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ال��وزاري العربي يرفض «التدخالت اإليرانية»
في شؤون املنطقة ...وحتفظات عراقية لبنانية
االبعاء  * 2010/8/4السنة الثانية عشرة* الثمن  3ش.ج  -רביעי
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أع��ل��ن اج��ت��م��اع وزراء اخل��ارج��ي��ة ال��ع��رب في
ق��راره اخلتامي رفضه ملا أسماه بـ»التدخالت
اإلي���ران���ي���ة» ف���ي ش�����ؤون امل��ن��ط��ق��ة ،ف��ي��م��ا أك��د
األم��ي��ن ال���ع���ام ل��ل��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة أح���م���د أب��و
ال��غ��ي��ط ،أن��ه��ا ل���ن ت��ع��ل��ن احل����رب ع��ل��ى إي����ران.
وفي مؤمتر صحفي مت عقده بعد انتهاء أعمال
االجتماع االستثنائي لوزراء اخلارجية العرب
في القاهرة ،ج��رى بطلب من السعودية على
خلفية إطالق احلوثيني ،يوم الرابع من نوفمبر/
تشرين ال��ث��ان��ي اجل���اري ص��اروخ��ا باليستيا
على ال��ري��اض ،أعلن وزي��ر خارجية جيبوتي،
محمود على يوسف ،الذي ترأس بالده الدورة
احل��ال��ي��ة للجامعة أن ال��ق��رار اخل��ت��ام��ي ،ال��ذي
مت االت��ف��اق ع��ل��ى إص�����داره ،ي��ن��دد بالتدخالت
اإليرانية «السافرة» في شؤون دول املنطقة.
ب���دوره ،أوض��ح أب��و الغيط أن ال��ق��رار يتضمن
«م��وق��ف��ا ع��رب��ي��ا واض���ح���ا ج����دا ف��ي��م��ا يتعلق
بإدانة األداء اإليراني في اإلقليم ،مبا في ذلك
ض��د اململكة العربية السعودية والبحرين»،
موضحا أن «صلب القرار فيه إش��ارات قوية
مل��س��ائ��ل ال���ص���واري���خ ال��ب��ال��ي��س��ت��ي��ة وغ��ي��ره��ا».
ولفت األمني العالم للجامعة العربية إلى وجود
إم��ك��ان��ي��ة ل��ل��ت��وج��ه إل���ى مجلس األم���ن ال��دول��ي
ملناقشة ال��دور اإليراني في الشرق األوس��ط.
وعبر أبو الغيط عن أمله في أن «يتغير النهج
اإليراني وأن تصل الرسالة إلى اإلخوة في إيران
والتي مفادها أن هناك غضبا وضيقا عربيا»،
مشددا على وج��ود إجماع عربي على رفض
التصرفات اإليرانية ،الذي يشاركه حتى لبنان،
على الرغم من حتفظاته بشأن قرار االجتماع.
وأض�������اف أن «امل���س���أل���ة س�����وف ت��س��ت��غ��رق
وق���ت���ا ،ألن ال��ن��ه��ج اإلي����ران����ي ل���م ي���ب���دأ أم��س
ف��ق��ط ،وم��ض��ى عليه س��ن��وات ،وإي����ران تسعى
إل�����ى ال���ت���وس���ع وال���ه���ي���م���ن���ة» ،الف���ت���ا إل�����ى أن
«اجل���ان���ب ال��ع��رب��ي ي���رد ع��ل��ى ه���ذا امل���وق���ف».
وت�����اب�����ع« :ن����ح����ن ل�����ن ن���ع���ل���ن احل��������رب ع��ل��ى
إي����ران ف��ي امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة ،ال����دول العربية
ل����ن حت������ارب (إي�����������ران) ،وال�����ه�����دف ه���ن���ا ه��و
م���ن���اش���دة ط����ه����ران وإدان���������ة ت���ص���رف���ات���ه���ا».
وف����ي س���ي���اق آخ�����ر ،أك����د ي���وس���ف أن ال��وف��د
اللبناني أع��رب عن حتفظاته على بعض بنود
القرار ،مشيرا إلى أن هذا املوقف مت تسجيله.
وأضاف أن أمانة اجلامعة لم تتلق بعد توضيحا
من العراق بشأن عدد من فقرات القرار ،التي
أع���رب وف���ده ع��ن حتفظاته عليها ،متوقعا أن
يتم توضيح موقف بغداد خالل أي��ام قريبة.
من جانبه ،أكد أبو الغيط أن نص القرار اخلتامي
الجتماع القاهرة يشمل في هوامشه حتديد
ال��ف��ق��رات ،ال��ت��ي حتفظ عليها ال��وف��د اللبناني،
حتديدا فيما يتعلق بدور «حزب الله» ،مشيرا
إل��ى أن احلديث ي��دور عن الفقرات  4و 6و.9
وأك����د أن ه���ذه ال��وث��ي��ق��ة تعتبر «ح����زب ال��ل��ه»

م��ن��ظ��م��ة إره���اب���ي���ة ،إال أن ال���وف���د ال��ل��ب��ن��ان��ي،
ح���س���ب أب������و ال���غ���ي���ط ،أق������ر ب����اق����ي ب���ن���وده���ا.
كما أضاف أبو الغيط أن اجلانب العراقي وعد
بأن يوافي األمانة العامة للجامعة غدا ً االثنني
بكتاب يتضمن رؤيته بشأن حتفظاته احملتملة.
دع����ا وزراء خ��ارج��ي��ة م���ن ف��ل��س��ط�ين وم��ص��ر
واألردن ،امل��ج��ت��م��ع ال����دول����ي إل�����ى ت��ك��ث��ي��ف
ج��ه��وده للمساعدة ف��ي خ��ل��ق امل��ن��اخ املناسب
وال��ظ��روف املالئمة م��ن أج��ل ال��ب��دء ف��ي عملية
ت��ف��اوض��ي��ة وف��ق��ا ً مل��ق��ررات ال��ش��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة
وف��ي إط���ار زم��ن��ي م��ح��دد وم��س��اع��دة الطرفني
على ال��ت��وص��ل إل��ى ات��ف��اق س�لام على أس��اس
ح���ل ال���دول���ت�ي�ن ،م���ؤك���دي���ن أن ح���ل ال��ق��ض��ي��ة
الفلسطينية يحمي منطقة ال��ش��رق األوس��ط
وأك�������دوا أن إمت�����ام امل���ص���احل���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة
أم��ر حتمي وواج���ب إلع���ادة اللحمة الوطنية
الفلسطينية ،بحيث تتركز اجل��ه��ود الوطنية
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة ع���ل���ى حت���ق���ي���ق االس���ت���ق�ل�ال
ومواجهة حت��دي��ات بناء ال��دول��ة الفلسطينية.
وأكد بيان القاهرة الصادر في ختام االجتماع
ال���ث�ل�اث���ي ال�����ذي ع��ق��د ب�ي�ن وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة
وش����ؤون امل��غ��ت��رب�ين ري���اض امل��ال��ك��ي ،ووزي���ر
خ���ارج���ي���ة م���ص���ر س���ام���ح ش����ك����ري ،ووزي�����ر
اخل��ارج��ي��ة وش���ؤون املغتربني االردن���ي امين
ال��ص��ف��دي ال��ي��وم ال��س��ب��ت ،ف��ي مقر اخلارجية
امل��ص��ري��ة ،دع��م��ه ألي��ة ج��ه��ود تنهي االح��ت�لال
وتفضي للتوصل حلل نهائي وشامل وعادل
للقضية الفلسطينية ،كما ش��دد ال���وزراء على
أن اي��ة محاولة لتهميش القضية الفلسطينية
س��ت��ع��ود ب���ال���ض���رر ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���ال���م.
وق��ال��وا :إن ال���دول العربية أك���دت م���رارا ً على
أن التوصل إل��ى س�لام يضمن ش��رق أوس��ط
م��س��ت��ق��ر ،وي��ع��د خ���ي���ارا ً اس��ت��رات��ي��ج��ي��ا ً ل��ه��ا ،بل
وطرحت مجتمعة أسسا ً عملية وواقعية لتحقيق
هذا الهدف ،يتمثل في املبادرة العربية للسالم
في عام  2002والتي ميكن بتفعيلها أن تسهم
بشكل إيجابي وغير مسبوق في دعم العملية
السلمية حل��ل القضية الفلسطينية وحتقيق
السالم بني اجلانبني بل وبناء منوذج إقليمي
للتعايش وال��ت��ع��اون ب�ين ك��اف��ة دول املنطقة.
وأعربوا عن تقديرهم للدور األميركي من أجل
حتقيق السالم بني الطرفني وتطلعهم لتكثيف
اإلدارة األميركية جلهودها خالل الفترة القادمة.
وق����ال ب��ي��ان ال��ق��اه��رة ال���ص���ادر ع���ن ال�����وزراء
إن���ه ف��ي إط����ار األه��م��ي��ة ال��ت��ي متثلها القضية
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا ال��ق��ض��ي��ة امل��رك��زي��ة
للعاملني العربي واإلس�لام��ي ،وتفعيالً آلليات
ال���ت���ش���اور وال��ت��ن��س��ي��ق ب�ي�ن م��ص��ر واألردن
وف��ل��س��ط�ين ح���ول م��س��ت��ج��دات عملية ال��س�لام
واألوض����اع ف��ي األرض الفلسطينية احملتلة.
وك���ذل���ك ت��ن��س��ي��ق اجل���ه���ود إلن���ه���اء ال���ص���راع
والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم على أساس

ح��ل ال��دول��ت�ين ي���ؤدي ل��ق��ي��ام دول���ة فلسطينية
م��س��ت��ق��ل��ة ذات س���ي���ادة وق��اب��ل��ة ل��ل��ح��ي��اة على
ح��دود  4حزيران/يونيو  1967وعاصمتها
ال��ق��دس الشرقية وتعيش جنبا إل��ى جنب مع
إس��رائ��ي��ل ،فقد ب��دء وزراء خارجية فلسطني
وم��ص��ر واألردن ال��ي��وم اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة من
آلية امل��ش��اورات الثالثية ح��ول عملية السالم
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط ،بحسب ب��ي��ان القاهرة.
سلبيات مرحلة اجل��م��ود التي مت��ر بها عملية
ال��س�لام ف��ي ال��ش��رق األوس����ط ،وات��ف��ق��وا على
أن ع��دم ح��ل القضية الفلسطينية ومم��ارس��ة
الشعب الفلسطيني حلقوقه امل��ش��روع��ة غير
القابلة للتصرف يعد السبب الرئيسي لعدم
االستقرار في املنطقة ويحول دون أن تنعم
جميع شعوبها ب��األم��ن واألم����ان ال���ذي يتيح
أف���اق ال��ت��ع��اون وحت��ق��ي��ق ال��ت��ق��دم وال��رف��اه��ي��ة.
وأك��������دوا ف����ي ب��ي��ان��ه��م إن�����ه ق����د أض���ح���ى م��ن
ال��ض��روري تخطي حالة اجل��م��ود والضبابية
ال��ت��ي مت��ر بها العملية السلمية وال��ع��م��ل على
إط�ل�اق م��ف��اوض��ات ضمن إط���ار زم��ن��ي محدد
بني اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي تنهي
االح��ت�لال وتصل التفاق شامل يعالج جميع
م���وض���وع���ات احل����ل ال��ن��ه��ائ��ي وف���ق���ا ً مل��ق��ررات
الشرعية الدولية كما تعكسها ق���رارات األمم
املتحدة ذات الصلة ومبادرة السالم العربية
كما أقرتها الدول العربية خالل القمة العربية
في عام  ،2002وهو ما من شأنه أن ينهي حالة
التوتر املزمنة التي تعيشها األراض��ي احملتلة.
وشدد الوزراء ،على ضرورة احترام إسرائيل
للوضع التاريخي والقانوني القائم في املسجد
األق��ص��ى ،ووق���ف جميع اإلج�����راءات أح��ادي��ة
اجلانب التي تستهدف تغيير الهوية العربية
واإلس�لام��ي��ة وامل��س��ي��ح��ي��ة ل��ل��ق��دس ال��ش��رق��ي��ة.
ك��م��ا أك����دوا ع��ل��ى اس��ت��م��رار التنسيق العربي
ملف ف.ر.ك 1209-11-17
في احملكمة اللوائية في القدس
قانون الشركات [نص جديد] ,لعام1983-؛
بشأن:
وبشأن :تفكيك شركة احلسيني مسحار فهشكعوت م.ض ،ح.ف513963108 .
ومقدم الطلب :حسيني مالك ،بواسطة وكيلها احملامي محمد يونس ،من شارع صالح
الدين  ،22القدس ،هاتف  ،02-6266900خلوي 058-6266900

طلب لتفكيك الشركة من قبل احملكمة

نبلغ بهذا ،انه بتاريخ  01/11/2017قدم طلب للمحكمة املركزية في القدس لتفكيك
الشركة امل��ذك��ورة أع�لاه ،وان طلب التفكيك ه��ذا سيتم النظر فيه أم��ام احملكمة املنعقدة
بتاريخ  17/12/2017الساعة .10:30
ك��ل دائ���ن او مشترك للشركة امل��ذك��ورة ال���ذي ب���وده دع��م إص���دار أم��ر ب��ش��أن الطلب او
اإلعتراض لذلك ،يحق له املثول بوقت اجللسة ،بنفسه او بواسطة محاميه ،بعد ان يرسل
للموقع أدناه بالغا ً عن إرادته هذه.
يجب إرسال البالغ ملقدم الطلب ،او إرسالها بالبريد ،بحيث تصل حلوزته وفق العنوان
أعاله ،ملوعد أقصاه الساعة .14/12/2017 13:00
للدائن او املشترك الذي يطلب ذلك ،يسلم املوقع أدناه ،مقابل دفع ،نسخة عن الطلب.

محمد يونس ،محام
وكيل مقدم الطلب

ملف ف.ر.ك 62992-10-17
في احملكمة اللوائية في القدس
قانون الشركات [نص جديد] ,لعام1983-؛
بشأن:
وبشأن :تفكيك شركة أحباب الرحمن م.ض ،ح.ف514749928 .
ومقدم الطلب :إميان ابو غامن ،حماد جنوى وعروبة دبش ،بواسطة وكيلها احملامي
محمد يونس ،من شارع صالح الدين  ،22القدس ،هاتف ،02-6266900
خلوي 058-6266900

طلب لتفكيك الشركة من قبل احملكمة

نبلغ بهذا ،انه بتاريخ  31/10/2017قدم طلب للمحكمة املركزية في القدس لتفكيك
الشركة امل��ذك��ورة أع�لاه ،وان طلب التفكيك ه��ذا سيتم النظر فيه أم��ام احملكمة املنعقدة
بتاريخ  27/12/2017الساعة .10:40
ك��ل دائ���ن او مشترك للشركة امل��ذك��ورة ال���ذي ب���وده دع��م إص���دار أم��ر ب��ش��أن الطلب او
اإلعتراض لذلك ،يحق له املثول بوقت اجللسة ،بنفسه او بواسطة محاميه ،بعد ان يرسل
للموقع أدناه بالغا ً عن إرادته هذه.
يجب إرسال البالغ ملقدم الطلب ،او إرسالها بالبريد ،بحيث تصل حلوزته وفق العنوان
أعاله ،ملوعد أقصاه الساعة .25/12/2017 13:00
للدائن او املشترك الذي يطلب ذلك ،يسلم املوقع أدناه ،مقابل دفع ،نسخة عن الطلب.

محمد يونس ،محام
وكيل مقدم الطلب

حلماية األماكن املقدسة في القدس الشرقية
ف���ي إط�����ار ال���رع���اي���ة وال���وص���اي���ة ال��ه��اش��م��ي��ة
التاريخية لالماكن املقدسة فيها والتي يتوالها
امل��ل��ك عبد ال��ل��ه الثاني ص��اح��ب ال��وص��اي��ة على
املقدسات املسيحية واإلسالمية في القدس.
ك��م��ا دع���م وزراء اخل��ارج��ي��ة ج��ه��ود ال��رئ��ي��س
محمود عباس إلمت��ام املصاحلة الوطنية كما
ثمنوا مساعي مصر إلحياء عملية املصاحلة
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة م����رة أخ�����رى ب���ن���اء ع��ل��ى ات��ف��اق
ال��ق��اه��رة ل��ع��ام  ،2011وج��ه��وده��ا لتخفيف
األزم����ة اإلن��س��ان��ي��ة ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا ق��ط��اع غ��زة.
جلمهور زبائننا،

شركة هاحيم حموي م.ض تعلن ،ألجل احلذر ورغم انه وفق تعليمات
إس�ت�ه�لاك امل�ن�ت��ج ه��ي غ�ل��ي ق�ب��ل إس�ت�ه�لاك��ه -يطلب م��ن ال�ع�م��وم ع��دم
إستهالك املنتج وإجاعه للنقاط حيث مت شرائه ،وذلك ج ّراء فحوصات
إضافية ال��ت��ي مت إج��راءه��ا بها مت الكشف ع��ن ش��ك ل��وج��ود جرثومة من
ليستيريا مونوتسيطوجنس:
"جرعيني تيرس" خاصة العالمة التجارية "طلفروسط" ،بأكياس بالستيك التي
عبوتها  1كغم  800 /غرام من تواريخ إنتهاء صالحية ،1/10/19 .12/09/19
.31/10/19 ،23/10/19
"ليقط هعوناه" خاصة العالمة التجارية "طلفروسط" ،بأكياس بالستيك التي
عبوتها  800غرام من تواريخ إنتهاء صالحية  .25/09/19و .16/08/19
"افونات جيناه" خاصة العالمة التجارية "طلفروسط" ،بأكياس بالستيك التي
عبوتها  800غرام من تاريخ إنتهاء صالحية .17/10/19
"بامية" خاصة العالمة التجارية "طلفروسط" ،بأكياس بالستيك التي عبوتها
 800غرام من تاريخ إنتهاء صالحية .13/09/19
جرثومة ليستيريا مونوتسيطوجنس هي جرثومة التي ميكن ان تؤدي
مل��رض عند السكان عالي املخاطر ،مثل من لهم جهاز مناعة ضعيف او
لإلجهاض للنساء احلوامل.
تعمل الشركة على جتميح املنتج عن الرفوف.
للتوجهات واإلستفسار02-6519099 :

شركة مي رمات جان م.ض ح.ف  ،514801547شركة املياه واملجاري لبلدية رمات جان (فيما
يلي" :الداعي" او/و "الشركة") تستدرج بهذا مقدمي عروض لتقدمي تسعيرات بإطار مناقصة
علنية رقم  03-11/2017لتخطيط ،إنشاء وتشغيل مرفق إلبعاد نيتروجينيات من مياه بئر يوسف
(فيما يلي" :املرفق") ألجل مي رمات جان م.ض (فيما يلي" :املناقصة") ،وذلك وفقا ً للشروط
املفصلة في مستندات املناقصة.
تشغيل وصيانة املرفق وتأمني فعاليته اإلستمرارية ُيطلب لفترة  10سنوات من موعد إنتهاء تفعيله وتشغيله
األولي ومصادقته من قبل الداعي والكل وفقا ً للتعليمات وللشروط املفصلة في مستندات املناقصة.
ميكن تلقي مستندات املناقصة بدءا ً من يوم األربعاء  22.11.17بني الساعات  09:00لـ ،13:00-مبكاتب
الشركة بالعنوان :بيت عوز ،ابا هيلل سلفر  14رمات جان ،طابق ( 7فيما يلي" :مكاتب الشركة").
يعقد لقاء مقدمي عروض بتاريخ  23.11.17الساعة  13:30مبكاتب الشركة وتشمل أيضا ً جولة
ميدانية .يحفظ الداعي لنفسه احلق بتعيني موعد بديل او إضافي للقاء مقدمي العروض .اإلشتراك
بجولة مقدمي العروض إلزامي.
يتم تقدمي العروض بتسليم شخصي لصندوق املناقصات املنصوب في مكاتب الشركة وذلك لغاية
تاريخ  28.12.17الساعة ( 13:00فميا يلي" :موعد التقدمي") .العرض الذي يتم تقدميه بعد موعد
التقدمي يرفض.
ال تلتزم الشركة بقبول أرخص عرض او اي عرض كان .يحق للشركة إجراء مفاوضات مع مقدم
العرض الفائز/الفائزبن وفق قوانني املناقصات.
بكل حالة تناقض بني نص اإلعالن ومستندات املناقصة تتغلب مستندات املناقصة.
نوضح ،ان الشركة ال تلتزم بقبول أرخص عرض او اي عرض كان.
يحق اإلش�ت��راك باملناقصة فقط ملقدمي ع��روض يستوفون بأنفسهم كل املتطلبات اإللزامية
املفصلة فيما يلي:
على مقدم العرض ان يستوفي بنفسه جميع الشروط اإللزامية  -يحق تقدمي عرض لكل شخص او
هيئة التي باملوعد األخير لتقدمي العروض يستوفي جميع الشروط املتراكمة أدناه ،وها هي الشروط٬
 1.1مقدم العرض خ ّطط ،أنشأ ،وأكمل تنفيذ من تاريخ  1.1.2007ما ال يقل عن إثنني ( )2مرافق
لتحسني/حتلية مياه وتزويدها كمياه شرب لصالح هيئات عمومية و/او شركات مياه ومجاري
و/او سلطات محلية ،والتي كل واحد من هذه املرافق مع ّد لتزويد ما ال يقل عن  300،000م.ك للسنة.
معنى املصطلح "ز ّود ،أنشأ وأكمل تنفيذ" هي ان مقدم العرض نفذ تخطيط مفصل بنفسه،
أنشأ املرفق بنفسه او بواسطة مزود ثانوي من طرفه ،وانه مبوعد تقدمي العروض أنهى املرفق
فترة التشغيل األولي ،يزوّد مياه شرب لداعي املرفق.
ألجل إزالة أي شك ال ميكن عرض جتربة سابقة ملرافق أُنشئت بالصناعة لغرض حتلية مياه
وحتسينها ألغراض اإلجراء.
 1.2مقدم العرض خ ّطط ،أنشأ ،وأكمل تنفيذ من تاريخ  1.1.2007على األقل مرفق واحد
بالتكنولوجيا املعروضة من قبله مبا معناه ،اوسموزاه مقلوبة او الكترو دياليزا ملعاجلة املياه
باإلضافة للمرافق املفصلة بالبند .2.1
معنى املصطلح "ز ّود ،أنشأ وأكمل تنفيذ" هي ان مقدم العرض نفذ تخطيط مفصل بنفسه،
أنشأ املرفق بنفسه او بواسطة مزود ثانوي من طرفه ،وانه مبوعد تقدمي العروض أنهى املرفق
فترة التشغيل األولي ،يزوّد مياه معاجلة لداعي املرفق.
 1.3مقدم العرض ،يشغّل ويصون بشكل إستمراري ملدة سنتني متتاليتني ،بدءا ً من تاريخ
 1.1.2010على األقل وحتى موعد العرض  2مرافق حتسني و/او حتلية ملياه املعدّة للتزويد
كمياه شرب التي على األقل واحد ( )1من املرافق هي بالتكنولوجيا املعروضة من قبله.
 1.4لدى مقدم العرض ومبلكيته ،منظومة تشغيل وصيانة ملرافق معاجلة يشمل تقنيني ،مندوبي
صيانة ومنظومة قطع غيار بدءا ً من سنة .1.1.2015
 1.5نسبة الترجيع العا ّمة خاصة املرفق املعروض هو على األقل  90٪طوال كل فترة التشغيل.
 1.6لدى مقدم العرض دورة مالية دنيا مببلغ  3،000،000ش.ج (ثالثة مليون ش.ج) بكل واحدة
من ال-ـ ( 3ثالث) سنوات متتالية بني السنوات  .2017-2014ألجل إزالة الشك ،عرض دورة
مالية دنيا بكل واحدة من السنوات  2016-2014تشكل إستيفاء الشرط اإللزامي وكذلك أيضا ً
عرض دورة مالية دنيا بكل واحدة من السنوات .2017-2015
 1.7لدى مقدم العرض مصادقة سارية املفعول وفق قانون صفقات هيئات عامة انه يدير مسك
حسابات وسجالت ،ويرسل تقارير لسلطات الضرائب وفق القانون.
 1.8إشترك مقدم العرض بجولة مقدمي العروض.
 1.9أرفق مقدم العرض لعرضه كفالة مصرفية كاملطلوب في مستندات املناقصة.
 1.10قام مقدم العرض بالتسجيل كمشترك باملناقصة في مكاتب الداعي.
بفائق االحترام،
ُ 1.11يطلب من مقدم العرض ان يكون مشتغل مرخص وتقدمي مصادقات عن ذلك.
مي رمات جان م.ض

