supply of Bulk Water to the southern and middle governorates of Gaza 
2. Component 2: Capacity Building and Performance Improvement of Selected Institutions 

i. Sub-component 2.1: Establishment of a unit to operate bulk water supply in Gaza  
ii. Sub-component 2.2: Design of a National Service Provider Improvement Program 

iii. Sub-component 2.3: Priority investment planning for bulk water supply in the West Bank 
3. Component 3:  Project Management and Implementation Support 

Assignment Objective:

The Institutional Development Expert will report to the Institutional Development Manager (IDM), and will have a 
key role in facilitating the successful and efficient implementation of the Technical Assistance (TA) activities. Under 
the guidance of the IDM, the Expert will be supervising and coordinating the various TA activities in Gaza. A major 
task will be the management of third-party services implemented by consultants in various procurement activities 
(i.e., institutional development and capacity building) in accordance with World Bank guidelines, comprising 
all relevant steps such as drafting and reviewing of Terms of References, request for proposals and reviews and 
implementation follow up of the technical contract management. He/ she will be responsible on the following:

 Responsibilities:
•	 Follow up consultants contracted for conducting consulting services and providing TA related in to 

institutional activities in Gaza and ensure they perform work in accordance with contract terms and 
requirements;

•	 Assist the IDM in day to day follow up of activities related to the establishment of Bulk Water Supply 
Unit 

•	 Assist the IDM in the day to day follow up of activities related to the establishment  of Regional Water 
Utility 

•	 Assist the IDM in following up Consultancy services related to defining models for the sustainability 
of the water sector in Gaza  

•	 Support the IDM in preparing  quarterly technical progress report for Gaza in cooperation with the 
team involved in the TA provision including Procurement Specialist, Financial Specialist, and the 
Technical Assistant; 

•	 Support IDM in the preparation of  semi-annual Report, with inputs from all team and consultants 
involved and relevant contracts related to the institutional development and progress taking place in 
Gaza ; 

•	 Support the IDM in the preparation of technical , institutional and administrative  terms of reference 
documents related to the water sector reform in Gaza ;

•	 Support the IDM in reviewing , and arrange for the review and approval by the appropriate authorities, 
of all reports, outputs, plans, specifications and other material related to the institutional outputs and 
activities; 

•	 Support in following up and coordinating with the External Technical and Financial Auditor in con-
ducting audits in relation to all Intuitional activities and relevant contracts in Gaza  .

•	 Provide technical support to IDM and the PMSU team in other aspects as required;
•	 Perform other duties as may be assigned by the IDM.

Key Qualifications:
•	 Proven record preferably with a B. A in a field of institutional development, or business management 

or equivalent.
•	 Twelve (12) years of prior similar experience in the filled of institutional development in water sector 

or similar sector, coordination and management.  
•	 Computer proficient (Microsoft Word and Excel etc.).
•	 Proficiency in English language
•	 Strong communication skills, leadership to make change.

Time Frame and Contract 
The duration of the assignment is one year Extendable as demand necessity, on a full-time basis .The expected start 
date for the position is 01st of December 2021.  
Note:
The CV’s and the supporting documents should be sent before 01/11/2021 to the email address below:
zkarraz@pwa-gpmu.org
For more clarification, please do not hesitate in contacting the us during working hours (8:00 am-15:00pm).
Tel: 08 2644071- Mobile: 0599267113

دولة فلسطين

وزارة االقتصاد الوطني

اإلدارة العامة للشركات – مراقب الشركات

إعالن للعموم

ُيعلن الس���يد/ مراقب الش���ركات – بغزة أنه تقدم الس���يد / 

مصطفى عدنان دلول لتس���مية شركة باس���م ) شركة دلول 

التجاري���ة ( لذا من لدي���ه اعتراض أن يتقدم ل���إدارة العامة 

للش���ركات باعتراض مسبب خالل أس���بوع من بداية نشر هذا 

اإلعالن في مكتب اإلدارة العامة للشركات بغزة – النصر- أبراج 

المقوسي 

تحرير 2021/10/24م 

مراقب الشركات

 اعــالن عن قطع التيـار الكهربـائي
تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة صباحا وحتى 
الواح���دة ظهرا يوم األربعاء الموافق 2021/10/27, عن كل من المناطق التالية من محافظة 

القدس:

أجزاء من جبل المكبر وتشمل:

محيط شارع شقيرات / محيط شارع النادي
تعتذر الش���ركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة على 

شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

دولة فلسطين

وزارة األشغال العامة واإلسكان

إعــالن طـرح مناقصة 
اصالحات عامة / انش���اء مقطع م���ن الطريق الواصل بين المزرع���ة القبلية ومنتزه جبل 

) MPWH/MOF/2021/047( نعالن/ محافظة رام الله والبيرة مناقصة رقم

تود وزارة االش���غال العامة واالس���كان اس���تخدام جزء من مخصصاتها ضمن ]الموازنة 
التطويرية/ اصالح���ات عامة 2021[ الممول من وزارة المالية الفلس���طينية لتس���ديد 

المبالغ المستحقة بموجب عقد المناقصة المذكورة،  وعليه:
تدعو وزارة األشغال العامة واإلسكان المناقصين ذوي األهلية والمصنفين في ( 1

مجال الطرق لىتقديم عطاءاتهم بالظرف المختوم لدخول المناقصة المذكورة 
أعاله. 

س���تتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا ألحكام ( 2
قانون الشراء العام رقم 8 لسنة 2014 والئحته التنفيذية«، علما بان المؤهالت 

المطلوب توفرها لدى المناقص الفائز محددة في وثائق المناقصة.
يمكن للمناقصي���ن المهتمين تفحص وثائق المناقصة عب���ر البوابة الموحدة ( 3

للمش���تريات الع���ام www.shiraa.gov.ps ، كم���ا يمكنه���م الحص���ول على 
معلومات إضافية من العنوان المبين أدناه خالل أوقات الدوام الرسمي.

يمكن للمناقصين المهتمين ش���راء وثائق المناقصة من العنوان المبين أدناه ( 4
اعتبارا من يوم االربعاء الموافق 2021/10/27، وبعد دفع رس���وم غير مس���تردة 
مقدارها 100 ش���يكال للمناقصة يودع في بنك فلس���طين المحدود لحس���اب 

إيرادات وزارة المالية -األشغال على حساب رقم  3001/219000/8 في البنك.
زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: س���تنظم زيارة ميدانية للموقع يوم االربعاء ( 5

الموافق 2021/11/3، الس���اعة العاش���رة صباحا من مديرية اشغال واسكان رام 
الله، وسيتم عقد اجتماع تمهيدي الستقبال استفسارات المقاولين في نفس 
المكان بعد انتهاء الزيارة الميدانية، ويكون آخر موعد الستقبال االستفسارات 

يوم الخميس الموافق 2021/11/4م.
يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أدناه قبل الس���اعة الحادية عش���ر ( 6

صباحا من ي���وم االربع���اء 2021/11/10، علما بان العط���اءات االلكترونية »غير 
مقبول���ة، ويجب أن تكون صالحية العطاءات س���ارية لمدة90  يوما بعد التاريخ 

النهائي لتسليم العطاءات. 
يج���ب أن يرفق مع كل عطاء »كفالة دخول عطاء بقيمة )4000 ش���يكل( لصالح ( 7

وزارة األش���غال العامة واإلسكان، سارية المفعول لمدة 120 يوما تبدأ من تاريخ 
فتح العطاء، وفقا للنماذج والشروط الواردة في وثائق المناقصة.

 س���يتم اس���تبعاد العطاء الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين، وسيتم 8( 
فتح العط���اءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان 

المبين أدناه في تمام الساعة 11:00 صباحا من يوم االربعاء 2021/11/10.
العن���وان:  وحدة عط���اءات الوزارة- وزارة األش���غال العامة واإلس���كان – الطابق ( 9

الخامس
مجمع الوزارات- دوار محمود درويش- الماصيون- رام الله - فلسطين

    تلفون الوزارة:  7/ 2966006- 02  /  فاكس: 02-2987890 
 مالحظة: رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

وزارة األشغال العامة واإلسكا

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

إعــالن طـرح مناقصة 
اصالحات عامة / طريق بير الباشا / محافظة جنين ،

)MPWH/MOF/2021/ 048( مناقصة رقم

]الموازنة  ضمن  مخصصاتها  من  جزء  استخدام  واالسكان  العامة  االشغال  وزارة  تود 
لتسديد  الفلسطينية  المالية  وزارة  من  الممول   ]2021 عامة  اصالحات  التطويرية/ 

المبالغ المستحقة بموجب عقد المناقصة المذكورة،  وعليه:
تدعو وزارة األشغال العامة واإلسكان المناقصين ذوي األهلية والمصنفين في ( 1

مجال الطرق درجة رابعة فما فوق لىتقديم عطاءاتهم بالظرف المختوم لدخول 
المناقصة المذكورة أعاله. 

ستتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا ألحكام ( 2
قانون الشراء العام رقم 8 لسنة 2014 والئحته التنفيذية«، علما بان المؤهالت 

المطلوب توفرها لدى المناقص الفائز محددة في وثائق المناقصة.
الموحدة ( 3 البوابة  عبر  المناقصة  وثائق  تفحص  المهتمين  للمناقصين  يمكن 

على  الحصول  يمكنهم  كما   ، www.shiraa.gov.ps العام  للمشتريات 
معلومات إضافية من العنوان المبين أدناه خالل أوقات الدوام الرسمي.

يمكن للمناقصين المهتمين شراء وثائق المناقصة من العنوان المبين أدناه ( 4
غير مستردة  رسوم  دفع  وبعد   ،2021/10/27 الموافق  االربعاء  يوم  من  اعتبارا 
لحساب  المحدود  فلسطين  بنك  في  يودع  للمناقصة  شيكال   150 مقدارها 

إيرادات وزارة المالية -األشغال على حساب رقم  3001/219000/8 في البنك.
زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: ستنظم زيارة ميدانية للموقع يوم االربعاء ( 5

الموافق 2021/11/3، الساعة العاشرة صباحا من مديرية اشغال واسكان جنين، 
نفس  في  المقاولين  استفسارات  الستقبال  تمهيدي  اجتماع  عقد  وسيتم 
المكان بعد انتهاء الزيارة الميدانية، ويكون آخر موعد الستقبال االستفسارات 

يوم الخميس الموافق 2021/11/4م.
عشر ( 6 الحادية  الساعة  قبل  أدناه  المبين  العنوان  في  العطاءات  تسليم  يجب 

»غير  االلكترونية  العطاءات  بان  علما   ،2021/11/10 االربعاء  يوم  من  صباحا 
يوما بعد التاريخ  مقبولة، ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة90  

النهائي لتسليم العطاءات. 
يجب أن يرفق مع كل عطاء »كفالة دخول عطاء بقيمة )12000 شيكل( لصالح ( 7

وزارة األشغال العامة واإلسكان، سارية المفعول لمدة 120 يوما تبدأ من تاريخ 
فتح العطاء، وفقا للنماذج والشروط الواردة في وثائق المناقصة.

وسيتم 8(  المحددين،  والوقت  التاريخ  بعد  يصل  الذي  العطاء  استبعاد   سيتم 
فتح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان 

المبين أدناه في تمام الساعة 11:00 صباحا من يوم االربعاء 2021/11/10.
الطابق 9(   – واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  الوزارة-  عطاءات  وحدة  العنوان:    

الخامس
 مجمع الوزارات- دوار محمود درويش- الماصيون- رام الله - فلسطين

    تلفون الوزارة:  7/ 2966006- 02  /  فاكس: 02-2987890 
مالحظة: رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

وزارة األشغال العامة واإلسكان

انطالق فعاليات مهرجان قطف 
ثمار الزيتون في بيت لحم

بيت لحم - وفا: انطلقت فعاليات مهرجان قطف 
الزيتون الحادي والعش���رين، أم���س، من قرية واد 
فوكين غرب بيت لحم، بمشاركة طواقم المحافظة 
ووزارة الزراع���ة ومركزي الس���ام والتعليم البيئي 

وأفراد من األجهزة األمنية.
وق���ال محافظ بيت لحم كام���ل حميد، "تنطلق 
الحمل���ة الرس���مية لقط���ف ثم���ار الزيتون في 
المحافظ���ة، لتعزيز صم���ود المزارعين المهددة 
أرضن���ا  ولحماي���ة  باالس���تيطان،  أراضيه���م 
الفلس���طينية والحف���اظ عليه���ا"، مش���يرا إلى 
أهمية موس���م الزيتون لاقتصاد الفلس���طيني 

والمزارعين.
بدوره���ا، قال���ت مدي���رة وزارة الزراع���ة في بيت 

لحم س���ماح أبو هيكل، إن فعالية قطف الزيتون 
جاءت ضمن مهرجان الزيتون الحادي والعشرين 
ال���ذي يجري س���نويا، وم���ن المه���م الوقوف إلى 
جان���ب المزارعي���ن الذين يتعرض���ون العتداءات 
المس���توطنين من خال االعت���داء على أراضيهم 

وإفساد محاصيلهم.
م���ن جانبها، اوضحت ممثلة مركز الس���ام رانيا 
بندك، أن المهرجان هذا العام سيتضمن سلسلة 
فعالي���ات ف���ي المحافظة، منه���ا تنظيم حمات 
قطف زيتون في مناطق مختلفة، وإقامة ورش���ات 
عمل للمزارعين، وورش���ات عمل للنس���اء، وافتتاح 
معرض لمنتج���ات الزيت والزيت���ون، بما يهدف 

لتسويق منتجات المزارعين.

"القدس المفتوحة" و"اإلسراء" 
األردنية توقعان اتفاقية تعاون

رام الل���ه - »األيام«: وق���ع نائب رئيس جامع���ة القدس المفتوحة 
للمس���ؤولية المجتمعية د. يوس���ف ذياب ع���واد، ورئيس جامعة 

االسراء االردنية د. أحمد نصيرات، بمقرها، أمس، اتفاقية تعاون.
وقدم د. عواد، بحسب بيان صدر عن الجامعة، نبذة عن نظام الجامعة 
وبداياته���ا ف���ي األردن ودورها في ري���ادة المس���ؤولية المجتمعية 
للجامع���ات العربية، متمني���ًا أن تحقق االتفاقية مزي���دًا من التعاون 
البناء في مختلف المجاالت من مؤتمرات وتبادل خبرات واختصاصات 

عصرية تلبي االحتياجات المتطورة للشعبين الشقيقين.
م���ن ناحيته، ق���دم د. نصيرات ش���رحًا وافيًا عن جامعة االس���راء 

وتخصصاتها وتطورها واهتماماتها.

إطالق زوج من طائر البوم النساري إلى الطبيعة
نابلس - »األيام«: أطلقت سلطة جودة البيئة في نابلس وبالتعاون 
مع ش���رطة البيئة وجمعية طبيعة فلسطين، طائري بوم نساري في 
طبيع���ة جبال بلدة النصارية قرب نابلس، وهي من الطيور المهددة 

باالنقراض التي يجب المحافظة عليها.
وأشارت »جودة البيئة« في بيان صحافي صدر عنها، امس، الى أن 
هذه الطيور تم ضبطها في وقت سابق في إحدى المحات التجارية 
في مدينة نابل���س ومصادرتها وإخضاعه���ا للتأهيل والعناية في 

جمعية طبيعة فلسطين.
وأك���دت بأن اقتناء الحيوانات والطي���ور البرية والمتاجرة بها يعد 
مخالف���ة بيئي���ة يعاقب عليها قان���ون البيئة الفلس���طيني، داعية 
المواطنين لإلباغ او تس���ليم أي حيوان���ات أو طيور برية حفاظا على 

البيئة الفلسطينية والحياة البرية.

"جودة البيئة" تشارك في قمة 
مبادرة الشرق األوسط األخضر

رام الل���ه - »األيام«: يش���ارك رئيس س���لطة ج���ودة البيئة جميل 
المطور، في قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر بالعاصمة السعودية 
الرياض، بمش���اركة رؤس���اء دول ومنظمات إقليمية ودولية ورؤساء 

تنفيذيين في المجال البيئي وذوي االختصاص.
وأوضحت »جودة البيئة« في بيان صحافي، امس، أن القمة تهدف 
الى تنسيق الجهود ومواكبة التطورات اإلقليمية والدولية لإلسهام 

في تحقيق األهداف العالمية لمواجهة التغير المناخي.
وتشمل المبادرة تعزيز كفاءة تقنيات الهيدروكربون في المنطقة، 
وإطاق أكبر خطة إلعادة التشجير في العالم والتي تهدف الى زراعة 
50 مليار ش���جرة في منطقة الشرق األوس���ط ما يمثل نسبة 5% من 
المس���تهدف العالمي لزراعة تريليون ش���جرة م���ا يحقق تخفيض 

نسبة 2.5% من معدالت الكربون العالمية.

توقيع مذكرة لتنفيذ مشاريع تطويرية في جنين 

أبو هولي: الحفاظ على الهوية
 الفلسطينية جزء من معركة الوجود

جني���ن - »األي���ام«: جرى ف���ي مقر محافظ���ة جنين، 
أول م���ن أمس، توقي���ع مذكرة تفاهم بي���ن محافظة 
جنين ومؤسس���ة التعاون اإليطال���ي »GVC«، لتنفيذ 
مشاريع تطويرية في محافظة جنين من خال شراكة 

استراتيجية تنموية.
وجرى توقيع المذكرة بمشاركة نائب المحافظ كمال 
كرم الرجوب، ومدير 

ٔ
بو الرب ممثا عن المحافظ اللواء ا

ٔ
ا

عام المٔوسسة في فلسطين أندريا سبارو.
واش���ار أبو الرب الى الدعم اإليطالي المقدم للشعب 
الفلس���طيني واعل���ى جه���ود المٔوسس���ة اإليطالية 
جل تحس���ين 

ٔ
االٕنس���انية في تقديم المش���اريع من ا

األوضاع المعيش���ية للمواطنين في المحافظة والتي 

تسهم في تحقيق بعض متطلبات حياتهم والعيش 
رضهم.

ٔ
بكرامة وتعزز صمودهم على ا

من جهته، أكد مدير عام المٔوسسة، أن توقيع مذكرة 
التفاهم سيعزز من العمل المشترك والتعاون القائم 
مع محافظة جنين والمٔوسس���ات الش���ريكة في إطار 
برنامج تنموي يحدد األولويات لدعم الموطنين خاصة 
ف���ي المناطق المصنفة »ج« وتوفي���ر متطلبات الحياة 

الكريمة لهم ومعززات صمودهم.
وحضر التوقيع على المذكرة مس���اعد المحافظ أحمد 
القس���ام، ومن المٔوسس���ة اإليطالية مديرة المشاريع 
آس���يا خليل، ومدير البرامج إياد األعرج، ومدير الشمال 

مؤيد دراغمة، ومدير التنسيق تيسير عرباسي.

رام الله - وفا: أك���د عضو اللجنة 
التحري���ر،  لمنظم���ة  التنفيذي���ة 
رئي���س دائ���رة ش���ؤون الاجئين 
أحم���د أب���و هول���ي، أن »حماي���ة 
والحفاظ  الفلس���طينية  الهوي���ة 
من  الفلس���طيني  الم���وروث  على 
الس���رقة وال���زوال والضي���اع جزء 
الفلس���طيني،  الوجود  معركة  من 
أولويات  م 

ّ
التي ستبقى على س���ل

الرئي���س محمود عب���اس ومنظمة 
التحرير الفلس���طينية والش���عب 

الفلسطيني«.
وش���دد خال كلم���ة ألقاها في 
»القم���ة العالمية لحماي���ة التراث 
الفلسطيني« التي نظمتها، أمس، 
هيئة التوجيه السياسي والوطني، 
بالشراكة مع حركة التحرير الوطني 
وملتق���ى  »فت���ح«،  الفلس���طيني 
القدس، عبر تطبي���ق »زووم«، على 
لم يفقد  الفلسطيني  »الشعب  أن 
بوصلت���ه الوطنية ولم يستس���لم 
إللغاء  اإلس���رائيلية  للسياس���ات 
هويت���ه الوطنية، وس���يواجه كل 
مح���اوالت اجتثاثه من أرضه ومحو 

وجوده بكل قوة وصابة«.
ولف���ت أب���و هول���ي إل���ى أن 
موازن���ات  رص���د  »االحت���ال 
الهوية  لمحاربة  مالية ضخم���ة 
الرواية  الفلسطينية، وإس���قاط 
الفلسطينية القائمة على الحق، 
وتثبي���ت الرواية اإلس���رائيلية 
القائم���ة على تزيي���ف التاريخ 

وسرقته«.
وق���ال: إن االحتال ش���رع، على 
مدار س���بعة عقود من عمر النكبة 
الفلس���طينية، في س���رقة التراث 
ح���ول  وتس���ويقه  الفلس���طيني 

العال���م على أنه تراث إس���رائيلي، 
فل���م يكتف بس���رقة األرض وطرد 
ش���عبنا من دياره، بل يسعى إلى 
سرقة الهوية الفلسطينية لحماية 
تاريخ���ه المزّي���ف ومح���و التاريخ 
الفلسطيني الذي يؤكد على صدق 
الرواية الفلسطينية وأصالة شعبنا 

وتجذره في أرضه.
وحضر القمة المفّوض السياسي 
دوي���كات،  ط���ال  الل���واء  الع���ام 
والمتحدث الرس���مي لحركة »فتح« 
إياد نصر، ولفيف من األكاديميين 

والمثقفين والمهتمين.

نصب حواجز عسكرية  
في محافظتي جنين والخليل 
جني���ن، الخلي���ل – »األي���ام«: 
أمس،  االحت���ال،  قوات  نصبت 
العس���كرية،  الحواجز  من  عددا 

في محافظتي جنين والخليل.
وقالت مصادر محلية، إن قوات 
االحتال نصبت حواجز عسكرية 
في محافظ���ة جنين بالقرب من 
بل���دة الزباب���دة وقري���ة الكفير، 
والجامع���ة العربي���ة األميركية، 
االلتفاف���ي،  الش���ارع  وعل���ى 
ودققت في بطاقات المواطنين، 
واستجوبتهم، ما أدى الى إعاقة 
تح���ركات المواطني���ن في ظل 

االنتشار المكثف لدورياتها.
وفي الس���ياق ذات���ه، نصبت 
حواجز  ع���دة  االحت���ال،  قوات 
عس���كرية على مداخ���ل بلدتي 
الخليل  سعير وحلحول ومدينة 
الشمالي جورة بحلص والجنوبي 
مركب���ات  وأوقف���ت  الفح���ص، 
ودققت  وفتش���تها  المواطنين 
ف���ي بطاقاتهم الش���خصية، ما 

تسبب في إعاقة حركتهم.


