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ورشة لتعزيز قيم النزاهة في 
التغطية اإلعالمية لالنتخابات

رام الل���ه - "األي���ام": نظم���ت هيئة مكافحة الفس���اد 
وبالتع���اون مع وزارة اإلعالم، أمس، ورش���ة عمل بعنوان 
"اإلعالم في االنتخابات: نزاهة، شفافية، مساءلة"، بمقر 

الوزارة، بحضور ومشاركة عدد من الصحافيين.
وقال مدير دائرة اإلع���الم والبروتوكول والترجمة في 
الهيئة منتصر حمدان إن هذه الورش���ة تأتي قبل أيام 
معدودة من انطالق الحملة اإلعالمية الخاصة بانتخابات 
الهيئات المحلية، حيث تهدف الورشة إلى تعزيز قيم 
النزاهة والش���فافية لدى الصحافيين أثناء تغطيتهم 

لالنتخابات المختلفة.
بدورها، أوضحت مس���ؤولة العالقات العامة واإلعالم في 
وزارة اإلع���الم نداء يونس أن هذه الورش���ات تهدف إلى 
االس���تماع إلى تجارب الصحافيين في تغطية االنتخابات 
السابقة، ومناقشة المشاكل التي تعرضوا لها، وتعريفهم 

ببع���ض األنظم���ة المهمة مث���ل نظام الهداي���ا، ومدونة 
الس���لوك الخاص���ة بالصحافيين، باإلضافة إل���ى إمكانية 

استفادتهم من تجارب دول الجوار في هذا المجال.
وق���دم رئيس قس���م البحوث والدراس���ات القانونية 
ف���ي الهيئة أحمد األط���رش مداخلة بعن���وان "النزاهة 
والشفافية في االنتخابات"، موضحًا تعريف مصطلحات 
النزاهة والش���فافية، مش���يرًا إلى متطلبات االنتخابات 
النزيهة وأبرزها ضمان الحريات، وقدم ش���رحًا حول دور 

الهيئة في االنتخابات.
من جانبه قدم رئيس قس���م الدعم القانوني في الهيئة 
لؤي سمارة ش���رحًا حول نظاَمي الهدايا وتضارب المصالح، 
فيم���ا تناول مدي���ر اإلعالم في لجنة االنتخاب���ات المركزية 
فريد طعم الله تجربة اللجنة في االنتخابات السابقة، بينما 

استعرض حمدان مدونة السلوك المهني لإلعالميين.

عبد الله برغيش 
يدخل عامه العشرين 

في األسر 
األسير  "األيام": دخل   - جنين 
عب���د الل���ه برغيش م���ن مخيم 
جنين، أمس، عامه العشرين في 

األسر داخل سجون االحتالل.
وأف���اد مدي���ر نادي األس���ير 
في جنين منتصر س���مور، بأن 
األس���ير برغيش يقضي حكمًا 
بالسجن لمدة 23 عامًا، وال تزال 
سلطات االحتالل تحرم معظم 
أفراد أس���رته من زيارته، ضمن 
سياس���ة العق���اب الجماع���ي 

لألسرى.
وأش���ار س���مور، إلى أن جيش 
االحت���الل ه���دم من���زل عائلة 
العام 2007، عندما  برغيش في 
أقدم على اعتقال ش���قيقه عبد 
بالس���جن  عليه  وحكم  الرحمن، 
لم���دة 18 عاما، واستش���هدت 
ش���قيقته بش���رى أثناء عملية 

االعتقال.

بيت لحم: إطالق الموسوعة المسيحية لألعالم الوطنية
طلقت في بيت لحم "الموس���وعة 

ُ
بيت لحم - "األيام": أ

المسيحية لألعالم الوطنية – المسيحيون الفاعلون في 
القرن العشرين"، برعاية اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة 
شؤون الكنائس ومكتبة بغداد الثقافية، ودار الصباغ - 

مركز أبحاث ودراسات المغتربين.
وحض����ر حف����ل اإلطالق ال����ذي جرى ف����ي قصر 
المؤتمرات ببلدة أرطاس المحافظ كامل أبو حميد، 
ورئيس اللجنة الرئاس����ية العليا لمتابعة ش����ؤون 
الكنائ����س رمزي خ����وري، وعدد من رج����ال الدين 
المس����حيين والمس����لمين وش����خصيات ثقافية 

وحشد من المهتمين.
وجاءت الموسوعة في )518( صفحة من القطع الكبير، 
وهي من إعداد وتنفيذ جورج أبو الدنين، باالش���تراك مع 

الباحث مراد الزير.
وأشار خوري إلى أن الموس���وعة ستعطي العديد من 
الش���خصيات الوطنية المرموقة مكانتها، خاصة أولئك 
الذي���ن لم يأخذوا حقهم، ومن س���اهموا في تش���كيل 
المؤسس���ات والجمعي���ات والتنظيم���ات السياس���ية 

التي قارعت االنتداب البريطاني وسياس���اته، والهجرة 
اليهودي���ة وفضح الرواية اإلس���رائيلية المغلوطة التي 
تحاول نفي الوجود المسيحي وإلغاء دورهم في العمل 

الوطني الفلسطيني.
بدوره، أكد أبو الدنين أن هذه الموسوعة تأتي في إطار 
المشاريع الثقافية التي تنتجها مكتبة بغداد الثقافية 
ضمن جهود حفظ التراث الفلس���طيني، وسنعمل على 

تطويرها وإصدار جزء ثاٍن في المستقبل.
وفي كلمة دار الصباغ، قال خليل شوكة: واجبنا تكريم 
وتوثي���ق القامات للحفاظ على الذاك���رة المجتمعية لنا 
جميع���ًا، واحترام كل الذين أثروا ف���ي مختلف مجاالت 

الحياة سياسة واقتصادًا وثقافة.
وجرى خالل الحفل، عرض مقطع فيديو عن الموسوعة 
وآخر غنائ���ي لبيت لحم للفنانة عبي���ر صنصور، وعرض 
لمجموع���ة كش���افة الطليع���ة األرثوذكس���ية، وعرض 
مسرحي لمسرح عناد لخالد المصو، وعرض غنائي وطني 
للفنانين فؤاد مبصلة وجودت فقوس���ة، وتكريم الراعي 

وضيوف الشرف.

فلسطين تشارك بورشة 
دولية حول "الُمسارع الضوئي"

رام الله - "األيام": شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. محمود أبو 
مويس في ورشة العمل الدولية، التي ُعقدت عن ُبعد، حول مشروع المسارع 
الضوئي سيسامي "السنكروترون"؛ والتي نظمتها إدارة المشروع بالتعاون 
مع وزارة "التعليم العالي" الفلسطينية وجسر التعاون الفلسطيني األلماني.
وحضر الورشة رئيس الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات 
التعليم العالي د. معمر شتيوي، والمنسق العام لمشروع "السنكروترون" في 
فلس���طين د. رزق اس���ليمية، وممثلون عن إدارة المش���روع في عدد من الدول 
 لما يزيد على 80 باحثًا م���ن الجامعات والكليات 

ً
العربي���ة واألوروبية، إضاف���ة

والمعاهد البحثية في فلسطين وغيرها من الدول المشاركة.
وهدفت الورش���ة إلى إتاحة المجال أمام الباحثين، وتحديدًا الباحثين 
الفلس���طينيين، والباحثين من مختلف الدول لالس���تفادة من الفرص 
البحثية والدراسية والتدريبية التي يوفرها سواًء مشروع "السنكروترون" 
أو من خالل الش���راكات البحثية الدولية للمش���روع ومن ضمنها برنامج 

جسر التعاون الفلسطيني األلماني.

"الـقـدس المفتوحـة" و"المركـز 
الروسي" يوقعان اتفاقية تعاون

بيت لحم - "األي���ام": وقعت جامعة القدس المفتوحة 
والمركز الروس���ي للعلوم والثقافة في بيت لحم، أمس، 
اتفاقي���ة تعاون بين الجانبين، وذلك بحرم فرع الجامعة 

في بيت لحم.
وق���ع االتفاقية عن الجامعة مدير فرعها في بيت لحم 
د. أسعد العويوي، وعن المركز الروسي رئيسه فاسيلي 

فرولوف.
وته���دف االتفاقي���ة، بحس���ب الجامعة، إل���ى تعزيز 
القدرات في مجال التعاون اإلنساني الدولي، واإلسهام 
في تعزيز عالقات الصداقة وتحسين العالقات الروسية 
– الفلسطينية، وتبادل المنفعة العلمية والتكنولوجية 

والتفاعل الثقافي بين الجانبين.
وتشمل تبادل الوفود للتشاور في مختلف المستويات، 
والمس���اعدة في تنظيم تبادل الشباب في إطار زيارات 
دراس���ية قصيرة األج���ل من ممثلي الش���باب من دوائر 
األعمال السياسية واالجتماعية والعلمية واألجنبية إلى 
االتحاد الروس���ي، وعقد المؤتمرات والحلقات الدراسية 
والمحاضرات والمهرجانات والمسابقات بوجود أصحاب 

االختص���اص، والتع���اون الثقافي بالنظر ف���ي مصالح 
الفئ���ات العمرية واالجتماعي���ة، وخاصة فئ���ة الطلبة، 
واتخاذ إج���راءات تعاوني���ة لتعزيز التس���امح العرقي 

والديني، والتعليم العام، ومحو األمية.
وفي مجال تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، يلتزم 
الطرف���ان بتنفيذ برنامج جديد لتب���ادل الطلبة، وتنفيذ 
البرام���ج التدريبية للغتين العربية والروس���ية، وتوفير 
أماك���ن لتعلي���م كل من اللغتي���ن، وإيج���اد المعلمين 

المهنيين والمتخصصين لذلك.
واوض����ح العوي����وي ان "الجامعة تقي����م عالقات 
تعاون مع عدد من الجامعات الروس����ية، وتطمح إلى 
تعزيز هذا التعاون عبر إنش����اء قسم لتعليم اللغة 
الروس����ية في كلية اآلداب، ألن قطاعًا كبيرًا جدًا من 
التراث العربي واإلسالمي موجود في أراضي االتحاد 

الروسي".
م���ن جهته قال فرولوف، ان االتفاقية ستس���هم في 
توفي���ر التعلي���م والتدريب لألكاديميي���ن والطلبة في 

مختلف المجاالت الثقافية التي يعمل فيها المركز.

الشروط  حسب  وذلك  أوكتافيا  سكودا  نوع  سيارات  بيع  في  رغبتها  عن  اإلسالمية  اإلغاثة  تعلن 
والمواصفات الفنية المذكورة في وثائق المزاودة: 

 رقم#
المزاودة

البيان
 عملة

المزاودة
موعد الطرح

 الموعد النهائي لتقديم
المزاودة

الساعةالتاريخ

102.2021
 بيع سيارات سكودا أوكتافيا

موديل 2011
 دوالر

أمريكي
11/2021/2302/12/20211:30:00 PM

وذلك حسب الشروط التالية:

عملة شراء السيارات بالدوالر األمريكي.. 1

السعر المقدم من المشتري غير قابل للتفاوض ويجب أن يكون ساري المفعول حتى إتمام عملية البيع.. 2

اإلغاثة . 3 باسم  المفعول  وساري  أمريكي  دوالر   1000 بقيمة  بنكي  شيك  بإرفاق  يقوم  ان  المشتري  على  يجب 

اإلسالمية، ويحق لإلغاثة اإلسالمية عدم النظر في أي عرض سعر مقدم غير مرفق بشيك وال تقبل المبالغ النقدية.

يمكن لألفراد والشركات الراغبة باالشتراك في هذه المزاودة الحصول على نسخة من الوثائق من مكتب اإلغاثة . 4

اإلسالمية حسب العنوان التالي: غزة: الرمال الجنوبي، عمارة الدولي 2، شارع مدحت الوحيدي، بالقرب من مفترق 

جامعة األزهر.

الموافق . 5 األربعاء  يوم  وحتى  28/11/2021م  الموافق  االحد  يوم  من  ابتداء  السيارات  معاينة  المشتري  يستطيع 

01/12/2021م من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة الثالثة والنصف وذلك في مكتب اإلغاثة اإلسالمية.

سيتم فتح مظاريف المزاودة في مكتب اإلغاثة اإلسالمية في غزة بحضور من يرغب من ممثلي الشركات أو االفراد . 6

في نفس الموعد النهائي لتسليم المزاودة.

مالحظات هامة:
 المزاودة قابلة للتجزئة	

 يحق لإلغاثة اإلسالمية إلغاء المزاودة دون إبداء األسباب.	

 لالستفسار: يمكنكم االتصال مع قسم المشتريات في غزة هاتف: 2833343 08 – 2837889 08

 اعالن مزاودة 
رقم 02.2021 بيع سيارات سكودا 

دولة فلسطـين 

وزارة المالية 

مديرية اللـوازم العـامـة

لجنة العطاءات المركزية

دعوة لتقديم عطاءات 
الجهة المشترية: مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة الثقافة

 اسم المناقصة: شراء خدمة نظافة وضيافة للعام 2022/2021 

 MOC - GSD / MOF /2021 /180 :رقم المناقصة
التاريخ: 2021/11/23
 1. تـود وزارة الثقافـة اســــتخدام جـزء مــــن مخصصـاتها ضمن الموازنـة العامـة الممـول 
مـن قبـل وزارة الماليـة مـن خـالل مديريـة اللـوازم العامـة لتســـديد المبـالغ المستحقة 
بموجــــب عـقـد شــــراء رقــــم )MOC - GSD / MOF /2021 /180( شـــراء خدمة نظافة 

وضيافة للعام 2021/2022.
 2. تـدعو مديريـة اللـوازم العامـة المناقصين ذوي األهليـة الـى تـقـديم عطـاءات بـالظرف 

المختـوم لتنفيـذ شراء خدمة نظافة وضيافة للعام 2021/2022.
 3. ســـتتم المناقصـة العامـة مـن خـالل طلـب عـطـاءات تنافســـية محليـة وفقـا ألحكـام 
قـانون الشــــراء الـعـام رقـم 8 لســـنة 2014 م والئحتـــه التنفيذية، وهي مفتوحة لكل 

المناقصين ذوي األهلية.
 4. يمكــــن للمناقصيـــن المـؤهلين والمهتمين الحصـول علــــى معلومـات إضـافيـة مـن 
خـالل مراسـلة مديريـة اللـوازم العامـة وكـذلك فحـص وثـائق المناقصـة علـى الـعنـوان 
المبـين أدناه وذلـك مـن الســــاعة 9:00 صباحًا حتى الســـاعة 2:00 مساء من أيام األحد 

إلى الخميس.
 5. يمكــــن للمناقصـين المهتمـين الحصـول علـى وثـائـــق المناقصـة مـن خـالل الموقع 
االلكترونــــي لمديرية الـلـــوازم العامـــــة )www.gs.pmof.ps( أو مـن خــــالل البوابـة 
الموحـدة للشـــــراء العـام https://www.shiraa.gov.ps/ ودفـع رسـوم غيـر مسـتردة 
مقـدارها 300 شـــــقل لحســــاب وزارة الماليـة فـي بنـك فلســــطين علـى حسـاب رقـم       

)219000/49(، ويـتـم إرفـاق وصـل الـدفع )فيشـة اإليداع( مع العطاء المقدم.
 6. يجـب تســــليم العطـاءات فـي الـعنـوان المبـيـن أســــفـل الـدعوة قبـل يـوم الثالثـاء 
الموافـق 2021/12/28 الســــاعة 12:00 مســــاء والعطــــاءات اإللكترونيـة غير مقبولـة، 
ويجــــب أن تكـون صـالحية العطـاءات ســـارية لمـــدة 150 يوما مـــن التاريخ النهائي 

لتسليم العطاءات أي حتى تاريخ 26/5/2022.
 7. يجــــب أن يرفـق مـع العطـاء كفـالـة دخـول المناقصـة بمبلـغ 15,000 شـــيقل وتكـون 

سـارية المفعـول لمـدة 30 يوما بعد صالحية العطاء أي حتى تاريخ 2022/6/25.
 8. العطـاءات التـي تصـل بـعـد التـاريخ والوقـت المـحـددين سيتم استبعادها، وسـيـتـم 
فـتـح العطــــاءات فـور انتهاء الموعد المحدد بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون 

في ذلك في العنوان المبين أدناه.
 9. رسوم االعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة

  10. العنوان المذكور أعاله هو:
دائرة العطاءات المركزية

مديرية اللوازم العامة، وزارة المالية
مجمع الوزارات مبنى القدس، الطابق السادس، رام الله )الضفة الغربية(، الماصيون، 

هاتف: 2987112-02،  فاكس 02-2987056
رئيس لجنة العطاءات المركزية

اعالن توظيف
مسؤول المنح والتمويل
Job Announcement

Finance and Grants Officer
(PEF) الصندوق الفلسطيني للتشغيل

Ramallah

Position Title: Finance and Grants Officer (Senior Management position)
Position Type: Regular Employment – Full time  
Location: The Palestinian Employment Fund – Ramallah 
Duration: Twelve months- (Opportunity for extension and permanence)

 Background

The Palestinian Employment Fund (PEF) is a semi-governmental institution, headed by the 
Palestinian Minister of Labor. The Fund is the national umbrella for employment and job 
creation, and it shall be deemed the executive arm of the national employment policies and 
the Ministry of Labor policies in the field of employment. The Fund shall pursuit to provide 
sustainable job opportunities for youth graduates, women, marginalized groups, persons with 
disabilities, and unemployed persons.
The PEF is seeking qualified and experienced candidates for the following position:
Finance and Grants Officer
Detailed information can be viewed on: 
https://pfesp.ps/announcement/52/ar

Application:
Interested candidates should send their CV and a cover letter in English no later than 012021/12/ 
to the following email: jobs@pfesp.ps 
Please indicate the position title in the email subject line, and include the name and surname 
on the CV and Cover letter documents.

Only shortlisted candidates will be contacted.

دولــــــة فلســــــطين
 الصندوق الفلسطيني للتشغيل

  والحماية االجتماعية للعمال

State of Palestine
 The Palestinian Fund for

Employment
Social Protection for Workers &

 جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
طرح عطاء  

 ( Kaspersky Antivirus Licenses Renewal & upgrade )
64\ADM HQ\2021 رقم العطاء

 Kaspersky  تعل���ن  جمعية اله���ال األحمر الفلس���طيني ع���ن حاجته���ا ل
 Antivirus Licenses Renewal & up grade  ، فعلى الش���ركات المس���جلة 
والراغبة بالمش���اركة التوجه لمقر جمعية الهال االحمر الفلسطيني الكائن في 
ش���ارع القدس الرئيس���ي – البيرة، دائرة المش���تريات ، الطابق السادس لشراء 
كراس���ة العطاء وذلك اعتبارًا من يوم  الثاثاء الموافق 2021/11/23 من الساعة 
الثامن���ة و النص���ف صباحًا و حتى الس���اعة الثالثة  بعد الظه���ر ،  ما عدا يومي 
الجمعة و الس���بت مع العلم ان اخر موعد الرسال االستفسارات هو يوم  االثنين 

الموافق 2021/11/29 .
علمًا ان آخر موعد لتقديم العروض  هو يوم الخميس الموافق 2021/12/2 حتى 
الس���اعة الواحدة ظهرا  ، لصندوق المناقصات الموجود في االدارة بالمقر العام 

لجمعية الهال االحمر الفلسطيني الكائن في البيرة ، شارع القدس .
ثمن كراسة  العطاء  100 شيكل غير مستردة  . 1
يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5  من قيمة العطاء بظرف مغلق . 2

منفصل عن مغلف دوسية العطاء وسيتم رفض استام العطاء في حال 
عدم االلتزام بذلك

الجمعية  غير ملزمة بأقل األسعار.. 3
رس���وم اإلعان  في الصحف المحلية الثاث لمدة يومين على من يرس���و . 4

عليه العطاء.
لاستفس���ار يمكن االتصال م���ع دائرة المش���تريات بجمعية اله���ال االحمر 
الفلسطيني على االرقام التالية : هاتف 022978536    فاكس 022406518 او 

proc@palestinercs.org على ايميل
جمعية الهال األحمر الفلسطيني

دعـوة  لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع

بلديـة عبسان الكبيرة

  (MDPIII-W6)برنامج تطوير البلديات - الدورة الثالثة - النافذة السادسة

اسم المشروع: توريد مواد لزوم صيانة الشوارع واألرصفة في مدينة عبسان الكبيرة

MDPIIIW6-1523122-10a:رقم المشروع

 حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية على . 1

KFW- -منحة إضافية بقيمة 44 مليون يورو من عدد من المانحين )البنك الدولي

AFD( سيتم تنفيذها من خالل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية- في 

مشاريع  لتنفيذ  وذلك   )MDPIII( الثالثة  المرحلة  البلديات  تطوير  برنامج  إطار 

، حيث يهدف  الغربية وقطاع غزة  البلديات في الضفة  خاصة بمرافق وخدمات 

االثار  لمواجهة  غزة   وقطاع  الغربية  الضفة  بلديات  دعم  الى  المشروع  هذا 

العمالة  كثيفة  مشاريع  تنفيذ  خالل  من  وذلك   19 كوفيد  لجائحة  االقتصادية 

لتحسين الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان.

وقد حصلت بلدية عبسان الكبيرة على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض . 2

صيانة  لزوم  مواد  توريد  مشروع  لتنفيذ  للمنحة(  )المتلقية  المحلية  الهيئات 

الشوارع واألرصفة في مدينة عبسان الكبيرة

وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت العقد . 3

رقم MDPIIIW6-1523122-10a الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

الموردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من بلدية عبسان . 4

الكبيرة الدائرة الفنية– قسم المشاريع السيد/ م. أحمد أبو عودة هاتف: 2073505 

الثانية عشر  التاسعة صباحًا وحتى  ابتداًء من الساعة  2073066 وذلك  فاكس: 

ظهرًا من تاريخ 2021/11/23 وحتى تاريخ 2021/12/02

بتاريخ . 5 أو  الخميس  يوم  قبل  أدناه  العنوان  على  تقدم  أن  يجب  األسعار  عروض 

2021/12/02 الساعة الثانية عشر ظهرًا.

المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة . 6

العنوان المشار اليه أعاله: من بلدية عبسان الكبيرةالدائرة الفنية – قسم المشاريع. 7
بلديـة عبسان الكبيرة

جمعية أصدقاء المريض
المستشفى األهلي _ الخليل

طرح عطاء رقم 1/2022 بالظرف المغلق

توريد مواد القسطرة والقلب  واألوعية الدموية
تعلن جمعية أصدقاء المريض/ المستش���فى األهل���ي _الخليل عن طرح عطاء رقم 

1/2022 لتوريد مواد قس���طرة وقلب وأوعية دموية ، يمكن الحصول على كراس���ة 

العطاء للراغبين في االشتراك وذلك مقابل مبلغ 1000 شيكل غير مستردة 

 يتم اس���تالم الكراسات من قسم مشتريات القسطرة والقلب/ المستشفى األهلي 

خالل س���اعات الدوام الرس���مي من 8 صباحًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر ابتداء 

من يوم األربعاء الموافق 24/11/2021 

وتق���دم العروض بالظرف المغل���ق ويكتب على الظرف عطاء مواد قس���طرة وقلب 

وأوعية دموية رقم 1/2022     

يرف���ق تأمين دخول العطاء بقيمة 5 % من قيمة العطاء على ش���كل كفالة بنكية 

أو شيك بنكي.       

علم���ًا بأن اخ���ر موعد لتس���ليم الع���روض بالظ���رف المغل���ق هو ي���وم الخميس 

12/12/2021  الس���اعة الواح���دة ظهرًا ف���ي صندوق العط���اءات / دائرة العالقات 

العامة-ط3 

مالحظات: 
1. الجمعية غير ملزمة بالترسية على أقل السعار دون ابداء األسباب. 

2. رسوم االعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء.

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي دير نظام

يعل���ن مجلس  ق���روي دير نظ���ام وبتمويل م���ن وزارة الحكم المحل���ي عنن طرح 

عط���اء تاهيل وتعبي���د مدخل القرية  ,  رق���م : MOLG/VC/16/2021 وذلك وفقًا 

للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والش���روط المرفق���ة العامة و الخاصة 

بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
يجب على المقاول أن يكون مسجاًل لدى إتحاد المقاولين ومصنفًالدى لجنة . 1

التصنيف الوطنية في مجال الطرق درجة تصنيف رابعة أو خامسة فقط.
يجب على المقاول أن يكون مسجاًل “رسميًا” في دوائر الضريبة.. 2
يجب عل���ى المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة  بقيمة 7500 ش���يكل . 3

وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120يوم .
األسعار  شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب.. 4
كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من . 5

العطاء من مقر الهيئة المحلية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 400شيكل 
أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة12:00  ظهرا من يوم الخميسالموافق . 6

2021/12/23ف���ي مقر مجلس قروي دير نظام  �م���ع العلم أنه لن يقبل أي 
عطاءات بعد هذا الموعد.

االجتم���اع التمهيدي وزي���ارة الموقع يوم الخمي���س الموافق 2021/12/9 . 7
الساعه 10:00 صباحا .

فتح المظاريف يوم الخميس الموافق 2021/12/23 الس���اعة 12:00 ظهرا . 8
في مقر مجلس قروي دير نظام

رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 9
لمزي���د من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل س���اعات . 10

الدوام الرسمي او االتصال على االرقام التالية :
م. باسل زعارير 0598538383                              بالل تميمي 0599673773

رئيس المجلس القروي

دولة فلسطين

 وزارة النقل والمواصالت 

»إعالن«

إعتماد ترخيص مهنة استيراد وتوريد وتركيب وصيانة عدادات التعرفة 

لمركبات الصالون العمومي

 تعل���ن وزارة النقل والمواصالت للراغبين في الحصول على ترخيص مهنة . 1

إس���تيراد وتوريد وتركيب وصيانة ع���دادات التعرف���ة لمركبات الصالون 

العمومي تقديم طلباتهم بالظرف المختوم. 

يمكن للمعنيين  بالترخيص الحصول على ش���روط الترخيص أو الحصول . 2

على مزيد من المعلومات من خالل زيارة الوزارة/ اإلدارة العامة لمراقب المرور، 

أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحا وحتى 2:30 بعد الظهر.

يج���ب أن يتم تس���ليم الطلب في الصندوق المخص���ص للطلبات في مقر . 3

الوزارة/ اإلدارة العامة لمراقب المرور، في موعد أقصاه الساعة )11:00 ص( من 

يوم )الخميس( الموافق  )2021/12/23( ويتم رفض جميع الطلبات التي ترد 

بعد الموعد المحدد، علمًا بأنه سيتم فتح الطلبات في نفس الزمان والمكان 

بحضور من يرغب من المتقدمين.

أجرة اإلعالن في الصحف على من يتم اعتماده.. 4

تعتبر هذه اإلعالن جزءًا من وثائق  الترخيص.. 5

 وزارة النقل والمواصالت

دولة فلسطين

وزارة الزراعة
اعالن صادر عن وزارة الزراعة بفتح باب تقديم الطلبات لالستفادة 

من حصص التصدير المعفى من الجمارك الى السوق التركي.

تعل���ن وزارة الزراع���ة عن الب���دء بتنفيذ توصي���ات اللجنة الخاصة 

���كلة 
ٌ

باعداد آلية التمور لالس���واق التركية )الكوتا التركية( و المش

وف���ق قرار مجلس ال���وزراء رق���م )18/125/08/م.و/م.أ( لعام 2021، 

وفتح باب تقديم طلبات االستفادة من حصص التصدير المعفي 

م���ن الجمارك لموس���م 2022، وعليه يطلب من الش���ركات الراغبة 

في االس���تفادة من هذه الفرصة التوج���ه لمقرات وزارة الزراعة في 

المحافظات الش���مالية و اس���تكمال اجراءاتهم الخاصة بتحديث 

البيانات، علما بان اخر موعد لتقديم الطلبات هو الس���اعة الواحدة 

من بعد ظهر يوم االربعاء 2021/12/1  ، ولن تنظر اللجنة بالطلبات 

المقدمة بعد هذا التاريخ، على ان يرفق بطلب االس���تفادة الوثائق 

التالية:-
بطاقة تعامل بالتجارة الخارجية سارية المفعول من وزارة االقتصاد . 1

الوطني.
ب���راءة ذمة من ضريب���ة الدخل و ضريبة القيم���ة المضافة و االدارة . 2

العامة للجمارك و المكوس في وزارة المالية.
اتفاقيات شراء التمر من المزارعين.. 3
العقود مع الشركات المستوردة في تركيا.. 4
ملخص لش���حنات تصدي���ر التمور في الس���نوات الثالثة الماضية . 5

)السجل التصديري للشركة(.

وزارة الزراعة


