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 :معمهمــات العظـــــاء
عمي الشؾع االجتساعي مؽ ذوات حساية الشداء والفتيات السيسذات وناجيات مؽ العشف السبشي  مذخوع

مخاض السدمشة وسخطان الثجي مؽ خالل االستجابة متعجدة القظاعاتاالعاقة واأل  اسم السذروع 

 تسهيل -HF OCHAالرشجوق اإلنداني لألرض الفمدظيشية السحتمة 
مخكد شؤون السخأة بالذخاكة مع  والظفل السخأة وفاق لخعاية  جسعية  تشفيذ السشحة 

لمديجات ائب صحيةتؾريج حق    وصف األعسال 
 مهقع السذروع محافغة رفح ومحافغة خانيؾنذ

شيؾر 9  مدة السذروع 
 السرجعية القانهنية  مركز شؤون السرأةو  وفاق لرعاية السرأة والظفل واالتفاقية السهقعة بين جسعية القانهن الفمدظيشي

 
 عدد ندخ العظاء: ندخة واحجة.

.الجوالر األمخيكي العظاء:عسمة    
م 2020 نؾفسبخ تدتسخ صالحية العظاء حتى نياية شيخ  صالحية العظاء:             

يؾمًا. 30% مؽ قيسة العظاء عبارة عؽ كفالة بشكية أو شيػ بشكي مرجق وصالح لسجة 5   كفالة دخهل العظاء:         
.وصالح شيخ% مؽ قيسة العظاءعبارة عؽ كفالة بشكية أو شيػ بشكي مرجق 10           كفالة حدن التشفيذ: 

22/10/2020 الخسيذ  آخر مهعد لتدميم العظاء:    
.وفاق لخعاية السخأة والظفل مقخ جسعية  مكان تدميم العظاء: 

مؽ تاريخ أمخ التؾريج. أسبؾع  مدة  تشفيذ العظاء: 
ين:     ردالسه غرامة تأخير  .التؾريجمؽ السحجد في أمخ  عؽ كل يؾم تأخيخ دوالر امخيكي 50  
.)فاتؾرة صفخية( ال تذسل ضخيبة القيسة السزافة معفاة تقجيؼ فاتؾرة ضخيبية السؾردعمى   ضريبة القيسة السزافة: 
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 دعهة لالشتراك في العظاء

 السحترمين  الدادة شخكة: ................................................................
 تحية طيبة وبعج،،،

حساية الشداء  "مذروع  ضسن لمديدات حقائب صحيةتهريد  عظاءلمسذاركة في  وفاق لرعاية السرأة والظفلتدعهكم جسعية 
مخاض السدمشة وسخطان الثجي مؽ والفتيات السيسذات وناجيات مؽ العشف السبشي عمي الشؾع االجتساعي مؽ ذوات االعاقة واأل

وبتسؾيل مؽ  مخكد شؤون السخأة بالذخاكة مع  وفاق لخعاية السخأة والظفلتشفحه جسعية  " والحي خالل االستجابة متعجدة القظاعات
 .-HF OCHAالرشجوق اإلنداني لألرض الفمدظيشية السحتمة 

ابتجاًء مؽ يؾم  وفاق لخعاية السخأة والظفليسكشكؼ االشتخاك في ىحا العظاء واستالم ندخة عؽ وثائق العظاء مؽ مقخ جسعية 
مؽ بعج الغيخ. وحتى مؾعج أقراه يؾم  انيةصباًحا وحتى الداعة الث تاسعةمؽ الداعة ال 18/10/2020ق السؾاف حجاال

 .عيخاً  الداعة الثانية 22/10/2020 السؾافق الخسيذ
  مكتؾًباا عمياو  وفاقباسؼ/ جسعية  مغمق ومختؾم ومعشؾن  في عخفمكان ومؾعج تدميؼ العظاء: يجب أن تعاد وثائق العظاء

 . 22/10/2020ق السؾاف الخسيذيؾم  الثانية عيخاً لسذخوع، وذلػ حتى مؾعج أقراه الداعة اسؼ ورقؼ ا
  ق السؾافااااا االحاااااجياااااؾم  عياااااخاً  عذاااااخ الثانياااااةالدااااااعة  السختراااااة وذلاااااػماااااؽ خاااااالل المجشاااااة سااااايتؼ فاااااتح مغااااااري  العظااااااء
25/10/2020. 
 بحزؾر الذخكات التي تخغب الحزؾر . 

 :بالتقدم لمعظاءرغب الذروط التي يجب أن تتهفر لدى كل من ي
  لجيو سجل تجاري معتسج وساري السفعؾل حدب األصؾل الستبعة. السؾردأن يكؾن 
 .أن تتؾفخ لجيو القجرة وسالمة الؾضع السالي 
  خرؼ مشبع. السزافة وشيادةتقجيؼ فاتؾرة ضخيبية معفاة مؽ قيسة الزخيبة  عمىأن تكؾن لجيو القجرة 
 لقيسة السزافة وضخيبة الجخل سارية السفعؾل عشج تدميؼ كخاس العظاء.التقجم بذيادتي خمؾ طخف مؽ ضخيبة ا 
 .التقجم بكافة الؾثائق الالزمة كجدء مؽ العظاء والتأكيج عمى كافة السظمؾبات أعاله 
  مؽ قيسة العظاء. 5يجب أن تتؾفخ لجيو القجرة عمى تقجيؼ كفالة دخؾل العظاء بشدبة % 
  ل عظاء غيخ مكتسل وال يخفق السعمؾمات والؾثائق الالزمة أعاله أو لؼ يدامؼ العظااء استبعاد كتخسية العظاءات يحق لمجشة

 ، وكحلػ يحق ليا تجدئة بشؾد العظاء.في مكان التدميؼ السحكؾر أعاله أو بعج وقت انتياء تقجيؼ العظاءات
  

 عرفـات الـدباري عسـارة  – قذـظةمقابل عسـارة  – دوار الجهازات  -رفح  يسكن الحرهل عمى العظاء من مقر الجسعية الكائن
 082131366ىاتف: أو  0599155657 ولسزيد من االستفدار يسكشكم مراجعة الجسعية أو االترال عمى جهال:
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 التعريفات والتفديرات
 التعريفات:

 شص غيخ ذلػ.يقرج بالكمسات والتعابيخ اآلتية السعاني السعيشة ليا في العقج )كسا سيعخف في الذخوط( إال إذا تظمب سياق ال
 بخئيذ مجمذ االدارة أو مؽ يفؾضو. ةً مسثم وفاق لخعاية السخأة والظفلعية ىؾ جس الجية السشفذة:
وتعشى الذخص أو االشخاص أو السؤسدة أو السؾرد الحيؽ قبل الجية السشفحة عظاءىؼ ويذسل ذلػ السسثميؽ  السهرد السشفذ:

 الذخرييؽ لمسؾرد.
اصفات وججاول الكسيات السدعخة والعظاء واتفاقية العقج ووثيقة قبؾل العظاء بسا فيو شخوط وتعشي شخوط العقج والسؾ  العقد:

 العقج وممحق العقج.
وتعشي السبمغ السحكؾر في الذخوط الخاصة ويكؾن ىحا السبمغ خاضعًا لمديادة أو الشقران عمى نحؾ ما ىؾ مؾضح  قيسة العقد:

 فيسا بعج وفق أحكام شخوط العقج.
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 الســـادة األولـــى
 

 سهردينتعميســـات لم
 :ؾرديؽلمستعميسات 1. 

 معايشة الهثائق والحرهل عمى السعمهمات: .1.1
كافاة السرااري  والستؾجباات  تؾرياجل الكسياات السبيشاة فاي أواماخ الوججاو  األسعاريجب أن تتزسؽ األسعار السجونة في الئحة 

 وتدميسيا بسقخ الجسعية أو السكاان السحاجد بدحاجل السحافغاات )رفاح أو خاانيؾنذ(يج الكسيات بسا فييا تؾر  السؾردالالزمة عمى 
 .تعميسات مشدق السذخوع وبدشخافو حدبوالتغمي  والتعبئة الالزمة 

عاؽ  أو األساعارالئحاة  أوعسا ىؾ مجون في ججول الكسيات  األسعارالسظالبة بالتعؾيض عؽ زيادة  سؾردال يجؾز وال يحق لم 
مااؽ التعؾيزااات ميسااا كااان  نااؾعي أن يظمااب أالااحي قباال عظااا ه باا سااؾردوال يحااق لم ،التااي تحااجد وفااق مزااسؾن العقااج سااعاراأل
 أواخفااق  أيولاؽ يعيياو  ،شخص أيضسانة مؽ  أو اً خح وعجأ أوه وميسا كانت الغخوف مجعيا بأنو تمقى أية معمؾمات   ادعا
واجباتاو  إتساامماؽ  أوالتدامات متعمقة بالعقج  أومخاطخ  أيةالسختمفة مؽ  رسعاتحزيخه عظائو وتثبيتو لأل أثشاءمؽ جيتو  إلغاء

 تجاه العقج.
 

                                                          :الهثائق الهاجب إتساميا .1.2

العظااء دون كذاأ أو تحذايخ كساا يجاب  وإجاباة دعاؾةفاي كتاباة العظااء األزرق  القمؼ الجاافيجب استعسال  .1.2.1
العقااج وجااجاول الكسيااات وجااجاول األعسااال اليؾميااة والشساااذج  وممحااقإجابااة دعااؾة العظاااء يسااأل أن  السااؾردمااى ع

ويجاب أن يؾقاع ، ووضع تؾقيعو وتاريخو عماى كافاة األمااكؽ السخراص لياا فاي وثاائق العقاجالسظمؾبة األخخل 
ويجااب أن تعاااد وثااائق  ،ءبتؾقيااع العظااا العظاااء مااؽ قباال رئاايذ الذااخكة أو مااؽ قباال الذااخص السفااؾض رسااسياً 

تخفض العظاءات غيخ الكامماة أو التاي تحتاؾي عماى أخظااء والتاي تخاىاا لجشاة . مغمق ومختؾمالعظاء في عخف 
 فتح السغاري  غيخ مشاسبة.

ا كاناات )غيااخ ماالء جسيااع األماااكؽ السخررااة( عمااى صاايغة العقااج والؾثااائق ي ااأتعااجيالت  إجااخاءيجااب عااجم  .1.2.2
أخال بالتعميساات  أوتباجيل  أوأي تعاجيل  الساؾرد أجاخل  إذاو ، لكامال بستظمباات العقاجالتقيج ا السؾرد ىوعم األخخل 

يزااحات التاي يخاىاا اإل أوالتحفغاات  أوفي تقاجيؼ بعاض الذاخوط  السؾردرغب  إذاو  ،ىسال عخضوإ يحق لمجشة 
 عخض.تخفق باليتؼ ختسيا وتؾقيعيا و ضخورية مع العظاء فباستظاعتو تزسيؽ ذلػ في محكخة خاصة مشفرمة 

 التقيج بتعبئة وإرفاق الؾثائق التالية عشج تقجيؼ العخوض: .1.2.3
 بيا.إرفاق شيادة أىمية السؾرد حدب الشسؾذج الخاص  .1.2.3.1
 .عؽ الدجل التجاري لمذخكة ساري السفعؾلارفاق ندخة  .1.2.3.2
 إرفاق صؾرة عؽ خمؾات الظخف مؽ ضخيبتي القيسة السزافة والجخل سارية السفعؾل. .1.2.3.3
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 طريقة تقديم العظاءات: .1.3
ويؾضاع فاي صاشجوق  ،ورقسـو فقـ  العظـاءاسم  وويكتب عمي مقفل ومختهم مغمفوما يترل بيا في  م كافة العظاءاتتقج

حاااق لمجشاااة تأجيااال مؾعاااج تقاااجيؼ وي ،العظااااءعاااالن إ وإقفاااال الراااشجوق حداااب ماااا ورد فاااي  العظااااءات قبااال مؾعاااج قباااؾل العظااااءات
ى وثائق العظاء ولؽ تشغخ المجشاة فاي أي عظااء يراميا بعاج يؽ الحيؽ حرمؾا عمالسؾردلى كل إشعار خظي تخسمو دب ظاءاتالع

 لحلػ. الؾقت السحجدانتياء 

 تقديسيا: السهردبيانات مظمهب من  .1.4
 أن يخفق البيانات التالية بعج ترجيق ما يمدم مشيا مؽ الجيات السخترة: ةطمبت مشو المجش إذا السؾردعمى 

الة أو إشعار تخسل مدجمة إلى ىاحا العشاؾان تعتباخ وكل رس غدة اتالكامل الخسسي في محافغ السؾردعشؾان  .1.4.1
 إال إذا ثبت العكذ. أنيا قج سمست اليو رسسياً 

ورد ليااا ذكااخ فااي الذااخوط  إذاإرفاقيااا بعظائااو  أوتقااجيسيا  السااؾردلااى إخااخل يظمااب أبيانااات  أوأيااة معمؾمااات  .1.4.2
 غيخىا مؽ وثائق العظاء. أوالسؾاصفات  أوالخاصة  أوالعامة 

مرجق  بشكي شيػ أوحدب الشص السظمؾب  بشكيةإما كفالو ابتجائًيا ا خفق مع عخضو تأميشً ي أن السؾردعمى  .1.4.3
حال الاحيؽ لاؼ ي   ساؾرديؽىحا التأميؽ لم ويعاد، وال يشغخ في العخوض غيخ السعدزة بتمػ التأميشات، السالػلرالح 

تقاااجيؼ كفالاااة حداااؽ التشفياااح الاااحي يحاااال عمياااو العظااااء فيعااااد إلياااو ىاااحا التاااأميؽ بعاااج  الساااؾردأماااا ، عماااييؼ العظااااء
 السشرؾص قيستيا في ممحق العظاء وتؾقيع االتفاقية.

 االختالف فى وثائق العظاء: .1.5
يتقاجم  أن الساؾردعماى يتؾجاب ف ،حاجاة إلاى تؾضايح أواستفداار  أوتشاقض فاي وثاائق العظااء  أوكان ىشاك أي التباس  إذا

، أو التؾضايح جابة عمى ذلاػ االستفدااراإل أوالتشاقض  أوتباس بظمب خظي إلى رئيذ المجشة مؽ أجل تؾضيح وإزالة ذاك االل
يؽ الستقاجميؽ لمعظااء وال يجاؾز السؾردوتقؾم المجشة بتؾزيع الجؾاب عمى كافة  العظاء،في مؾعج يدبق التاريخ السحجد لفتح وذلػ 
  ا لظمب تسجيج السؾعج السحجد لتقجيؼ العخوض.يتخح مثل ىحا الجؾاب مبخرً  أن

  اب العظاء:الخظأ في حد .1.6
تكؾن عميو ىحه الجسمة  أنمبمغ وما يجب  أيخظأ بيؽ حداب جسمة  أو تعارضمؽ العخوض السقجمة  أيوجج في  إذا

الكسيات فممجشة الحق في تعجيل جسمة السبمغ بسا يتفق مع سعخ الؾحجة. بشج في ججول بيؽ  يبتظبيق سعخ الؾحجة السؾضؾع أل
رقام والسحكؾر كتابة فتعتبخ العجد السحكؾر باألمغ االجسالي لمعظاء، وإذا حجث خالف وبالتالي تعجيل مجسؾع الدعخ أو السب

حجث خظأ في جسع قيسة البشؾد الؾاردة في ججول الكسيات فممجشة الحق في ترحيح السجسؾع  إذاوكحلػ  ،الكتابة ىي السمدمة
 .سؾردملم مد  ويكؾن السجسؾع الرحيح في ىحا العظاء ىؾ الس  

 اختيار العظاء: حق المجشة في .1.7
ويحاق لياا اختياار العاخض الاحي تاخاه  ،بكل ما ورد في ىاحه التعميساات متدمعخض غيخ م أي رفضتحتفظ المجشة بحقيا في 

، كساا يحاق يظالاب باأي تعاؾيض أنلاؼ يفاد بالعظااء  ماؾردي وال يحاق أل ،قال العاخوض قيساةأحالة العظااء دون التقياج بإمشاسبا و 
 ليا تجدئة العظاء.
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 لعظاء:اتجزئة  .1.8
 تجدئة العظاء إذا إرتأت ذلػ  وفاق لخعاية السخأة والظفليحق لجسعية 

 التدعير: .1.9
لسقخ الجسعية او التؾصيل  السزافة وتذسلغيخ شاممة لقيسة الزخيبة و  الجوالر االمخيكيبعسمة يجب أن تكؾن األسعار 

 .ألسعاروال تتحسل الجسعية أي تقمبات با مؽ قبل الجسعية السكان التي سيتؼ تحجيجه

 سرية الهثائق: .1.10
لااؼ يقااجمؾا العظاااء اعتبااار جسيااع التفاصاايل  أووكاال مااؽ يدااتمؼ الؾثااائق فااي حااال قااجمؾا  العظاااءمااى جسيااع السذااتخكيؽ فااي ع

 والؾثائق خاصة وسخية.

 ( الرسسية:السهردصفة مقدم العظاء ) .1.11

والسداتشجات صال ماؽ وثاائق نغاام الذاخكة أليخفاق بشداخ طباق ا أنمقجم مؽ قبل الذاخكة يجاب أي عظاء  .1.11.1
 بخام العقؾد نيابة عشيا.إشخاص السخؾليؽ بتسثيل الذخكة و ألالثبؾتية مرجق عمييا بغية التعخي  عؽ ا

يخفااق  أنلااى شااخكتو يجااب إضااافة إلخااخل باأالتزااامؽ مااع شااخكات  أوباالشااتخاك  السااؾردعظاااء يقجمااو  أي .1.11.2
لييا، ويذكل ىحا البياان إالذخكات السذار ية عالقات محجدة بيؽ كل أمدئؾلية االلتدام بالعقج و  يفيج تحسلببيان 
 طخاف السعشية قبل تقجيؼ العظاء.مؽ جسيع األ عميو ومؾقعاً  يكؾن مؾافقاً  أنمؽ العظاء ويجب  جدءً 

 برنامج وطريقة التشفيذ: .1.12
السااجة وضااسؽ  لجيااة السشفااحة اول الدمشااي السؾافااق عميااو مااؽ قباال جالخظااة التشفيحيااة والجااحدااب ج تؾرياابتشفيااح ال السااؾرديمتاادم 
سااؾء األحااؾال  وأ كااؾارث طبيعيااة،و أ ،الحااخب  وأ بداابب إغااالق السعااابخ ، السااؾرد فااي وثااائق العظاااء وفااي حالااة تااأخخ ةالسثبتاا
ساباب غيخىاا ماؽ األتعظيال األعساال، و  ىبساا ياؤدي الا وفااق لخعاياة الساخأة والظفالأو أي أسباب أخاخل  مقشعاة لجسعياة  خيةاالسش
وفاااق ن يااتؼ دراسااتيا مااؽ جسعيااة أ ىعماا ساابابوأرسااائل تؾثااق عسميااة التااأخيخ و تقااجيؼ  السااؾرد )عمااي ي تااؤدي الااى تؾقااف العساالتااال

ويتعياج بجفااع  الساؾرديمتادم  ،عؽ السجة السحجدة الجية السشفحةوذلػ حدب تقجيخ  خح القخار السشاسب بحلػ(أو  لخعاية السخأة والظفل
 عؽ كل يؾم تأخيخ. دوالر امخيكي 50

 العسالت السعتسدة: .1.13
 .األسعاركسا ىؾ مؾضح بججول  فق  بالدوالر االمريكيدعيخ وثائق العظاء يجب ت

 القهانين التي يظبق العقد بسهجبيا: .1.14
 ،الياج العامماةعماى ا تمػ التي تظباق غدة وخرؾًص  قظاعالسفعؾل في  نغسة الداريةأللسام بجسيع القؾانيؽ واإلعمى مقجم العظاء ا

 اتظبيق ىحه القاؾانيؽ فاي محافغانغسة والتقاليج الستعمقة بتيخاعي جسيع األ أنلزخائب وعميو واستيخاد البزائع والتأميشات والجسارك وا
وكاحلػ  مساا قاج تظمباو مشاو إدارة السذاخوع. غياخهغدة، وأن يكؾن قادًرا عمى تقجيؼ جسيع ما يمدم مؽ أوراق ثبؾتية وخماؾات طاخف و قظاع 

 عشج الظمب. عميو استيفاء جسيع التأميشات الالزمة وتقجيسيا لمسالػ
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 وثائق العظاء: .1.15
a.  كل صفحة من صفحاتياوتهقيع وختم يخغب بالتقجم لمعظاء قخاءة وثائق العظاء  مؾرديتؾجب عمى كل. 
b.  و مؽ بيؽ الستشافديؽ عماى السذاخوع وفاق األصاؾل الستبعاة والسبشياة عماى حخياة ونداىاة ئأنو تقجم بعظا السؾرديؤكج

و أية مسيدات بظخيقة مباشخة أو غياخ مباشاخة لساؾعفيؽ أ ىض أو يعظمؽ التالعب وأنو لؼ يعخ  جخاءات وخمؾىاإلا
لااؽ يقااؾم بعااخض حااؾافد أو مكافئااات خااالل مااجة التشفيااح لمسذااخوع فيسااا يتعيااج  أشااخاص مااختبظيؽ بالعظاااء كااحلػ

 بتعسيؼ ذلػ عمى مدتخجميو في السذخوع والحي يتعيج بسدئؾليتو السظمقة عؽ أدائيؼ والتدامااتيؼ وذلاػ وفقااً  السؾرد
 لمشغام السعسؾل بو.

 :ون الستقجمؾن لمعظاء بؾثائق العظاء السشرؾص عمييا بجعؾة العظاء، وتذتسل وثائق العظاء عمىالسؾرديدود  .1.16

 .العظاء إعالن .1.16.1
 دعؾة العظاء. .1.16.2
 .يؽسؾردتعميسات عامة لم .1.16.3
 نسؾذج كفالة عظاء. .1.16.4
 .السؾردل الكسيات السدعخ مؽ قبل و جج .1.16.5
 نسؾذج إجابة دعؾة العظاء. .1.16.6
 عامة والخاصة.الذخوط ال .1.16.7

 الكسيات: .1.17
 25لشفدايا بدياادة الكسياة السعيشاة ألي بشاج أو صاشف أو تخييزايا بشدابة ال تدياج عاؽ  وفاق لخعاياة الساخأة والظفالتحتفظ جسعية 
 دون أي تغييخ في أسعار البشؾد. الكسيات% مؽ إجسالي 

الااجفعات والحداااب  ىااؾ األساااس فااي تحجيااج دالسااؾر بحزااؾر  ؾردةمااع الكسيااات الفعميااة الساا السااؾردسااعخ الؾحااجة السقااجم مااؽ قباال 
 الشيائي.

 التدعير: .1.18
لسقااخ بسااا يذااسل التؾريااج حلػ البشااج يااات بسثابااة القيسااة الذاااممة لااأمااام البشااؾد فااي جااجاول الكس السااؾردتعتبااخ األسااعار التااي يااجونيا 

 وتعؾيزو عؽ أية التدامات قج يتحسميا. السؾردأرباح ، وأنيا تذسل الجسعية

 تعديل األخظاء: .1.19
عتساج السجساؾع السرااحح عتسااج ساعخ الؾحاجة السااجون وي  فاي حالاة وجاؾد خظااأ فاي مجساؾع تكمفااة أي بشاج ماؽ بشااؾد العظااء فداؾف ي  

 كسجسؾع نيائي ليحا البشج حدب ىحا الترحيح.

 الكفاالت: .1.20
مرااجق  عظاااء( حدااب الراايغة السخفقااة فااي وثااائق العظاااء أو شاايػ بشكااي دخااؾل تقااجيؼ وثيقااة تااأميؽ بشكااي )كفالااة السااؾردعمااى 

فدااؾف تحااخر الكفالااة فااؾر إشااعاره  السااؾرد عظاااء%( مااؽ قيسااة العظاااء. وفااي حالااة رفااض 5( يااؾم وبقيسااة )30صااالح/ة لسااجة )
فداؾف تحاخر خااالل فتاخة أسابؾع مااؽ تؾقياع االتفاقياة وتقااجيؼ  السااؾردوإحالااة العظااء عماى  عظااءوفاي حالااة قباؾل ال عظااءهباخفض 

 . م 2020 نؾفسبخ سارية حتى نياية شيخ %مؽ قيسة العظاء10بقيسة بشكي( )كفالة بشكية أو شيػ كفالة حدؽ التشفيح 
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لؽ يشغخ في أي عخض يحتؾي عمى أية تحفغات عمى أسعار أو وثائق، وساؾف تعتساج العظااءات السجققاة وبذاكل  .1.21
 واضح ورسسي أيشسا تظمب وثائق العظاء ذلػ.

                                                    أسمهب تدقيق العروض: .1.22
 .إذا وجج أن مقجم العظاء لؼ يقؼ بتدعيخ بشج أو أكثخ مؽ البشؾد فدنو يحق لمجشة رفض العخض .1.22.1
 .مؽ يشؾب عشو حيؽ فتح العظاءأو إرسال  الحزؾر شخرياً  السؾرديدتظيع  .1.22.2
ودون أن يكاؾن ألي  سابابأباجاء إو عسمياة طاخح العظااءات دون أعظااء المؽ حق لجشة العظااءات إلغااء  .1.22.3
 .ميسا كان ادعا ه مسظالبة بأي تعؾيضللستقجميؽ لمعظاءات أي حق مؽ ا
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 الذروط العامة
  أواًل/ الذروط القانهنية:

يجب عمى مقجم العظاء تؾريج السؾاد مؾضؾع العقج وتشفيحىا ومخاعاة الشرؾص التالية بكل دقة، وإذا لؼ ياخاع مقاجم العظااء جسياع 
ولاؽ يؤخاح ىاحا التعاجيل أو وال يحق لسقجم العظاء إضافة أي شخط أو تعاجيل فاي أي بشاج،  ،تفت إلى عظائوىحه الشرؾص فال يم
 التغييخ بعيؽ اإلعتبار.

 تقجم العظاءات عمى نسؾذج خاص في اليؾم والتاريخ السحجديؽ بشسؾذج العظاء. .1
 مرجًقا مؽ كاتب عجل. إذا كان العظاء مقجًما مؽ وكيل صاحب العظاء فعميو أن يخفق تؾكياًل عجلًيا .2
إذا لؼ يؾدع صاحب العظاء السقبؾل التأميؽ الشيائي في السؾعج السحجد يجؾز لجية التشفيح سحب قبؾل عظائو ومرادرة  .3

التأميؽ السؤقت السجفؾع. ويحق لجياة التشفياح كاحلػ شاخاء )أو تشفياح عماى حداابو( بعاض أو كال الكسياة التاي رسات عمياو 
أي تعؾيزاات أو خداائخ لحقات  ساؾردلتشفياح مشاسابة لاو، ويكاؾن لاو الحاق فاي أن يداتخد ماؽ البالظخيقة التي تخاىاا جياة ا

 بو، وذلػ كمو بجون حاجة إلى اتخاذ أي إجخاء قانؾني أو خالفو أو االلتجاء إلى القزاء.
 و.ال يمتفت بأي حال مؽ األحؾال إلى أي ادعاء مؽ صاحب العظاء يقجم بعج فتح السغاري  بحرؾل خظأ في عظائ .4
ال يحاق لسقااجم العظااء شااظب أي بشااج ماؽ بشااؾد شااخوط العظااء أو السؾاصاافات الفشياة أو عساال أي تعااجيل فيياا ميسااا كااان  .5

 .ولؽ يؤخح ىحا التعجيل أو التغييخ بعيؽ اإلعتبارنؾعو، وفي حالة مخالفتو 
راافة نيائيااة طبقااا لمذااخوط، ال يجااؾز تجدئااة التااأميؽ الشيااائي باال يجااب االحتفاااى بااو بأكسمااو إلااى أن يشتيااي تشفيااح العقااج ب .6

 وحيشئح يخد التأميؽ لراحبو دون الحاجة لتقجيؼ طمب مشو.
ويجاب أن يكاؾن التشاازل  ،وفاق لرعاية السرأة والظفلجسعية ال يجؾز التشازل لمغيخ عؽ ىحا العقج دون أخح السؾافقة مؽ  .7

األول  ساؾردالستشاازل وماع ذلاػ يبقاى ال ساؾردوباشفذ أساعار ال عظااءالستشازل إليو قج اشتخك فاي ال سؾردوأن يكؾن ال رسسياً 
 مدؤواًل عؽ العقج السبخم بيشو وبيؽ الجسعية.

بتشفيح كافة األعسال الستفاق عميياا ووفاق الذاخوط الستفاق عميياا أو التقرايخ أو السساطماة فاي  سؾردفي حالة عجم التدام ال .8
فتااخة السحاجدة فااي أمااخ التؾرياج، يحااق لجيااة التشفيااح ذلاػ خااالل الفتااخة السحاجدة فااي العقااج أو التقرايخ أو السساطمااة خااالل ال

بسا فييا  وفاق لخعاية السخأة والظفلجسعية اتخاذ كافة اإلجخاءات السالية واإلدارية التي يخاىا مشاسبة لزسان حفظ حقؾق 
 حدؽ التشفيح. وتدييل كفالةعؽ كل يؾم تأخيخ  دوالر امخيكي 50دفع غخامة تأخيخ 

فيمغى التعاقج معاو بخظااب مؾصاى عمياو دون اتخااذ أياة إجاخاءات قزاائية ويراادر التاأميؽ،  أو أعدخ سؾردإذا أفمذ ال .9
كسا أنو إذا تؾفي جاز إلغاء العقاج أو ماا تبقاى مشاو ماع رد التاأميؽ أو الداساح لؾرثتاو بدتساام العقاج بذاخط أن يعيشاؾا عاشيؼ 

 يؾافق عميو كاتب العجل. رسسياً  وكيالً 
 

وال يؾجااج ليااا  عظاااءضااافية وذات عالقااة بتشفيااح مااؾاد الاإليااة التشفيااح لتؾريااج بعااض السااؾاد فااي الحالااة التااي تزااظخ فييااا ج .10
 يجؾز تشفيح تؾريج السؾاد بالظخيقة اآلتية: عظاءبشؾد في ال
 عمى تمػ األعسال حدب األسعار الجارجة في الدؾق والتي تحجدىا جية التشفيح. سؾردمفاوضة ال  (أ 
يحاق لجياة التشفياح تشفياح تماػ األعساال إماا بؾاساظتو  عظااءسحاال لعيجتاو الال سؾردفي حالة عجم االتفاق مع ال  (ب 

األساساااي  ساااؾردأو عاااخض ساااعخ ججياااج ماااع عاااجم أحقياااة ال عظااااءأو بؾاساااظة تكميااا  ماااؾرديؽ  خاااخيؽ عباااخ 
 االعتخاض عمى ذلػ أو طمب تعؾيض عؽ ذلػ. 

 ام مؽ تاريخ استالم الكتاب.أي 3الى مشدق السذخوع في مجة أقراىا  سؾرديتؼ الخد عمى أي كتاب يقجمو ال .11
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السااحكؾر فااي صاافحة بيانااات السذااتخك فااي ىااحا العظاااء كؾساايمة  وبيانااات التؾاصاال يااتؼ اعتساااد البخيااج االلكتخوني)االيسياال( .13
أواماخ التؾرياج )الحراخ فاي أي ماؽ السخاساالت التاي تخاص العظااء، عماى سابيل السثاال ال  ساؾردممدماة لمتؾاصل رسسية 

 ريج العيشات واعتسادىا أو رفزيا ...الخ(بتؾ  والسخاسالت الخاصة
 

 :متظمبات عامة
 

 مؽ أجؾد األنؾاع ونخب أول والحاصمة عمى عالمة الجؾدة. أن تكؾن كافة السؾاد .1
 

 .ؾريجبالتقبل الذخوع المجشة الفشية لالعتساد مؽ  تؾريجىاوأي قظع أخخل يتؼ جب تقجيؼ عيشات لمسؾاد ي .2

                                   ثانًيا/ الذروط الفشية:           
كاناات مشغااؾرة أو غيااخ مشغااؾرة، وال عالقااة جيااة  عااؽ مؾاجيااة الرااعؾبات سااؾاءً  مدااؤوالً  سااؾردبسجااخد تقااجيؼ العظاااء يكااؾن ال .1

التشفياح بأياة خدااارة زائاجة أو مراااري  إضاافية ناجسااة عاؽ قيامااو بأعساال إضااافية يقتزاي القيااام بياا لتااأميؽ تشفياح األعسااال 
 ة مشو.السظمؾب

ساااتالم رفاااض أي ماااؾاد غياااخ مظابقاااة لمذاااخوط االعشاااج الحاااق فاااي السذاااخوع  وفااااق لخعاياااة الساااخأة والظفااالجسعياااة  لسذاااخف .2
 والسؾاصفات. 

 ثالًثا/ الذروط السالية:
قيساة عظائاو،  % ماؽ10أن يؾدع تأميًشا لحداؽ التشفياح يدااوي يجب عمى صاحب العظاء السقبؾل أن يؾقع عمى العقج بعج  .1

لتأميؽ صاالًحا طاؾال فتاخة التشفياح عماى أن ياتؼ إياجاع التاأميؽ خاالل ماجة ال تتجااوز أسابؾع ماؽ تااريخ الياؾم ويكؾن ىحا ا
التااالي إلخظاااره بقبااؾل عظائااو سااؾاء كااان اإلخظااار بظخيقااة البخيااج السؾصااى عميااو أو طخيقااة تدااميسو لااو شخراايا فااي 

 قيع العقج(.عشؾانو. ويجب أن يكؾن التأميؽ بكفالة بشكية أو شيػ بشكي )قبل تؾ 
( يعتبااخ وكأنااو رافًزااا تشفيااح العساال، 1الااحي يخسااؾ عميااو العظاااء بالؾفاااء فااي تشفيااح البشااج الدااابق )بشااج رقااؼ  سااؾردعشااج فذاال ال .2

%( لرالح جية تشفيح السشحة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجخاء قانؾني أو خالفاو 5وعشجىا يرادر التأميؽ االبتجائي )
يحق لجية التشفيح استخجام جسيع اإلجخاءات التي يخاىا مشاسبة لمحفاى عمى حقؾق جياة أو االلتجاء إلى القزاء. كسا 

  خخ أو أية أمؾر أخخل ذات عالقة. مؾردالتشفيح وضسان تشفيح العسل سؾاًء باختيار 
 بسؾجب شيػ بشكي صادر لحدابو. الرفخية لفاتؾرةااعتساد يؾًما مؽ تاريخ  60خالل  سؾرديتؼ دفع الحداب لم .3
 تحسل جية التشفيح أي تقمبات في أسعار العسمة السحمية أو غيخىا. ال ت .4

 رابًعــا/ شروط خاصة:                                                    
مؽ  أو جية التشفيححجدىسا توذلػ في السكان والدمان المحيؽ  خالل مجة العقجاالتفاق  حدب التؾريجب السؾرديتكفل  .1

 يسثمو.
 بجسيع ما ورد في ىحا العظاء طؾال السجة الدمشية الالزمة لتشفيح السذخوع. ؾردالسيمتدم  .2
 .بسجخد تقجيؼ العظاء يكؾن السؾرد مؾافًقا عمى كل ما جاء في العظاء ومدؤواًل عشو .3
والسؾاصفات الفشية  جسيع ما ورد في ىحا العظاء في السقجمة والذخوط العامة والذخوط الخاصة وفي الكسيات .4

 القانؾنية والسالية ىؾ متسؼ ليحا العظاء.والذخوط 
 .عشج تدميؼ كخاس العظاء لمجسعية ول الكسياتايجب تدميؼ عيشة عؽ كل بشج مؽ البشؾد السحكؾرة في جج .5

 



 

 ختم الجسعية:
 

 99 من 93 ةصفح

السهردختم وتهقيع   

2222التاريخ: ___/____/  

                                              تعميسات عامة لمسهردين
:العظاءوثائق  اكتسال-1  

 أوالخ وفي حالة وجؾد أي نقص  الكسيات ...ججاول العظاء مؽ حيث اكتسال  وثائقع مدئؾل مدئؾلية كاممة عؽ جسي السؾرد
مؾقعة  كافة وثائقيا إعادة العظاءكحلػ عشج تدميؼ  وعميو ذلػ،االستفدار عؽ  السؾردالتباس في صفحات الججول فعمي 

 .ومختؾمة
 :ومتظمباتو عظاءدراسة شروط ال -3
السذخوع  إنجاز تأخيخ إلىعاقج بذكل دقيق لتجشب الؾقؾع في مذاكل تعاقجية قج تؤدي ضخورة دراسة شخوط الت عمى التأكجتؼ 

 .السخفقة مع شخط التعاقج الشساذج هعمى ضخورة تعبئة ىح التأكجوكحلػ تؼ 
 :جية التشفيذفي التعامل مع  السهردمسثل  -4

جية  عسالأبؼ في جسيع السعامالت الستعمقة في العظاء تعييؽ شخص واحج يقؾم بتسثيل شخكتييؽ السذاركيؽ السؾرد عمىيجب 
 العظاء.مدتشجات في القانؾني في الذخكة وذلػ  ووضعومع ذكخ اسؼ ىحا الذخص  التشفيح



 

 ختم الجسعية:
 

 99 من 94 ةصفح

السهردختم وتهقيع   

2222التاريخ: ___/____/  

 

 

 ول الكسياتاجد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ختم الجسعية:
 

 99 من 95 ةصفح

السهردختم وتهقيع   

2222التاريخ: ___/____/  

ول الكسياتاجد   
 

 .لسقخ الجسعيةالسؾاصفات شاممة التؾصيل 
 يجب تقديم عيشة عن البشهد السهضحة أدناه:

يف البشدتهص البشد #  الكسية الهحدة 
سعر 
 الهحدة

 اإلجسالي

ء طبيححا 1  
( 42الي  38مؽ  مخيح لمديجات ) مقاس
 نؾع جمج

   1 عدد

 ثوب صالة 2
قطنيت )مقاس وسط وكبير( نظام قطعت  

 وحدة
   1 ثوب

 مالبس داخليت 3
( حسالة صجر لمديجات )ثالثة احجام

 خامة جيجة
   3 عدد

 مالبس داخليت 4
مقاس وسأ وكبيخ( خامة ) كمؾت حخيسي

 جيجة
   3 عدد

 فؾط صحية 5
حجؼ وسأ وكبيخ )البكيت يحتؾي عمى 

 نؾعية جيجة قظع( 10
   3 بكيت

   3 عدد جؾدة عالية (90*50قظؽ )الحجؼ  منشفت قماش 6

 فخشاة اسشان لمكبار 7
مقبض طؾيل، رأس سسيكة،  شعيخات

الشؾع. صغيخ(  Oral-B  
   3 فرشاة

   3 عبوة نؾعية جيجة  ممؼ او اكثخ100 معجؾن اسشان 8

 شامبؾ 9

 ممؼ مع صالحية سشة عمى االقل 400
نؾع جيجة لتغحية الذعخ ونعؾمتو وضج 

 القذخة

   2 عبوة

   2 فرشاة نؾعية جيجة فخشاة شعخ مشط شعر 11

 ورق معطر 11
قظعة خالي مؽ  72يتزسؽ البكيت 

 صالحيتو سشة عمى االقل الكحؾل
   3 بكيت

12 
 يؼ ايجيؽكخ 

 

لتخطيب بذخة االيجيؽ ومشع  ممؼ100
 التقذف نؾعية عالية الجؾدة

   2 كريم

   5 زوج نؾعية جيجة قظشي جؾارب 13

 مديل عخق  14
نؾعية جيجة وال تحتؾي عمى كحؾل مزخة 

   2 عبوة وال تذكل سؾاد عمى البذخة



 

 ختم الجسعية:
 

 99 من 96 ةصفح

السهردختم وتهقيع   

2222التاريخ: ___/____/  

يف البشدتهص البشد #  الكسية الهحدة 
سعر 
 الهحدة

 اإلجسالي

 ىاي جيؽ جل  15
مل ال  110جل معقؼ لميجيؽ حجؼ 

بوةع يحتؾي عمى الكحؾل  4   

   4 عبوة نؾعية جيجة وصالحية اكثخ مؽ سشة صابؾن ديتؾل 16

 ديتؾل سائل  17
مل وصالحية  500عبؾة تحتؾي عمى 

   2 عبوة اكبخ مؽ سشة

 حقيبة قساش 18
لحفظ السحتؾيات مع ممرق قساش 
   1 حقيبة تؾضيحي باسؼ السذخوع والسحتؾيات

كيللحقيبة الواحدة بالدوالر االمري اإلجمالي  )............( 

 الوحدة البيان
عدد 

 الحقائب
 السعر االجمالي سعر الحقيبة

  )............( 521 حقيبة صحية اجمالي العطاء

 
 .......................................................................................اإلجسالي بالحخوف:....

 
 



 

 ختم الجسعية:
 

 99 من 97 ةصفح

السهردختم وتهقيع   

2222التاريخ: ___/____/  

 
العظاء إجابة دعهة نسهذج  

 ......./....../...........مالتاريخ: 

 إلى:  
الخاص بتؾريج  1/2020رقؼ في عظاء  االشتخاكنؾافق عمى  .شخكة: ...........................................نحؽ 

ؽ حساية الشداء والفتيات السيسذات وناجيات مؽ العشف السبشي عمي الشؾع االجتساعي م مذخوعضسؽ  لمديجات صحية حقائب

 السخأة وفاق لخعاية  جسعية" والحي تشفحه مخاض السدمشة وسخطان الثجي مؽ خالل االستجابة متعجدة القظاعاتذوات االعاقة واأل

بسؾجب  .-HF OCHAالرشجوق اإلنداني لألرض الفمدظيشية السحتمة وبتسؾيل  مخكد شؤون السخأة بالذخاكة مع  والظفل

 ............................................................: )باألرقام(.....إجساليوبدعخ  يحا العظاءالعقج السخفقة ل شخوط

 كسياتلتؾريج ا. نحؽ نقتخح (دوالر امخيكي) .................................................................... )بالحخوف(

 ....مجة .........................خالل ظاء السؾصؾفة في الع

 عظاءألسعار أو أي اوقبؾلكؼ الكتابي عقجًا ممدمًا بيششا. نحؽ نفيؼ بأنكؼ غيخ ممدمبؽ بقبؾل أقل  ىحا العظاءسؾف يذكل 
 تدتمسؾنو.

 ىحا يدتجيب لسجة صالحية العخض السظمؾبة في وثائق السقتخح. عظاءنابسؾجب ىحا نؤكج نحؽ أن 

 

 ........................................................................... :          لسخًهلاتهقيع 

 ........................................................................... :      لسهقعاإسم وصفة 

 ........................................................................... :            لسقاولاإسم 

 ........................................................................... :لعشهانا

 ...........................................................................              لياتف: ارقم 

 ........................................................................... اإليسيل:                

 



 

 ختم الجسعية:
 

 99 من 98 ةصفح

السهردختم وتهقيع   

2222التاريخ: ___/____/  

 -بيانات الذركة :
  : االسم القانهني لمذركة
  : اسم الذخص السفهض

  : العشهان
  : رقم الياتف
  : رقم الجهال

  : رقم السذتغل السرخص
بالدوالر القيسة اإلجسالية لعرض الدعر 

 االمريكي
:  

  : بالحروف
 
 

___________________________________ أتعيج بأن أقؾم بتقجيؼ : ____أنا السهقع أدناه
 الخجمات والسؾاد السظمؾبة وفقًا لمذخوط السحكؾرة أعاله وباألسعار السحكؾرة في ججاول الكسيات. 

 كسا أقخ باطالعي ومؾافقتي عمى الذخوط والبشؾد الدابقة.
 

 ------------------خ: التاري        --------------ختم تهقيع السهرد:        
 مالحظة: 

حدب العشؾان التالي خالل  وفاق لخعاية السخأة والظفللسديج مؽ السعمؾمات، يسكشكؼ زيارة مقخ جسعية  -
 ة مداءً ثانيصباحا وحتى ال تاسعةساعات الجوام الخسسي الداعة ال

  عسارة عخفات الجباري  – مقابل بخج قذظة  – الجؾازات  – رفح 
 .0599155657 :، جؾال08 2131366، فاكذ: 08 2131366ىاتف: 

   wefaqsociety@gmail.com  أو التهاصل عبر البريد االلكتروني:

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ختم الجسعية:
 

 99 من 99 ةصفح

السهردختم وتهقيع   

2222التاريخ: ___/____/  

 
 .وفاق لرعاية السرأة والظفلجسعية  /الدادة 

 تحية طيبة وبعد،،،

 
 تفهيض وإقرار /السهضهع 

 
لية أسسا ىؼ ىؼ السخؾليؽ والسفؾضيؽ بالتؾقيع عمى األوراق بأن التا شخكة ..........................................تقخ 

وفاق لخعاية السخأة الخسسية لمذخكة وتسثيل الذخكة في جسيع السعامالت واإلجخاءات السالية واإلدارية التي تخريا مع جسعية 

تؾقيعيا وتؾريج الكسيات وإصجار بسا في ذلػ استالم وتدمؼ العخوض والسشاقرات وتؾقيع العقؾد واستالم أوامخ التؾريج و  والظفل

 .الفؾاتيخ وتؾقيعيا واستالم الذيكات وسشجات القبض وتؾقيعيا

 االسم السشرب في الذركة رقم اليهية رقم الجهال
    
    
    
    

 
 

 الذركة.مرفق صهرة ىهية لسسثمي  -
 

 

 تهقيع وختم الذركة
 
 
 
 
 
 
 
 


