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اقتصاد
جنين :انطالق التعداد الزراعي  2021من منزل االسير زكريا الزبيدي

ج �ن�ي�ن – “ے”  -ع�ل�ي سمودي
– اط� �ل ��ق ال �ج �ه ��از امل� ��رك� ��زي لإلحصاء
الفلسطيني ووزارة الزراعة واملحافظة
يف جنني البدء الفعيل للتعداد الزراعي
 2021من منزل األسري زكريا الزبيدي يف
م�خ�ي��م ج �ن�ي�ن ام ��س ،ودع ��ا املهندس
باسم حماد مدير ع��ام مديرية زراعة
م �ح ��اف �ظ ��ة ج� �ن ي��ن ،امل� ��زارع�ي ��ن ألهمية
اإلفصاح واالدالء باملعلومات الدقيقة
ع� ��ن ك� ��اف� ��ه ال � �ح � �ي� ��ازات ال� ��زراع � �ي� ��ة ألن
ذل � ��ك س �ي �س ��اه ��م يف ت� �ط ��وي ��ر القطاع
الزراعي الفلسطيني من خالل وضع
الخطط والسياسات املبنية عىل الواقع
الحقيقي واملعلومات الدقيقة.
أش ��اد امل�ه�ن��دس م�ن�ص��ور السعدي
م �س ��اع ��د م �ح ��اف ��ظ ج� �ن ي��ن ،بالجهود
التي يبذلها الجهاز املركزي لإلحصاء
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ووزارة ال ��زراع ��ة مل ��ا لهذا
ال�ع�م��ل ال��وط�ن��ي ال �ه��ام وال �ض ��روري يف
بناء املؤسسات وخططها وبرامجها،
وم � � ��ن ال � �ج � �ه � ��از امل � � ��رك � � ��زي لإلحصاء
الفلسطيني.
وأكدت املهندسة شادية ابو الزين

م� ��دي� ��رة اإلح � �ص � ��اء ال � ��زراع � ��ي ومحمد
تركمان مدير التعداد يف جنني ونائبته

 - )4( 10/2م
!

إعالن عطاء رقم 2022 / 01

بيت لحم-نجيب فراج-أنهى معهد األبحاث التطبیقیة "أریج"ووزارة التنمیة
اإلج �ت �م��اع �ی��ة ،ب��ال �ش��راك��ة م ��ع وزارة ال ��زراع ��ة ،ت��وق �ی��ع ات �ف��اق �ی��ات م � ��ع" "64أسرة
ستستفید بشكل مباشر ومسجلة ضمن ق��وائ��م القضایا اإلن�س��ان�ی��ة ل��دى وزارة
التنمیة يف كل من محافظات :طولكرم وجنین وأریحا وطوباس،وذلك ضمن
م�ش��روع ” ت�ط��وی��ر س�ب��ل ال�ع�ی��ش وال�ق��درة ع�لى التكیف م��ع تغیر امل�ن��اخ للعائالت
ال�ف�ق�ی��رة وال��ذی��ن ی�ع��ان��ون م��ن ان �ع��دام األم ��ن ال �غ��ذايئ يف ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ی��ة وقطاع
غزة”.
وی �ه��دف امل �ش��روع ال ��ذي ی�م��ول��ه ب��رن��ام��ج األغ��ذی��ة ال�ع��امل��ي ،إىل ت�ط��وی��ر املشاریع
الزراعیة التي تملكها األسر املستهدفة من أجل زیادة قدرتها االنتاجیة ولتصبح
نشاطات مدرة للدخل.
ومن أھم أھداف املشروع ،املساھمة يف زیادة األمن الغذايئ لالسر املحتاجة
وتمكینها اق�ت�ص��ادی��ا م��ن خ�ل�ال زی ��ادة دخ�ل�ه��ا امل�ب�ن��ي ع�لى أس��اس اإلن�ت��اج الزراعي
املستدام وعايل الجودة .حیث سیتم منح تلك األسر مجموعة من
املدخالت واملستلزمات واملواد الزراعیة ذات العالقة بنشاطات اإلنتاج النبايت
والحیواين.

غزة ( -شينخوا) -يف ظل ارتفاع معدالت البطالة وقلة فرص العمل برزت العديد
من املشاريع الصغرية الجديدة الخاصة يف قطاع غ��زة ،التي تقودها نساء يتحدين
التقاليد ويتحولن إىل معيالت ألسرهن.
ففي وسط مدينة غزة علقت الفتة بحروف ب��ارزة باسم "ستيشن كافيه" ،وهو
مقهى أنشأته الشقيقتان أحالم ومروة خضرة يف محاولة منهما للتغلب عىل الظروف
املعيشية الصعبة.
وتقول أحالم لوكالة أنباء ((شينخو)) إن الحصول عىل فرصة عمل يف القطاع بات
أمرا صعبا خاصة للنساء امللتزمات برتبية أطفالهن وتلبية احتياجاتهم.
وتضيف أحالم األم ألربعة أطفال أن ندرة فرص العمل وقلة العائد املايل الذي
يجنيه زوجانا اللذين يعمالن بنظام املياومة دفعنا للتفكري يف تأسيس هذا املشروع
الذي يعترب خروجا عن املألوف ليدر علينا دخال معقوال يوفر لنا وألوالدنا متطلبات
الحياة.
وتوضح أن تميزها يف صناعة الحلويات الشرقية والغربية "شجعني أنا وشقيقتي
عىل تحويل مشروع املقهى من مجرد حلم إىل واقع حقيقي".
ويف ظل ارتفاع معدالت البطالة وقلة فرص العمل يف القطاع الذي يقطنه زهاء
مليوين نسمة ،أدرك��ت أح�لام وم��روة أن إن�ش��اء م�ش��روع مثل ه��ذا أم��ر ليس سهال،
السيما وأنهما ال تملكان رأس مال لتنفيذه.
وتقول أحالم "يف البداية واجهنا صعوبة كبرية بسبب النظرة االجتماعية التقليدية
لدى املجتمع لعمل املرأة ،وأيضا عدم توفر رأس مال كاف لتكاليف املشروع".
وللتغلب عىل هذه الصعوبات ،شاركت أحالم ومروة يف مسابقة نظمها صندوق
التشغيل الفلسطيني ،حيث خضعتا لسلسلة دورات تدريبية وإدارية وتسويقية،
األمر الذي مكنهما من الحصول عىل "قرض صفري" من الصندوق الذي يمنح فرتة
سداد طويلة عىل أن يبدأ سداده من عائدات املشروع.
وتقول مروة البالغة من العمر ( 37عاما) لـ(شينخوا) "إن املشروع كان بمثابة حلم
خ��اص��ة يف ظ��ل ال�ظ��روف الصعبة ال�ت��ي يمر بها ال�ق�ط��اع ،لكن ب��دأن��ا يف تحقيق الحلم
عىل أرض الواقع بأبسط التكاليف".
وأعربت مروة ،وهي أم لخمسة أطفال "نحن سعداء ألننا وجدنا أخريا طريقنا
للكسب إلع��ال��ة أس��رن��ا وانتشالها م��ن الفقر ،مشرية إىل أن املقهى يكسب ح��وايل 50
دوالرا أمريكيا يوميا".
وقال أحد رواد املقهى ويدعى محمود عيادة ،إن انخراط النساء يف سوق العمل
إىل جانب الرجل ليس جديدا ،لكن التصميم والتحدي لدى النساء يف غزة لقيادة
وإدارة م �ش��اري��ع خ��اص��ة ب�ه��ن واق ��ع ج��دي��د غ�ي�ر م ��أل ��وف ف ��رض ن�ف�س��ه ب�س�ب��ب الواقع
املعييش الصعب.
وبحسب تقرير صادر عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بلغ معدل البطالة
يف القطاع نحو  52يف املائة عام  ،2020ويعيش  83يف املائة من سكانه يف حالة فقر.
وأدى التدهور األمني املتزايد يف قطاع غزة ال��ذي تسيطر عليه حركة حماس إىل
تردي األوضاع املعيشية واالقتصادية وتدين معدل دخل الفرد اليومي.
ونتيجة ل��ذل��ك ،ف��إن نسبة ك�ب�يرة م��ن األزواج الفلسطينيني ب��ات��ت غ�ير ق��ادرة عىل
توفري االحتياجات األساسية ألسرهم ،وخاصة أولئك الذين يعملون بعقد شهري
أو بنظام املياومة.

دولة فلسطني
وزارة التربية والتعـليم
دائرة العطاءات واملشتريات

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي/بلدية البيرة

موضوع العطاء :تزويد امل��دارس ب��األدوات التكنولوجية املساندة ملنحنى Stem
للمحافظات اجلنوبية 

إعالن متديد موعد شراء وتسليم وفتح مناقصة
شراء وتوريد شاحنة مكنسة ميكانيكية

املهندسه اآلء جرادات ممثله املديرية
يف ال � �ت � �ع� ��داد ح� � ��ول ت� �ظ ��اف ��ر الجهود
امل� �ب� ��ذول� ��ة م� ��ن ال �ج �م �ي ��ع واملؤسسات

الن �ج��اح ال�ت�ع��داد ب��اع�ت�ب��ار ان محافظة
ج�ن�ين محافظة زراع�ي��ة ب��ام�ت�ي��از وفيها
تنوع زراعي .

توقيع اتفاقيات بين "أریج"
و"التنمية" الفادة  64أسرة معوزة

إعالن طرح مناقصة عامة محلية
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إعالن طرح عطاء مشروع االستجابة الطارئة متعددة القطاعات
الحتياجات املتضررين من األزمة األخيرة في قطاع غزة
دعوة للمشاركة في عطاء رقم G.WS.DCBJ.017.2021

(أعمال توريد وتركيب خزانات مياه للشرب واالستخدام املنزلي)
ضمن مشروع االستجابة الطارئة متعددة القطاعات الحتياجات املتضررين من األزم��ة األخيرة في
قطاع غ��زة بتمويل من وزارة اخلارجية النرويجية ب��إش��راف مكتب مساعدات الكنيسة الدمناركية
النرويجية  DCA-NCAيعلن مركز العمل التنموي -مع ًا عن طرح عطاء (أعمال توريد وتركيب
خزانات مياه للشرب واالستخدام املنزلي) ،وذلك في جميع مناطق قطاع غزة بطريقة الظرف املختوم،
فعلى الراغبني في التقدم للعطاء مراعاة الشروط التالية:
•يتم استالم دعوة العطاء من مركز العمل التنموي معاً ،وتعتبر دعوة العطاء ج��زء ًا ال يتجزأ من
وثائق العطاء.
•يجب على الشركة أن تكون مسجلة لدى جهة االختصاص ومسجلة رسمي ًا في دوائر الضريبة ولها
خبرة موثقة في مجال املشروع .
•يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمريكي ،ويجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن  120يوم ًا
من آخر موعد لتسليم العطاء
•كل شركة ترغب في التقدم لهذا العطاء تستطيع احلصول على نسخة منه من مقر (مركز العمل
التنموي -معاً ،بقطاع غزة) ب��دء ًا من يوم االحد  2021/10/3وحتى يوم االحد ،2021/10/10
وذلك من الساعة التاسعة صباح ًا وحتى الرابعة مساء ما عدا يومي اجلمعة والسبت .
•سيتم عقد جلسة اجتماع متهيدي يوم اخلميس  2021/10/7في مقر املركز الساعة  1:00ظهرا.
•آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم االثنني  .2021/10/11مع العلم أنه
لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد ،على أن يتم تسليم العطاء مع كافة األوراق الرسمية بالظرف
املختوم في مقر مركز العمل التنموي -معاً.
•يجب على امل��ورد تقدمي كفالة دخ��ول عطاء قيمتها (  ) $ 1500فقط أل��ف و خمسمائة دوالر
ال غير ،إما بكفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق ،وساري ًا مل��دة ارب��ع أشهر من آخر موعد الستالم
العطاءات ،وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
•سيتم فتح املظاريف في يوم تسليم العطاءات ،الساعة الثالثة من بعد الظهر.
•يتم إيداع العطاءات في املكان املخصص لها في مقر (مركز العمل التنموي -معاً ،بقطاع غزة ).
•مركز العمل التنموي مع ًا غير ملزم بترسية العطاء على أقل األسعار ،وغير ملزم بإبداء األسباب.
•رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة مركز العمل التنموي -معاً /الدائرة اللوجستية على العنوان التالي:
غزة ،دوار حيدر عبد الشافي عمارة املعتز  - 2الطابق االرضي بجوار بنك الدم ،تيليفاكس .2823712
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مركز العمل التنموي -مع ًا
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تلقت وزارة التربية والتعليم منحة مالية بقيمة  35مليون دوالر من أربع دول مانحة وهي
أملانيا وفنلندا وايرلنداوالنرويج فيما يسمى بشركاء التمويل املشترك في إطار متويل تنفيذ
بنود اخلطة االستراتيجية لتطوير التعليم ،وعليه تنوي وزارة التربية والتعليم تخصيص
جزء من عائدات هذه املنحة من اجل  تزويد املدارس بوسائل تعليمية تعلمية لتكنولوجيا
التعلم متعددة االغ��راض Stem lab  (Arduino Uno or Equivalent) مبوجب العقد
وضمن املناقصة رقم :MOE/JFA/2021/086 وسوف يتم تطبيق قيمة املنحة املقدمة من
شركات التمويل حصريا لتمويل النفقات وصافي ضريبة القيمة املضافة (VAT).
لالستفسار ميكن االتصال بوزارة التربية والتعليم في رام الله  /دائرة العطاءات واملشتريات
على هاتف رقم 022983242او فاكس رقم .022983211
تقدم االسعار بعملة الدوالر وهي غير شاملة ضريبة القيمة املضافة.
يوجد مجموعة كاملة من وثائق املناقصة باللغة االجنليزية وميكن شراؤها من قبل مقدمي
العطاءات املعنيني منمقر وزارة التربية والتعليم في رام الله – شارع املعاهد  -دوار املغتربني –
بجانب املجلس التشريعي – املبنىالرئيسي – غرفة  223برسوم غير مستردة وقيمتها (100
شيكل) للنسخة الواحدة ،ويتم إرفاق وصل الدفع قبل أومع وثائق العطاء عند تسليمه.
تدفع رسوم كراسة املناقصة حلساب اي��رادات وزارة املالية  -وزارة التربية والتعليم في بنك
فلسطني على حساب رقم (13/2 19000) ،يجب أن يتم تسليم العطاءات في وزارة التربية
والتعليم في رام الله – ش��ارع املعاهد  -دوار املغتربني – بجانب املجلس التشريعي – املبنى
الرئيسي –الطابق الثاني –دائرة العطاءات واملشتريات – غرفةرقم ،223
كفالة دخول العطاء :يجب أن ترفق جميع العطاءات بكفالة دخول للعطاء مببلغ وقدره
( 2500دوالر) وتكون الكفالة سارية املفعول لغاية تاريخ 30/04 2022/وتكون لصالح
وزارة التربية والتعليم  ،وسيتم رفضالعروض املتأخرة عن املوعد احملدد او التي لم ُيرفق
بها كفالة دخول للعطاء وفيشة دفع ثمن كراسة العطاء.
يكون آخر موعد لتقدمي ع��روض األسعار هو يوم اإلثنني بتاريخ 01/11/2021  وذلك
حتى الساعة 0:309 صباح ًا وتوضع عروض األسعار مسج ً
ال عليها رقم العطاء واسمه في
مغلف مغلق وتوضع في صندوقالعطاءات حسب العنوان أعاله ،بعد ان يتم ختم املغلف من
قبل قسم العطاءات وإال سيتم استبعاده من املنافسة.
أجور النشر واالعالن على من يرسو عليه العطاء وملرة واحدة فقط ،والشركة احملال عليها
العطاء يجب عليها دفع رسوم االع�لان قبل توقيع العقد وتقدمي كفالة حسن التنفيذ
لقسم الصندوق.
بإمكانكم االطالع على وثائق العطاء من خالل املوقع االلكتروني للبوابة الوطنية املوحدة
للمشتريات العامة منخالل املوقع االلكتروني :www.shiraa.gov.ps
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رقم العطاء حسب اخلطة : MOE/JFA/JFA/9.222425/2021
رقم العطاء :MOE/JFA/2021/086

رقم املناقصة :ب.ب/ذ/ع41/2021/

تعلن بلدية البيرة عن متديد موعد الشراء والتسليم النهائي للمناقصة ادناه وفقا للشروط
العامة واخلاصة املرفقةبوثائق املناقصة وتدعو املناقصني أصحاب اإلختصاص واملسجلني
رسمي ًا والراغبني باملشاركة في تقدميعطائهم بالظرف املختوم مراعاة الشروط التالية:

رقم املناقصة :ب.ب/ذ/ع 1/2021/	4
إسم املناقصة :شراء وتوريد شاحنة مكنسة ميكانيكية موديل2022-2021
كفالة دخول املناقصة: 3000شيكل  /ثمن نسخةاملناقصة: 200شيكل
•على املتقدم ان يكون شركة متخصصة ومرخصة في مجال توريد االليات- وكالة اصلية.
•كل م��ورد يرغب بالتقدم لهذه املناقصة يستطيع احلصول على نسخة من وثائق
املناقصة خالل أوقات الدوامالرسمي من مكتب رئيس وحدة العطاءات واملشتريات –
الطابق األرضي مقابل دفع ثمن رسوم غير مستردةكما هو مبني في اجلدول أعاله أو
ما يعادلها على ان يتم دفع هذه الرسوم في صناديق مركز خدمات اجلمهور -بجانب
منتزه بلدية البيرة.
•يجب ت�ق��دمي كفالة دخ��ول املناقصة أو شيك بنكي م�ص��دق بالقيمة امل��ذك��ورة في
اجلدول املبني أعاله لصالح بلديةالبيرة على أن تكون سارية املفعول ملدة ال تقل عن
 120يوما من تاريخ املوعد النهائي لتسليم العطاءات علم ًا بان جلنة العطاءات لن
تنظر بأي عطاء غير مرفق به الكفالة املطلوبة.
•يرفق م��ع ك��ل عطاء مقدم ص��ورة ع��ن ش�ه��ادة تسجيل الشركة وخصم مصدر ساري
املفعول و براءة ذمة منبلدية البيرة وان يكون مسجال رسميا في دوائر الضريبة.
•تقدم األسعار بالشيكل االسرائيلي على أن تكون شاملة لكافة أنواع الضرائب وضريبة
القيمة املضاف ةواجلمارك.
•البلدية غير مقيدة بأقل االسعار وبدون إبداء األسباب.
•يتم تسليم ال �ع �ط��اءات ب��ال�ظ��رف امل�خ�ت��وم ف��ي ص �ن��دوق ال �ع �ط��اءات ف��ي مكتب وحدة
العطاءات واملشتريات -بلدية البيرة  - الطابق األرض��ي في موعد أقصاه الساعة
( )12:00الثانية عشر ظهر ًا من ي��وم االح��د ( )2021/10/17وسيتم رف��ض جميع
العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد ،حيث سيتم فتح هذه العطاءات فينفس التاريخ
والوقت أعاله في جلسة علنية بحضور من يرغب من املناقصني املشاركني في قاعة
املجلسالبلدي – الطابق اخلامس.
•رسوم االعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء.
ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة البلدية – وحدة املشتريات وذلك خالل ساعات الدوام
الرسمي.

عزام علي اسماعيل  /رئيس بلدية البيرة

 وزارة التربية والتعليم

وعىل غ��رار الشقيقتني أح�لام وم��روة خضرة ،أسست الشقيقات الثالث نسرين
وآية وحورية الغول من مخيم الشاطئ لالجئني الفلسطينيني غرب غزة مشروعهن
الخاص بعد فشلهن يف العثور عىل عمل يف مجال دراستهن.
وحولت األخوات الثالث مطبخ منزلهن إىل مصنع صغري إلنتاج أنواع من الحلويات
واملعجنات لزبائنهن.
وت��دي��ر ن�س��ري��ن امل �ش ��روع ب��اع�ت�ب��اره��ا ح��اص�ل��ة ع�ل�ى درج ��ة ال �ب �ك��ال��وري��وس يف العلوم
التطبيقية وتكنولوجيا املعلومات.
وتقول نسرين لـ(شينخوا) "لقد طرقنا جميع األبواب للحصول عىل فرصة عمل
مناسبة يف املؤسسات الحكومية أو األهلية دون جدوى ،فقررنا االعتماد عىل أنفسنا
يف إقامة مشروع خاص".
وأض��اف��ت نسرين البالغة من العمر ( 33عاما) "ك��ان ل��دي طموح كبري يف إيجاد
ع�م��ل يف ت�خ�ص��ص دراس�ت��ي ل�ك��ن دون ج ��دوى ،ال�ي��وم ب�ع��د اف�ت�ت��اح امل�ش��روع أصبحت
أشعر بحضوري وشخصيتي لذلك طرحت الفكرة عىل أخوايت ألن ظروفهن مشابهة
لظرويف".
وت�ق��ول ال�ش�ق�ي�ق��ة ال�ص�غ��رى ،وه��ي دارس ��ة ل�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ل�ـ(ش�ي�ن�خ��وا) إن تأسيس
املطعم طريقة جيدة للتخلص من البطالة التي تخيم عىل قطاعات واسعة.
وتقول الشابة لقد استغرب الكثري من الناس واألقارب إنشاء وعمل املشروع كون
أننا خريجات جامعيات إال أنهم تفهموا ذلك مع مرور الوقت.
وت �ض �ي��ف أن امل �ش ��روع ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ه��ا ول�ش�ق�ي�ق�ت�ي�ه��ا ل �ي��س م ��ادي ��ا ف �ق��ط ب �ق��در م ��ا هو
ان�ع�ك��اس ل�ش�خ�ص�ي�ت�ن��ا وت�ص�م�ي�م�ن��ا ع�ل�ى ال�ع�م��ل ك�ن��وع م��ن ال�ت�ح��دي ح�ت��ى ن��أخ��ذ دورنا
الطبيعي يف املجتمع.
وت�س��وق الشقيقات ال�ث�لاث منتجاتهن ع�بر م��واق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي ويتلقون
ط �ل �ب��ات ال ��زب ��ائ ��ن ب �ع��د ن �ش��ر ص ��ور وم �ق ��اط ��ع ف �ي��دي��و ع ب��ر ص �ف �ح��ة أط �ل �ق ��وا ع�ل�ي�ه��ا اسم
"كراميل كيك".
وتطمح الشقيقات الثالث إىل تطوير مشروعهن وزي��ادة عدد العاملني فيه بعد
تزايد االهتمام والطلب عىل منتجاتهن.
وت��ؤك��د ح��وري��ة "أن�ن��ا يف ال�ب��داي��ة يف ه��ذا امل�ش��رع ،ول��دي�ن��ا ط�م��وح��ات وأف�ك��ار أك�ب�ر يف
املستقبل".
وي�ش�ير ال�ن��اش��ط يف ح�ق��وق اإلن�س��ان مصطفى إب��راه�ي��م ،إن ال�ع�ش��رات م��ن النساء
األخريات يف قطاع غزة يحاولن البدء بمشاريع صغرية مختلفة.
وقال إبراهيم لـ(شينخوا) إن النساء دائما يحظون بدعم ورعاية مؤسسات أهلية
وحكومية لتعزيز دورهن وحضورهن يف املجتمع والتوعية بحقوقهن ،لكن مثل هذه
املشاريع تحتاج إىل دعم أكرب من قبل الجميع.
ويقول املحلل االقتصادي من غزة مأزن العجلة ،لـ(شينخوا) إنه عىل الرغم من
ذلك ال تزال الربامج التي تستهدف النساء دون املستوى املطلوب بسبب غياب الوعي
وترسيخ العادات والتقاليد املحافظة القديمة.
ويوضح أن نسبة مشاركة النساء يف سوق العمل يف القطاع ال تتجاوز  20يف املائة،
وه��ي م��ن أدىن امل �ع��دالت يف ال�ع��ال��م ،م�ض�ي�ف��ا ب�ق��ول��ه أن م�ع��دالت ال�ب�ط��ال��ة ت��رت�ف��ع بني
النساء بأكرث م��ن  15يف امل��ائ��ة مقارنة بالشباب بسبب الحصار اإلس��رائ�ي�لي والعوامل
السياسية والعوامل السابقة.
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االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان مؤسسة أهلية فلسطينية تأسست
عام  2000تعمل على تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة في
املؤسسات الفلسطينية في إطار النظام الوطني للنزاهة واتفاقية األمم املتحدة
واملعايير الدولية ملكافحة الفساد .االئتالف عضو في حركة مكافحة الفساد
الدولية مع منظمة الشفافية الدولية  ،Transparency Internationalحيث
أنه اجلهة املختصة واملعتمدة من قبل املنظمة مبواضيع تعزيز النزاهة ومكافحة
الفساد في فلسطني منذ العام .2006
يرغب ائتالف أمان بطرح عطاء التأمينات للفترة ما بني  2022/01/01وحتى
تاريخ  ،2022/12/31وذلك للتأمينات التالية:
1 .1التأمني الصحي.
2 .2تأمني إصابات العمل.
3 .3تأمني ممتلكات املؤسسة ضد احلريق والسرقة.
4 .4تأمني املسؤولية املدنية.
على من يرغب بشراء العطاء التوجه إلى مؤسسة أمان – رام الله  -شارع اإلرسال-عمارة
ابتداء من يوم
الرمياوي  -الطابق األول ،خالل أوقات الدوام الرسمي ()08:00-04:00
ً
األثنني  2021/10/4وحتى يوم اإلثنني  ،2021/10/18ضمن الشروط التالية:
1 .1آخ��ر م��وع��د الس�ت�لام ك��راس��ة ال�ع�ط��اء ي��وم اإلث�ن�ين  2021/10/18حتى
الساعة العاشرة صباحا.
2 .2اخر موعد لتسليم العطاء بالظرف املختوم هو يوم االثنني 2021/10/18
�اء ،م��ع العلم ان ي��وم اجلمعة واألح��د عطلة
وحتى الساعة الرابعة م�س� ً
املؤسسة االسبوعية.
3 .3سعر كراسة العطاء 100دوالر غير مستردة.
4 .4تقدم األسعار بالدوالر وشاملة لضريبة القيمة املضافة.
5 .5جلنة العطاء غير ملزمة بقبول أقل األسعار.
6 .6أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
ملزيد من املعلومات الرجاء االتصال على  2974949الشؤون اإلداري��ة واملالية –
قسم املشتريات.

نساء فلسطينيات يتحدين الواقع الصعب
في غزة بمشاريع صغيرة مدرة للدخل

Bethlehem Municipality
Supply and Install Decorative Lighting Systems for
Manger Square for the third time
Bidding No.: 13 / 2021

Bethlehem Municipality (BM) has received a Grant from the Italian Agency for Development (AICS) through the Municipality of Turin, for the New Urban Resources
(NUR Project). This invitation is for the installation of Decorative Lighting Systems for Manger Square in Bethlehem. Technical Supervision will be conducted by
Planning and Development Department at Bethlehem Municipality, in accordance
to drawings, specifications, bill of quantities and Conditions of Contract related to
the project. All interested bidders should pursue the following bidding Conditions:
1. Eligible Contractors should be registered at the VAT and Customs department and should provide Bethlehem Municipality with their VAT registration
number and financial clearance certificate.
2. This tender is opened for Contractors and Suppliers that are related to the field
of the Tender (Decorative Lighting) and have performed similar projects.
3. The bidders should emphasize on previous experience concerning familiar
fields of such projects.
4. Bid Securities of 2000 Euro should be submitted as bank guarantee valid for
a period of 90 days starting from submitting day. Personal checks and or cash
payments will not be accepted.
5. Provided prices should be VAT included, and bidders must submit VAT invoice,
and should have a valid crafts license fees for the year 2021.
6. Bethlehem Municipality is not obliged to accept the lowest price.
7. Bidders interested in purchasing bid documents can get them from Bethlehem
Municipality, starting on Monday, October 04th, 2021.
8. The pre-bid meeting shall be held at Bethlehem Municipality, on Thursday,
October 07th, 2021 at 11:00 a.m. and followed by a site visit.
9. Eligible Contractors should submit their offers in a sealed envelope enclosed
to the financial department in Bethlehem Municipality building no later than
Monday, October 11th, 2021 before 12:00 p.m.
10. Bids opening session will be held on Monday, October 11th, 2021 before 12:00
p.m.
11. All expenses related to advertisement shall be paid by the successful bidder.
For further Information, Please contact: Bethlehem Municipality Planning and
Development Department, Eng. Ziad Alsayeh.
Tel: 02-2741323
Cell: 0592980028

Adv. Anton Salman
Mayor of Bethlehem
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دولة فلسطني
وزارة احلكم احمللي
مجلس قروي الفندقومية

 - )10( 10/2م

إعــالن مناقصــة مبنى قاعات اجلامعة العامة

يعلن مجلس أم�ن��اء جامعة بيرزيت ع��ن ط��رح عطاء إلن�ش��اء “ مبنى قاعات
اجل��ام�ع��ة ال�ع��ام��ة “ ف��ي ح��رم اجل��ام �ع��ة .ي�ت�ك��ون امل�ب�ن��ى م�ـ��ن ط��اب�ق�ين مبساحة
إجمالية مقدارهـا نحـو  1500م . 2ويشمل العطاء األعمال املدنية والكهربائية
وامليكانيكية واألعمال اخلارجية املرتبطة باملبنى.
على من يرغب في االشتراك في هذه املناقصة ،أن يكون عضو ًا مسج ً
ال باحتاد
املقاولني الفلسطينيني ومصنف ًا بالدرجة االولى « أبنية » .
ميكن استالم وثائق العطاء من مكتب مدير املكتب الهندسي الكائن في مبنى
زهير العلمي بجامعــة بيرزيت يومي ًا ابتداء مـن صباح يوم االثنني 2021/10/4
(باستثناء أيام اجلمــع واآلحاد) مـا بني الساعة التاسعة صباح ًا والثالثة بعـد
الظهر ،مقابل رسم مقداره ( )500شيكل غير مستردة.
يرفق مع العطاء كفالة بنكية بقيمة ( )50,000دوالر أمريكي ألمر مجلس
أم�ن��اء جامعة بيرزيت تكون س��اري��ة املفعول مل��دة  60ي��وم� ًا م��ن ت��اري��خ تسليم
العطاء .تسلم العطاءات ملكتب مدير املكتب الهندسي فـي اجلامعـة يوم اخلميس
 2021/10/21وذلك قبل الساعة الواحدة بعـد الظهر.
مالحظــات
• سيعقد اجتماع لكافــة املناقصني باملكتب الهندسي ي��وم االثنني
 2021/10/11الساعة احلادية عشرة صباح ًا لزيارة املوقع والرد
على استفساراتهم.
•مجلس أمناء اجلامعة غير ملزم بقبول أي عطاء ال يتضمن أي ًا من
املتطلبات والشروط واملرفقات املطلوبة بالعطاء مبا في ذلك شهادة
العضوية لدى احتاد املقاولني سارية املفعول .
•مجلس أمناء اجلامعة غير ملزم بقبول أقل األسعار .

تعلن مؤسسة أنيرا ( )Aneraعن طرح عطاء بالظرف املختوم ملشروع إعادة
تأهيل املطابخ واحلمامات للعائالت املتعففة في محافظة خانيونس ،وذلك وفقا
للمواصفات واملخططات وجدول الكميات للمشروع ،فعلى الراغبني التقدم لهذا
العطاء مراعاة الشروط التالية:
1 .1يجب على املقاول أن يكون مسجال لدى احتاد املقاولني ومصنفا لدى جلنة
التصنيف الوطنية في مجال األبنية وصيانة األبنية والكهروميكانيك
الدرجة الثانية والثالثة فقط.
2 .2على املقاول تقدمي شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية بقيمة  2000دوالر
أمريكي وتكون سارية ملدة  90يوما تبدأ من تاريخ تسليم العطاء.
3 .3جميع األس �ع��ار املقدمة ال تشمل قيمة الضريبة املضافة وع�ل��ى املقاول
تقدمي فاتورة صفرية.
4 .4جلنة العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب لذلك.
5 .5يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمريكي.
6 .6أجور اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
على السادة املقاولني الراغبني في التقدم لهذا العطاء احلصول على نسخة من
العطاء مقابل مبلغ وقدره  100شيكل غير مستردة من مقر مكتب أنيرا الكائن
في شارع الثورة ،الرمال ،مدينة غزة ،غزة ،هاتف رقم  2820329وفاكس رقم
 .2820328مع العلم أن آخ��ر موعد للحصول على العطاء هو ي��وم اخلميس
 7/10/2021أو حتى نفاذ العطاءات.
تكون زي��ارة املوقع واالجتماع التمهيدي ي��وم اخلميس  7/10/2021الساعة
العاشرة صباحا  10:00والتجمع في مقر مؤسسة أنيرا في غزة.
آخ��ر موعد لتسليم العطاء ه��و ي��وم اإلث�ن�ين  11/10/2021الساعة الثانية
عشرة  12:00ظهرا في مقر مؤسسة أنيرا في غزة.
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مجلس أمناء جامعة بيرزيت

إعالن طرح عطاء/مشروع إعادة تأهيل املطابخ واحلمامات
للعائالت املتعففة في محافظة خانيونس

 طرح عطاء مشروع تركيب وحدات مياه ساخنة
للعائالت املتعففة في محافظة شمال غزة

تعلن مؤسسة أنيرا (Anera) عن طرح عطاء بالظرف املختوم ملشروع تركيب
وح��دات مياه ساخنة للعائالت املتعففة في محافظة شمال غ��زة ،وذل��ك وفقا
للمواصفات واملخططات وجدول الكميات للمشروع ،فعلى الراغبني التقدم لهذا
العطاء مراعاة الشروط التالية:
- 1	 يجب على املقاول أن يكون مسجال لدى احتاد املقاولني ومصنفا لدى جلنة
التصنيف الوطنية في مجال األبنية وصيانة األبنية والكهروميكانيك
الدرجة الثانية والثالثةفقط.
- 2	 على املقاول تقدمي شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية بقيمة  2000دوالر
أمريكي وتكون سارية ملدة  90يوما تبدأمن تاريخ تسليم العطاء.
- 3	 جميع األس �ع��ار املقدمة ال تشمل قيمة الضريبة املضافة وع�ل��ى املقاول
تقدمي فاتورة صفرية.
- 4	 جلنة العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب لذلك.
- 5	 يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمريكي.
- 6	 أجور اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
على السادة املقاولني الراغبني في التقدم لهذا العطاء احلصول على نسخة من
العطاء مقابل مبلغ وقدره  100شيكل غير مستردة من مقر مكتب أنيرا الكائن
في شارع الثورة ،الرمال ،مدينة غزة ،غزة ،هاتف رقم  2820329وفاكس رقم
 .2820328م��ع العلم أن آخ��ر موعد للحصول على العطاء ه��و ي��وم األربعاء
 6/10/2021أو حتى نفاذ العطاءات .
تكون زي��ارة املوقع واالجتماع التمهيدي ي��وم األرب�ع��اء  6/10/2021الساعة
العاشرة صباحا  10:00والتجمع فيمقر مؤسسة أنيرا في غزة.
آخر موعد لتسليم العطاء هو يوم األحد  10/10/2021الساعة الثانية عشرة
 12:00ظهرا في مقر مؤسسة أنيرا في غزة .

Invitation to Bid

اعالن طرح عطاء للمرة الثانية

يعلن مجلس ق��روي الفندقومية  /جنني وبتمويل م��ن وزارة احلكم احمللي/
دول��ة فلسطني  /برنامج امل��وازن��ة التطويرية ل ��وزارة احلكم احمل�ل��ي ،ع��ن طرح
ع�ط��اء م �ش��روع تاهيل وتعبيد ط��رق داخ�ل�ي��ة ف��ي م�ن��اط��ق» ج» للمرة الثانية
مشروع رقم  ،MF-MOLG-2021-7وذل��ك وف�ق��ا للمخططات واملواصفات
وجداول الكميات والشروط املرفقة العامة واخلاصة باملشروع  ،فعلى الراغبني
في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية :
 	  .1يجب على املقاول ان يكون مسجال ل��دى احت��اد املقاولني ومصنفا ل��دى جلنة
التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيث اليقل عن درجة تصنيف ثالثة.
 	  .2يجب على املقاول ان يكون مسجال رسميا في دوائر الضريبة .
 	  .3يجب على املقاول تقدمي كفالة دخ��ول املناقصة بقيمة 16000شيكل وذلك
بكفالة بنكية سارية املفعول ملدة التقل عن  120يوما من تاريخ فتح العطاء.
 	  .4االس �ع��ار بالشيكل شاملة جلميع ال�ض��رائ��ب وع�ل��ى امل �ق��اول دف��ع جميع ان��واع
الضرائب.
 	  .5كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع احلصول على نسخة من
العطاء من مقر الهيئة احمللية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره  400شيكل.
 	 .6اخر موعد لتسليم العطاءات الساعة  11صباحا من يوم الثالثاء 2021/10 /12
في مقر املجلس مع العلم انه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.
 	 .7االجتماع التمهيدي وزي ��ارة امل��وق��ع ي��وم االرب �ع��اء  2021/10/6الساعة 11
صباحا في مقر املجلس القروي
 	  .8ف�ت��ح امل �ظ��اري��ف ي��وم ال �ث�لاث��اء  2021/10/12الساعة  11ص�ب��اح��ا في مقر
املجلس.
 	 .9رسوم االعالنات في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الهيئة احمللية وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي
 042451455 /0594227757 - )2( 10/1م

رئيس مجلس قروي الفندقومية
محمد عمارنة

