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الثالثاء Tuesday - 28/9/2021 -

اقتصاد

بنك القدس يدعم عددا
من مؤسسات المجتمع المدني

رام الله" -ے"ّ -
قدم بنك القدس ،مؤخراً دعما لعدد من مؤسسات املجتمع
امل ��دين ،وذل ��ك ض�م��ن ال�ت��زام��ه ب�ت�ركبصمة واض �ح��ة وم�ل�م��وس��ة ع�ل�ى ج�م�ي��ع فئات
املجتمع الذي ينتمي إليه ،والوصول إىل جميع أفراده يفمختلف مواقعهم.
وس��اه��م البنك بحملة "أطفالنا غاليني علينا" التي ينظمها إت�ح��اد الجمعيات
الخريية يف ال�ق��دس ،وت��م م��ن خاللها ت��وزي��ع حقائب ومستلزمات مدرسية عىل
الطلبة الفقراء للتخفيف من الضغوطات االقتصادية عن أهايل الطلبة ،كما وقدم
البنك تربعا لصالح مديرية التنمية االجتماعية يف ال�ق��دس بهدف توفري حقائب
مدرسية ألبناء األسر الفقرية املسجلني يف مديرية التنمية بهدف حصول هؤالء
الطلبة عىل حقهميف التعليم.
ويف إط��ار إهتمامه بالصحة ق��ام بنك ال�ق��دس م��ؤخ��راً ب�ش��راء ع��دد م��ن األجهزة
ال�ط�ب�ي��ة امل�ت�ط��ورة،وتربع ب�ه��ا مل�ج�ل��س ق ��روي زي�ت��ا يف م��دي�ن��ة ن��اب�ل��س ،وذل ��ك بهدف
تحسني مستوى الخدمات الصحيةاملقدمة يف القرية واملناطق املحيطة بها ،وقد
ج��اء ه��ذا ال�ت�برع ل�ع�ي��ادة ج��دي��دة أن�ش��أه��ا امل�ج�ل��س يف ال�ق��ري��ة،حيث س�ت�خ��دم هذه
العيادة قرابة  3500شخص.
ويف الجانب اإلغ��ايث ق��دم البنك دعما للجمعية الفلسطينية ل�ح��االت التوحد
وال�ت��أه�ي��ل يفغزة ،ال�ت��ي ُت�ع�ن��ى ب�ت�ق��دي��م ال�خ��دم��ات وال�ج�ل�س��ات ال�ت��أه�ي�ل�ي��ة ألطفال
التوحد ،وذلك لحاجة األطفال امللحةملثل هذه الجلسات.
هذا ويسعى البنك ويف إطار مساهماته املتواصلة لتحقيق أثر إيجابي يف شتى
قطاعات املجتمعالفلسطيني خاصة التعليمية والصحية والتنموية منها ،وذلك
انسجاما مع رؤيته اإلسرتاتيجية يف هذا املجال.
 - )8( 9/27م

Demand-Oriented TVET Programme (DoTVET)
Request for quotation

Procurement of Passenger Car

The GIZ DO TVET is one module in the German Development Programme “Sustainable Economic Development, employment promotion and Education”.
The run-time of DO TVET is 3 years (Feb 2021 – Jan
2024). The programme is commissioned by the German
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and co-financed by Norwegian Agency
for Development (NORAD). Among others, DO TVET
focuses on capacity development for TVET personnel
and in-company trainers, cooperation between schools
and workplaces and raising the attractiveness of TVET
programmes.
DoTVET needs 1 passenger car with Palestinian plate.
Qualified suppliers are hereby invited to submit their
quotations for the provision of the r equired PCs. 
Interested companies can download the inquiry documents starting 28.9. 2021 through 3.10. 2021 from our
tendering website http: https://tender.gizpal.ps
@Quotations should be sent to the e-mail PS_Quotation
giz.de no later than 6.10. 2021 before 15:00. Bids submitted in original or to a different e-mail address, will
be declined. L
 ate submissions will not be considered.

معايعة في اليوم العالمي للسياحة

اختتام البرنامج التدريبي
القطاع السياحي الفلسطيني سيعود لسابق عهده
للعدادين والمراقبين الميدانين

ب �ي ��ت ل� �ح ��م" -ے" -ن �ج �ي ��ب فراج
وجورج زينة -قالت وزيرة السياحة واالثار
رُىل م �ع ��اي �ع ��ة ،ب �م �ن��اس �ب��ة ال� �ي ��وم العاملي
ل�ل�س�ي��اح��ة وال� ��ذي ي �ص ��ادف ال ��ذي صادف
أم ��س ،ب��ان ع ��ودة ال�س�ي��اح��ة يف فلسطني
إىل س��اب��ق عهدها لتكون فلسطني منارة
وشعلة للعالم أمر حتمي.
وأوض� � �ح� � ��ت م� �ع ��اي� �ع ��ة أن أع � � ��داد
ال�س�ي��اح ال��ذي��ن زاروا ف�ل�س�ط�ين خالل
ال �ع ��ام  2019ب �ل��غ ح� ��وايل  3.5مليون
سائح" ،وكانت توقعاتنا ان تتضاعف
األعداد خالل  ،2020لوال الجائحة التي
دم � ��رت ق �ط ��اع ال �س �ي ��اح ��ة بالكامل"،
م �ش�ي�رة اىل ان "ال �ق ��دس وب �ي ��ت لحم
أكرث املحافظات تضررا نتيجة اعتمادها
ب�ش�ك��ل ك�ب�ير ع�ل�ى ال�ق�ط��اع السياحي،
سواء من ناحية الفنادق أو املشاغل أو
االدالء السياحيني أو النقل السياحي،
أو ح�ت��ى ال�ت�س��وق وامل �ط��اع��م ومزودي
الخدمات السياحية غري املباشرة".
وأشارت معايعة إىل أن "الحكومة

حاولت قدر املستطاع دعم القطاعات
املتضررة نتيجة هذا الوباء وعىل راسها
ق �ط��اع ال�س�ي��اح��ة ،غ�ي�ر ان اإلمكانيات
م � �ح� ��دودة ج � ��دا وال �خ �س ��ائ ��ر ك� �ب ي��رة ،
ولكن عملنا عىل استصدار مجموعة
من القرارات ملساعدة القطاع الخاص
عىل مواجهة االزمة".

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
مجلس التنظيم االعلى

تبليغ االخطار العدلي رقم
 2021/5022للمخطر اليه:
موسى فايز موسى طوباسي

اعالن صادر عن مجلس التنظيم االعلى
بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم
االستعمال ملشروع استثماري لغاية
االسكان واقتطاع مباني عامة وحدائق
وتنظيم شوارع في القطع ذوات االرقام
( )21 ،19 ،18 ،4 ،3من احلوض
رقم ( -)3برقة /محافظة نابلس
ق ��رر م�ج�ل��س ال�ت�ن�ظ�ي��م األع ل��ى يف جلسته
رق ��م ( )2021/8ب �ت ��اري ��خ 2021/09/02م
ب�م��وج��ب ال �ق��رار رق ��م ( )294امل��واف �ق��ة عىل

وض��ع امل�ش��روع موضع التنفيذ ،واملتعلق

ب��ال�ق�ط��ع ذوات االرق� ��ام (،19 ،18 ،4 ،3
 )21من الحوض رقم ( )3من ارايض بلدة
ب��رق��ة ،وذل ��ك ح�س��ب امل�خ�ط�ط��ات املودعة

يف مقر الحكم املحيل /محافظة نابلس،
ومقر مجلس قروي برقة.

ويعترب مخطط التنظيم نافذا بعد ميض
( )15ي� ��وم� ��ا م� ��ن ت� ��اري� ��خ ن �ش ��ر االع � ل� ��ان يف

ال�ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة وج��ري��دت�ين محليتني،
وذل� ��ك اس �ت �ن ��ادا ل �ل �م��ادت�ي�ن ( )26 ،21من
ق��ان��ون تنظيم امل��دن وال�ق��رى واالب�ن�ي��ة رقم

( )79لسنة 1966م.

م .مجدي الصالح
وزير الحكم املحيل

رئيس مجلس التنظيم االعىل

الموضوع  :اعالم حصر
ارث المرحومة روث
انطون جاد الله عتيق –
من بيت لحم

ت �ق��دم��ت امل �س �ت��دع �ي��ة ج ��ودي ��ت ج�م�ي��ل حنا
م �ص �ل ��ح م ��ن ب �ي ��ت ل �ح ��م ب �ط �ل��ب اىل هذه

امل �ح �ك �م ��ة ال �ك �ن �س �ي ��ة ال ل��ات �ي �ن �ي ��ة املختصة

م��ؤرخ ب�ت��اري��خ  2021/9/27ال�ت�م�س��ت فيه
اص��داراع�لام حصر ارث والدتها املرحومة
روث انطون جاد الله عتيق

عل��ى ك ��ل م ��ن ل �ه��م أي إدع � ��اء أو اعرتاض
يف م��وض��وع الطلب امل�ش��ار إل�ي��ه أن يقدمه

خ ل��ال اس �ب��وع�ي�ن م ��ن ت ��اري ��خ ن �ش��ر اإلعالن
وإال ف��إن املحكمة ستصدر القرار املناسب
وفق البينات املربزة

القدس في 2021/9/27
رئيس احملكمة

سلطة االراضي

دائرة تسجيل االراضي/قلقيلية

اعالن صادر عن دائرة
االراضي/قلقيلية

رقم امللف/30864 :ج2021/
التاريخ2021/9/27 :

ي �ع �ل��ن ل �ل �ع �م��وم ان � ��ه ت� �ق ��دم ال � ��ى دائ � ��رة
االراضي/قلقيلية :اس�ع��د اح�م��د اسعد
جبر ،وذلك بصفته وكيال عاما مبوجب
الوكالة العامة رق��م سجل  932صفحة
 50/2010بتاريخ  2010/1/19الصادرة
م��ن ك��ات��ب ع��دل س �ف��ارة دول ��ة فلسطني/
ع� ّ�م��ان وذل ��ك مبعاملة ب�ي��ع ع�ل��ى اراض��ي
ج �ي��وس  ،ح ��وض رق ��م ( )10ح ��ي رقم
( )2قطعة رقم ( ،)10فمن له اعتراض
على ذل��ك عليه التقدم ب��اع�ت��راض الى
دائ��رة االراض��ي خ�لال فترة خمسة ايام
م��ن ت��اري��خ ن�ش��ر ه ��ذا االع �ل�ان وبخالف
ذلك يتم السير باملعاملة حسب االصول
ووفقا للقانون.
اسم املالك :محمد احمد اسعد اسليم
اسم الوكيل :اسعد احمد اسعد جبر

دائرة االراضي/قلقيلية

مشروع التعداد له اهمية
كبيرة بشأن القطاع الزراعي
طولكرم-أكد املحافظ عصام أبو بكر ،أهمية مشروع التعداد الزراعي لعام 2021
ملا يمثله من مكانة كبرية عىل القطاع الزراعي والتوجهات التنموية واالقتصادية
للميض قدما يف تطوير هذا القطاع وتنميته وفق اإلمكانات املتوفرة.
جاء ذلك خالل لقائه مع مديرة التعداد الزراعي يف طولكرم ربى القبج ،ويف
إطار اإلعالن عن انطالق التعداد الزراعي عىل مستوى املحافظة.
ودع ��ا أب��و ب�ك��ر امل��واط�ن�ي�ن ل�ل�ت�ع��اون م��ع ف��رق ال�ع�م��ل امل �ي��داين ل�ل�ت�ع��داد الزراعي
وال�ط��واق��م وال�ت��ي تعمل وف��ق ات�خ��اذ إج��راءات السالمة العامة للحد م��ن تفيش
ف�ي�روس ك��ورون��ا ،وتلقي التطعيم ض��د ال�ف�يروس ،م�ش�يرا إىل أهمية إن�ج��از هذا
املشروع الحيوي والضروري ،الذي من شأنه أن يمكن صانع القرار والجامعات
واملراكز البحثية ،من االستفادة من النتائج واملخرجات املتعلقة بالتعداد الزراعي،
لصالح وضع خطط التنمية االقتصادية والزراعية عىل أسس سليمة.
وت�ح��دث ع��ن خ�ص��وص�ي��ة م�ح��اف�ظ��ة ط��ول�ك��رم زراع �ي��ا ،م��ن ح�ي��ث ت��وف��ر األرايض
الزراعية ووفرة املياه ،وخربات املزارعني ،عالوة عىل تحقيق نجاحات بالزراعات
النموذجية م��ن األف��وك��ادو وامل��ان�ج��ا وال�ف��راول��ة واألن��ان��اس ،وغ�يره��ا م��ن الزراعات
التقليدية التي حققت نجاحا مهما ع�لى مستوى املحافظة ،إض��اف��ة إىل الرثوة
الحيوانية.
من جانبها ،قدمت القبج ،شرحا عن استكمال عمل طواقم التعداد لبدء
ال �ع �م��ل امل �ي ��داين وال �ع ��د ال �ف �ع�ل�ي ل �ل �ت �ع��داد ال ��زراع ��ي ب�م�ح��اف�ظ��ة ط��ول �ك��رم وجميع
محافظات ال��وط��ن ،خ�لال ال�ف�ترة م��ا ب�ين  10-23إىل  ،2021-12-31مثمنة جهوده
بدعم طواقم التعداد ومساندتهم ،موضحة أن الفرق تعمل ضمن إجراءات
السالمة العامة ملواجهة كورونا ،إضافة إىل أن جميع الكوادر يحملون شهادات
التطعيم ضد الفريوس.
وق��ال��ت":س�ي��وف��ر ال�ت�ع��داد ال��زراع��ي ال�ب�ي��ان��ات األس��اس�ي��ة وال�ت�ف�ص�ي�ل�ي��ة ع��ن بنية
القطاع الزراعي بشقيه النبايت والحيواين ،والتي تلبي احتياجات الجهات املختصة
يف التخطيط والتوزيع األمثل للموارد".
يشار إىل أن التعداد الزراعي من تنفيذ الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
ووزارة الزراعية ،وسيبدأ عمل الطواقم امليدانية ما بني  10-2حتى .2021-12-31

عطاء الطوارىء في محافظة رام الله والبيرة ملواجهة احلاالت الطارئة
الناجمة عن االحوال اجلوية في فصل الشتاء،

إعــالنطـرح مناقصة صيانة طرق
في محافظة القدس 2021

إعــالنطـرح مناقصة صيانة طرق
في محافظة اخلليل 2021

 - )3( 9/27م

 - )1( 9/26م

إعــالنطـرح مناقصة

مناقصة رقم (016MPWH/MOF/2021/)

استنادا الى صالحيات الوزير بخصوص موازنة الطوارئ تود وزارة االشغال العامة واالسكان بتمويل من
وزارة املالية الفلسطينية تنفيذ عطاء الطوارىء في محافظة رام الله والبيرة ملواجهة احل��االت الطارئة
الناجمة عن االحوال اجلوية في فصلالشتاء ،وعليه:
)1	 تدعو وزارة األشغال العامة واإلسكان املناقصني ذوي األهلية واملصنفني في مجال الطرق لتقدمي
عطاءاتهم بالظرفاملختوم لدخول املناقصة املذكورة أعاله.
)2	 ستتم املناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا ألحكام قانون الشراء العام رقم
 8لسنة  2014والئحته التنفيذية» ،علما بان املؤهالت املطلوب توفرها لدى املناقص الفائز محددة
في وثائق املناقصة.
)3	 ميكن للمناقصني املهتمني تفحص وثائق املناقصة عبر البوابة املوحدة للمشتريات العام  www.
 ،shiraa.gov.psكما ميكنهم احلصول على معلومات إضافية من العنوان املبني أدناه خالل أوقات
الدوام الرسمي.
)4	 ميكن للمناقصني املهتمني ش��راء وث��ائ��ق املناقصة م��ن العنوان املبني أدن��اه اعتبارا م��ن ي��وم الثالثاء
 ،2021/9/28وبعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها  200شيكال للمناقصة يودع في بنك فلسطني
احملدود حلسابإيرادات وزارة املالية -األشغال على حساب رقم3001/219000/8  في البنك.
)5	 زيارة املوقع واالجتماع التمهيدي :ستنظم زيارة ميدانية للموقع يوم االثنني  ،2021/10/11الساعة
العاشرةصباحا من مديرية اشغال واسكان رام الله  ،وسيتم عقد اجتماع متهيدي الستقبال استفسارات
املقاولني في نفس املكان بعد انتهاء الزيارة امليدانية ،ويكون آخر موعد الستقبال االستفسارات يوم
االربعاء 2021/10/13م.
)6	 يجب تسليم العطاءات في العنوان املبني أدن��اه قبل الساعة احلادية عشر صباحا من يوم الثالثاء
 ،2021/10/26علما بان العطاءات االلكترونية «غير مقبولة ،ويجب أن تكون صالحية العطاءات
سارية ملد ة 90يوما بعد التاريخالنهائي لتسليم العطاءات.
)7	 يجب أن يرفق مع كل عطاء «كفالة دخول عطاء بقيمة ( 20000شيكل) لصالح وزارة األشغال العامة
واإلسكان،سارية املفعول ملدة  120يوما تبدأ من تاريخ فتح العطاء ،وفقا للنماذج والشروط الواردة في
وثائق املناقصة.
)8	 سيتم استبعاد العطاء ال��ذي يصل بعد التاريخ والوقت احمل��ددي��ن ،وسيتم فتح العطاءات بحضور
ممثلي املناقصني الذين يرغبون في ذلك في العنوان املبني أدناه في متام الساعة  11:00صباحا من
يوم الثالثاء .2021/10/26
العنوان: وحدة عطاءات الوزارة -وزارة األشغال العامة واإلسكان – الطابق اخلامس/ مجمع الوزارات -دوار
محمود دروي��ش -املاصيون -رام الله  -فلسطني  - تلفون ال��وزارة0594277580 / 02 - 2966006 /7 :
فاكس02-2987890 :	
مالحظة :رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

وزارة األشغال العامة واإلسكان

 - )3( 9/26م

دولة فلسطني
وزارة األشغال العامة واإلسكان

)4	 ميكن للمناقصني املهتمني شراء وثائق املناقصة من العنوان املبني أدناه اعتبارا من يوم الثالثاء املوافق
 ،2021/9/28وبعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها  150شيكال للمناقصة يودع في بنك فلسطني
احملدود حلسابإيرادات وزارة املالية -األشغال على حساب رقم3001/219000/8  في البنك.
)5	 زي��ارة امل��وق��ع واالج�ت�م��اع التمهيدي :ستنظم زي��ارة ميدانية للموقع ي��وم الثالثاء ،2021/10/12
الساعة العاشرة صباحا من مديرية اشغال واسكان القدس ،وسيتم عقد اجتماع متهيدي الستقبال
استفسارات املقاولني ف��ي نفس امل�ك��ان بعد انتهاء ال��زي��ارة امليدانية ،وي�ك��ون آخ��ر موعد الستقبال
االستفسارات يوم االربعاء2021/10/13م.
)6	 يجب تسليم العطاءات في العنوان املبني أدناه قبل الساعة احلادية عشرة صباحا من يوم الثالثاء
 ،2021/10/26علما بان العطاءات االلكترونية «غير مقبولة ،ويجب أن تكون صالحية العطاءات
سارية ملدة 90يوما بعد التاريخالنهائي لتسليم العطاءات.
)7	 يجب أن يرفق مع كل عطاء «كفالة دخول عطاء بقيمة ( 8000شيكل) لصالح وزارة األشغال العامة
واإلسكان،سارية املفعول ملدة  120يوما تبدأ من تاريخ فتح العطاء ،وفقا للنماذج والشروط الواردة في
وثائق املناقصة.
)8	 سيتم استبعاد العطاء ال��ذي يصل بعد التاريخ والوقت احمل��ددي��ن ،وسيتم فتح العطاءات بحضور
ممثلي املناقصني الذين يرغبون في ذلك في العنوان املبني أدناه في متام الساعة  11:00صباحا من
يوم الثالثاء .2021/10/26
العنوان: وحدة عطاءات الوزارة -وزارة األشغال العامة واإلسكان – الطابق اخلامس  /مجمع الوزارات -دوار
محمود دروي��ش -املاصيون -رام الله  -فلسطني/ تلفون ال��وزارة0594277580 / 02 - 2966006 /7 :
فاكس02-2987890 :
مالحظة :رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

دولة فلسطني
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دولة فلسطني
وزارة األشغال العامة واإلسكان

تود وزارة االشغال العامة واالسكان استخدام جزء من مخصصاتها ضمن املوازنة التطويرية  2021املمول من
وزارة املاليةالفلسطينية لتسديد املبالغ املستحقة مبوجب عقد املناقصة املذكورة ،وعليه:
)1	 تدعو وزارة األشغال العامة واإلسكان املناقصني ذوي األهلية واملصنفني في مجال الطرق لتقدمي
عطاءاتهم بالظرفاملختوم لدخول املناقصة املذكورة أعاله.
)2	 ستتم املناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا ألحكام قانون الشراء العام رقم
 8لسنة 2014والئحته التنفيذية» ،علما بان املؤهالت املطلوب توفرها لدى املناقص الفائز محددة
في وثائق املناقصة.

)3	 ميكن للمناقصني املهتمني تفحص وثائق املناقصة عبر البوابة املوحدة للمشتريات العام 
،www.shiraa.gov.psكما ميكنهم احلصول على معلومات إضافية من العنوان املبني أدناه
خالل أوقات الدوام الرسمي.

وزارة األشغال العامة واإلسكان

 - )2( 9/26م

مالحظة :رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

وزارة األشغال العامة واإلسكان

 - )5( 9/26م

مناقصة رقم (017MPWH/MOF/2021/)

تود وزارة االشغال العامة واالسكان استخدام جزء من مخصصاتها ضمن املوازنة التطويرية  2021املمول
من وزارة املاليةالفلسطينية لتسديد املبالغ املستحقة مبوجب عقد املناقصة املذكورة ،وعليه:
)1	 تدعو وزارة األشغال العامة واإلسكان املناقصني ذوي األهلية واملصنفني في مجال الطرق لىتقدمي
عطاءاتهم بالظرفاملختوم لدخول املناقصة املذكورة أعاله.
)2	 ستتم املناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا ألحكام قانون الشراء العام رقم
 8لسنة 2014والئحته التنفيذية» ،علما بان املؤهالت املطلوب توفرها لدى املناقص الفائز محددة
في وثائق املناقصة.
)3	 ميكن للمناقصني املهتمني تفحص وثائق املناقصة عبر البوابة املوحدة للمشتريات العام  www.
 ،shiraa.gov.psكما ميكنهم احلصول على معلومات إضافية من العنوان املبني أدناه خالل أوقات
الدوام الرسمي.
)4	 ميكن للمناقصني املهتمني شراء وثائق املناقصة من العنوان املبني أدناه اعتبارا من يوم الثالثاء املوافق
 ،2021/9/28وبعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها  150شيكال للمناقصة يودع في بنك فلسطني
احملدود حلسابإيرادات وزارة املالية -األشغال على حساب رقم3001/219000/8  في البنك.
)5	 زيارة املوقع واالجتماع التمهيدي :ستنظم زيارة ميدانية للموقع يوم الثالثاء  ،2021/10/12الساعة
العاشرة صباحا من مديرية اشغال واسكان اريحا ،وسيتم عقد اجتماع متهيدي الستقبال استفسارات
املقاولني في نفس املكان بعد انتهاء الزيارة امليدانية ،ويكون آخر موعد الستقبال االستفسارات يوم
االربعاء 2021/10/13م.
)6	 يجب تسليم العطاءات في العنوان املبني أدناه قبل الساعة احلادية عشر صباحا من يوم الثالثاء
 ،2021/10/26علما بان العطاءات االلكترونية «غير مقبولة ،ويجب أن تكون صالحية العطاءات
سارية ملدة 90يوما بعد التاريخالنهائي لتسليم العطاءات.
)7	 يجب أن يرفق مع كل عطاء «كفالة دخول عطاء بقيمة ( 8000شيكل) لصالح وزارة األشغال العامة
واإلسكان،سارية املفعول ملدة  120يوما تبدأ من تاريخ فتح العطاء ،وفقا للنماذج والشروط الواردة في
وثائق املناقصة.
)8	 سيتم استبعاد العطاء ال��ذي يصل بعد التاريخ والوقت احملددين ،وسيتم فتح العطاءات بحضور
ممثلي املناقصني الذين يرغبون في ذلك في العنوان املبني أدناه في متام الساعة  11:00صباحا من
يوم الثالثاء .2021/10/26
العنوان: وحدة عطاءات الوزارة -وزارة األشغال العامة واإلسكان – الطابق اخلامس  /مجمع الوزارات -دوار
محمود دروي��ش -املاصيون -رام الله  -فلسطني/ تلفون ال��وزارة0594277580 / 02 - 2966006 /7 :
فاكس02-2987890 :

إعــالنطـرح مناقصة صيانة طرق
في محافظة رام الله والبيرة 2021
مناقصة رقم (020MPWH/MOF/2021/)

تود وزارة االشغال العامة واالسكان استخدام جزء من مخصصاتها ضمن املوازنة التطويرية  2021املمول
من وزارة املاليةالفلسطينية لتسديد املبالغ املستحقة مبوجب عقد املناقصة املذكورة ،وعليه:
)1	 تدعو وزارة األشغال العامة واإلسكان املناقصني ذوي األهلية واملصنفني في مجال الطرق لتقدمي
عطاءاتهم بالظرفاملختوم لدخول املناقصة املذكورة أعاله.
)2	 ستتم املناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا ألحكام قانون الشراء العام رقم
 8لسنة 2014والئحته التنفيذية» ،علما بان املؤهالت املطلوب توفرها لدى املناقص الفائز محددة
في وثائق املناقصة.
)3	 ميكن للمناقصني املهتمني تفحص وث��ائ��ق املناقصة عبر البوابة امل��وح��دة للمشتريات العام
 ، www.shiraa.gov.psكما ميكنهم احلصول على معلومات إضافية من العنوان املبني أدناه
خالل أوقات الدوام الرسمي.
)4	 ميكن للمناقصني املهتمني شراء وثائق املناقصة من العنوان املبني أدناه اعتبارا من يوم الثالثاء املوافق
 ،2021/9/28وبعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها  200شيكال للمناقصة يودع في بنك فلسطني
احملدود حلسابإيرادات وزارة املالية -األشغال على حساب رقم3001/219000/8  في البنك.
)5	 زي ��ارة امل��وق��ع واالج�ت�م��اع التمهيدي :ستنظم زي ��ارة ميدانية للموقع ي��وم االح��د ،2021/10/10
الساعة العاشرةصباحا من مديرية اشغال واسكان رام الله ،وسيتم عقد اجتماع متهيدي الستقبال
استفسارات املقاولني في نفس املكان بعد انتهاء ال��زي��ارة امليدانية ،ويكون آخ��ر موعد الستقبال
االستفسارات يوم االربعاء 2021/10/13م.
)6	 يجب تسليم العطاءات في العنوان املبني أدناه قبل الساعة احلادية عشرة صباحا من يوم الثالثاء
 ،2021/10/26علما بان العطاءات االلكترونية «غير مقبولة ،ويجب أن تكون صالحية العطاءات
سارية ملدة 90يوما بعد التاريخالنهائي لتسليم العطاءات.
)7	 يجب أن يرفق مع كل عطاء «كفالة دخول عطاء بقيمة ( 17000شيكل) لصالح وزارة األشغال العامة
واإلسكان ،سارية املفعول ملدة  120يوما تبدأ من تاريخ فتح العطاء ،وفقا للنماذج والشروط الواردة
في وثائق املناقصة.
)8	 سيتم استبعاد العطاء ال��ذي يصل بعد التاريخ والوقت احملددين ،وسيتم فتح العطاءات بحضور
ممثلي املناقصني الذينيرغبون في ذلك في العنوان املبني أدناه في متام الساعة  11:00صباحا من
يوم الثالثاء .2021/10/26
العنوان: وحدة عطاءات الوزارة -وزارة األشغال العامة واإلسكان – الطابق اخلامس  /مجمع الوزارات -دوار
محمود دروي��ش -املاصيون -رام الله  -فلسطني/ تلفون ال��وزارة0594277580 / 02 - 2966006 /7 :
فاكس02-2987890 :
مالحظة :رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

وزارة األشغال العامة واإلسكان

وزارة األشغال العامة واإلسكان

 - )6( 9/26م

إعــالنطـرح مناقصة صيانة طرق
في محافظة اريحا 2021

مناقصة رقم (018MPWH/MOF/2021/)

مناقصة رقم (019MPWH/MOF/2021/)

تود وزارة االشغال العامة واالسكان استخدام جزء من مخصصاتها ضمن املوازنة التطويرية 2021
املمول من وزارة املالية الفلسطينية لتسديد املبالغ املستحقة مبوجب عقد املناقصة املذكورة،
وعليه:
)1	 تدعو وزارة األشغال العامة واإلس�ك��ان املناقصني ذوي األهلية واملصنفني في مجال الطرق
لتقدمي عطاءاتهم بالظرفاملختوم لدخول املناقصة املذكورة أعاله.
)2	 ستتم املناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا ألحكام قانون الشراء
ال�ع��ام رق��م  8لسنة  2014والئحته التنفيذية» ،علما ب��ان امل��ؤه�لات املطلوب توفرها لدى
املناقص الفائز محددة في وثائق املناقصة.
)3	 ميكن للمناقصني املهتمني تفحص وثائق املناقصة عبر البوابة املوحدة للمشتريات العام 
 ،www.shiraa.gov.psكما ميكنهم احلصول على معلومات إضافية من العنوان املبني أدناه
خالل أوقات الدوام الرسمي.
)4	 ميكن للمناقصني املهتمني ش��راء وث��ائ��ق املناقصة م��ن ال�ع�ن��وان املبني أدن ��اه اع�ت�ب��ارا م��ن يوم
الثالثاء املوافق  ،2021/9/28وبعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها  200شيكال للمناقصة
ي��ودع ف��ي بنك فلسطني احمل��دود حلساب إي ��رادات وزارة املالية -األش �غ��ال على حساب رقم
 3في البنك.
 001/219000/8 
)5	 زي ��ارة امل��وق��ع واالج �ت �م��اع ال�ت�م�ه�ي��دي :ستنظم زي ��ارة م�ي��دان�ي��ة للموقع ي��وم االح ��د املوافق
 ،2021/10/10الساعة العاشرة صباحا من مديرية اشغال واسكان اخلليل ،وسيتم عقد
اجتماع متهيدي الستقبال استفسارات املقاولني في نفس املكان بعد انتهاء الزيارة امليدانية،
ويكون آخر موعد الستقبال االستفسارات يوم االربعاء 2021/10/13م.
)6	 يجب تسليم العطاءات في العنوان املبني أدن��اه قبل الساعة احلادية عشر صباحا من يوم
الثالثاء  ،2021/10/26علما ب��ان ال�ع�ط��اءات االلكترونية «غير مقبولة ،ويجب أن تكون
صالحية العطاءات سارية ملد ة 90يوما بعد التاريخالنهائي لتسليم العطاءات.
)7	 يجب أن يرفق مع كل عطاء «كفالة دخول عطاء بقيمة ( 20000شيكل) لصالح وزارة األشغال
العامة واإلس�ك��ان ،سارية املفعول مل��دة  120يوما تبدأ من تاريخ فتح العطاء ،وفقا للنماذج
والشروط الواردة في وثائق املناقصة.
)8	 سيتم استبعاد العطاء ال��ذي يصل بعد التاريخ وال��وق��ت احمل��ددي��ن ،وسيتم فتح العطاءات
بحضور ممثلي املناقصني الذين يرغبون في ذلك في العنوان املبني أدن��اه في متام الساعة
 11:00صباحا من يوم الثالثاء .2021/10/26
العنوان:  وح��دة ع�ط��اءات ال ��وزارة -وزارة األش�غ��ال العامة واإلس�ك��ان – الطابق اخلامس  /مجمع
الوزارات -دوار محمود درويش -املاصيون -رام الله  -فلسطني/ تلفون الوزارة02 - 2966006 /7 :
 0594277580 /فاكس02-2987890 :
مالحظة :رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

دولة فلسطني
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دولة فلسطني
وزارة احلكم احمللي
مجلس قروي رافات/محافظة القدس

يعلن مجلس قروي رافات – محافظة القدس بتمويل من وزارة احلكم احمللي/
برنامج املوازنة التطويرية لوزارة احلكم احمللي ،عن طرح عطاء تعبيد طرق/ج
عطاء رق��م MF-MOLG-2021-98 :وذل��ك وفق ًا للمخططات واملواصفات
وجداول الكميات والشروط املرفقة العامة و اخلاصة باملشروع ،فعلى الراغبني
في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
ً
مسجال لدى إحتاد املقاولني ومصنف ًا لدى جلنة
1 .1يجب على املقاول أن يكون
التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيث ال يقل عن درجة تصنيف ثالثة.
ً
مسجال “رسمياً” في دوائر الضريبة.
2 .2يجب على املقاول أن يكون
3 .3يجب على املقاول تقدمي كفالة دخول املناقصة بقيمة  18000شيكل وذلك
بكفالة بنكية سارية املفعول ملدة ال تقل عن  120يوما من تاريخ فتح العطاء.
4 .4األسعار بالشيكل وشاملة جلميع الضرائب وعلى املقاول دفع جميع انواع
الضرائب.
5 .5كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع احلصول على نسخة
من العطاء من مقر مجلس قروي رافات  /محافظةالقدس مقابل مبلغ غير
مسترد وقدره  500شيكل.
6 .6آخ��ر م��وع��د لتسليم ال�ع�ط��اءات ال�س��اع��ة الثانية ع�ش��رة م��ن ي��وم اخلميس
 2021/10/28ف��ي م�ق��ر مجلس ق ��روي راف ��ات م��ع ال�ع�ل��م أن��ه ل��ن يقبل أي
عطاءات بعد هذا املوعد.
7 .7االج�ت�م��اع التمهيدي وزي ��ارة امل��وق��ع ي��وم ال�ث�لاث��اء  2021/10/12الساعة
الثانية عشرة صباحا في مقر مجلس قروي رافات.
8 .8فتح املظاريف يوم اخلميس  2021/10/28الساعة الثانية عشرة في مقر
مجلس قروي رافات محافظة القدس.
9 .9رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الهيئة احمللية وذلك خالل ساعات الدوام
الرسمي.
توقيع وختم رئيس الهيئة احمللية
  - )5( 9/27م

في القضية رقم  021/1262
امل�س�ت��دع�ي��ة  :ج��ودي��ت جميل
حنا مصلح – من بيت حلم

دولة فلسطين

محافظ طولكرم:

دولة فلسطني
وزارة األشغال العامة واإلسكان

جلنة تسيير أعمال مجلس قروي فقوعة/بركات العمري

طرح عطاء للمرة الثانية
رقمMF-MOLG-2021-98 :

بناء عىل قرار سعادة رئيس محكمة بداية
ب �ي��ت ل �ح��م وال� �ص� ��ادر ب �ت ��اري ��خ 2021/9/26
واملتضمن تبليغك بواسطة النشر استنادا
لنص املادة  20من قانون اصول املحاكمات
املدنية والتجارية ،فانني اخطرك بما ييل:
م��وض��وع االخ�ط��ار :ال�غ��اء ال��وك��ال��ة العامة
رق��م  2018/2241ع��دل بيت لحم بتاريخ
.2018/4/29
اىل امل �خ �ط ��ر ال �ي ��ه :ح �ي ��ث ان� ��ك وك �يل��ا عاما
ب �م��وج��ب ال ��وك ��ال ��ةال �ع ��ام ��ة امل ��رق ��وم ��ة اعاله
وح �ي ��ث ان �ن ��ي ارغ � ��ب ب �ع ��زل ��ك ع ��ن الوكالة
امل��ذك��ورة ف��ان�ن��ي اخ�ط��رك ب�ع��دم استعمال
تلك الوكالة و/او اية وكاالت اخرى اعتبارا
م ��ن ت ��اري ��خ ت�ب�ل�ي�غ��ك ه ��ذا االخ �ط ��ار واطلب
منك ع��دم التصرف باالستناد اليها حيث
ان� �ه ��ا اص �ب �ح ��ت الغ� �ي ��ة وب ��اط� �ل ��ة وال قيمة
ق��ان��ون�ي��ة ل�ه��ا  ،وع�ل�ي��ه اط �ل��ب م ��ن سعادة
ك��ات��ب ع��دل بيت لحم التصديق ع�لى هذا
االخطار حسب االصول والقانون.
اماين محمد صوان
كاتب العدل محكمة بداية
بيت لحم

اعالن لدى احملكمة الكنسية
الالتينية – القدس

جنني-مراسل "القدس"الخاص-اختتمت مديرية الزراعة يف املحافظة أمس،
الربنامج التدريبي للعدادين واملراقبني امليدانني للتعداد الزراعي .2021
ويف كلمته خالل حفل االختتام ،شكر مدير عام املديرية املهندس باسم حماد،
الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني عىل جهوده يف تنفيذ التعداد ،وثمن دور
محمد تركمان مدير التعداد يف جنني واملهندسة اآلء جرادات ممثلة املديرية يف
التعداد ونائبة مدير التعداد يف املحافظة النجاح الربنامج.
ك�م��ا وج ��ه ك�ل�م��ة ل�ل�ب��اح�ث�ين امل �ي��دان�ي�ن ح ��ول أه�م�ي��ة دوره� ��م ال��وط �ن��ي يف نجاح
التعداد والذي يبنى عليه الخطط الوطنية يف تطوير القطاع الزراعي الفلسطيني
والتنمية الريفية املستدامة.
ويف ختام الحفل تم توزيع الشهادات عىل املشاركني .

 - )4( 9/26م

عطاء رقم ( )2021/5

يعلن مجلس قروي فقوعة وبالتعاون مع وزراة احلكم احمللي وبتمويل – ذاتي-
صندوق املجلس القروي ،عن طرح عطاء توريد وتركيب وفحص وتشغيل محطة
طاقة شمسية بقدرة  300KWpوذلك وفق ًا للمخططات واملواصفات وجداول
الكميات والشروط املرفقة العامة واخلاصة باملشروع ،فعلى الراغبني في التقدم
لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
ً
مسجال ل��دى إحت��اد امل�ق��اول�ين ومصنف ًا ل��دى جلنة
1 .1يجب على امل�ق��اول أن يكون
التصنيف الوطنية في مجال الكهرباء بحيث ال يقل عن درجة تصنيف ثالثة .
ً
مسجال رسمي ًا في دوائر الضريبة في فلسطني .
2 .2يجب على املقاول أن يكون
3 .3يجب على املقاول تقدمي كفالة دخول املناقصة بقيمة  25000شيكل وذلك
بكفالة بنكية سارية املفعول ملدة ال تقل عن  120يوما.
4 .4األسعار شاملة جلميع الضرائب وعلى املقاول دفع جميع انواع الضرائب.
5 .5كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع احلصول على نسخة من
العطاء من مقر املجلس القروي مقابل مبلغ غير مسترد وقدره  400شيكل.
6 .6أخ��ر م��وع��د لتسليم ال �ع �ط��اءات ال�س��اع��ة  12:00ظ �ه��ر ًا م��ن ي��وم اخلميس
 2021/10/28في مقر املجلس القروي مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات
بعد هذا املوعد.
7 .7االج�ت�م��اع التمهيدي وزي ��ارة امل��وق��ع ي��وم األرب �ع��اء  2021/10/13الساعة
احلادية عشرة صباحاً في مقر املجلس القروي .
8 .8فتح املظاريف يوم اخلميس  2021/10/28الساعة  12:00ظهر ًا في مقر
املجلس القروي.
9 .9رسوم اإلعالنات في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الهيئة احمللية وذل��ك خ�لال ساعات الدوام
الرسمي او االتصال على تلفاكس املجلس القروي  042410112او جوال م.أسامة
احلسني .0598154437

المخطرة :نائلة فايز
موسى عناني  -هوية
رقم /080076128
القدس  -صوبر باهر
المخطر اليه :موسى فايز
موسى طوباسي  -هوية
رقم /080253149
القدس  -واد الجوز -ت:
0523234203

ون � ��وه � ��ت إىل ع� �م� ��ل ال � � � � ��وزارة عىل
خ� �ط ��ة الن � �ع � ��اش ال� �ق� �ط� ��اع السياحي
الفلسطيني ،من خالل انتاج واعتماد
بروتوكوالت صحية سياحية بمعايري
ع � ��امل � �ي � ��ة ،ب � ��اإلض � ��اف � ��ة ل � ��رف � ��ع كفاءة
العاملني يف القطاع السياحة وخاصة
يف موضوع العناية والوقاية والسالمة
العامة وايجاد فرص عمل للعاطلني
عن العمل وتجهيز املنشآت السياحية
فضال عن التوعية والرتويج السياحي
لفلسطني.
وق ��ال ��ت "أط �ل �ق ��ت وزارة السياحة

واالث��ار مشروعني بتمويل ودع��م من
برنامج دعم القطاع السياحي الخاص
وب ��رن ��ام ��ج ال ��وص ��ول اىل س ��وق العمل
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن ��ي م� ��ن ال� ��وك� ��ال� ��ة االملانية
للتعاون ال��دويل  GIZو بالتعاون مع
وزارة ال �ع �م��ل و ب�ت�ن�ف�ي��ذ م ��ن جمعية
م � ��رك � ��ز امل � �ش � ��اري � ��ع ال � �ص � �غ �ي ��رة ،حيث
تمثل االول يف ت��دري��ب ك��وادر القطاع
ال �س �ي ��اح ��ي وي �س �ت �ه ��دف  1150شخص
ممن كانوا يعملون يف السياحة قبل
وأثناء الجائحة ليتم منح كل شخص
ينهي الربنامج شهادة ومبلغ مايل 1200
شيكل ملرة واحدة
اما املشروع الثاين فقد تمثل بإعادة
ال �ت ��وظ �ي ��ف م� ��ع دع � ��م األج � � ��ور ،حيث
ي �س �ت �ه��دف امل �ن �ش �آت ال �س �ي ��اح �ي ��ة التي
ترغب يف توظيف عاطلني عن العمل
يف م �ن �ش ��ات �ه ��ا ح �س ��ب ش� � ��روط سهلة
أع ��ده ��ا ال ب��رن ��ام ��ج ب �ح �ي��ث ي �ت ��م تقديم
ح��واف��ز م��ال�ي��ة ل�ل�ع�م��ال ،ب��واق��ع الحد
االدىن ٔل�ل�اج��ور ل�لأش�ه��ر ال�ث�لاث��ة االٔوىل
ونصف الحد االٔدىن لالٔجور للشهرين
ال ��راب ��ع وال �خ��ام��س ب �ه��دف اع ��ادة فتح
املنشآت السياحية وتوظيف العاطلني
ع��ن ال�ع�م��ل م��ع ت�ق��دي��م ح��واف��ز مالية
لهم".

دولة فلسطني
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دولة فلسطني
وزارة احلكم احمللي
مجلس قروي فقوعة

اعالن طرح عطاء توريد وتركيب وفحص وتشغيل
محطة طاقة شمسية بقدرة KWp 300

جنين:

إعــالنطـرح مناقصة صيانة طرق
في محافظة بيت حلم 2021

مناقصة رقم (021MPWH/MOF/2021/)

تود وزارة االشغال العامة واالسكان استخدام جزء من مخصصاتها ضمن املوازنة التطويرية  2021املمول من
وزارة املالية الفلسطينية لتسديداملبالغ املستحقة مبوجب عقد املناقصة املذكورة ،وعليه:
)1	 تدعو وزارة األش�غ��ال العامة واإلس �ك��ان املناقصني ذوي األهلية واملصنفني ف��ي مجال ال�ط��رق لتقدمي
عطاءاتهم بالظرف املختوم لدخولاملناقصة املذكورة أعاله.
)2	 ستتم املناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا ألحكام قانون الشراء العام رقم 8
لسنة  2014والئحته التنفيذية» ،علما بان املؤهالت املطلوب توفرها لدى املناقص الفائز محددة في
وثائق املناقصة.
)3	 ميكن للمناقصني املهتمني تفحص وثائق املناقصة عبر البوابة املوحدة للمشتريات العام 
 ،www.shiraa.gov.psكما ميكنهم احلصول على معلومات إضافية من العنوان املبني أدناه
خالل أوقات الدوام الرسمي.
)4	 ميكن للمناقصني املهتمني ش��راء وث��ائ��ق املناقصة م��ن ال�ع�ن��وان امل�ب�ين أدن ��اه اع�ت�ب��ارا م��ن ي��وم الثالثاء
 ،2021/9/28وبعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها  150شيكال للمناقصة يودع في بنك فلسطني
احملدود حلساب إيرادات وزارة املالية -األشغال على حسابرقم 001/219000/8  3في البنك.
)5	 زيارة املوقع واالجتماع التمهيدي :ستنظم زيارة ميدانية للموقع يوم االثنني  ،2021/10/11الساعة
العاشرة صباحا منمديرية اشغال واسكان بيت حلم ،وسيتم عقد اجتماع متهيدي الستقبال استفسارات
املقاولني في نفس املكان بعد انتهاء الزيارة امليدانية ،ويكون آخر موعد الستقبال االستفسارات يوم
االربعاء 2021/10/13م.
)6	 يجب تسليم العطاءات في العنوان املبني أدن��اه قبل الساعة احل��ادي��ة عشر صباحا من ي��وم الثالثاء
 ،2021/10/26علما بانالعطاءات االلكترونية «غير مقبولة ،ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية
ملدة 90يوما بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات.
)7	 يجب أن يرفق مع كل عطاء «كفالة دخ��ول عطاء بقيمة ( 9000شيكل) لصالح وزارة األشغال العامة
واإلسكان ،سارية املفعول ملدة  120يوما 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 ذلكفي العنوان املبني أدناه في متام الساعة  11:00صباحا من يوم الثالثاء
.2021/10/26
العنوان:  وحدة عطاءات ال��وزارة -وزارة األشغال العامة واإلسكان – الطابق اخلامس/ مجمع ال��وزارات -دوار
محمود درويش -املاصيون -رام الله  -فلسطني  /تلفون الوزارة 0594277580 / 02 - 2966006 /7 :فاكس:
 02-2987890
مالحظة :رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

وزارة األشغال العامة واإلسكان

