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االربعاء 2018/2/14

الشاعر واألعرج يبحثان سبل
تعزيز برامج التنمية المحلية

"مكافحة الفساد" تبحث مع بعثة
الشرطة األوروبية التعاون المشترك

المشاركون في الورشة في جولة تعريفية بمرافق ومختبرات المركز الوطني.

ورشة في "البوليتكنك" حول واقع
السالمة والصحة المهنية بالمؤسسات
الخليل " -األيام" :عقدت جامعة بوليتكنك فلسطين ومحافظتا
بيت لحم والخليل ،ورشة عمل عن واقع وسياسات وإدارة السالمة
والصح���ة المهنية ف���ي المؤسس���ات ولجان الس�ل�امة والصحة
المهنية في فلسطين ،وذلك في مقر المركز الوطني الفلسطيني
للسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة في البوليتكنك.
وحضر الورش���ة نائب محافظ الخليل مروان س���لطان ،والقائم
بأعم���ال رئيس الجامعة الدكت���ور مصطفى أب���و الصفا ،ومدير
المركز الوطني الفلس���طيني للسالمة والصحة المهنية وحماية
البيئة المهندس نافذ الشعراوي.
وش���دد د .أبو الصف���ا على ض���رورة توثيق العالق���ة مع كافة
المؤسس���ات الحكومي���ة التي تعن���ى بأمور الس�ل�امة والصحة
المهينة ،مبينًا دور الجامعة في االنخراط مع كافة المؤسس���ات،
وسياس���تها في التواصل ّ
الفعال مع كافة المؤسسات من خالل
مراكز خدمة المجتمع المختلفة التي من ش���أنها االرتقاء بكافة
العل���وم والمعارف ومن ضمنه���ا المركز الوطني الفلس���طيني
للسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة.

من جهته بين سلطان اهتمام المحافظة في إنشاء ودعم وجود
المركز الوطني الفلس���طيني للسالمة والصحة المهنية وحماية
البيئة من خالل مجلس التش���غيل ف���ي المحافظة وبتمويل من
االتحاد األوروبي وتنفيذ مؤسسة التعاون األلماني .GIZ
وش���دد الش���عراوي على ضرورة تك���رار مثل هذه الورش���ات
ُ
المتخصص���ة والتي تهدف إلى تأهي���ل وتدريب كوادر تعنى
ّ
بأمور الس�ل�امة والصحة المهنية خاصة وان مثل هذه الورشات
تعتبر األولى على مس���توى الوطن في إدارة الس�ل�امة والصحة
المهنية في المؤسسات الحكومية وعالقة هذه المؤسسات في
تش���كيل لجان ُمتخصصة في القيام بكافة الفحوصات البيئية
وكيفية معالجة المش���اكل واالستش���ارات التي يتم رفعها إلى
لجان السالمة التي تعمل من خالل محافظتي الخليل وبيت لحم.
وفي نهاية الورش���ة ،تم اصطحاب المش���اركين في الورش���ة
بجول���ة لمرافق ومختب���رات المرك���ز الوطن���ي وتعريفهم على
األجه���زة والمعدات الموج���ودة .وفي نهاية اللق���اء تم توزيع
شهادات المشاركة والحضور للمشاركين.

إعالن توظيف

ســلطة النقــد الفلســطينية هــي مؤسســة مســتقلة تلعــب دور ًا هامــ ًا فــي تنميــة االقتصــاد الفلســطيني مــن خــال أداء دورهــا فــي الحفــاظ علــى
االســتقرار المالــي والنقــدي فــي البــاد عــر تنظيــم الجهــاز المصرفــي والرقابــة علــى عملــه ،وإدارة نظــم المدفوعــات الوطنيــة ،وترخيــص مؤسســات

رام الله " -األيام" :بحث رئيس هيئة مكافحة الفس���اد رفيق النتش���ة مع وفد
من بعثة الشرطة االوروبية ترأسه رئيس البعثة كاوكو آلتوما استمرار التعاون
بين الجانبين ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بعمل الهيئة.
وأكد الطرفان بحس���ب بي���ان صدر عن الهيئة ،أمس ،على اس���تمرار التعاون
المس���تقبلي من خالل الخبراء والمستش���ارين بين الطرفي���ن ووضع مقترحات
ً
وتحديد االحتياجات التي يمكن من خاللها التعاون على انجازها مستقبال.
وش���دد النتش���ة على اس���تمرار العمل لتطوير التش���ريعات الناظمة لعمل
الهيئة ،مش���يرًا الى انه سيتم قريبًا اطالق االس���تراتيجية النسوية لمكافحة
الفس���اد في فلس���طين ،مؤكدًا حرص الهيئة على التعاون المستمر مع كافة
االط���راف من اج���ل الوصول ألفضل الممارس���ات في مكافحة الفس���اد بأفضل
التجارب واألسس الدولية.
وأضاف النتش���ة ،انه سيتم العمل على الش���كاوى والبالغات حسب القانون
والنظام العام في فلسطين.
من جهته ،اش���اد آلتوما بالتعاون المثمر الذي تم تحقيقه بين الجانبين من
خالل تنفيذ بعض المشاريع.

بحث آليات النهوض بالواقع
السياحي في محافظة قلقيلية
قلقيلي���ة " -األيام" :بحث محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة في مكتبه أمس،
مع وكيل وزارة الس���ياحة واآلثار علي أبو سرور وعدد من المدراء العامين وكادر
الوزارة آليات النهوض بالواقع السياحي في المحافظة..
وحضر اللقاء مدير عام الحكم المحلي حاتم مسلم ،ورئيس البلدية د .هاشم
المصري ،ومدير السياحة واآلثار مفيد صالح.
وأش���ار اللواء رواجبة إلى واقع محافظة قلقيلية وما تعانيه من ظروف صعبة
نتيجة لالحتالل والجدار واالس���تيطان ،واالنعكاسات الس���لبية لالحتالل على
كافة مناحي الحياة بما فيها قطاع السياحة.
وأكد على أهمية تطوير القطاع السياحي في محافظة قلقيلية وإبراز المعالم
الس���ياحية وتش���جيع الس���ياحة من اجل دعم صمود المواطنين وتمكينهم
للتصدي لمخططات االحتالل الهادفة إلى تفريغ المحفظة من مواطنيها.
بدوره ،قال أبو س���رور "أن المواقع األثرية ت���راث وتاريخ وصراعنا مع االحتالل
صراع على األرض وهدفنا دوما تعزيز صمود المواطنين والوقوف إلى جانبهم"،
وقدم شرحا عن عمل الوزارة وخططها المستقبلية في المحافظة خاصة مشروع
المتحف الوطني.

اإلقــراض المتخصصــة ومحــات الصرافــة والرقابــة عليهــا مــن أجــل الحفــاظ علــى نظــام مالــي ســليم وفعــال.

األسير مجدي سباعنة
يدخل عامه الـ 15بالسجون

وحيــث تســعى ســلطة النقــد دومــا إلــى اســتقطاب الكفــاءات للعمــل لديهــا وفــق مبــدأ الشــفافية وت�كافــؤ الفــرص ،فإنهــا تعلــن عــن وجــود الشــاغر التالــي
فــي دائــرة نظــم المدفوعــات وفــق الشــروط التاليــة:

الشاغر :

مشرف وحدة تطوي�ر ودعم األنظمة المصرفية

الدرجة الوظيفية:

 C4-C3حسب الخربة والمؤهالت

الوصــف العــام للوظيفــة :ادارة عمليــة دعــم أنظمــة الدفــع والتســويات وغريهــا مــن األنظمــة المســتخدمة بدائــرة نظــم
المدفوعــات وتطوي�رهــا لضمــان رفــع كفاءتهــا وفعاليتهــا وخفــض المخاطــر التشــغيلية ذات الصلــة .ويتضمــن ذلــك إعــداد
وتحديــث إجــراءات وتعليمــات الدعــم للمصــارف ومســتخدمي أنظمــة المدفوعــات علــى صعيــد العمليــات وعلــى صعيــد الدعــم
الفنــي .كمــا يشــمل ذلــك متابعــة تنفيــذ اتفاقيــات جــودة الخدمــات  SLAمــع دائــرة ت�كنولوجيــا المعلومــات ومــزودي األنظمــة
المختلفــة واالتفاقيــات االلكرتونيــة الثنائيــة مــع المصــارف المراســلة مــن خــالل خدمــات ســويفت .كمــا ت�تضمــن الوظيفــة
متابعــة إجــراءات اســتمرارية العمــل وإدارة المخاطــر والصالحيــات وأمــن المعلومــات وإصــدار التقاريـ�ر بــكل مــا يتعلــق بأنظمــة
المدفوعــات والعمــل علــى تطويــ�ر ذلــك مــع الجهــات ذات العالقــة.
المؤهل العلمي والخرة الازمة للوظيفة:
المؤهل العلمي:

درجة البكالوي�وس في هندسة الكمبيوتر او ت�كنولوجيا المعلومات على االقل.

الخربة العملية:

 3سنوات على االقل ويفضل من لديه معرفة بالية عمل نظم الدفع والتسوية الحديثة.

المهارات اللغوية:

المعرفــة ببعــض المصطلحــات التقنيــة المتعلقــة بالعمــل الــذي يقــوم او تقــوم بــه .والقــدرة علــى
اســتخدامها لغويــا.

يتوفــر الوصــف المفصــل للوظيفيــة علــى صفحــة الوظائــف علــى موقــع ســلطة النقــد االلكرتونــي .وعليــه ،يمكــن لمــن ت�توافــر
لديهــم المتطلبــات الوظيفيــة المطلوبــة وي�رغبــون فــي الرتشــح لهــذه الوظائــف ،التقــدم بطلــب التوظيــف مــن خــال النظــام علــى
الرابــط االلكرتونــي ( )www.pma.ps/ar-eg/careers.aspxبحــد أقصــى يــوم األحــد 2018/02/18
مع تمنياتنا للجميع بدوام التقدم والنجاح

www.pma.ps

رام الله " -األيام" :بحث وزيرا التنمية االجتماعية
إبراهيم الش���اعر والحكم المحلي حس���ين األعرج،
أمس ،تعزيز التعاون المش���ترك بي���ن الوزارتين،
وسبل تعزيز برامج التنمية المحلية.
وأكد الش���اعر أن "التنمية االجتماعية" حريصة
على العمل المش���ترك مع جميع األطراف المعنية
لتحقيق رؤيتها ببناء مجتمع متضامن ومتماسك
ومنتج ،يصون حقوق الفقراء والمهمشين ،ويوفر
له���م الحماية والرعاية ،انس���جامًا م���ع توجهات
الوزارة في التحول من اإلغاث���ة إلى التنمية ،وبما
يت�ل�اءم مع أهداف الخطة الوطني���ة المنبثقة عن
الحكومة لدعم وتعزي���ز صمود المواطنين ،خاصة
في مدينة القدس وضواحيها وقطاع غزة والمناطق
القريبة من جدار الفصل العنصري ومناطق "ج".
وش���دد على أهمية ترس���يخ مقوم���ات التنمية
المس���تدامة والتنمية المحلي���ة ،من خالل تطوير
قدرة البلدي���ات على وضع سياس���ات اجتماعية،
تع���زز عملها التنموي وقدرتها عل���ى التأثير في
السياس���ات العامة ،وتحديد األولوي���ات والبرامج
المختلف���ة ،مبين���ًا أن ال���وزارة فخ���ورة بعمله���ا
الميدان���ي م���ع المديري���ات ومجال���س الهيئات
المحلية ،من خالل ش���بكات الحماي���ة االجتماعية
ومجموع���ات التخطيط للخدمات االجتماعية ،التي
ب���دأت ثمارها تظهر في مجال خدمة األش���خاص

كتب عيسى سعد الله:
طال���ب االتح���اد العام للهيئ���ات الش���بابية وحراك
"خريجون م���ن أجل حلول عملي���ة" ،بالعمل على إيجاد
حل���ول طارئة وعاجل���ة للخريجين وتوفي���ر فرص عمل
لهم.
ودعا "االتح���اد" خالل وقفة احتجاجي���ة ،نظمها في
مدينة غزة أمس ،وشارك فيها العشرات من الخريجين
العاطلين عن العمل إلى توفير فرص عمل لهم.
ّ
ورفع المش���اركون ف���ي الوقفة الت���ي نظمها حراك
الخريجين ،أمام مجلس الوزراء في غزة ،الفتات تطالب
بتوفير فرص عمل لهم.
واس���تعرض محمد الحداد في كلمة باسم الخريجين
واقع الخريجين ف���ي قطاع غزة والذي وصفه بالكارثي،
نتيج���ة االرتفاع الكبير في أعداده���م وانعدام فرص
العمل.
وقال الحداد :إن الوضع اإلنساني لنحو  250ألف خريج
ال يحتمل التأخير في طرح وتنفيذ الحلول العملية لهم،
مطالبًا الجميع باإلسراع إلنجاز المصالحة الفلسطينية،
والتفرغ التام لحل أزمات الش���عب الفلس���طيني وعلى

دعوة لتقديم عطاءات

دولة فلسطين
وزارة الثقافة
إعالن طرح عطاء رقم 2018/1
عطاء خدمة النظافة والضيافة
تعل���ن وزارة الثقافة عن طرح عطاء خدمة النظافة والضيافة ،تبعًا للش���روط والمواصفات
الموضحة في كراس���ة ووثائق العطاء ،فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة رسميًا
وترغب بالمش���اركة في هذا العطاء مراجعة دائرة اللوازم والمش���تريات في وزارة الثقافة
خ���ال أوقات الدوام الرس���مي من أجل الحصول على كراس���ة المواصفات ووثائق العطاء
مقابل دفع مبلغ  100ش���يكل غير مستردة تدفع في حس���اب اإليراد العام وزارة الثقافة
رقم  219000/565في بنك فلسطين المحدود فرع رام الله ،علمًا بأنه يجب إحضار اإلشعار
األصلي قبل اس���تام وثيق���ة العطاء .آخر موع���د لتقديم العطاء بالظ���رف المختوم في
صندوق العطاءات في دائرة اللوازم والمش���تريات /وزارة الثقافة هو الساعة الثانية عشر
من صباح يوم الثاثاء الموافق  2018/3/13لدى دائرة اللوازم والمشتريات.
للمراجعة واالستفسار:

في مقر الوزارة الكائن في ش���ارع المقاطعة /ضري���ح الرئيس أبو عمار قرب عمارة ابو
القاسم الطابق األول.

Vacancy Announcement
UN Volunteer WASH Engineer
Duty Station – UNICEF, Gaza
Detailed information and application instructions
can be viewed on the UNDP Global web site under
Arab States location.

https://jobs.undp.org

Deadline for applications: 23 Feb 2018

“Applications from men and women will be consid”ered equally

المناقصة العامة رقمLC_GSD/MOFP/2018/37 :

Tender Announcement
Tender to supply waste bins for Shu’fat refugee camp
CESVI is an international NGO, with headquarters in Italy, operating in occupied

Palestinians territories. CESVI has received a grant from European
Commission for the implementation of a development project
in East Jerusalem (contract number ENI/2015/359-899). The
operation foresees to improve solid waste management, and raise
environmental awareness in Shu’fat Refugee Camp. The project
provides for the supplying of the following items:
• 1100 HDPE waste bins, 240 liters volume
• 200 spare wheels
• 200 spare lids
Applicants interested in the tender can collect or request the tender
dossier up to 19th February 2018:
- at Cesvi offices, Ata Al-Zir 15, Beit Hanina, Jerusalem – 02 5836677
- or request by email: cesvitender@cesvioverseas.org
The envelopes must be handed to the above address by Wednesday on
the 28th February 2018 – 11:00am. This deadline has to be considered
as a fix term and CESVI will not accept any delay justification even
if due to the post service.
19/02/2018

Deadline to withdrawn Tender Dossier

22/02/2018

Clarification Meeting

28/02/2018

Deadline for submission of Tenders

28/02/2018

Opening and Evaluation Session

11/03/2018

Award Notification

Any application received after this deadline will not be considered.
The selected Company should pay this advertisement.

عطاء توريد حاويات نفايات لمخيم شعفاط لالجئين
تشيسفي هي منظمة دولية غير حكومية ،مقرها في إيطاليا ،تعمل في األراضي
الفلسطينية المحتلة .تشيسفي قد تلقت منحة من “المفوضية األوروبية” لتنفيذ
مشروع إنمائي في القدس الشرقية عقد رقم ) (ENI/2015/359-899ويهدف
المشروع لتحسين نظام إدارة النفايات الصلبة ،و زيادة الوعي البيئي في “مخيم
شعفاط لالجئين” .ويتضمن المشروع توريد األصناف التالية:
حاويات نفايات  HDPEعدد  ،1100حجم  240لترًا
عجالت قطع غيار للحاوية عدد 200
•
أغطية قطع غيار للحاوية عدد 200
•
يمكن للمتقدمين المعنيين بالمشاركة في العطاء إستالم أو طلب ملف
العطاء حتى تاريخ 2018:/02/19
مكتب تشيسفي ،عطا الزير  ،15بيت حنينا ،القدس – 02 5836677
أو طلب عن طريق البريد اإللكترونيcesvitender@cesvioverseas.org :
يجب تسليم المظاريف إلى العنوان أعاله بحلول يوم األربعاء في موعد أقصاه
 - 2018/02/28الساعة  11:00يعتبر هذا الموعد النهائي بمثابة موعد ثابت
و تشيسفي لن تقبل أي أعذار تأخير حتى لو كان ذلك بسبب خدمة البريد.
ولن يتم النظر في أي طلب يرد بعد هذا الموعد النهائي.
رسوم اإلعالن بالصحف على الشركة التي سوف يرسى عليها العطاء
2018/02/19
الموعد النهائي إلستالم ملف العطاء
2018/02/22
الجلسة التوضيحية
2018/02/28
الموعد النهائي لتسليم ملف العطاء
2018/02/28
جلسة فتح العطاء والتقييم
2018/03/11
موعد إعالن منح العطاء

رأسها البطالة والخريجين.
ودعا الحداد لوضع ملف الخريجين والبطالة على رأس
جدول أعمال الحكومة والمؤسسات األخرى.
وأكد الحداد اس���تمرار فعاليات حراك الخريجين؛ من
أج���ل إيجاد حل���ول واضحة للخريجي���ن ،وتوفير فرص
عمل دائمة لهم ،مطالبًا الفصائل الوطنية واإلسالمية
بااللتفاف حول مطالب الخريجين والشباب.
من جانب���ه ،أكد محمد رمضان رئي���س االتحاد العام
للهيئات الش���بابية ،ضرورة توفير فرص عمل للشباب
الخريجين.
وأضاف رمضان ف���ي مؤتمر صحافي خالل التظاهرة،
إن الوقفة نظمت لتوصيل رس���الة كل شاب فلسطيني
العاط���ل عن العمل ،ولرفض المش���اريع المؤقتة ألنها
تمضي ويعود الخريج بعد شهور بال عمل.
وقال رمضان إن الخريجين "يطالبون بأدنى حقوقهم
التي م���ن المفترض أن توفرها لهم الحكومة بش���كل
طبيعي".
وطال���ب الحكومة بحل مش���كلة "البطالة في صفوف
الخريجين ،لما لها من تداعيات س���لبية على المجتمع
الفلسطيني على المستويين االقتصادي واالجتماعي".

دولة فلسطين
وزارة الصحة
وحدة التوريدات
دائرة العطاءات والعقود
دعوة لتقديم عطاءات
المناقصة العامة رقمMOH/MOF/ 2018/105 :

موضوع المناقصة :شراء وتوريد مواد تنظيف للنصف األول من العام 2018

موض���وع المناقصة :ش���راء وتوريد مس���تهلكات ومواد أس���نان لصالح الخدمات
الطبية العسكرية إلى مستودعات الخدمات الطبية العسكرية

جهة التمويل :وزارة المالية والتخطيط
 .1تدع���و مديري���ة اللوازم العامة ف���ي وزارة المالي���ة والتخطيط ولحس���اب هيئة االمداد
والتجهيز المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رسميا والراغبين بالمشاركة في
تقديم العطاءات بالظرف المختوم.
 .2تقدم األسعار ب�(الشيكل) شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
 .3يمكن للجهات المعني���ة بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على
مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة ()www.gs.pmof.ps
أو من خالل مديرية اللوازم العامة /وزارة المالية خالل أوقات الدوام الرس���مي من الساعة 8:00
صباحًا وحتى  2:00بعد الظهر.
 .4تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها  100شيكل لحس���اب وزارة المالية في
بنك فلس���طين على حس���اب رقم ( ،)219000/49ويتم ارفاق وصل الدفع (فيشة اإليداع)
مع العطاء المقدم.
 .5يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة في موعد
أقصاه الس���اعة  11:00من يوم الثالثاء المواف���ق  2018/3/20ويتم رفض جميع العطاءات
التي ترد بعد الموعد المحدد ،وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من
يرغب من المناقصين أو من خالل خدمة البث المباش���ر عل���ى الموقع اإللكتروني لمديرية
اللوازم العامة.
 .6عل���ى المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي
مصدق بقيمة  4000شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ .2018/9/15
 .7أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.
 .8تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.

الجهة المشترية :الخدمات الطبية العسكرية

الجهة المشترية :هيئة اإلمداد والتجهيز

رئيس لجنة العطاءات المركزية

إعالن طرح عطاء

ذوي اإلعاق���ة على المس���توى المحل���ي ،من خالل
المراكز المجتمعية ،التي تم تأسيسها بالشراكة
مع الحكومة اإليطالية ووزارة التنمية االجتماعية
ومؤسسة قادر والبلديات.
م���ن جهت���ه ،أكد األع���رج حرصه عل���ى التعاون
م���ع وزارة التنمي���ة االجتماعية ،وتطوير ش���راكة
حقيقية ،مش���يرًا إل���ى أن "الحك���م المحلي" على
استعداد للعمل مع "التنمية االجتماعية" لتنفيذ
مش���اريع تنموية تدعم األسر الفقيرة والمهمشة
ً
وت���در دخ�ل�ا ثابت���ًا له���ا ،وثم���ن دور "التنمي���ة
االجتماعي���ة" وبرامجها تجاه الفئات المهمش���ة
والضعيفة ،خاصة فيم���ا يتعلق ببرنامج التمكين
االقتصادي.
ولفت إل���ى اهتمام "الحكم المحل���ي" بالمواطن،
وس���عيها لتقدي���م كل جديد س���واء م���ن ناحية
المش���اريع والتطوي���ر أو دع���م األس���ر الفقي���رة
والمهمشة.
واتف���ق الوزيران على التعاون والعمل بش���راكة
لتعزيز قدرات الهيئات المحلية في مجال تطوير
برامج تنموية محلية وتنفيذها ،السيما في مجال
دعم الفقراء والمهمشين ،حيث تم تشكيل لجنة
فنية مشتركة من الوزارتين لمتابعة وضع الخطط
واآللي���ات الالزمة ،بالتعاون م���ع الهيئات المحلية
المعنية.

تظاهرة للخريجين في غزة للمطالبة بتوفير فرص عمل

جنين " -وفا" :دخل األسير مجدي حسين فايق سباعنة ( 34عامًا) من بلده
قباطية ،جنوب جنين ،أمس ،عامه الخامس عشر في سجون االحتالل.
وأش���ارت عائلة س���باعنة إلى أن نجلها مجدي اعتقل بتاريخ ،2003/2/13
وكان ي���درس بجامعة الق���دس المفتوحة" ،وفور اعتقال���ه وضع في غرف
التحقي���ق ،وخاض فيها تحقيقًا قاس���يًا اس���تمر ألكثر من خمس���ين يومًا
تعرض خاللها لش���تى أصن���اف العذاب ،وبعد محاكم���ة ظالمة ُحكم عليه
بالسجن المؤبد إضافة إلى  20عامًا بتهمة المشاركة في تنفيذ عملية ضد
االحتالل".
وذكرت العائلة أن األسير سباعنة
تعرض خالل فترة اعتقاله للعديد
دولة فلسطين
م���ن العقوب���ات وحرم م���ن الزيارة
وزارة المالية والتخطيط
لعام كامل ،مشيرة إلى المضايقات
مديرية اللوازم العامة
اإلسرائيلية للعائلة خالل الزيارات
لجنة العطاءات المركزية
المتباعدة.

The United Nations Volunteers (UNV) Programme
is the UN organization that promotes volunteerism
to support peace and development worldwide.
Volunteerism can transform the pace and nature of
development, and it benefits both society at large
and the individual volunteer. UNV contributes to
peace and development by advocating for volunteerism globally, encouraging partners to integrate
volunteerism into development programming, and
mobilizing volunteers.
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دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية
دعوة لتقديم عطاءات

المناقصة العامة رقمMEHE_GSD/MOFP/2018/34 :
موضوع المناقصة :ش���راء وتوريد قرطاس���ية للعام  2018 � 2017للمحافظات الش���مالية
والجنوبية
الجهة المشترية :وزارة التربية والتعليم العالي
جهة التمويل :وزارة المالية والتخطيط
 .1تدع���و مديرية الل���وازم العامة ف���ي وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب وزارة التربية
والتعليم المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رسميا والراغبين بالمشاركة
في تقديم العطاءات بالظرف المختوم.
 .2تقدم األس���عار ب�(الش���يكل) ش���املة لكافة أنواع الضرائب بما فيه���ا ضريبة القيمة
المضافة.
 .3يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على مزيد
من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة ( )www.gs.pmof.psأو من
خالل مديرية اللوازم العامة /وزارة المالية خالل أوقات الدوام الرس���مي من الساعة  8:00صباحًا
وحتى  2:00بعد الظهر.
 .4تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها  500شيكل لحساب وزارة المالية في
بنك فلسطين على حساب رقم ( ،)219000/49ويتم ارفاق وصل الدفع (فيشة اإليداع)
مع العطاء المقدم.
 .5يج���ب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات في مديري���ة اللوازم العامة في
موعد أقصاه الس���اعة  10:30من يوم الثالث���اء الموافق  2018/2/27ويتم رفض جميع
العط���اءات الت���ي ترد بعد الموعد المحدد ،وس���يتم فتح العطاءات ف���ي نفس الزمان
والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو من خالل خدمة البث المباشر على الموقع
اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة.
 .6على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي
مصدق بقيمة  19000شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ .2018/8/25
 .7أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المناقصة.
 .8تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
رئيس لجنة العطاءات المركزية

 .1تدعو وزارة الصح���ة /وحدة التوريدات /دائرة العطاءات والعقود المناقصين أصحاب
االختصاص والمسجلين رسميا ويرغب بالمشاركة لتقديم العطاءات بالظرف المختوم.
 .2تقدم األسعار بالشيكل شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
 .3يمك���ن للجهات المعنية بالمناقصة الحص���ول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول
على مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لوزارة الصحة ()WWW.MOH.PS
أو من خالل وزارة الصحة وحدة التوريدات /نابلس خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة
 8:00صباحًا وحتى  3:00بعد الظهر.
 .4تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها  200شيكل في وزارة الصحة نابلس/
اإلدارة العامة للشؤون المالية ،ويتم إرفاق وصل الدفع مع العطاء المقدم.
 .5يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات في وحدة التوريدات /نابلس في
موعد أقصاه الس���اعة  11:00صباحًا من يوم الثالثاء الموافق  2018/3/13ويتم رفض
جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد ،وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان
والمكان بحضور من يرغب من المناقصين.
 .6يجب إرفاق اقرار ضمان للمناقصة مع وثائق المناقصة المقدمة ضمن عطاء الش���ركة
على أن يكون هذا اإلقرار موقع ومختوم حس���ب األصول من قبل المخول بالتوقيع عن
المناق���ص ويعتبر هذا اإلقرار كبديل إلزامي عن كفالة دخول المناقصة وجزء ال يتجزأ
من وثائق المناقصة .يتم رفض أي عطاء ال يحتوي على إقرار الضمان.
 .7تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
وزارة الصحة

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية
طرح مناقصة رقم 2018/39
شراء وتوريد وتركيب وتشغيل معدات تكنولوجيا المعلومات لمبنى القيادة
 F1لصالح معهد التدريب المركزي ـ أريحا
,Supplying IT Equipment for Head Quarter Building F1 at CTI in Jericho

من خالل المنحة األمريكية رقم FA-J-2 - II-25
تعلن وزارة المالية والتخطيط /لجنة العطاءات المركــزية وبتمويل من مشروع  – FAالمنحة
األمريكيـــة وإدارة وزارة المالية والتخطيط ،وبناء على منحة حصلت عليها دولة فلســـطين
عـــن طــرح مناقصة توريد معدات تكنولوجيا المعلومـــات لمبنى القيادة  F1لصالح معهد
التدريب المركزي ـ أريحا (من خالل المنحة األمريكية) كجزء من هذه المنحة ،تبعًا للشـــروط
والمواصفـــات الموضحة في كراســـة ووثائق العطـــاء ،فعلى الشـــركات ذات االختصاص
والمسجلة رسميًا وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية /مديرية اللوازم
العامة /البالوع خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق
العطاء مقابل دفع مبلغ ( 500شـــيكل) غير مستردة في حساب ايرادات اخرى التابع لوزارة
المالية رقم ( )219000/49في بنك فلســـطين المحدود .آخر موعد لقبول عروض األســـعار
بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في وزارة المالية والتخطيط /مديرية اللوازم العامة/
البالوع هو الســـاعة  11:00صباحًا من يوم الثالثـــاء الموافق  ،2018/2/27وتفتح المظاريف
بحضور ممثلي المناقصين في نفس الزمان والمكان وعلى الهواء مباشـــرة من خالل الموقع
االلكتروني لمديرية اللوازم العامة /خدمة البث المباشر.
مالحظة:
 .1اجرة اإلعالن في الصحف المحلية على من ترسو عليه المناقصة.
 .2تقدم األسعار بالشيكل ،غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
 .3لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.
 .4يجب إرفاق شـــيك بنكي معتمـــد أو كفالة بنكية معتمدة بنســـبة ال تقل عن  5%من
إجمالي قيمة العطاء كتأمين دخول ساري المفعول حتى تاريخ .2018/8/25
 .5يمكنكم الحصول على كراســـة العطـــاء من خالل الموقع االلكترونـــي لمديرية اللوازم
العامة ( )www.gs.pmof.psشريطة وضع وصل الدفع في مغلف العطاء يوم التسليم
كما يمكنكم الحصول على نسخة العطاء من خالل مديرية اللوازم العامة.
 .6على كافة المناقصين تسديد رسوم االعالنات المترتبة عليهم من عطاءات سابقة واال
يعتبروا غير مؤهلين بسبب وجود التزامات مالية عليهم.
 .7سيتم استبعاد الشركات التي لم تلتزم بتعبئة النموذج رقم واحد (.)Vetting form
رئيس لجنة العطاءات المركزية

