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مكتب نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية

وحدة المشتريات واللوازم

 تعلـن جامعة بيرزيت عن طـرح العطاءات التالية:

. 3D lab Equipment 2017/405 1 - إعادة عطاء رقم 

2 - إعادة عطاء رقم 2017/407 ضمان دكان الهدايا  ومركز األلكترونيات.

   Emergency beds & fully automated hematology analyzer .2017/409 3 - عطاء رقم

Computers, LCD projector, 3D Scanner, Mac book, Mo- 2017/410 4 -  عطاء رقم
. tion Sensing & Notebook

5 - عطاء رقم 2017/411 مظالت إنتظار.

 بموجب كراسة العطاء التي يمكن تحميلها واإلطالع على شروط ومواصفات العطاء من صفحة 
الجامعة االلكترونية.

http://ritaj.birzeit.edu/tenders 

مالحظة:

1.  ثمن نسخة العطاء الواحد مائة دينار غير مستردة، وتدفع في الدائرة المالية للجامعة ما 
بين الساعة 9-3 بعد الظهر خالل الدوام الرسمي.

ظهرا   12:00 الساعة   2018/01/09 الموافق  االثنين  يوم  األسعار  عروض  لتسليم  موعد  آخر 
لإلدارة/  برامكي  جابي  1/مبنى  اإلدارة  مبنى  والمالية/  االدارية  للشؤون  الرئيس  نائب  بمكتب 

الطابق الثاني غرفه رقم 315.

الموضوع: تعديل اعالن االستمالك

تعلن بلدية البيرة وبمقتضى المادة )3( )1( من قانون استمالك األراضي للمشاريع العامة رقم )2( لسنة 1953 بأنها ستقوم بعد انقضاء خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في الصحف المحلية بالطلب من مجلس الوزراء والجهات المختصة الصدار القرار الالزم بموجب المادة رقم )4( )1( والمادة 

)2( من القانون المذكور باستمالك قطع األراضي الواقعة في مدينة البيرة  والمبينة أوصافها في هذا االعالن استمالكا مطلقا مع الحيازة الفورية لها 

اعتبار ذلك للمنفعة العامة بالمعنى المقصود في القانون المشار اليه أعاله، 

حيحوض 
رقم 

القطعة 
المساحة 

المسجلة)م2(

المساحة 
لالستمالك 

)م2(
المالك

نسبة االقتطاع 
لالستمالك )تقريبا(

2203690جزء من 26-51

عالء مصطفى موسى الطويل

% 30

ليلى مصطفى موسى الطويل

عيسى موسى محمد الطويل

هاشم حسين محمد الطويل

هشام حسين محمد الطويل

هشيمة حسين محمد الطويل

مريم حسين محمد الطويل

نائل مصطفى موسى الطويل

-

1491761 1761

سالم شينور ابراهيم العابد

% 100

شكري شينور ابراهيم العابد

26
 
 
 
 

موسى شينور ابراهيم العابد 

عيسى عبد الله سالم الطويل1572 1501572

1511477  1477
ابراهيم سليمان عطا الله عابد  

يوسف سليمان عطا الله عابد

جودة جاد الله صالح الطويل813  152813

محمد فرح عوض الله الطويل3051  1533051

22-31930671409

سليمان يوسف عطا الله العابد وشركاه 

% 100
المالكي  حص���ص  من 

المذكورة اسماؤهم

عيسى يوسف سليمان عطا الله العابد

موسى يوسف سليمان عطا الله العابد

حمدة يوسف سليمان عطا الله العابد

يسيره يوسف سليمان عطا الله العابد

انتصار يوسف سليمان عطا الله العابد

يسرى يوسف سليمان عطا الله العابد

احمد عبد القادر احمد حماد

حماد عبد القادر احمد حماد

عبد الله عبد القادر احمد حماد

بديع عبد القادر احمد حماد

علي عبد القادر احمد حماد

لمياء عبد القادر احمد حماد

ليلى عبد القادر احمد حماد

ردينة عبد القادر احمد حماد

وفاء عبد القادر احمد حماد

22-3201056528

عبد الله عبد الجابر سالم القرعان
% 100

المالكي  حص���ص  من 
المذكورة اسماؤهم  محمود عيد عمر القرعان

11-

19 % محمد عيد موسى عبد السالم الحمايل1204767916

121104131059

شكري علي اسماعيل وشركاه

% 10
سامى على اسماعيل

باسم على اسماعيل

عزام علي اسماعيل القرعان

100 %ضياء محمد عارف سمور 21811651165 23

281818933933
عدنان جميل خليل قندح

% 100
غسان جميل خليل قندح

28
 
 

2/33
 

حمده وحليمة محمد مصطفى اتيم الطويل182703703
% 100

 
 

مصطفى محمد الطويل234 234 183

187509509
عب���د ال���رووف واحم���د عاهد احم���د صالح 

القرعان

90171 171

صبحة عبدالله موسى ابوعبيد
 
 

% 100
 
 
 
 

محمد مرشد رشيد القرعان

عيسى وموسى عبد الله ابو عبيد

91392  392
صبحة عبدالله موسى ابوعبيد

موسى وعيسى عبد الله موسى ابو عبيد

امنه عبد الله ابو شراره171 171 92

عبد الرحمن جابر ابو عبيد182 182 93

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بــــلدية البيرة

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد مقابلة شفهية-موحد-

تعلن س���لطة االراضي وديوان قاضي القض���اة و وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات ووزارة االقتصاد الوطني وبالتنس���يق م���ع ديوان الموظفين العام 
عن موعد مقابلة شفهية للمتقدمين لشغل وظيفة )مبرمج/ة، رام الله( الخاص 

باالعالن رقم)2017/38(. 
وذلك حسب الموعد والكشف المشار إليه أدناه: ) األسماء منشورة على البوابة 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(

يوم االربعاء 2017/12/27، موعد المقابلة الشفهية لوظيفة مبرمج/ة :

مبرمج/ة منطقة الوس���ط)رام الله(، يبدأ باسم عاصم هاشم عبدالغني . 1
يمك وينتهي باسم نور بشير حسن سلمان  حسب الكشف رقم )1(.

علما أن المقابلة الشفهية سيتم عقدها في الساعة التاسعة صباحا مقر وزارة 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات/ بجانب اجنحة جمزو الفندقية/البالوع/شارع 

المبعدين-البيرة
لمعرف���ة أس���ماء المقبولين لخوض المقابلة الش���فهية يرجى زي���ارة البوابة 
االلكتروني���ة لدي���وان الموظفي���ن الع���ام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول “وظيفتي”

ديوان الموظفين العام

خالل اجتماع وزراء اإلسكان العرب بالرباط

الحساينة يدعو لدعم قطاع اإلسكان في القدس
غزة - عيسى سعد الله: قال وزير اإلشغال العامة 
واإلس����كان الدكتور مفيد الحساينة انه سيطلب 
من وزراء اإلسكان العرب خالل كلمته أمام مجلس 
وزراء اإلس����كان العرب الذي يعق����د في العاصمة 
المغربية الرب����اط على مدار األربعة أيام الماضية 
دعم قطاع اإلسكان في فلسطين ومدينة القدس 
بشكل خاص لتعزيز صمود أهلها في وجه الحملة 
اقتالعهم  التي تستهدف  الشرسة  اإلسرائيلية 

من ارضهم.
وأضاف الحس���اينة خ���الل حديث م���ع "األيام" من 
الرباط انه طالب نظراءه في وقت سابق، أيضًا، بدعم 
حقوق الشعب الفلس���طيني في مصادره الطبيعية 
واس���ترجاع ارضه حتى يتمكن من االستفادة منها 

في التطوير الحضري واإلسكاني.
وأوض���ح ان���ه اطلع ال���وزراء العرب على المش���اكل 
الكبيرة التي تواجه قطاع اإلس���كان في فلس���طين 
والعج���ز الكبي���ر في الوح���دات الس���كنية وضرورة 

اإلس���راع في إعادة ما دمره االحت���الل خالل عدوانه 
األخير على قطاع غزة.

وأشار الحس���اينة الى طرحه العديد من المشاكل 
التي تواج���ه قطاع التخطيط الحض���ري وذلك خالل 
المنتدى الوزاري العربي الثاني لإلس���كان والتنمية 
الحضرية الذي عقد بالتوازي مع انعقاد مجلس وزراء 

اإلسكان العرب.
وقال ان قط���اع التخطيط الحضري في فلس���طين 
يحت���اج ال���ى المس���اعدة العاجلة لتحس���ين الواقع 

السكاني للمدن والتجمعات.
ووجه الحس���اينة الش���كر باس���م الرئيس محمود 
عب���اس، ورئيس ال���وزراء د. رامي الحم���د لله للملك 
المغربي محمد الس���ادس، ومجلس الوزراء المغربي، 
والحكومة المغربية، والشعب المغربي، على دعمهم 
الكبير ومساندتهم للقضية الفلسطينية، كما وجه 
التحية الكبيرة الدول المشاركة في المنتدى منوهًا 

بجهودهم في دعم الشعب الفلسطيني.

"أمان" يقترح تعديالت لتصويب ثغرات 
في قانون السالمة الطبية والصحية

رام الل���ه - "األيام": قال االئت���الف من أجل النزاهة 

والمس���اءلة "أمان"، أمس، إنه بعث رسالة إلى رئيس 

ال���وزراء رام���ي الحم���د الله، ثّم���ن فيه���ا الخطوات 

الجدية الت���ي اتخذتها الحكومة تج���اه تبني إقرار 

قانون فلس���طيني خاص بالسالمة الطبية والصحية، 

واش���تماله عل���ى العدي���د م���ن المح���اور المهم���ة 

التي تضم���ن حقوق ومصال���ح األطباء، والمس���اءلة 

والتعويض للمواط���ن عن األخط���اء الطبية، ويعالج 

الفراغ الذي لطالما طالب "أمان" بسده، في ظل الرأي 

العام والضغط المجتمعي المتنامي باتجاه معالجة 

هذا الخلل التشريعي.

وبّين "أم���ان" أنه اقترح عددًا من التعديالت التي 

من ش���أنها تصويب أي ثغرات أو نقص في مشروع 

القرار بقانون، وجعله أكثر شمولية وجودة، وأهمها 

تعديل المادة 16 منه، بحيث تش���كل اللجنة العليا 

للنظر في التظلمات بشكل يضمن تنوع العضوية 

فيه���ا، ووجود عدد أكبر من األعضاء من خارج وزارة 

الصحة ونقاب���ة األطباء، م���رورًا بتعديل المادة 27 

من مش���روع القانون، بحيث يت���اح للجنة الحماية 

لة بموجب 
ّ
والس���المة الطبي���ة والصحي���ة المش���ك

هذا القانون، اتخاذ ق���رار بوقف مقدم الخدمة عن 

مزاولة العم���ل لحين صدور ق���رار قضائي نهائي 

بهذا الخصوص إذا ما رأت أن أخطاءه جس���يمة، وان 

اس���تمراره في العمل قد يمث���ل خطرًا على الصحة 

والس���المة العامة للمرضى، في ظل احتمال التأخر 

في إصدار قرار قضائي نهائي.

ولفت إل����ى أنه اقت����رح تعديل الم����ادة 31 من 

مش����روع القانون، بحيث يتم الن����ص في القانون 

على الموارد المالية لصندوق تعويضات حوادث 

األخطاء الطبية وتحديد اختصاصاته، وعدم ترك 

معالج����ة هذا الموضوع لتش����ريع ثان����وي، وذلك 

انس����جامًا مع أحكام القانون األساس����ي، وأهمية 

الدور الذي سيلعبه هذا الصندوق في التعويض 

عن األخطاء الطبية.    

وذك���ر ائتالف "أم���ان" أنه "إذ يش���جع على الحوار 

ويتفه���م أهمية النق���اش المحتدم بي���ن الجهات 

األساسية الممثلة للقطاع الصحي والمجتمع المدني 

والحكومة حول مش���روع القانون؛ فإنه يبدي تخوفه 

من أن االتجاهات التي تأخذها هذه النقاش���ات قد 

تؤدي إلى إجهاض المحاولة الجادة من قبل الحكومة 

إلق���رار قانون ينظ���م ويحمي األطب���اء والمواطنين، 

ويضعنا باس���تمرار أمام كوارث جس���مية قد تهدد 

الس���لم األهلي وحرمة المستش���فيات والمؤسسات 

الطبية وتمس بمهنة الطب ونبلها".

إطالق اسم ياسر عرفات 
على شارع في نابولي

روما - "وفا": أعلنت بلدية نابولي، جنوب إيطاليا، أمس، عن قرارها إطالق اسم 
ياسر عرفات على أحد شوارع المدينة.

وأعربت الجالية الفلس���طينية في اقليم كامبانيا عن ش���كرها لرئيس بلدية 
نابول���ي للويجي دي ماجس���ترس، ولبلدية نابولي وأهال���ي المدينة على هذه 

الخطوة التاريخية.
وقالت الجالية في بيان لها: إن بلدية نابولي قررت تس���مية ش���ارع "ياس���ر 
عرفات" على اس���م الزعيم الفلس���طيني التاريخي، في هذه اللحظة الحساسة 
جدا والمأس���اوية لش���عبنا، حيث يتم انتهاك الحقوق والشرعية الدولية في 

األراضي المقدسة.
وأضافت الجالية: "نحن ممتنون لبلدية نابولي، الستجابتهم إلى نداء جميع 
مواطن���ي العالم الذين يريدون عالما أفضل، ينمو في���ه األطفال دون انتهاك 

حقوقهم الطبيعية في الحياة والسعادة.

"العصرية" تستضيف دورة 
ألطباء األسنان حديثي التخرج

رام الله - "األيام": استضافت الكلية العصرية الجامعية، في مقرها برام 

الله، في مبنى المحامي الدكتور حس����ين الشيوخي، أمس، دورة تدريبية 

ضمن برنامج تدريب أطباء األس����نان حديث����ي التخرج من جامعات محلية 

وأخرى عربية وأجنبية.  

وهدفت الدورة التي ش����ارك فيه����ا 180 طبيبًا، إل����ى توحيد المفاهيم 

الطبية ذات العالقة، وتطوير قدرات األطباء وتحديث المعلومات لديهم، 

إلطالعهم على التطورات والمستجدات في عالم طب األسنان.

ويشمل برنامج االمتياز ش����قين: نظري وعملي، ويتضمن الشق النظري 

محاض����رات تتركز حول مراجع����ة المعلومات التي تلقاه����ا األطباء خالل 

فترة دراس����تهم الجامعية والتي تس����تغرق خمس س����نوات، أما العملي 

فيتمحور حول توزيع األطباء على عيادات األسنان في المراكز والعيادات 

التابع����ة لوزارة الصحة ولدى القطاع الخ����اص؛ لتدريبهم لمدة عام تحت 

إش����راف الوزارة، بهدف إتاحة الفرصة أمام جميع األطباء حديثي التخرج 

للحصول على فرص����ة تدريب، في ظل األع����داد المتزايدة للخريجين في 

هذا التخصص.

وأوضحت مديرة صحة الفم واألسنان في وزارة الصحة، الدكتورة بهادر 

ط����ه، أنه بعد انتهاء س����نة االمتياز، يتم رفع أس����ماء األطباء من خريجي 

الجامع����ات المحلي����ة إلى وزير الصح����ة؛ العتماده����م كمزاولين للمهنة، 

فيما يخضع خريجو الجامعات غير الفلس����طينية المتحان مزاولة المهنة 

بإش����راف وزارة الصحة ومجل����س الطب الفلس����طيني، ويحصل من يجتاز 

االمتحان على شهادة مزاولة المهنة.

بالشراكة مع "القدس المفتوحة"

450 ألف يورو من االتحاد األوروبي 
لخدمة المناطق المهمشة في السموع

الخلي���ل - "األي���ام": حصل���ت بلدي���ة 
الس���موع بمحافظة الخلي���ل، على منحة 
م���ن االتح���اد األوروبي بقيم���ة 450 ألف 
يورو لتنفيذ مشروع لتمكين البلدية من 
خدمة المناطق المحي���ط بها، والمناطق 
المهمش���ة أو ما تسمى مناطق "ج"، حيث 
عت جامعة القدس المفتوحة 

ّ
سبق أن وق

وبلدية السموع مذكرة تفاهم، مطلع آب 
الماضي، والت���ي بموجبها ق���ام الطاقم 
المختص ف���ي مركز التعليم المس���تمر 
ف���ي "الق���دس المفتوح���ة" المكون من 
محمود حوامدة وبيان الش���وبكي، بإعداد 
مقترح المشروع بالتعاون مع طاقم بلدية 
الس���موع المك���ون من وصف���ي الزعارير 

وماجد البدارين.
وقالت "الق���دس المفتوحة"، أمس: إن 
المش���روع يأتي ضمن توجيهات رئيس 
الجامعة يونس عم���رو بالعمل على دعم 

ومساندة المؤسسات المحلية وتمكينها 
ومناطق  المهمش���ة  المناط���ق  لخدم���ة 
"ج"، حي���ث س���بق أن حصل���ت الجامع���ة 
على مش���روعين من خالل برنامج تنمية 
وصمود المجتمع في مناطق "ج" والقدس 
الش���رقية، التابع لبرنامج األمم المتحدة 
التعليم���ي  المرك���ز  وهم���ا  اإلنمائ���ي، 
المتنقل لتحس���ين ف���رص التعليم في 
المناط���ق المهمش���ة ف���ي جن���وب يطا 
والس���موع، والمرك���ز التعليمي المتنقل 
لتحس���ين فرص التعليم ف���ي المناطق 
واألغوار  طوب���اس  بمحافظة  المهمش���ة 

الشمالية.
وأش���ار مدير مركز التعليم المس���تمر 
وخدم���ة المجتم���ع محمود حوام���دة إلى 
أن المش���روع يأتي انس���جامًا مع فلسفة 
مركز التعليم المس���تمر وخدمة المجتمع 
ف���ي التع���اون م���ع مؤسس���ات المجتمع 

المدني، وتقديم الدعم والمس���اندة لها 
لتحسين خدماتها، باالعتماد على الكوادر 
واإلمكاني���ات المتوف���رة ف���ي الجامع���ة 
من خ���الل فروعها المنتش���رة في جميع 
المحافظات، خاص���ة في محافظات جنوب 
الضفة، والتي تشكل أكبر كثافة سكانية، 
وحظوظه���ا من المش���اريع التنموية أقل 

نسبيًا مقارنة بباقي المحافظات.
وبّين حوامدة أن المش���روع يهدف إلى 
تطوير الخدم���ات الت���ي تقدمها بلدية 
السموع، حيث سيتم العمل على تطوير 
الخط���ة اإلس���تراتيجية للبلدية بطريقة 
تس���هم ف���ي توفير خدم���ات أفضل من 
القانونية والنفسية للمواطنين  الناحية 
ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في 
البل���دة، وتعزي���ز دور الم���رأة في العمل 
وتنش���يط اإلنتاج المحلي للبساط البلدي 

والصناعات المنزلية والمحلية.

المالكي: التصويت في األمم المتحدة 
فشل ذريع للواليات المتحدة

رام الل���ه - "وف���ا": اعتبر وزي���ر الخارجي���ة والمغتربين رياض 
المالك���ي، أن التصويت في الجمعية العامة لألمم المتحدة على 
مش���روع القرار الخاص بالقدس، كان انتصارًا كبيرًا لفلس���طين 

وفشاًل ذريعًا للواليات المتحدة.
وأوضح المالكي، في تصريح صحافي، أمس، أن مش���روع القرار 
كان موجه���ًا وألول م���رة ضد السياس���ة األميركي���ة وليس ضد 
إسرائيل، مبينًا أنه ورغم كل التهديدات والضغوط واالبتزاز إال 

أنه حظي بدعم 128 دولة.
وق���ال: إن 4 من الدول التس���ع التي عارضت الق���رار هي دول 
تملك أميركا الحق القانوني للتصويت نيابة عنها، وبالتالي فإن 
الواليات المتحدة لم تتمكن من حشد سوى 3 دول لجانبها، هي: 

توغو وهندوراس وغواتيماال.
وبالنسبة للدول التي تغيبت عن الجلسة، اعتبر المالكي أنها 
فعلت ذلك لحماية نفس���ها م���ن التهدي���د األميركي وحتى ال 

تصوت ضد الحق الفلسطيني.
وأكد أن في جعبة القيادة مجموعة من الخطوات تنوي التقدم 
بها خالل األيام واألس���ابيع المقبلة، مش���يرًا إل���ى أن التحركات 
ستس���تكمل على صعيد األمم المتحدة ومجلس األمن ومجلس 

حقوق اإلنسان والجنائية الدولية.
وأضاف: س���تتابع القيادة ملف االعترافات بدولة فلس���طين، 
تحديدًا مع الدول األوروبية، معربًا عن أمله بأن تش���هد األسابيع 

واألشهر المقبلة اختراقًا في هذا المجال.

بلدية رام الله تعتمد 19 معاملة وإنشاء المركز التجاري 
رام الل���ه - "األي���ام": اعتم���د مجل���س 
بلدية رام الله، في جلس���ته األس���بوعية 
رق���م 44/ 2017، أمس، برئاس���ة موس���ى 
حديد، وبمشاركة نائبه حسن أبو شلبك، 
وبحض���ور األعض���اء: جم���ال عوايص���ة، 
وحس���ين الناط���ور، وروال ع���ز، وريم���ون 
بوش���ة، وس���ماح نص���ار، وعمر عس���اف، 
وكمال شمشوم، وماهر الناطور، وممدوح 
القورة،  وأحم���د عباس، ونهل���ة  الفروخ، 
ووس���ام عازر، ومدير ع���ام البلدية أحمد 
أبو لبن، وبصفته اللجنة المحلية لألبنية 
والتنظيم 19 معامل���ة تنظيمية، منها 5 

معامالت إفراز شقق.
وعرضت عز تقرير اللجنة المكلفة شراء 

نافورة متنزه رام الله، حيث قرر المجلس 
 ،SRS Fountain اعتماد ع���رض ش���ركة
وتكليف طاقم فني مكون من خالد غزال، 
وس���امي عويض���ة، ومهند اب���و حمدية، 
وعبد الله وشاحي لمتابعة األمور الفنية 
م���ع الش���ركة الم���وردة، وتوفي���ر كافة 

المتطلبات الفنية الالزمة.
وذك����رت البلدية أنها تق����وم بتأهيل 
متن����زه رام الل����ه، ضمن خط����ة البلدية 
لتطوير وتأهيل المتنزه الذي يعد أحد 
أه����م المعال����م الس����ياحية والتاريخية 
ف����ي المدين����ة، وله مكان����ة خاصة لدى 
أهال����ي وزوار المدين����ة، وأن����ه ضم����ن 
هذا المش����روع س����يتم تأهيل وتطوير 

اعالن طرح عطاء
 ”Microcontroller kit– يعلن منتدى العلماء الصغار عن طرح عطاء خاص لشراء »حقائب المتحكم الدقيق 
الممول من الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي وإدارة البنك اإلسالمي للتنمية وبإشراف التعاون. 

 المواصفات العامة لمكونات مئة واربعون )140( حقيبة رئيسية
 تحتوي الحقيبة الرئيسية:

 لوح���ة الكترونية م���ن النوع الجيد مع متحك���م دقيق )Microcontroller( مع مجس���ات وقطع . 1
أساسية لتدريب المتدربين ومرفقة بدليل تجارب للمتدربين مناسب للمعلمين

 لوح���ة الكترونية من الن���وع الممتاز مع متحك���م دقيق )Microcontroller( م���ع قطع اضافية . 2
الستعمال الطلبة ومرفقة بدليل تجارب مناسب للطلبة

 أن تكون آمنة ومالئمة لطالب المدارس وتحتوي على 14 مدخل ومخرج على االقل وتعمل بالبطارية.. 3
4 . CEاو ISO-9001 ان تكون حاصلة على شهادة جودة عالمية مثل 
 ان تحتوي على الكوابل والمجسات واالسالك الالزمة لبرمجتها وتشغيلها.. 5
6 . Windows 32 bit & 64 bit( أن تكون البرامج الالزمة لبرمجتها مناس���بة لكل االنظمة ويندوز 

)operating systems
 1.شروط ومرجعيات العطاء: 

 أن يكون المورد لديه تسجيل مرخص وقادر على إصدار فواتير ضريبية. 	 
 األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.	 
 يتم دفع 10 % من القيمة اإلجمالية للعقد خالل ثالثة أسابيع من تاريخ توقيع االتفاقية وباقي 	 

المبلغ بعد ش���هر على األكثر من تاريخ توريد كامل األجهزة موضوع االتفاقية، واستالم األجهزة 
والمعدات المطلوبة، واصدار الفواتير الضريبية

 يلتزم من يرسو عليه العطاء إتباع وسائل الوقاية والسالمة العامة لجميع العاملين.	 
 يلتزم المورد بكفالة صيانة مدتها ال تقل عن عام تبدأ من تاريخ التوريد	 
 يلت���زم المورد بتوريد المعدات واالجهزة، ويلتزم بتوريد أي متطلبات إضافية الزمة الس���تخدام 	 

االجهزة حتى لو لم تذكر في العطاء. 
 2. مرفقات العطاء:

يلتزم المورد بتقديم كفالة دخول عطاء س���ارية المفعول لمدة 90 يوم تكون إما كفالة بنكية أو 	 
ش���يك بنكي مصدق بقيمة 5 % من قيمة العرض، وتسترد هذه الكفالة خالل شهر من تقديم 
العطاء. ولمن يرس���و عليه العطاء يقوم بتقديم كفالة حس���ن تنفيذ سارية المفعول لمدة سنة 

واحدة على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق بقيمة %10 من قيمة العقد.
كتالوجات األجهزة والمعدات الموضحة في جدول الكميات المرفق. 	 
شهادات خبرة / على الشركة المشاركة إرفاق ما يثبت القدرة على تنفيذ المشروع. 	 

 على الراغبين باالش����تراك في هذا العطاء من الش����ركات ذات االختصاص والمس����جلة رسميا لدى السلطة 
الفلس����طينية، مراجع����ة »منتدى العلم����اء الصغار« في مق����ره الكائن في بيرزيت )البل����دة القديمة، حوش 
ش����اهين، بجانب مؤسس����ة النيزك( أيام السبت واالثنين واألربعاء من الس����اعة 1:00 وحتى الساعة 3:00. 
 علم����ا بانه يجب تس����ليم العطاء في موعد أقصاه الس����اعة 12:00 م����ن يوم األربعاء المواف����ق 2018/1/3.
ويتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان.

 تسلم عروض األسعار في الظرف المختوم على أن يكون عرض السعر منفصاًل عن العرض الفني.
أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

لالستفسار عبر البريد االلكتروني:najwannejem@gmail.com تلفاكس: 02-2810585

المس����احات القائمة ف����ي المتنزه، على 
أن يش����كل التصميم إضاف����ة معمارية 
متميزة وجذابة للمدينة، مس����تندًا إلى 
الحفاظ على العناصر التاريخية للمتنزه 
ولتبقيه ف����ي ذاكرة مواطن����ي المدينة 
وروادها، حيث سيش����مل مشروع تأهيل 
وتطوير المتنزه مناطق خضراء "الزهور 
واألش����جار المناس����بة"، ومناطق جلوس 
صيفية وش����توية منسجمة مع المحيط، 
إضاف����ة الى تأهي����ل منطق����ة النافورة 
موس����يقية  نافورة  لتصب����ح  القائم����ة، 
األل����وان على  بأض����واء متعددة  راقصة 
أنغ����ام الموس����يقى، ومطع����م يتضمن 
جلس����ات داخلي����ة ش����توية وخارجي����ة 

لموسم الصيف.
كم���ا ق���رر المجل���س البل���دي اعتماد 
تصميم  لمش���روع  اإلضافي���ة  األعم���ال 
المسرح الخارجي لقصر رام الله الثقافي، 
إل���ى اعتم���اد أعم���ال إضافية  إضاف���ة 
لمشروع تأهيل في البلدة القديمة، وقرر 
اعتماد مشروع ممول من صندوق تطوير 
البلديات وبلدية رام الله إلنش���اء المركز 

التجاري قرب وزارة الخارجية.


