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اقتصاد

ب���ي���ت ل����ح����م-ق����ام امل�����ط�����ران ع���ط���ا ال����ل����ه ح���ن���ا،رئ���ي���س أساقفة 

سبسطية ل��ل��روم األرث���وذك���س, ي��وم الخميس, ب��زي��ارة لفرع 

ل���ح���م وذلك  ب���ي���ت  ش���رك���ة أك������رم  سبيتاين وأوالده يف م���دي���ن���ة 

مل�����ش�����ارك�����ة ال�����ش�����رك�����ة يف اح����ت����ف����ال����ت����ه����ا ب������م������رور س����ت����ن ع�����ام�����ا عىل 

ل���ف���ي���ف م�����ن الوجهاء  ب���ح���ض���ور  ال�����ع�����ام 1961,  ت���أس���ي���س���ه���ا م���ن���ذ 

وال����ش����خ����ص����ي����ات االع�����ت�����ب�����اري�����ة ورج������������ال األع�������م�������ال يف املحافظة 

واملنطقة. 

وك���ان ع��ىل رأس مرافيقي امل��ط��ران يف زي��ارت��ه، م��دي��ر عام 

ش��رط��ة م��ح��اف��ظ��ة ب��ي��ت ل��ح��م ال��ع��م��ي��د ح��ق��وق��ي ط����ارق الحاج 

وابو خليل اللحام أحد وجهاء املحافظة وماهر قنوايت عضو 

املجلس البلدي وشاريل شاميه أحد وجهاء  بيت لحم. 

وكان يف استقبال الوفد جمع غفري ممن رحبوا بهذه 

ال��زي��ارة وع��ىل رأس��ه��م م���ازن سبيتاين م��دي��ر ع��ام شركة 

اك���رم  سبيتاين واوالده, وال��ل��واء ب��اس��م ب���دره م��ن جهاز 

األمن الوقايئ, وميشيل صبابا وأنور بنورة من التجار 

امل��ع��ت��م��دي��ن  للشركة يف امل���ح���اف���ظ���ة, وول����ي����م أب�����و خليل, 

باالضافة اىل موظفي الفرع وادارين يف الشركة. 

ورح�����������ب م�����������ازن س����ب����ي����ت����اين يف م����س����ت����ه����ل ه���������ذه الزيارة 

ب���ال���ض���ي���وف ال�����ذي�����ن ح�����ض�����روا ل���ت���ق���دي���م ال����ت����ه����اين للشركة 

وادارتها  بمناسبة مرور ستن عاما عىل تأسيسها. 

وقدم نبذة عن الشركة منذ تأسيسها وانتشارها من 

ف���رع واح����د يف ال��ق��دس اىل  أكرث م��ن 32 ف��رع��ا يف كافة 

مدن ومحافظات الوطن, وامتدادها من خالل التميز 

باملنتجات ذات املاركات العاملية والجودة  املمتازة التي 

ساهمت يف بناء ثقة عالية لدى الزبائن. 

ثم تحدث املطران حنا، مهنئا شركة سبيتاين بهذه 

املناسبة وال��ت��ي استطاعت م��ن خ��الل ج��ودة منتجاتها 

ومصداقيتها يف  التعامل م��ع زب��ائ��ن��ه��ا، م��ن االستمرار 

ع����ىل م������دى س���ت���ة ع����ق����ود يف ال����س����وق ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي. كما 

ت��ح��دث ع���ن م���ا ت��ق��دم��ه م���ن م��ن��ت��ج��ات وخ���دم���ات لكافة 

 زبائنها باالضافة اىل تميزها يف العديد من املجاالت. 

ثم تحدث العقيد حقوقي طارق الحاج عن ما ملسه 

شخصيا م��ن تميز  املنتجات وال��خ��دم��ات ال��ت��ي تقدمها 

ش��رك��ة سبينتاين لزبائنها، كما هنأ ال��ش��رك��ة بمناسبة 

احتفاليتها وتمنى لها التقدم واالستمرار  بالنجاح . 

وتم خالل الزيارة اصطحاب املطران والوفد املرافق له 

، يف جولة داخل مرافق الفرع للتعرف عىل الخدمات 

وامل��ن��ت��ج��ات  التي ت��وف��ره��ا ك��رى ال��ش��رك��ات العاملية مثل 

"ال ج��ي الكرتونيكس" و"ب��ي��ك��و" و"فيليبس" وغريها 

ال��ع��دي��د م��ن املنتجات ذات ال��ج��ودة  العالية ال��ت��ي طاملا 

ت��م��ي��زت س��ب��ي��ت��اين يف ت��وف��ريه��ا ل��ك��اف��ة زب��ائ��ن��ه��ا ع���ىل مدى 

الستة عقود املاضية. 

لحضور احتفاالت الشركة بمرور ٦٠ عاما على تأسيسها

المطران عطاالله حنا يزور 
فرع سبيتاني في بيت لحم

رام ال���ل���ه- ع��ق��دت ك��ل��ي��ة العلوم 

االق��ت��ص��ادي��ة واإلداري������ة يف ف���رع رام 

الله والبرية التابع لجامعة القدس 

ع�����م�����ل بعنوان  امل�����ف�����ت�����وح�����ة، ورش�����������ة 

"ت��داع��ي��ات تقلبات أس��ع��ار الصرف 

االقتصاد  ع��������ىل  ال������س������ل������ع  وأس����������ع����������ار 

ب��إش��راف د. رسالن  الفلسطيني"، 

محمد و أ.د. ماجد صبيح.

اف����ت����ت����ح ال������ورش������ة م����دي����ر ف�������رع رام 

ال����ل����ه وال������ب������رية د. ح���س���ن حمايل، 

ب����ال����ح����ض����ور، ن�����اق�����اًل تحيات  م����رح����ب����اً 

أ.د. يونس عمرو رئيس الجامعة، 

ونوه إىل أهمية مثل هذه الورشات 

الجامعة  ط����ل����ب����ة  ت����س����ت����ه����دف  ال������ت������ي 

وخريجيها.

ت��ح��دث د. رس����الن م��ح��م��د حول 

ت����ق����ل����ب����ات أس�������ع�������ار الصرف  أس�������ب�������اب 

وارت��ف��اع أس��ع��ار السلع عاملياً وتأثر 

االقتصاد الفلسطيني بذلك، من 

خ�����الل ال����������واردات وارت�����ف�����اح تكاليف 

ال��ش��ح��ن. واس���ت���ع���رض ال��ع��دي��د من 

ال�����وق�����ائ�����ع وال�����ت�����داع�����ي�����ات ال�����ت�����ي أثرت 

وأبرزها  ال�����������������دويل،  امل������س������ت������وى  ع��������ىل 

االقتصادان االمرييك والصيني.

بدوره، تحدث أ.د. ماجد صبيح 

ع��ن تداعيات ارت��ف��اع أس��ع��ار صرف 

ال�����������دوالر وارتفاع  ال���ش���ي���ق���ل م���ق���اب���ل 

األسعار عىل االقتصاد الفلسطيني، 

ال���خ���ل���ي���ل-م���راس���ل"ال���ق���دس"ال���خ���اص-اف���ت���ت���ح وزي�����ر الحكم 

املحيل مجدي الصالح، ممثال عن رئيس ال���وزراء د.محمد 

اش����ت����ي����ة، ام��������س، م����ع����رض ف���ل���س���ط���ن ل���ل���ص���ن���اع���ات اإلنشائية 

2021، بتنظيم من نقابة املهندسن– مركز القدس وهيرون 

اكسبو، وذلك يف ضاحية الرامة بمدينة الخليل.

ويف كلمته، قال وزير الحكم املحيل مجدي الصالح، إن 

التنظيم للمعرض الثالث وأجنحته املتعددة، والذي يحتوي 

آخ���ر م��ا ت��وص��ل��ت إل��ي��ه ص��ن��اع��ات ال��ت��ع��م��ري واإلن���ش���اء والبناء، 

يشكل عنوان هذه املرحلة التي أعلنت عنها الحكومة، وهي 

مرحلة التعايف االقتصادي بعد جائحة "كورونا".

وأوض�����ح أن ق���ط���اع ال��ب��ن��اء واإلن����ش����اء م���ن أك����رث القطاعات 

تضررا، مضيفا أن هذا القطاع رافعة االقتصاد يف فلسطن 

وي��س��ت��ح��وذ ع���ىل ال��ن��س��ب��ة األك����ر م���ن ال��ن��ات��ج ال��ق��وم��ي املحيل،  

مل��ا ل��ه م��ن ق��درة ع��ىل التشغيل واستقطاب األي���دي العاملة 

وتحريك باقي القطاعات والصناعات املرتبطة به.

وتحدث عن التحديات التي قد تعرقل خطط الحكومة 

وال��ق��ط��اع ال��خ��اص ل��دف��ع ق��ط��اع ال��ب��ن��اء وال��ت��ع��م��ري اىل األمام، 

وه����ي ارت���ف���اع أس���ع���ار ال��ش��ح��ن، وت��ك��ل��ف��ة االس����ت����رياد، وارتفاع 

أسعار املواد الخام عامليا، كالحديد واالسمنت، واملشتقات 

ال��ن��ف��ط��ي��ة، م��ا ي��ؤث��ر ع��ىل امل��ط��وري��ن ال��ع��ق��اري��ن، وب��ال��ت��ايل عىل 

التكلفة االجمالية.

وت�����اب�����ع ال����ص����ال����ح أن ه������ذه ال����ت����ح����دي����ات ت���ع���ت���ر أي����ض����ا فرصة 

للمنتج املحيل، وال��ذي يمكنه اآلن املنافسة يف األسعار مع 

السلع امل��س��ت��وردة، ول��ع��ل الصناعات اإلنشائية ال��ت��ي نعول 

عليها يف التطوير واإلنتاج ملستلزمات قطاع البناء والتعمري، 

ل���الس���ت���ف���ادة م���ن امل������واد ال���خ���ام امل��ح��ل��ي��ة، وال����خ����رة ال��ب��ش��ري��ة ، 

والكوادر الهندسية واملهنية املتميزة.

ودعا رجال األعمال والصناعين اىل الرتكيز عىل اإلنتاج 

املحيل، واالستفادة من الكوادر الهندسية واملهنية، واملدربة 

والرائدة يف التكنولوجيا من أجل تطوير الصناعية الخاصة 

بقطاع البناء واإلنشاء.

م������ن ج����ان����ب����ه����ا، أك���������دت ن���ق���ي���ب���ة امل����ه����ن����دس����ن ن������ادي������ة حبش، 

أن ه�����ذا ال����ح����دث ي����ن����درج يف ت���وج���ه���ات ال���ن���ق���اب���ة ن���ح���و التنمية 

امل���س���ت���دام���ة، ودع�����م االق���ت���ص���اد ال��وط��ن��ي وت��ش��ج��ي��ع الشركات 

ال��وط��ن��ي��ة املنتجة وامل��س��ت��وردة للمنتجات واألن��ظ��م��ة املرتبطة 

بعالم اإلنشاءات.

وق����ال����ت ان وج�����ودن�����ا ع����ىل أرض خ���ل���ي���ل ال���رح���م���ن صاحبة 

ال��ب��ص��م��ة ال��ك��رى يف االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي الفلسطيني، ه��و يف 

غاية األهمية يف إطار تواصل النقابة مع منتسبيها يف كافة 

املحافظات.

من ناحيتها، قالت عضو اللجنة التحضريية للمعرض 

االء زل���وم، إن امل��ع��رض يستمر ثالثة أي���ام، وه��و الثالث من 

ن����وع����ه، وال��������ذي ي����ق����ام س���ن���وي���ا ب���ال���خ���ل���ي���ل، وي����ه����دف اىل تعزيز 

التواصل بن السوق املحيل واملهندسن، وعرض التقنيات 

الجديدة حسب املواصفات العاملية، وتسويق منتجات هذه 

الشركات، وتعريف املواطن العادي عىل هذه اإلنشاءات.

وأضافت "يشارك يف املعرض أكرث من 65 شركة إنشائية، 

وامل��ؤس��س��ات ذات ال��ع��الق��ة، ب��ح��ض��ور ال��ع��دي��د م��ن مهنديس 

فلسطن من كافة املحافظات ومهندسن من فلسطينيي 

الداخل، لالطالع عىل الشركات املشاركة، إضافة اىل جولة 

يف ال��ب��ل��دة ال��ق��دي��م��ة وم��ت��ح��ف ال��خ��ل��ي��ل، وال���ح���رم اإلبراهيمي 

الشريف.

أبو سنينة ُيطلع وزير الحكم المحلي 
على احتياجات مدينة الخليل

ال��خ��ل��ي��ل - م���راس���ل ال���ق���دس ال����خ����اص- أط���ل���ع رئ���ي���س ب��ل��دي��ة ال��خ��ل��ي��ل ت��ي��س��ري أبو 
سنينة ام���س، وزي���ر الحكم امل��ح��يل املهندس م��ج��دي الصالح وال��وف��د امل��راف��ق له، 
عىل احتياجات مدينة الخليل خاصًة البلدة القديمة والحرم اإلبراهيمي الشريف 
واملناطق املغلقة واملحاذية للمستوطنات، وذلك بحضور عدد من أعضاء املجلس 

البلدي ومدراء الوحدات اإلدارية واألقسام املختلفة يف البلدية. 
وأكّد أبو سنينة أّن مدينة الخليل بحاجة ملحة لعدد من املشاريع الحيوية 
التي سُتسهل حياة املواطنن وتعزز صمودهم يف ظل الظروف الصعبة، الفتاً 
إىل محاوالت االحتالل املستمرة لتهويد قلب الخليل والذي يظهر جلياً يف قرار 
االحتالل األخ��ري ال��ذي يقيض ببناء 372 وح��دة استيطانية جديدة يف مستوطنة 

كريات أربع الجاثمة عىل أرايض املواطنن. 
من جانبه، أكّد املهندس الصالح اهتمام الحكومة والوزارة عىل حٍد سواء يف 
الخليل، وحرصهم عىل تعزيز الوجود الفلسطيني يف املناطق املغلقة وتكثيف 
التواجد يف الحرم اإلبراهيمي، مثمناً الدور الكبري الذي تقوم به البلدية، مشرياً 
إىل أّن ب��ل��دي��ة ال��خ��ل��ي��ل اس��ت��ط��اع��ت أن ت��ح��ق��ق ت����ط����وراً م��ل��ح��وظ��اً يف ال��ب��ن��ي��ة التحتية 
والخدماتية خاصًة يف مجاالت الطرق والكهرباء واملياه، الفتاً إىل أّن الحكومة 
ستستمر بدعم الهيئات املحلية يف كافة املجاالت رغم الظروف املالية الصعبة. 

افتتاح معرض فلسطين للصناعات 
اإلنشائية 2٠21 في الخليل

 ورشة حول تداعيات تقلبات أسعار الصرف 
وأسعار السلع على االقتصاد الفلسطيني

والعمال  امل������وظ������ف������ن  ع�������ىل  خ������اص������ة 

الذين يتقاضون أجورهم بالدوالر 

األمرييك أو الدينار األردين، وعىل 

الفئات محدودة الدخل، وتأثريها 

ال���ع���ام���ة الفلسطينية  امل����وازن����ة  ع���ىل 

خاصة يف جانب املنح واملساعدات 

بالدوالر  ال����س����ل����ط����ة  ت����ت����ل����ق����اه����ا  ال������ت������ي 

األمرييك.

وتوقع أ.د. صبيح أن يكون العام 

2022 عام املطالبات واالحتجاجات 

اجتماعية  ت�����������ح�����������رك�����������ات  وي���������ش���������ه���������د 
املعيشة  غ�����������الء  ب�������ب�������دل  ل����ل����م����ط����ال����ب����ة 
ودع���م ح��ك��وم��ي للسلع األساسية 

من قبل املوظفن والعمال.

ت�����أيت ه�����ذه ال����ورش����ة ل��ت��وض��ي��ح ما 

م�������ن متغريات  ال�����ع�����ال�����م  ي������ج������ري يف 

اقتصادية وت��أث��ريه��ا ع��ىل اقتصادنا 

وح����������ض����������ره����������ا عدد  ال�������ف�������ل�������س�������ط�������ي�������ن�������ي. 

م�����ن األك�����ادي�����م�����ي�����ن واإلداري���������������ن من 

االقتصادي،  ال�����ش�����أن  يف  امل���ه���ت���م���ن 

ب��اإلض��اف��ة إىل م��ج��م��وع��ة م��ن طلبة 

كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية 

يف فرع رام الله والبرية.
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أعمال إنشاء خط مياه ناقل/ترمسعيا – سنجل
االحتادية  أملانيا  جمهورية  من  وبتمويل  القدس  محافظة  مياه  مصلحة  تعلن 
ناقل  مياه  خط  إنشاء  عطاء  ط��رح  عن   KFW األمل��ان��ي  التنمية  بنك  خ��ال  من 

ترمسعيا - سنجل وفقًا للشروط التالية:
ثمن نسخة العطاء 600.00. 1 شيكل )ستمائة شيكل( غير مستردة تدفع في 

صندوق املصلحة قبل استام نسخة وثائق العطاء. 
تزويد املصلحة بكفالة دخول العطاء )كفالة بنكّية أو شيك بنكي مصدق(  2 .
)حسب  النقد  أو  الشخصّية  الشيكات  تقبل  وال  فقط  اإلجنليزية  باللغة 
النموذج احملدد في وثائق العطاء( بقيمة ال تقل عن %5 من قيمة العطاء 

باليورو صاحلة ملدة 132 يومًا من تاريخ املوعد النهائي الستام العروض.
احتاد  ل��دى  مسجًا  ي��ك��ون  أن  العطاء  ل��ش��راء  املتقدم  املتعهد  ف��ي  يشترط  3 .
أو  )أول��ى  للتصنيف  الوطنية  اللجنة  لدى  ومصنف  الفلسطينيني  املقاولني 

ثانية/مياه(، وإبراز شهادة سارية املفعول تثبت ذلك قبل شراء العطاء.
املصلحة غير ملزمة بقبول أقل األسعار. 4 .

رسوم اإلعان في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 5 .
يوم  عنها(  ونسخة  أص��ل  م��ن  )م��ك��ون  العطاء  وتسليم  الس��ت��ام  موعد  آخ��ر  6 .

اخلميس 2021/12/23 الساعة الثانية بعد الظهر.
يتم استام وتسليم العطاء في مكاتب املصلحة/الدائرة اإلدارّية من الساعة  7 .

التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر حسب التواريخ املشار إليها أعاه.
على من يرغب بزيارة املوقع وحضور االجتماع التمهيدي التواجد في مكاتب  8 .

املصلحة يوم األح��د 2021/12/12 الساعة العاشرة صباحًا.
وثائق العطاء موجودة على موقع املصلحة االلكتروني: 9 .

http://www.jwu.org/tender1073  ، وميكن االطاع عليها قبل شرائها.
عبد اخلالق الكرمي
امل����دي�������ر الع����������ام

- م
 )5

( 1
1/

إعالن طرح عطاء رقم )1065( 27
عطاء توريد وحدة ضخ غاطسة احتياط وقطع

لبئر رقم )2( 
تعلن مصلحة مياه محافظة القدس عن طرح عط�اء لتوريد وحدة ضخ غاطسة 

احتياط وقطع لبئر رقم )2(، وذلك حسب  الشروط التالّية:  
ثمن نسخة العطاء   300   شيكل )ثاثمائة شيكل( غير مستردة تدفع في    .1 

صندوق املصلحة قبل استام نسخة  العطاء.  
تزويد املصلحة بكفالة دخول العطاء )كفالة بنكّية أو شيك بنكي مصدق(    .2 
باللغة العربّية أو اإلجنليزّية فقط بقيمة ال  تقل عن %5 من قيمة العطاء 
تقبل  وال  العطاء،  لتسليم  النهائي  املوعد  تاريخ  من  يومًا   90 ملدة  صاحلة 

الشيكات  الشخصّية أو النقد. 
املصلحة غير ملزمة بقبول أقل األسعار.    .3 

2021/12/23 الساعة  آخر موعد الستام ولتسليم العطاء يوم اخلميس    .4 
الثانية ظهرًا. 

يتم استام وتسليم العطاء في مكاتب املصلحة/الدائرة اإلدارّية من الساعة    .5 
التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا  حسب التواريخ املشار إليها أعاه. 

رسوم اإلعان في الصحف على من يرسو عليه/هم العطاء.    .6 
وثائق العطاء موجودة على موقع املصلحة االلكتروني:   .7 

   http://www.jwu.org/tender1065، وميكن االطاع  عليها قبل شرائها. 
عبد اخلالق الكرمي
امل����دي�������ر الع����������ام

- م
 )9

( 1
1/

إعـالن مزادات وعطاءات سنوية27
 للعام 2022 في حديقة االستقالل

والعطاءات  ل��ل��م��زادات  ط��رح��ه��ا  إع����ادة  ع��ن  االس��ت��ق��ال  ح��دي��ق��ة  تعلن 
الفنية والشروط  للمواصفات  2022 وفقًا  للعام  أدناه  املدرجة  السنوية 

والبنود املوضحة في وثائق كل مزاد وعطاء وعلى النحو التالي:

وتدعو األفراد والشركات الراغبة باملشاركة بأحد هذه املزادات أو العطاءات، احلصول على نسخة من وثائق 
املزاد أو العطاء من مكتب إدارة حديقة االستقال – مبنى قاعات جلوريا – شارع االرسال – مدينة البيرة، ما 
بني الساعة العاشرة صباحا والثانية ظهرا ابتداء من يوم األحد 2021/11/28 مقابل دفع ثمن نسخة املزاد 

او العطاء كرسوم غير مستردة في مكتب إدارة احلديقة، وعلى املشاركني االلتزام مبا يلي:
•املزادات مفتوحة لألفراد فقط، والعطاءات مفتوحة للشركات فقط. 	

املتقدم واملفوض  العطاء وأن يكون هو الشخص  أو  امل��زاد  •يحق للمتقدم ش��راء نسخة واح��دة فقط من  	
الوحيد بكافة املعامات الازمة.

أو العطاء أو تقدمي شيك بنكي مصدق بالقيمة املذكورة في اجلدول املبني  •تقدمي كفالة دخول املزاد  	
بان جلنة  امل��زادات علمًا  النهائي لتسليم  املوعد  تاريخ  120 يوما من  املفعول ملدة  أن تكون سارية  على 

املزادات لن تنظر بأي مزاد غير مرفقًا به الكفالة املطلوبة.
•يرفق مع كل مزاد وعطاء صورة هوية املتقدم وشهادة عدم محكومية.  	

من  ذم��ة  وب���راءة  املفعول  س��اري  مصدر  وخصم  الشركة  تسجيل  شهادة  عن  ص��ورة  عطاء  كل  مع  •يرفق  	
البلدية ذات الصلة. 

الدرجة األولى  أقربائه من  أو أحد  أو يعمل هو  أال يكون موظفا حكوميا،  للمزاد  املتقدم  •يشترط في  	
في إحدى الهيئات احمللية.

مشتغل مرخص. • يشترط على املتقدم للعطاء أن يكون قادرًا على تقدمي فواتير ضريبية – 	
•تقدم األسعار بالشيكل وتكون شاملة لكافة أنواع الضرائب. 	

•احلديقة غير مقيدة بأعلى العروض للمزادات، ويحق لها إلغاء املزاد أو تأجيله حسب ما تراه مناسبًا  	
ودون إبداء األسباب.

•احلديقة غير مقيدة بأقل األسعار للعطاءات، ويحق لها إلغاء العطاء أو تأجيله حسب ما تراه مناسبا  	
ودون إبداء األسباب.

•على من يرسو عليه أحد املزادات أو العطاءات املذكورة دفع ما يترتب عليه من قيمة اإلعانات. 	
•سيتم تقييم املزادات والعطاءات ماليًا على أن يكون مطابقا للشروط املطلوبة. 	

•يتم تسليم املزادات والعطاءات بالظرف املختوم في صندوق املزادات والعطاءات في مكتب إدارة احلديقة  	
في موعد أقصاه الساعة )12:00( الثانية عشر من ظهر يوم السبت )2021/12/11( وسيتم رفض أي 
مزاد أو عطاء يرد بعد هذا املوعد، حيث سيتم فتح العروض في جلسة علنية الساعة الثانية في نفس 

اليوم بحضور من يرغب من املشاركني في مكتب إدارة احلديقة.
لاستفسار ميكنكم مراجعة مكتب إدارة حديقة االستقال او املراسلة عبر البريد االليكتروني 

 director@alistiqlalpark.ps

عزام علي اسماعيل/رئيس مجلس إدارة احلديقة

اإلسمالرقم 
كفالة 
دخول 

املزاد

ثمن نسخة 
املزاد

إعادة طرح عطاء تقدمي خدمات نظافة 2022-2
100 دوالر أمريكي2000 شيكلفي حديقة االستقال

2022-4
إع������ادة ط����رح م�����زاد ت���ل���زمي أك���ش���اك في 
ح����دي����ق����ة االس�����ت�����ق�����ال )األك������ش������اك 

املتبقية(
100 دوالر أمريكي2000 شيكل

إعادة طرح مزاد تلزمي مرافق صحية في 2022-5
100 دوالر أمريكي2000 شيكلحديقة االستقال

- م
 )3

( 1
1/
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جمعية أصدقاء املريض 
املستشفى االهلي / اخلليل

اعالن طرح عطاء
طرح  ع��ن  األه��ل��ي-اخل��ل��ي��ل  املستشفى  امل��ري��ض  أص��دق��اء  جمعية  تعلن 
عطاء لشراء  جهاز تخدير و اجهزة أشعة متحركة للمستشفى األهلي/ 

اخلليل
Tender ME-9-2021

على الشركات الراغبة في املشاركة في هذا العطاء احلصول على كراسة 
املستشفى  في  الطبية  الهندسة  دائ��رة  من  العطاء  ومواصفات  ش��روط 

األهلي – اخلليل مقابل 100 دوالر غير مستردة
ظهرًا   12 الساعة  املغلق  بالظرف  العطاء  لتسليم  موعد  أخر  بأن  علمًا 
العاقات  دائ��رة   / العطاءات  صندوق  في   2021/12/16 اخلميس  يوم 

العامة الطابق الثالث .
لاستفسار االتصال على رقم : 02-2224671

ماحظة : رسوم االعان في الصحف على من سيرسو عليه العطاء.

11/27 )1( - م

اعالن طرح مناقصة عامة :“ انشاء مدرسة قلقيلية املهنية 
املختلطة - قلقيلية«

املانيا،  املانحني) فنلندا،  والتعليم متويا مشتركا من قبل عدد من  التربية  وزارة  الفلسطينية لصالح  تلقت احلكومة 
ايرلندا والنرويج( حتت مسمى » التمويل املشترك » )JFA( لدعم تنفيذ خطة تطوير التعليم االستراتيجية، حيث 
ادارية،  ، تشطيب، صيانة وتأثيث مدارس ومباني  املنحة النشاء  والتعليم استغال جزء من هذه  التربية  وزارة  تنوي 

وعليه تعلن دائرة العطاءات املركزية عن طرح املناقصة التالية 

عملة العطاء هي الدوالر االمريكي واالسعار غير شاملة لضريبة القيمة املضافة. 1 .
املؤهلون لاشتراك في هذه املناقصة: 2 .

•املقاولون الفلسطينيون املصنفون كمقاولي أبنية ضمن الدرجة االولى فقط لدى جلنة التصنيف الوطنية 	
•املقاولون غير الفلسطينيني احملققني للشروط الواردة في وثائق املناقصة 	

احلصول على وثائق املناقصة: ميكن للراغبني باالشتراك في هذه املناقصة احلصول على وثائقها من مقر دائرة  3 .
العطاءات املركزية في بيتونيا – شارع البالوع ) املعبر( ، مصطحبني معهم شهادة تصنيف سارية املفعول وصادرة 
عن جلنة التصنيف الوطنية باإلضافة إلى وصل دفع ثمن نسخة املناقصة وذلك حتى الساعة الواحدة والنصف 

من بعد ظهر أيام الدوام الرسمي ) من االحد حتى اخلميس ( ولغاية يوم االثنني 2021/12/13م
ثمن نسخة املناقصة: )100. 4 دوالر( لكل نسخة كرسوم غير مستردة تودع في بنك فلسطني حلساب إيرادات وزارة 

املالية – وزارة التربية والتعليم ، حساب رقم )219000/13( وذلك لغاية يوم االثنني 2021/12/13م
زيارة املوقع: ستنظم زيارة ميدانية للموقع في التاريخ احملدد في اجلدول أعاه، ويكون االلتقاء الساعة العاشرة  5 .

صباحا في مقر مديرية التربية والتعليم ذات العاقة.
االجتماع التمهيدي: سيتم عقد اجتماع متهيدي للرد على استفسارات املقاولني بعد زيارة املوقع مباشرة في مقر  6 .

مديرية التربية والتعليم ذات العاقة. 
م. اخر موعد لاستفسارات هو نهاية دوام يوم االثنني 2021/12/20. 7
م اخر موعد للرد على االستفسارات هو يوم اخلميس 2021/12/23. 8

شيك  أو  بنكية  كفالة  شكل  على  وتكون  أع��اه،  اجل��دول  في  مبني  هو  ما  حسب  قيمتها  املناقصة:  دخ��ول  كفالة  9 .
بنكي مصدق، ويكون عرض السعر ساري املفعول ملدة )150( يوما من تاريخ اإلقفال والكفالة سارية املفعول ملدة 

180يوما من تاريخ االقفال وتكون لصالح وزارة التربية والتعليم.
  ، )املعبر(  البالوع  ش��ارع  10 . – بيتونيا  في  املركزية  العطاءات  دائ��رة  مقر  في  العروض  تسليم  يتم  العروض:  تسليم 
املناقصة ويودع في صندوق  املناقصة واسمها مرفقًا بتأمني دخول  في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه رقم 

العطاءات  في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرا من التاريخ احملدد في اجلدول اعاه  
موعد فتح العروض: الساعة الثانية عشرة ظهرا في التاريخ احملدد في اجلدول اعاه في جلسة علنية في دائرة  11 .

العطاءات املركزية في بيتونيا – شارع البالوع )املعبر( ، ) في مكان احلصول على وثائق املناقصة(.
شروط عامة 12 .

1. أجور اإلعان والنشر على من يرسو عليه العطاء على أن تدفع عند توقيع العقد
2. دائرة العطاءات املركزية غيرملزمة بقبول اقل االسعار.

3. إذا وجد تعارض باملعطيات بني وثائق املناقصة وإعان الطرح بالصحف الرسمية تعطى األولوية إلعان الطرح.
4 على املشتركني االخذ ببروتوكوالت السامة العامة املعلنة واملنشورة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية في جميع 

مراحل املناقصة وبشكل جدي وحازم .
لاستفسار ميكن االتصال باإلدارة العامة لألبنية /وزارة التربية والتعليم أو دائرة العطاءات واملشتريات على الهواتف 
على  االلكترونية  والتعليم  التربية  وزارة  صفحة  مراجعة  ميكن  كما   ،  7721 أو   7720 داخلي   0562503303 التالية: 

/www.mohe.pna.ps:العنوان

دائرة العطاءات املركزية

املديريةاسم املناقصةرقم املناقصة
زيارة املوقع واالجتماع 

التمهيدي
كفالة دخول

 املناقصة )$(
تـــســـلـــيـــم وفـــتـــح رقم دعوة تقدمي املناقصة

العروض

MOE/JFA/58.1001/2021
قلقيلية  م���درس���ة  ان���ش���اء 

املهنية املختلطة   
2021/12/1490،000.00مقلقيلية

MOE/JFA/2021/060-CTD2022/01/03

دول������ة فلسطي�����ن
وزارة االشغال العامة واالسكان

دائرة العطاءات املركزية - لصالح وزارة التربية والتعليم

11/26 )4 ( - م

دولة فلسطني
وزارة احلكم احمللي/ بلدية صوريف

طرح عطاء 
تعلن بلدية صوريف/ اخلليل عن طرح عطاء مشروع إعادة تأهيل وتعبيد طرق داخلية – 
صوريف / اخلليل. وذلك وفقًا للمخططات واملواصفات وجداول الكميات والشروط املرفقة 

العامة واخلاصة باملشروع، فعلى الراغبني في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
ي��ج��ب ع��ل��ى امل��ق��اول أن ي��ك��ون م��س��ج��ًا ل���دى إحت���اد امل��ق��اول��ني، وم��ص��ن��ف��ًا ل���دى جلنة  1 .

التصنيف الوطنية في مجال الطرق.
في دوائر الضريبة. يجب على املقاول أن يكون مسجًا “رسميًا” . 2

خمسة  شيكل(   3 .15000( بقيمة  املناقصة  دخ��ول  كفالة  تقدمي  املقاول  على  يجب 
يوما   120 عن  تقل  ال  مل��دة  املفعول  سارية  بنكية  بكفالة  وذل��ك  شيكل،  أل��ف  عشر 
من تاريخ فتح العطاء أو شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ 

النقدية.
جلنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب. 4 .

يجب أن تكون األسعار بالشيكل. 5 .
كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع احلصول على نسخة من العطاء  6 .

من مقر بلدية صوريف مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 250 شيكا. 
آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12:00 ظهرًا من يوم األربعاء 2021/12/8. 7 في 

مقر بلدية صوريف مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.
 8 .10:00 2021/12/2   الساعة  اخلميس  ي��وم  امل��وق��ع  وزي����ارة  التمهيدي  االج��ت��م��اع 

صباحًا.
بلدية  مقر  ف��ي  ظ��ه��رًا   9 .12:00 الساعة   2021/12/8 األرب��ع��اء  ي��وم  امل��ظ��اري��ف  فتح 

صوريف.
رسوم اإلعان في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 10 .

تلفون:  الرسمي.  ال��دوام  ساعات  خال  وذل��ك  البلدية  مراجعة  يرجى  املعلومات  من  ملزيد 
 msourif@yahoo.com: 2523001-02  فاكس:2523002-02  إمييل

رئيس البلدية/م. محمد خليل عدوان

إعــالن   طـرح مناقصة   انشاء وتشطيب واعادة تأهيل 
عدة منازل في محافظة القدس
 ) MPWH/MOF/2021/  056( مناقصة رقم

املوازنة  ض��م��ن  مخصصاتها  م��ن  ج���زء  اس��ت��خ��دام  واإلس���ك���ان  ال��ع��ام��ة  األش��غ��ال  وزارة  ت���ود 
املناقصة  عقد  املستحقة  مبوجب  املبالغ  لتسديد  املالية   وزارة  من  املمول  التطويرية 

املذكورة،  وعليه: 
تدعو وزارة األشغال العامة واإلسكان املناقصني ذوي األهلية واملصنفني لدى جلنة التصنيف الوطنية    )1 

في مجال األبنية لىتقدمي  عطاءاتهم بالظرف املختوم لدخول املناقصة املذكورة أعاه.  
ستتم املناقصة العامة من خال طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا ألحكام قانون الشراء العام رقم 8    )2 
2014 والئحته التنفيذية«،  علما بان املؤهات املطلوب توفرها لدى املناقص الفائز محددة في  لسنة 

وثائق املناقصة. 
www.  ال��ع��ام للمشتريات  امل��وح��دة  ال��ب��واب��ة  عبر  املناقصة  وث��ائ��ق  تفحص  املهتمني  للمناقصني  ميكن    )3 

shiraa.gov.ps، كما ميكنهم  احلصول على معلومات إضافية من العنوان املبني أدناه خال أوقات الدوام 
الرسمي. 

االثنني  ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  أدن���اه  امل��ب��ني  ال��ع��ن��وان  م��ن  املناقصة  وث��ائ��ق  ش���راء  املهتمني  للمناقصني  ميكن    )4 
2021/11/29م، وبعد دفع  رسوم غير مستردة مقدارها 100 شيكا للمناقصة يودع في بنك فلسطني 

احملدود حلساب إيرادات وزارة املالية -األشغال على حساب  رقم   3001/219000/8   في البنك. 
 ،2021/12/7 الثاثاء   املوافق  يوم  للموقع  ميدانية  زي��ارة  ستنظم  التمهيدي:  واالجتماع  املوقع  زي��ارة    )5 
الستقبال  متهيدي  اجتماع  عقد  وسيتم   ، القدس  واسكان  اشغال  من  مديرية  صباحا  العاشرة  الساعة 
م��وع��د الستقبال  امل��ي��دان��ي��ة،  ويكون آخ��ر  ال��زي��ارة  ان��ت��ه��اء  امل��ك��ان بعد  ف��ي نفس  امل��ق��اول��ني  اس��ت��ف��س��ارات 

االستفسارات يوم االربعاء 2021/12/08م. 
ي��ج��ب ت��س��ل��ي��م ال���ع���ط���اءات ف���ي ال��ع��ن��وان امل��ب��ني أدن�����اه ق��ب��ل ال��س��اع��ة احل���ادي���ة ع��ش��رة ص��ب��اح��ا م���ن يوم    )6 
صاحية  ت��ك��ون  أن  وي��ج��ب  مقبولة،  »غ��ي��ر  االلكترونية  ب��ان  العطاءات  علما  االثنني2021/12/13، 

العطاءات سارية ملدة90 يوما بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات.  
العامة  األشغال  وزارة  لصالح  شيكل(   7000( عطاءبقيمة  دخ��ول  »كفالة  عطاء  كل  مع  يرفق  أن  يجب    )7 
واإلسكان، سارية املفعول ملدة   120 يوما تبدأ من تاريخ فتح العطاء،وفقا للنماذج والشروط الواردة في 

وثائق املناقصة. 
 8(    سيتم استبعاد العطاء الذي يصل بعد التاريخ والوقت احملددين، وسيتم فتح العطاءات بحضور ممثلي 
املناقصني الذين يرغبون في ذلك  في العنوان املبني أدناه في متام الساعة 11:00 صباحا من يوم االثنني 

 .،2021/12/13
– الطابق اخلامس/    مجمع الوزارات-  العنوان: وحدة عطاءات ال��وزارة- وزارة األشغال العامة واإلسكان    )9 
فاكس:    02  -  2966006  /7 ال����وزارة:   تلفون  فلسطني/       - الله  رام  امل��اص��ي��ون-  دروي���ش-  محمود  دوار 

  02-2987890
ماحظة: رسوم اإلعان في الصحف على من يرسو عليه العطاء

وزارة األشغال العامة واإلسكان

دولـــــــــة فلسطيـــــــن
وزارة االشغال العامة واإلسكان

11/26 )3( - م

)2
(  

11
/2

ع 5

طرح عطاء
 توريد أدوات وأجهزة كهربائية

 ملشاريع تصنيع غذائي صغيرة 
)PARC – 46 – 2021( رقم  

عطاء  بطرح  رغبتها  عن  الزراعية«  »اإلغاثة  الزراعية  التنمية  جمعية  تعلن 
بالظرف املغلق واملختوم ضمن مشروع )متكني الشابات الرياديات الفلسطينيات 

في القطاع الزراعي »جناح�ها«( حسب الشروط التالية:
املواقع: عدد من املواقع في محافظات شمال الضفة

شروط التقدم للعطاء:
يجب أن يكون للمورد املتقدم خبرة سابقة في أعمال مماثلة في مجال االعمال  1 .

والتوريدات املطلوبة ومسجًا لدى الدوائر احلكومية حسب االصول.
% من قيمة العطاء وذلك  يجب على املورد ارفاق كفالة دخول عطاء بنسبة 5. 2
بكفالة بنكية سارية املفعول ملدة ال تقل عن )90( يومًا أو شيك بنكي مصّدق 

باسم جمعية التنمية الزراعية.
جتزئة  لها  يحق  وكذلك  األسعار  بأقل  بالقبول  ملزمة  غير  العطاء  جلنة  3 .

العطاء أو تأجيله أو إلغاؤه وبدون إبداء األسباب.
يجب أن تكون األسعار بالدوالر وغير شاملة لضريبة القيمة املضافة )املشروع  4 .

معفى من الضريبة(.
ميكن للموردين الراغبني باملشاركة في العطاء مراجعة احدى مكاتب اإلغاثة  5 .
الستام  املبني  العنوان  على  الله  رام  في  الرئيسي  املقر  او  الضفة  في  الزراعية 
نسخة مجانية من وثائق العطاء ابتداًء من صباح يوم اخلميس 2021/11/25. 

اإلغاثة  مقر  في  واملختومة  املكتملة  العطاء  ظروف  لتسليم  موعد  آخر  6 .
القدس  مياه  مصلحة  بجانب  املعاهد/  شارع  الله/  رام  األول/  ط  الزراعية/ 

حتى الساعة الثانية )2:00( من بعد ظهر يوم االثنني 2021/12/06.
رسوم اإلعان عن العطاء ملدة يومني على من يرسو عليه العطاء. 7 .

لاستفسار االتصال على هاتف رقم: 022963840. 8

اإلغاثة الزراعيةاإلغاثة الزراعية


