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 جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

طرح عطاء سنوي 

 لشراء وتجهيز تراكترون 

58/AD HQ/2021 :رقم
وتجهيز  لشراء  حاجتها  عن  الفلسطيني  األحمر  الهالل  جمعية  تعلن 
تراكترون لتعزيز خدمات االسعاف التابعة للجمعية في الضفة الغربية ، فعلى 
االحمر  الهالل  جمعية  لمقر  التوجه  بالمشاركة  والراغبة  المسجلة  الشركات 
 ، المشتريات  ، دائرة  البيرة  الرئيسي –  القدس  الكائن في شارع  الفلسطيني 
الموافق  االربعاء  يوم  من  اعتبارًا  وذلك  العطاء  كراسة  لشراء  السادس  الطابق 
2021/10/27 من الساعة الثامنة و النصف صباحًا و حتى الساعة الثالثة عصرا 
يوم  هو  العروض  لتقديم  موعد  آخر  ان  علمًا   ، والسبت  الجمعة  يومي  عدا  ما 
االثنين  الموافق 2021/11/8 حتى الساعة الواحدة ظهرا، و ذلك عبر صندوق 
الهالل  لجمعية  العام  بالمقر  االدارية  الشؤون  ادارة  في  الموجود  المناقصات 

األحمر الفلسطيني الكائن في البيرة شارع القدس .

ثمن كراسة العطاء )200( شيكل غير مستردة 1-

يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة  2-
دوسية  مغلف  عن  منفصل  مغلق  بظرف  العطاء  
العطاء في حال عدم  العطاء وسيتم رفض استالم 

االلتزام بذلك

الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار. 3-

لمدة  4- الثالث  المحلية  الصحف  في  االعالن  رسوم 
يومين على من يرسو عليه العطاء 

لالستفسار يمكن االتصال مع دائرة المشتريات بجمعية الهالل االحمر 
الفلسطيني على االرقام التالية : 

هاتف: 022978536  فاكس 022406518

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

 تعلن جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية  – بقطاع غزة 
عن طرح عطاء رقم : 2021/62
   توريد  أدوية وفيتامينات

ضمن مش���روع توفي���ر خدمات التغذي���ة المتكاملة للرضع وصغ���ار األطفال في 
المجتمعات األكثر ضعفا في قطاع غزة- تنفيذ جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية، 
بالش���راكة مع إنق���اذ الطفل و بتمويل من الوزارة االتحادي���ة للتعاون االقتصادي 
والتنمية األلمانية تعلن جمعية أرض اإلنس���ان الفلس���طينية عن رغبتها بطرح 

عطاء توريد  أدوية وفيتامينات.
 عل���ي ذوي االختصاص فقط المش���اركة في العط���اء المذكور عب���ر التوجه إلي  
مقر جمعية أرض اإلنس���ان غزة – تقاطع ش���ارعي س���عيد العاص وخليل الوزير 
)اللبابيدي( خالل س���اعات الدوام الرس���مي ) من الس���اعة التاسعة صباحًا و حتى 

الساعة الواحدة ظهرا(.
مالحظات هامة :

 األسعار باليورو فقط و يجب تقديم فاتورة رسمية غير شاملة ضريبة 	
القيم���ة المضاف���ة، علما أن الجمعية غير مس���ئولة عن توفير كتاب 

إعفاء ضريبي للمورد.
 ش���راء كراس العطاء اعتبارا من يوم األربع���اء الموافق 2021/10/27 	

وحت���ى يوم الخميس الموافق 2021/11/4  من الس���اعة التاس���عة 
صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا و هو آخر موعد الستالم العروض.

 س���يتم فتح العطاءات يوم الخميس الموافق 2021/11/4 الس���اعة 	
الواحدة والنصف  ظهرا في مقر الجمعية.

 رسوم العطاء 50 شيكل غير مستردة.	
 يجب إحضار كفالة بنكية/شيك بنكي لدخول العطاء بنسبة %5 من 	

قيمة العطاء المقدم.
 االجتماع التمهيدي للرد علي إستفس���ارات الموردين سيعقد يوم 	

األربع���اء الموافق 2021/11/3 الس���اعة العاش���رة صباحا في نفس 
المكان.

 جمعية أرض اإلنسان غير ملزمة باختيار أقل األسعار .	
 يجب إرفاق ش���هادة تسجيل الش���ركة في وزارة االقتصاد وشهادة 	

خلو طرف من الضريبة ساريتين المفعول و سيتم استبعاد أي عرض 
ال يحتوي علي الشهادات واألوراق المذكورة سارية المعفول.

 يجب إرفاق شهادة تس���جيل الشركة في وزارة الصحة  والتي تفيد 	
بأن الش���ركة مرخصة لتداول وبيع األدوية ويجب أن تكون س���ارية 

المفعول.
 يلتزم المورد بالشروط العامة والخاصة الموجودة في كراس العطاء .	
  ثمن اإلعالن فى الصحيفة على من يرسو عليه العطاء.	

 للمراجعة واالستفس���ار يمكن االتصال عل���ي  مكتب إدارة الجمعية  تلفون رقم: 
 .2868138

 جمعية أرض اإلنسان

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 

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

إعالن  طرح عطاء

برنامج خلق فرص عمل والحد من الفقر من خالل مشروعات بنية تحتية 

في الضفة الغربية وقطاع غزة

مشروع ترميم وإعادة تأهيل المحالت التجارية في البلدة القديمة في الخليل–
عطاء تركيب مظالت شارع الشاللة

تعلن لجنة إعمار الخليل، وبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي / برنامج مساعدة 
الشعب الفلس���طيني )UNDP/PAPP(، وبتمويل من الحكومة األلمانية من خالل بنك 
التنمية األلماني)KFW( � المرحلة الحادية عشرة عن طرح عطاء المرحلة الرابعة لترميم 
وإعادة تأهيل المحالت التجارية في البلدة القديمة في الخليل– مظالت شارع الشاللة، 
وفقا للمخطط���ات والمواصفات وجداول الكميات وش���روط االتفاقية والعقد المرفقة 

بالمشروع، فعلى الراغبين بالتقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
يج���ب على المق���اول أن يكون مس���جال ومنتس���با ف���ي إتح���اد المقاولين . 1

الفلس���طينيين ولجنة التصنيف الوطنية الموحدة أبنية على أال تقل درجة 
تصنيفه عن رابعة وتصنيفه س���اري المفعول ول���ن يباع العطاء إال بعد إبراز 

شهادة التصنيف وتسليم صورة عنها للجنة.
يجب على المقاول أن يكون مس���جال رسميا في دوائر الضريبة وعلى المقاول . 2

أن يقوم بتقديم شهادة خلو طرف من الدوائر الضريبية سارية المفعول.
عل���ى المقاول تقديم كفال���ة دخول عطاء بقيم���ة )4,000$( أربع���ة آالف دوالرًا . 3

أمريكيًا، بكفالة س���ارية المفعول لمدة ال تقل عن 120 يوما أو شيك بنكي مصدق 
وبإسم لجنة إعمار الخليل، ولن تقبل الشكات الشخصية أو المبالغ النقدية.

عل���ى المقاول تقديم فاتورة صفرية )األس���عار ال تش���مل قيم���ة الضريبة . 4
المضافة( ألن المشروع معفى من ضريبة القيمة المضافة.

لجنة إعمار الخليل غير ملزمة بقبول أقل األسعار ودون إبداء األسباب.. 5
ال يح���ق للمقاول أن يرس���و عليه أكثر من مش���روعين من مش���اريع المنحة . 6

األلمانية )KFW( في نفس الوقت.
على المقاول أن يقوم بتش���غيل أيدي عاملة من المنطقة بنس���بة ال تقل عن . 7

%25 من قيمة المشروع.
كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على وثائق العطاء . 8

م���ن مقر لجنة إعمار الخليل، إبتداء من يوم الثالث���اء الموافق 2021/10/26، وفي 
ساعات الدوام الرسمية مقابل مبلغ غير مسترد قيمته 200 دوالر.

زي���ارة الموقع يوم األربعاء الموافق 2021/11/03، الس���اعة الحادية عش���رة . 9
صباح���ا انطالقا من مقر لجن���ة اعمار الخليل،  ويعقب���ه االجتماع التمهيدي 

في نفس اليوم.
يتم تس���ليم العطاءات في مق���ر اللجنة، على العن���وان المذكور وآخر موعد . 10

لتس���ليم العطاءات وفتح المظاريف هو يوم األربعاء الموافق 2021/11/10، 
الس���اعة الحادية عش���رة ظهرا، ولن يقب���ل بعدها أي عطاء ألي س���بب كان. 

وسيتم فتح العطاءات بحضور من يرغب من المقاولين المشاركين.
رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.. 11

دولة فلسطين   العنوان: لجنة إعمار الخليل / البلدة القديمة          هاتف: 02-2226993/4

سلطة المياه الفلسطينية

دائرة مياه الضفة الغربية

دعوة لتقديم عروض أسعار 
WBWD/MOFP/8/2021 :مناقصة عامة محلية رقم

الموضوع: تقديم خدمة قراءة عدادات الفوترة لصالح دائرة مياه الضفة الغربية/ 

سلطة المياه

الجهة المشترية: سلطة المياه الفلسطينية/ دائرة مياه الضفة الغربية.

 تدعو س���لطة المي���اه/ دائرة مي���اه الضفة الغربي���ة المناقصين اصحاب . 1

االختصاص والمسجلين رسميا والراغبين في المشاركة في العطاء تقديم 

العطاءات بالظرف المختوم.

 تقدم األس���عار بالشيقل ش���املة لكافة انواع الضرائب بما فيها ضريبة . 2

القيمة المضافة.

 يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة . 3

او الحصول على مزيد من المعلومات من خالل دائرة اللوازم والمش���تريات/ 

دائ���رة مياه الضفة الغربية جوال رقم 0599825926 � وفاكس 2428747 

خالل أوقات الدوام الرس���مي من الس���اعة 8:00 صباح���ا وحتى 2:00 بعد 

الظهر ابتداًء من يوم األربعاء الموافق 2021/10/26.

 تدفع رس���وم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها 300 شيكل إليرادات وزارة . 4

المالية � س���لطة المياه الفلس���طينية � دائرة مياه الضفة الغربية في بنك 

فلسطين على حس���اب رقم 219000/21، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة 

اإليداع( مع العطاء المقدم.

 يجب أن يرف���ق كل عطاء بكفالة دخول المناقصة بقيمة 3000 ش���يكل . 5

لصالح س���لطة المياه الفلس���طينية/ دائ���رة مياه الضف���ة الغربية ويجب 

ان تك���ون العروض صالحة لم���دة 90 يوما من التاريخ النهائي لتس���ليم 

الع���روض والكفاالت صالحة لمدة 30 يوم���ا بعد انتهاء صالحية العروض 

120 يوم من الموعد النهائي لتقديم العروض.

 يتم تس���ليم العطاء في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه اسم العطاء . 6

ورقمه في س���لطة المياه الفلس���طينية/ دائرة مياه الضف���ة الغربية في 

صندوق العط���اءات في دائرة اللوازم والمش���تريات � البيرة � البالوع قرب 

ش���ركة جوال الس���اعة 12:00 ظهرا من يوم االحد الموافق 2021/11/28 

ويت���م رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وس���يتم فتح 

العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين.

مالحظة: رسوم اإلعالن على من ترسو عليه المناقصة.

اعــالن عن قطع التيـار الكهربـائي

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة صباحا 

وحتى الثانية بعد الظهر يوم الخميس الموافق 2021/10/28, عن كل من المناطق 

التالية من محافظة القدس:   
أجزاء من راس العامود الشياح وتشمل:

محيط محطة الخطيب للمحروقات / محيط مفرق كبسا / 
محيط شارع المعراج 

بناية فندق كليف والمجاورين

تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة 

على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

JDECO FIBER OPTICS TECHNOLOGY Company

شركة جدكو لتكنولوجيا األلياف الضوئية

شركة جدكو لتكنولوجيا األلياف الضوئية

اعالن توظيف فني إتصاالت

تعلن ادارة شركة جدكو لتكنولوجيا األلياف الضوئية عن حاجتها لفنيين 
إتص���االت / كهرب���اء  للعمل بموج���ب عقد عمل محدد الم���دة وذلك وفق 

الشروط والمؤهالت التالية:

أن يكون حاصل على ش���هادة الدبل���وم  ،  تخصص إتصاالت أو . 1

كهرباء من أحد المعاهد المهنية المعترف بها .

يفضل ان يكون لديه خبرة بالمجال . . 2

أن يكون الئقا صحيا وحسن السيرة والسلوك.. 3

العمر فوق )18( عاما.. 4
فعلى من يرغب ويجد في نفس����ه الكفاءة وتتوافر فيه الش����روط الواردة 
اع����اله تقديم طلب����ه لدى الموارد البش����رية في مقر الش����ركة، رام الله – 
الماصيون – دوار محمود درويش – مبنى شركة كهرباء  محافظة القدس 
مقاب����ل البنك الوطني. مرفق����ا به الوثائق الثبوتي����ة الالزمة  ) صورة عن 
الهوية + صورة ش����خصية + صورة عن المؤهل العلمي + ش����هادة عدم 
محكومي����ة +  براءة ذمة من الكهرباء  ( في موعد اقصاه نهاية دوام يوم 
الثالثاء الموافق 02 /2021/11 ،اثناء س����اعات الدوام الرسمي باستثناء 

يوم الجمعة .

مالحظة: يعطى طلب التوظيف لمن هو ملتزم بتسديد فواتير الكهرباء .

 اعالن تاهيل مسبق 
ادارة و تشغيل مشروع عدادات مواقف السيارات في مدينة رام الله 

ترغب بلدية رام الله باجراء تأهيل مس���بق للش���ركات الراغبة في ادارة وتشغيل 

مشروع عدادات مواقف السيارات في مدينة رام الله , وعليه تدعو بلدية رام الله 

الشركات الراغبة لتقديم التالي:  

• الس���يرة الذاتية للش���ركة, ش���هادات خبرة, ملخص عن 	

الشراكات.

•  خيارات التشغيل للمشروع والمدة الزمنية	

• المالءة المالية للشركة  	

• مشاريع مشابهة سابقة ان وجدت، قامت الشركة بادارتها. 	

س���تتم دراس���ة عروض الش���ركات المطلوبة اعاله، وبناءًا على ذلك سيتم تزويد 

الش���ركات التي يتم تأهيلها فقط بالشروط المرجعية الدارة وتشغيل المشروع 

وطلب تقديم عرض مالي. 

يرجى تقديم الوثائق المطلوبة لقسم العطاءات والمشتريات في 

بلدية رام الله خالل أوقات الدوام الرسمي وفي موعد أقصاه الساعة 

12 ظهرا من يوم االثنين الموافق 2021/11/8 . 

الية استفسارت ، يرجى ارسالها مكتوبة على فاكس 022963214 

tenders@ramallah.ps او بريد الكتروني

اجور االعالن في الصحف ستكون على من يرسو عليه العرض. 
م. موسى حديد
رئيس بلدية رام الله 

اعالن طرح عطاءات للعام 2022

تعلن بلدي�ة رام الله عن طرح العطاءات التالية للعام 2022، وذلك وفقًا للمواصفات والش���روط العامة والخاصة بكل 

عطاء، فعلى الراغبين في التقدم مراعاة الشروط التالية :- 

ثمن نسخة العطاءقيمة كفالة دخول العطاءاسم العطاءرقم العطاء

RamMun/RM/2022/002350 شيكل50,000 شيكلترحيل نفايات مدينة رام الله الى مكب زهرة الفنجان

RamMun/RM/2022/004350 شيكل10,000 شيكلتوريد بيسكورس ورمل ونحاته وحصمة

RamMun/RM/2022/005
توريد بالط اسمنتي متداخل وطوب اسمنتي 

واسمنت وجبه كندرين لالرصفة والجزر والحدائق
350 شيكل30,000 شيكل

RamMun/RM/2022/006
توريد وتنفيذ اشغال وسائل السالمة واالمان 

واالرشاد على الطرق الداخلية للمدينة
350 شيكل10,000 شيكل

RamMun/RM/2022/007350 شيكل30,000 شيكلتوريد الخلطات االسفلتيه

RamMun/RM/2022/008350 شيكل30,000 شيكلتوريد الباطون الجاهز

RamMun/RM/2022/012350 شيكل8,000 شيكلخدمة التنظيف لمبنى ومرافق بلدية رام الله

يجب على الشركات المتقدمة أن تكون مسجلة “رسميًا” في دوائر الضريبة.. 1
تقديم نسخة عن رخصة المهن سارية المفعول حين التقدم لشراء العطاء.. 2
تقديم براءة ذمة خاصة بالعطاء من بلدية رام الله، وترفق بمغلف منفصل حين تسليم مغلف العطاء.. 3
تقدي���م كفالة دخول عطاء كمبل���غ مقطوع  بالقيمة المدونه اعاله، وذلك بكفالة بنكية س���ارية المفعول لمدة ال تقل عن . 4

118 يوم من تاريخ اإلقفال.
يحق للبلدية تجزئة العطاء، ولجنة فتح العطاء غير ملزمة باقل االسعار وبدون ابداء االسباب.. 5
تكون األسعار المقدمة بالشيكل الجديد وشاملة لجميع الضرائب، وعلى الشركة دفع جميع انواع الضرائب.. 6
يتم الحصول على وثائق المناقصة من مركز خدمات الجهمور / الطابق االرضي – دار بلدية  رام الله ) 4 شارع عيسى زيادة . 7

، 6001111P ( مقابل مبلغ غير مسترد بالقيمة المدونة اعاله للعطاء، كما ويمكن االطالع على وثيقة المناقصة قبل شراءها 
من خالل الموقع االلكتروني لبلدية رام الله www.ramallah.ps »تحت عنوان عطاءات«.

اخر موعد لشراء وثيقة العطاء هو الساعة 12:00 ظهرًا من يوم الثالثاء الموافق 2021/11/23. . 8
اخر موعد لتسليم العطاءات هو الساعة 12:00 ظهرًا من يوم األربعاء الموافق 2021/11/24، وذلك لقسم العطاءات – دار . 9

بلدي���ة رام الل���ه، مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد، وتكون فتح العروض بنفس اليوم في قاعة اجتماعات 
/ الطابق األول بدار بلدية رام الله وفي جلسة علنية.

تحتسب رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 10
التاكد من استالم كافة وثائق العطاء وجميع المالحق الخاصة به ان وجدت.. 11

الية استفسارات اضافية، يرجى ارسالها مكتوبة على فاكس 022963214

tenders@ramallah.ps أو على البريد االلكتروني

م. موســـى حـــديــد 

رئيس بلدية رام الله

مكرمة رئاسية ألهالي حمصة الفوقا
م محاف���ظ طوباس واألغوار الش���مالية يونس 

ّ
األغوار - وفا: تس���ل

العاصي، أمس، مكرمة رئاس���ية لس���كان خربة حمص���ة الفوقا في 
األغوار الش���مالية، ش���ملت معدات عمل، ومول���دات كهرباء، وجرارًا 

زراعيًا، ومركبة حركة، وصهريج مياه.
وقال قاض���ي القضاة  محم���ود الهباش: الصراع م���ع المحتل هو 
الصم���ود على أرضنا، مش���يرًا إل���ى أن األغوار م���ن المناطق األكثر 
اس���تهدافًا من االحتالل، مؤكدًا أن القيادة تس���عى جاهدة لتوفير 

احتياجات سكانها.
بدوره، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان وليد عساف: 
"صمود حمصة الفوقا أفش���ل مخططات الضم، والتهجير القس���ري 
لهم"، مشيرًا إلى أن السكان رفضوا ويرفضون الرحيل من أراضيهم.

 "الثقافة" تطلق فعاليات ملتقى 
فلسطين الثاني للقصة العربية

رام الل���ه - "األي���ام": أطلق���ت وزارة الثقاف���ة، أم���س، 
فعالي���ات ملتقى فلس���طين الثاني للقص���ة العربية، 

"ملتقى الشهيد األديب ماجد أبو شرار".
ويشارك في الملتقى أكثر 30 كاتبًا وأديبًا وناقدًا، من 
ثماني دول عربية هي: األردن، ولبنان، ومصر، والبحرين، 
وتونس، وس���ورية، والمغرب، والعراق، إضافة لمشاركة 
كتاب ونقاد من فلسطين والشتات، حيث تبث الندوات 

وجاهيًا، وعبر منصة "زووم" على مدار ثالثة أيام.
وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، في كلمة االفتتاح 
بحفل اإلطالق ال���ذي أقيم في رام الله: يتزامن الملتقى 
هذا الع���ام مع مرور أربعين عامًا على اغتيال الش���هيد 
األدي���ب القائد ماجد أبو ش���رار، ش���هيد الفكر والوعي 
والحرية والخ���الص، وتخليدًا الس���مه وفعله الكفاحي 
والنضال���ي واألدبي. مؤك���دًا أهمية ه���ذه الملتقيات 

التي ته���دف للتأكيد على الخط���اب الثقافي الوطني 
المناهض والرافض لرواية الكذب والتزوير والسطو، وأن 

تظل الثقافة الوطنية رافعة للوعي وللفكر.
وألق���ى األدي���ب عب���د الله تاي���ه من غ���زة كلمة 
المشاركين في الملتقى أكد فيها أن "كل من يقول 
إن العصر ه���و عصر الرواي���ة، وإن القصة القصيرة 
ل���م تعد لها أهمية هو واه���م، ألن القصة القصيرة 
كتابه���ا كثر وبلغت مس���توى رفيعًا ف���ي فنياتها 
وجمالياتها، وهي من أكثر فنون القول تماش���يًا مع 
حركة الزمن السريع، مشددا على أن مغريات الجوائز 

الكبيرة للرواية لم تعد هدفًا".
وتحمل أولى جلس���ات الملتقى عن���وان: "واقع القصة 
القصي���رة في األرض المحتلة"، أما الثانية فتتحدث عن 

"واقع وتحديات القصة العربية المعاصرة".

»القدس المفتوحة« تطلق مشروع تقييم 
اإلدارة اإلستراتيجية للمؤسسات اإلعالمية

رام الله - "األيام": أطلقت جامعة 
بالتعاون مع  المفتوحة،  القدس 
منظمة األم���م المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة "اليونس���كو"، 
ف���ي رام الل���ه، أمس، مش���روع 
االس���تراتيجية  اإلدارة  "تقييم 
وتوسيع  اإلعالمية،  للمؤسسات 
التعليم  ف���ي  اإلعالمية  التربية 

العالي الفلسطيني".
ويه���دف المش���روع إلى خلق 
ثقاف���ة إس���تراتيجية لإلع���الم 
داخل المؤسسات الفلسطينية، 
لتوفير  الجامعات،  رأسها  وعلى 
تحليل ش���امل لقط���اع اإلعالم، 

التربية  تعليم  نطاق  وتوس���يع 
في  والمعلوماتي���ة  اإلعالمي���ة 
مؤسس���ات التعلي���م العال���ي، 

وخاصة بين طلبة اإلعالم.
وقال رئي���س الجامعة يونس 
ث���الث  م���ع  "نش���ترك  عم���رو، 
جامع���ات م���ن أج���ل التواصل، 
غ���زة،  ف���ي  )األقص���ى  وه���ي 
وفلسطين  األميركية،  والعربية 
حي���ث  - خض���وري(،  التقني���ة 
إن "الق���دس المفتوح���ة" تأخذ 
عل���ى عاتقها مهم���ة التدريب 
مع  بالتعاون  األخرى،  للجامعات 
المدربين  وإيجاد  "اليونس���كو"، 

الوصول  يس���تطيعون  الذي���ن 
بهذه الجامعة، من حيث الطلبة 
والعامل���ون واإلدارات الى مرتبة 
تمكننا م���ن القول إننا أنش���أنا 
قاع���دة اس���تراتيجية لإلع���الم 
الس���ليم والحر في االتصال بين 

هذه المؤسسات.
وأوض���ح أن���ه س���يتم االتفاق 
بين هذه الجامع���ات على برامج 
محددة تمكن من التواصل فيما 
بينها، مع دعوة الجامعات األخرى 
المنظوم���ة،  له���ذه  لالنضم���ام 
مش���يرًا إل���ى أهمي���ة التواصل 
بين مؤسس���ات التعليم العالي 
والبال���غ عدده���ا 50 مؤسس���ة، 
وكلي���ات،  جامع���ات  بي���ن  م���ا 
ثقافة  لتكري���س  ومؤسس���ات، 
التعليم  واس���تراتيجية  اإلعالم 
في اإلعالم بين المؤسسات التي 

خصت بهذا المشروع.

إحباط تهريب 16 ألف حبة مخدرة في الخليل
رام الل���ه - "األي���ام": أحبطت الش���رطة، أمس، محاولة 
تهريب كمي���ة ضخمة من حبوب "الكبتاجون" المخدرة، 

التي كانت في طريقها إلى محافظة الخليل.
وقال الناطق اإلعالمي باس���م الش���رطة العقيد لؤي 
ارزيقات، إن معلومات دقيقة تلقتها شرطة مكافحة 
المخ���درات في الخليل تتعلق بتهريب كمية ضخمة 
من الم���واد المخ���درة للمحافظة، ع���ن طريق مكتب 

خدمات تج���اري، بناًء على ذلك قام���ت بعملية رصد 
ومتابعة دقيقة اس���تمرت أيامًا لهذه الشحنة حتى 

وصولها إلى الخليل.
وأضاف ارزيقات: "تم العثور في الش���حنة على )رول( 
قم���اش يح���وي 16500 حبة م���ن حب���وب "الكبتاجون" 
المخدرة، وبناًء على ذلك تم ضبط هذه المواد، والقبض 

على صاحب مكتب الخدمات التجاري المشتبه به.


