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Invitation for the submission of tenders to award the 
contract for the rehabilitation of ground water wells 
in the Qalqiliya and Tulkarem Districts, Under the 

project ECHO/-ME/BUD/2009/01038
  (Second bidding) 

Within the framework of a project funded by the European Commission 
Humanitarian Aid department (ECHO), entitled “Urgent action to secure 
the access of the population in the Occupied Palestinian Territories to 
water,” being implemented by the PHG and ACPP, we hereby announce 
the bidding process to award the works contract for the rehabilitation of 4 
groundwater wells. The selling of the bidding documentation will start on 
15 Octobar 2009 and the deadline for receiving the sealed offers will be on 
28 Octobar 2009 at 9:00 a.m. The documentation cost is US$ 100 and is 
available from the PHG premises in Ramallah (Al-Nahda Building above 
Bravo Supermarket, 2nd floor, Al-Nahda Street, Masyoun), and Nablus 
(Plaza Building above Hibesha Bakery, 1st floor, Al Najah University 
Street). The public opening session will be held on 28 October in the 
PHG’s Ramallah Office at 11:00 am.  
For further information on the bidding process, please contact Mr. Imad 
Abulhaj in writing by fax on 02-2409812 from 15-25 October 2009.
IMPORTANT NOTES

Please note that 1. 90% of the total contract price will be paid at the 
end of the contract period.  The remaining 10% of the total contract 
price will be paid AFTER the end of the contract period, when the 
final payment has been made by the donor.  This process can take 
up to 6 months.
The Contracting Authority will consider the outstanding 10% as the 2. 
maintenance guarantee.  No additional sum will be taken from the 
total contract price as a maintenance guarantee.
The cost of this announcement will be charged to the company that 3. 
wins the contract.
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إعـــــــــــالن
 طرح عطاء شق طرق زراعية

ضمن مشروع تطوير األراضي في محافظات جنوب الضفة الغربية ) اخلليل 
املتحدة  األمم  برنامج  خالل  من  االيطالية،  احلكومة  من  املمول  حلم(  وبيت 
اإلمنائي UNDP بإشراف وتنسيق مع وزارة الزراعة الفلسطينية ، واملنفذ من 

قبل املؤسسات الزراعية غير احلكومية العاملة في هذا املجال 
طرح  عن   )  PARC  ( الزراعية  اإلغاثة   / الزراعية  التنمية  جمعية  تعلن 
عطاء توريد وفرد ودحل ودمك بسكورس لطريق حسكا في بلدة بيت كاحل 

مبحافظة اخلليل . 
فعلى الراغبني بالتقدم لهذا العطاء مراجعة مكتب اإلغاثة الزراعية / حلحول 
وهي الساعة   : احملددة  املدة  خالل  العطاء  وثائق  الستالم   ، النتشة  – عمارة 
الثامنة من صبيحة يوم  الثالثاء 2009/10/13 ولغاية الساعة الثالثة من بعد 
ظهر يوم االثنني  19/ 10 /2009 علما أن  ساعات الدوام من الثامنة صباحا 
، وملزيد من االستفسار  والسبت  . ما عدا يومي اجلمعة  الرابعة مساء  وحتى 

يرجى االتصال على الرقم التالي: 2294585 
مالحظة : 

1 - ثمن نسخة العطاء 200 شيكل
2 -أجور اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

3 - سيكون هناك زيارة ميدانية للطريق يوم االحد 18 / 2009/10 . 

وزارة الزراعة )MOA(التعاون االيطالي

ز10/14)16(

السلطة الوطنية الفلسطينية
بلدية نابلس  

اعالن متديد طرح عطاء
تعلن بلدية نابلس عن متديد طرح العطاء التالي وذلك بطريقة الظرف املختوم 

عطاء تزويد البلدية بعدادات كهربائية للدفع املسبق 
ملشتركي كهرباء نابلس

فعلى جميع املوردين املتخصصني والراغبني في احلصول على نسخة من العطاء 
وذلك حسب الشروط واملواصفات املعتمدة واحملددة في نسخة العطاء مراجعة 

دائرة البلدية / مكتب العطاءات خالل ساعات الدوام الرسمي.
•تعاد نسخة العطاء مرفقة بتامني دخول عطاء مبوجب  شيك مصدق  	
أو كفالة بنكية أو تأمني نقدي بقيمة )10000( دوالر من قيمة العرض 

صاحلة ملدة 90 يومًا من تاريخ تقدمي العرض
•يتم تسليم العروض بالظرف املختوم الى شعبة العطاءات في بلدية  	
نابلس في موعد أقصاه الساعة احلادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت 

2009/10/24 وتفتح املظاريف في نفس الزمان واملكان
على  يحتوي  ال  أو  احملدد  املوعد  بعد  يرد  عطاء  أي  يقبل  •لن  	

التامني املطلوب.
 مالحظة : رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء

     ثمن نسخة العطاء )400( شيكل غير مستردة.
      البلدية غير مقيدة بقبول اقل األسعار 

املهندس عدلي رفعت يعيش
رئيس بلدية نابلس

ز10/15)11(

ز10/14)18 (

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة احلكم احمللي

 مجلس قروي النبي الياس
الصندوق  من  وبتمويل  احمللي  احلكم  وزارة  مع  وبالتعاون  الياس  النبي  ق��روي  مجلس  يعلن 
السعودي وبإدارة صندوق االقصى/البنك االسالمي للتنمية ، عن طرح عطاء تأهيل وتعبيد 
للمخططات  وفقا  وذل��ك  الياس  النبي  قرية  في  استنادية  ج��دران  وبناء  الداخلية  الطرق 
واملواصفات وجداول الكميات والشروط املرفقة العامة واخلاصة باملشروع، فعلى الراغبني في 

التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:-
1-يجب على املقاول أن يكون مسجال لدى احتاد املقاولني ومصنفا لدى جلنة التصنيف 

الوطنية في مجال الطرق بحيث ال يقل عن درجة تصنيف رابعة.
2-يجب على املقاول أن يكون مسجال رسميا في دوائر الضريبة.

3-يجب على املقاول تقدمي كفالة تأمني ابتدائي بقيمة 2% من قيمة العطاء وذلك بكفالة 
أو شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات  املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوما  بنكية سارية 

الشخصية أو املبالغ النقدية.
4-األسعار غير شاملة جلميع الضرائب وعلى املقاول تقدمي فاتورة ضريبية صفرية.

5-جلنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
6-يجب أن تكون األسعار بالدوالر األميركي.

7-كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع احلصول على نسخة من العطاء من 
مقر البلدية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره خمسون دينارا أو ما يعادلها.

8-آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 11 صباحا من يوم الثالثاء 2009/10/27 في مقر 
البلدية مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.

9-االجتماع التمهيدي وزيارة املوقع يوم الثالثاء 2009/10/20 الساعة العاشرة صباحا.
10-فتح املظاريف يوم الثالثاء 2009/10/27 الساعة 11 ظهرا في مقر   البلدية.

11-رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
12-ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة البلدية وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

رئيس املجلس 
جالل خليف
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اعالن مناقصة
تعلن جامعة القدس املفتوحة عن رغبتها في احلصول على 
الغربية  الضفة  في  اجلامعة  في  للعاملني  صحي  تأمني  ع��روض 
وتأمني اصابات العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة من الشركات 

احمللية.
مكاتب  الى  التوجه  املناقصة  في  االشتراك  الراغبني  فعلى 
شركة  مقابل   - التجاري  كنعان  مجمع   - االرس��ال   : في  اجلامعة 
ابتداء من يوم  العطاءات  القدس، للحصول على وثيقة  كهرباء 

السبت 2009/10/17 مقابل رسوم 100 دوالر للوثيقة.

لالستفسار: يرجى االتصال على هاتف 2426292

جلنة العطاءات املركزية
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اعــــــالن
لشراء  عطاء  بطرح  رغبتها  ع��ن  بنابلس  الوطنية  النجاح  جامعة  تعلن 
رق������������م  البشري  الطب  /كلية  التعليمي  باملستشفى  واخلاصة  التاليه  أألجهزة 
الظرف  بطريق  وذل��ك  االم��ارات��ي  األحمر  الهالل  من  وامل��م��ول  م/ص1353(  )ل 

املخت����������������������وم وهي:

الطوارئ. وحدة  أجهزة       .1

الصناعية. الكلية       .2

على الراغبني باالشتراك في هذا العطاء احلصول على نسخة العطاء من 
دائرة اللوازم واملشتريات في مبنى اإلدارة غ��رفه رق�����������م )1140-( خالل ساعات 
مبلغ  دف��ع  2009/9/27مقابل  األحد   ي��وم  صباح  م��ن  اب��ت��داًء  الرسمي  ال���دوام 

)250د( مئتني وخمسني دينارًا غير مستردة.
يعاد العطاء مصحوبًا بتأمني نقدي أو شيك مصدق أو كفالة بنكية تعادل 
25000دوالرا على ان تكون صالحية الكفالة ال تقل عن ثالثة اشهر في موعد 

أقصاه الساعة الثانية عشرة من دوام يوم االربعاء 2009/11/16.
< مالحظة: رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

السلطة الوطنية الفلسطينية
بلدية نابلس  

اعالن طرح عطاء
تعلن بلدية نابلس عن طرح العطاء التالي وذلك بطريقة الظرف املختوم

عطاء تزويد البلدية بكوابل كهربائية للضغط املنخفض لشبكة كهرباء 
مدينة نابلس - عطاء رقم )2009/63/1/87(

واخلاصة  املرفقة  العامة  والشروط  الكميات  وجداول  املواصفات  وفق  وذلك 
بالعطاء، فعلى الراغبني في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:- 

يجب على املورد ان يكون مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة.  1 .
( دوالر وذلك  يجب على املورد تقدمي كفالة تأمني ابتدائي بقيمة)10000. 2
مبوجب كفالة بنكية سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يومًا أو شيك بنكي 

مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية.
األسعار شاملة جلميع الضرائب  3 .

البلدية غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب 4 .
العطاء يستطيع احلصول على نسخة  التقدم لهذا  كل مورد يرغب في  5 .
من العطاء من مكتب العطاءات في مقر البلدية مقابل مبلغ غير مسترد 

وقدره 500 شيكل أو ما يعادلها. 
أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12ظهرًا من يوم األحد 2009/11/1. 6 

علمًا انه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد. 
قاعة  في  ظهرًا   7 .12 الساعة   2009  /  11/1 األحد  يوم  املظاريف  فتح 

البلدية 
رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.  8 .

ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة البلدية  شعبة العطاءات وذلك خالل  9 .
ساعات الدوام الرسمي.

املهندس عدلي رفعت يعيش
رئيس بلدية نابلس ز10/15)10(

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة النقل واملواصالت

دائرة النقل احلكومي

اعالن بيع آليات باملزاد
ومعدات  آليات،  بيع  عن  احلكومي  النقل  دائرة   - واملواصالت  النقل  وزارة  تعلن 

ثقيلة باملزاد بالظرف املختوم فعلى من يرغب الشراء.
العامة للشؤون االدارية واملالية  النقل واملواصالت االدارة  1. مراجعة وزارة 
املاصيون رام الله لالطالع على كراسة املزاد )مجانا( او شراء الكراسة بقيمة  

)100( شيكل للتقدم للمزاد.
املزاد والتقدم للمزاد بالظرف املختوم  2. آخر موعد لالطالع على كراسة 
االحد  يوم  الله.  -املاصيون-رام  الوزارة  مقر  في  املزادات  صندوق  في 

2009/10/25  الساعة الثانية ظهرا.
3. يتم ارفاق شيك بنكي مصدق او كفالة بنكية بقيمة )1000( شيكل لكل 

آلية مراد شراؤها.
4. اجور االعالن على من يرسو عليهم املزاد.

تلفون   - النقل احلكومي  دائرة  االتصال على  5. لالستفسار: 
02-2951291/2/3

دون  املواطنني  جلميع  اكثر  او  واحدة  مبركبة  للمزاد  التقدم  ميكن  مالحظة: 
استثناء مبا فيهم موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية.

وزارة النقل واملواصالت
دائرة النقل احلكومي

ز10/14)21(

10/14 )2( - م

 السلطة ال�وطنية ال�فلس�طينية
        وزارة التربية والتع�ليم العالي

مك�تب الوزير
إعالن طرح عطاء

املوضوع: شراء وتوريد اجهزة وادوات مخبرية )عطاء رقم 2009/281(
بتمويل من صندوق النقد العربي , تنفيذ صندوق االقصى

 وبادارة البنك االسالمي للتنمية – املرحلة الثالثة  
) مدرسة شهداء يطا االساسية للبنات , مدرسة عوريف الثانوية للبنات (

تلقت وزارة التربية والتعليم العالي متويال لشراء وتوريد اجهزة وادوات مخبرية لعدد 
من املدارس في الضفة الغربية »بتمويل من اململكة العربية السعودية من خالل صندوق 
املرحلة   / للتنمية  االس��الم��ي  البنك  وب���ادارة  االقصى  صندوق  وب��اش��راف   – العربي  النقد 
الثالثة » فعلى من يرغب املشارك�ة في العطاء من املؤهلني مراجع�ة وزارة التربي�ة والتعليم 
دائرة   – الثاني  الرئيسي-الطابق  املبنى  املغتربني-  دوار  املعاهد-  الل�ه-شارع  رام  في  العالي 
العطاءات واملشتريات - غرفة ) 223 ( حتى تاريخ اقصاه يوم  االحد 25/ 10 /2009 وخالل 
أوقات الدوام الرسمي لغاية الساعة الثانية والنصف ظهرًا )2:30( من اجل احلصول على 

وثائق العطاء واإلطالع على الشروط واملواصفات.
• وذلك خالل  يكون آخر موعد لتقدمي عروض األسعار هو يوم  االحد1 / 11 /2009	

ساعات الدوام الرسمي.
•توضع عروض األسعار مسجاًل عليها رقم العطاء وموضوعه في صندوق العطاءات  	

حسب العنوان أعاله.
فلسطني  بنك  ف��ي  ت���ودع  م��س��ت��ردة  غير  ك��رس��وم  شيكال   )  • 	50  ( مبلغ  استيفاء  يتم 
رقم  حساب  على  والتعليم  التربية  وزارة   – املالية  وزارة  اي���رادات  حلساب  احمل���دود 

)219000/13( واحضار فيشة االيداع االصلية الستالم وثائق العطاء .
ال��ع��ط��اءات  دائ���رة   / ال��ع��ال��ي  والتعليم  التربية  ب����وزارة  االت��ص��ال  ميكن  •لالستفسار  	
واملشتريات – رام الل�ه على هاتف رقم 2983242-02 ، او االتصال على االدارة العامة 

للتقنيات التربوية وتكنولوجيا املعلومات على هاتف رقم 02-2969380.
مالحظ��ة: أجور النشر واإلعالن على من يرسو عليه العطاء .

أ. مليس مصطفى العلمي
وزيرة التربية والتعليم العالي

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة النقل واملواصالت 

االدارة العامة للشؤون االدارية واملالية
دائرة النقل احلكومي

اعالن بيع مركبات مشطوبة كحديد خردة 
تعلن وزارة النقل واملواصالت - دائرة النقل احلكومي عن بيع املركبات املشطوبة 

املصادرة من قبل شرطة املرور باملزاد  بالظرف املختوم ، فعلى من يرغب الشراء :
 ، واملالية  االدارية  للشؤون  العامة  االدارة  واملواصالت  النقل  وزارة  مراجعة    .1

املاصيون ، رام الله شراء الكراسة بقيمة )300( شيكل للتقدم للمزاد.
املختوم   بالظرف  للمزاد  والتقدم  املزاد  كراسة  على  لالطالع   موعد  آخر   .2
االحد  يوم    ، الله  رام   - املاصيون   - الوزارة  مقر  في  املزادات  صندوق  في 

2009/10/25م  الساعة  الثالثة عصرا .
3. يتم  ارفاق  شيك بنكي مصدق او كفالة بنكية بقيمة )5000( شيكل.

4. اجور االعالن على من يرسو عليهم املزاد.
5. لالستفسار ، االتصال  على : دائرة النقل احلكومي ، تلفون : 02-2951291/2/3/4

مالحظة : يتم اتالف املركبات بالكامل عن طريق الكباش قبل التسليم ويتحمل 
من يرسو عليه املزاد التكلفة لعملية الكبس وتنظيف مكان تواجد املركبات.

وزارة النقل  واملواصالت
دائرة النقل احلكومي ز10/15)19(
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الهيئة املستقلة حلقوق االنسان
»ديوان املظالم«

The Independent Commission for Human Rights

دعوة الستدراج عروض االجندات
تعلن الهيئة املستقلة حلقوق االنسان »ديوان املظالم« عن رغبتها 

في استدراج عروض اجندات لعام 2010.
ف��ع��ل��ى م���ن ي��رغ��ب ف���ي دخ����ول ال��ع��ط��اء احل���ض���ور ال���ى م��ق��ر الهيئة 
مقابل   - التشريعي  املجلس  مقر  خلف  ال��واق��ع  الله  رام  ف��ي  الرئيسي 
مركز الثالسيميا، لالطالع على العينة واخذ املواصفات الفنية، ابتداء 
ي��وم االح��د  اق��ص��اه  م��وع��د  2009/10/15 وح��ت��ى  ال��ي��وم اخلميس  م��ن 

.2009/10/18
على ان تسلم العروض بالظرف املختوم لدى املدير االداري واملالي 

في مقر الهيئة يوم االربعاء 2009/10/21 كحد اقصى.

ز10/15)6(

املركز التعاوني السويدي
املركز التعاوني السويدي 

 )HAP 4( مشروع املساعدات الطارئة للمزارعني الفلسطينيني
)5-HAP4-2009( إعالن طرح عطاء رقم

استصالح وإعادة زراعة متكاملة ألراضي زراعية مت جتريفها في محافظات غزة
عطاء  طرح  عن   )ESDC( واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  الفلسطيني  املركز  يعلن 
في  جتريفها  مت  زراعية  ألراضي  متكاملة  زراعة  وإعادة  الستصالح  املختوم  بالظرف 
 )HAP  4( الفلسطينيني  للمزارعني  الطارئة  املساعدات  مشروع  ضمن  غزة  محافظات 
وإدارة   )Sida( الدولية  للتنمية  السويدية  الوكالة  من  وبتمويل  املركز  قبل  من  املنفذ 

)SCC( املركز التعاوني السويدي
رام  الكائن في  املركز  العطاء من مقر  واملؤهلني احلصول على نسخة من  للمعنيني  ميكن 
مدينة  في  املركز  مقر  من  أو  للمحروقات،  وعليان  عطاري  محطة  مقابل  بيتونيا   – الله 
غزة خلف البنك العربي  - عمارة أبو شرف، وذلك مقابل رسم مالي غير مسترد قدره 50 

دوالرًا ابتداء من صباح يوم اخلميس 2009/10/15.
 تقدم العروض للمركز على العنوان املذكور أعاله بالظرف املغلق املختوم واملعنون “ استصالح وإعادة 
 “ )5-HAP4-2009( زراعة متكاملة ألراضي زراعية مت جتريفها في محافظات غزة – عطاء رقم

في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهر يوم اخلميس 22/10/2009.
يرفق بالعرض شهادة خصم مصدر وشهادة خلو طرف من دائرة الضريبة متهيدًا للحصول 
أو شيك بنكي  على إعفاء ضريبي بقيمة املشتريات وكما ويرفق بالعرض كفالة بنكية 
مصدق بقيمه تعادل 5 % من قيمة العطاء صادرة باسم املركز على أن يكون كال من العرض 

والكفالة سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يومًا من املوعد النهائي إليداع العروض.
مالحظات وشروط عامة:

•للمركز احلق في جتزئة العطاء وهو غير مقيد بأقل األسعار وله احلق بإلغاء  	
العطاء دون أبداء أسباب.

•رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. 	
•يجب االلتزام بالشروط واملواصفات الفنية الواردة في كراسة العطاء. 	

الخد  باملركز  املسبق  االتصال  العطاء  من  نسخة  على  باحلصول  •للراغبني  	
معلومات احلساب البنكي إليداع قيمة العطاء كما مت حتديدها بهذا اإلعالن 

وإحضار قسيمة اإليداع البنكي للحصول على نسخة من العطاء.
•ملزيد من املعلومات ميكن االتصال باملركز على: 	

 رقم هاتف 022900029 /082880221 
info@esdc-pal.org  أو عبر البريد االليكتروني
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السلطة الوطنية الفلسطينية13
وزارة احلكم احمللي - مجلس محلي الرام

دعوة عطاء
السعودي  الصندوق  من  بتمويل  احمللي  احلكم  وزارة  مع  وبالتعاون  ال��رام  محلي  مجلس  يعلن 
الصرف  شبكة  انشاء  عطاء  طرح  عن  للتنمية  االسالمي  االقصى/البنك  صندوق  وب��ادارة  للتنمية 
املرفقة  والشروط  الكميات  وج��داول  واملواصفات  للمخططات  وفقا  وذل��ك  الثانية  الصحي/املرحلة 

العامة واخلاصة باملشروع، فعلى الراغبني في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
يجب على املقاول ان يكون مسجال لدى احتاد املقاولني ومصنفا، لدى جلنة التصنيف الوطنية   .1

في مجال الطرق واملياه بحيث ال يقل عن درجة تصنيف ثالثة.
يجب على املقاول ان يكون مسجال رسميا في دوائر الضريبة.  .2

يجب على املقاول تقدمي كفالة تأمني ابتدائي بقيمة %2 من قيمة العطاء وذلك بكفالة بنكية   .3
سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوما او شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية او 

املبالغ النقدية.
االسعار غير شاملة جلميع الضرائب وعلى املقاول تقدمي فاتورة ضريبية صفرية.  .4

جلنة فتح العطاء غير ملزمة باقل االسعار ودون ابداء االسباب.  .5
يجب ان تكون االسعار بالدوالر االميركي.  .6

مقر  من  العطاء  من  نسخة  على  احلصول  يستطيع  العطاء  لهذا  التقدم  في  يرغب  مقاول  كل   .7
البلدية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره مائة دوالر اميركي او ما يعادلها.

اخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12 ظهرا من يوم االثنني 2009/10/26 في مقر البلدية   .8
مع العلم انه لن يقبل اي عطاءات بعد هذا املوعد.

االجتماع التمهيدي وزيارة املوقع يوم الثالثاء 2009/10/20 الساعة 11:00 صباحا.  .9
فتح املظاريف يوم االثنني املوافق 2009/10/26 الساعة 12 ظهرا في مقر البلدية.  .10

رسوم االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.  .11
ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة البلدية وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.  .12

رئيس مجلس محلي الرام/سرحان السالمية
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A NON-PROFIT FOUNDATION FOR HUMANITARIAN 
AND DEVELOPMENT ASSISTANCE

طرح عطاء
تعلن مؤسسة التعاون عن طرح عطاءاجهزة كمبيوتر واجهزة تقنية .

فعلى الشركات الراغبة في احلصول على نسخ مواصفات وكميات العطاء 
مراجعة الدائرة االداريه في املؤسسة على العنوان التالي : 

الرابع،  كندا– الطابق  – شارع  النسائية  النهضة  جمعية  –عمارة  الله  رام 
ال��دوام  س��اع��ات  و2009/10/19خالل  واالثنني2009/10/17  السبت   يومي 

الرسمي 4:00-8:00 .
امل��س��ؤول  الشخص  واس���م  وعنوانها  الشركة  ع��ن  تعريف  رس��ال��ه  ارس���ال  او 

وكذلك ارقام هواتفها بالبريد االلكتروني الى العنوان البريدي التالي :
لكم  وثائقه  وكافه  العطاء  بارسال  وسنقوم    tabanjan@jwelfare.org

بالبريد االلكتروني . 
ملزيد من املعلومات يرجى االتصال على هاتف 02-2415130  

اعالن طرح عطاء اعادة تأهيل آبار مياه جوفية في محافظتي قلقيلية 
ECHO/-ME/BUD/2009/01038 وطولكرم ضمن مشروع رقم

) للمرة الثانية(  
ضمن مشروع اإلجراءات الطارئة لتحسني الوصول اآلمن للمياه في محافظتي 
للمساعدات  األوروبية  املفوضية  مكتب  من  املمول  و  وطولكرم  قلقيلية 
االنسانية )ECHO( و الذي سيتم تنفيذه من خالل مجموعة الهيدرولوجيني 
الفلسطينيني )PHG( و منظمة التعاون من أجل السالم )منظمة اسبانية غير 
حكومية( )ACPP(، فإنه ُيعلن عن بدء طرح عطاء تأهيل أربعة آبار جوفية 

في محافظتي قلقيلية و طولكرم.
اعادة  يتم  أن  على  تاريخ2009/10/15  من  ابتداءًا  العطاء  وثائق  شراء  ميكن 
العروض بالظرف املختوم حتى موعد اقصاه الساعة التاسعة صباحًا من يوم 
2009/10/28. يتم شراء نسخ العطاء بقيمة 100 دوالر امريكي غير مستردة 
من مقر مجموعة الهيدرولوجيني الفلسطينيني في نابلس الكائن في الطابق 
االول فوق مخابز حبيشة/عمارة بالزا/ شارع اجلامعة، أو في رام الله الكائن في 

الطابق الثاني فوق سوبرماركت برافو/عمارة النهضة/ شارع النهضة.
سيتم عقد جلسة لفتح العطاء بتاريخ 2009/10/28 في متام الساعة احلادية 

عشر ظهرًا في مقر مجموعة الهيدرولوجيني الفلسطينيني في رام الله.
ملزيد من املعلومات يرجى االتصال باملهندس عماد أبو احلاج على هاتف 
رقم 2409812-02 / فاكس رقم 2409812-02  في الفترة الواقعة ما 

بني 2009/10/15 و لغاية 2009/10/25.
مالحظات:

1 -سيتم دفع 90 %من قيمة العقد مع انتهاء مدة العقد .على ان يتم دفع باقي 
املبلغ )%10(بعد االنتهاء من املشروع واستالم الدفعة النهائية من املمول-قد 

تستغرق هذه العملية ستة أشهر-
2 -سيتم اعتبار قيمة املبلغ املتبقي )10 %( كفالة صيانة تبقى مع املؤسسة

3 -رسوم االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء
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السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة احلكم احمللي

مديرية رام الله والبيرة
إعالن صـــــادر

عن اللجنة االقليميه حملافظة رام الله والبيرة 
بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة إستعمال للقطعة رقم )43( 
حوض 7 الفوار من سكن أ إلى سكن ب بأحكام خاصة  وحتويل جزء من القطعة 
إلى مرافق عامة وساحات خضراء وتوسعة شارعني في القطعة ) 43 ( حوض )7( 
الفوار من 16م إلى 20م وتعديل مسار  أحدهما رقم املشروع 1507/27/2009 

        تعلن اللجنة االقليميه حملافظة رام الله والبيرة عن إيداع مشروع تعديل 
تنظيمي لتغيير صفة إستعمال للقطعة رقم )43( حوض 7 الفوار من سكن أ إلى 
سكن ب بأحكام خاصة  وحتويل جزء من القطعة إلى مرافق عامة بأحكام خاصة 
وساحات خضراء وتوسعة شارعني في القطعة ) 43 ( حوض )7( الفوار من 16م إلى 
20م وتعديل مسار  أحدهما واملتعلق بالقطع املجاورة ) 40،41 ،42،43،44،62 (  من 
حوض )7( الفوار من أراضي أبو قش  والقطع )10،15 ( من حوض )1( العسكرية 
أراضي رام الله رقم املشروع 1507/27/2009 لالعتراضات  وذلك حسب املخططات 
املعلنة واملودعة في مقر اللجنة احمللية  للتنظيم والبناء لقرى سردا – أبو قش  وفي 
مقر اللجنة احمللية ملدينة رام الله وفي مقر مديرية احلكم احمللي / محافظة رام 
الله والبيرة استنادا للمواد )20، 21،26( من قانون تنظيم املدن والقرى واالبنيه 
رقم )79( لسنة 1966 ويجوز ألي شخص وألي سلطه أو مؤسسه رسميه أو أهليه 
ممن لهم مصلحه في ذلك تقدمي اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم على املشروع معنونة 
إلى رئيس جلنة التنظيم احمللية خالل مدة شهر واحد من تاريخ إعالن اإليداع 
االقتراحات  أو  االعتراضات  وتدعم  محليتني  وجريدتني  الرسمية  باجلريدة 

املقدمة حيثما أمكن مبخططات إيضاحيه ووثائق ثبوتيه .
رئيس اللجنة االقليميه للتخطيط والبناء
حملــافظة رام الله والبيرة 
د. هاني احلروب
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Tender Announcement
Invitation to Tender CARE/ECHO/COHHAP/03-2009

Supply and Delivery of
Medical Equipment 

CARE International in West Bank and Gaza is an international, non 
profit, secular organization committed to fighting global poverty 
and delivering emergency aid in times of humanitarian crisis. 
CARE has received an ECHO funded grant entitled (Community- 
based Health and Hygiene Assistance in Palestine (COHHAP)  . 
Accordingly CARE invites interested Suppliers  to participate in 
Supply and Delivery of Medical Equipment to be distributed 
throughout the West Bank and Gaza. The Equipment will be 
delivered to CARE International warehouse in Ramallah.
Interested Suppliers that are Officially Registered and possess past 
experience in this type of work should contact the CARE Offices at :

Ramallah –
AL Ersal Street – AL 
Masayef –  Millennium 
Building \ 3rd floor
Office  is closed on Saturday

Gaza- 
AL-Remal- Ahmad Abdul-Aziz 
street-opposite the building of 
child delivery section –Al-shifa 
Hospital
Office is closed on Friday and Saturday

to obtain a copy of tender documents during the official working 
hours ( 9:00 am – 4:00 pm)  From Thursday 15 through  Tuesday 
20 October 2009.

Bid offers in response to the above tender must be delivered in 
sealed envelops to CARE Office in Ramallah or Gaza before 
13.00   Thursday  29 October, 2009.
offers should include a stamped hard copy as well as a soft copy 
saved on a CD.
Notes: 

For1.  inquiry contact CARE Office- Ramallah : 
Tel.02-2954949,  Fax :022954948.
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السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة بداية رام الله في 

الدعوى املدنية رقم 2009/351
الى املدعى عليهما: 1. خليل محمد ابراهيم ابو رية/جنني - املسلخ.

2. عبد الفتاح محمد ابراهيم ابو رية/جنني - احلارة    
الشرقية وخارج البالد حاليا.   

 2009/11/8 االح��د  ي��وم  الله  رام  بداية  محكمة  ال��ى  حضوركما  يقتضى 
التي   2009/351 رق��م  املدنية  ال��دع��وى  ف��ي  للنظر  صباحا  التاسعة  الساعة 
وكالئه  بواسطة  الله،  رام   - »ش.م.ع«  العربي  املدعي/البنك  عليكما  اقامتها 
وموضوعها  الله،  ال��ش��ي��خ/رام  وفاتن  السعود  اب��و  وخ��ل��دون  فضل  نعيم  احملامني 
املطالبة مببلغ 417888 )اربعمائة وسبعة عشر الفا وثمامنائة وثمان وثمانون 

شيكال( وميكنكما احلضور الى قلم احملكمة واالطالع على اوراق الدعوى.
ويتوجب عليكما تقدمي الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
اص��ول  ق��ان��ون  م��ن   62 ب��امل��ادة  عمال  احمللية  الصحف  ب��اح��دى  بالنشر  تبليغكما 

احملاكمات املدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
واذا لم حتضرا او ترسال وكيال عنكما سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام 

القانون.
نذيــــــر طــــــــه
رئيس قلم حقوق محكمة بداية رام الله


