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 اةـــي القضــوان قاضـــدی
  

 ولة فلسطیند
 دیوان قاضي القضاة

 
 دعوة لتقدیم عطاءات

 
 ) SJD/MOF/3/2016(           :رقمالمناقصة العامة 

 (    شراء كتب قانونیة وفقھیة  ) : مناقصةموضوع ال
 الجھة المشتریة:      (      دیوان قاضي القضاة    )

) المناقصین أصحاب  219000/49المالیة تحت رقم(  ولحساب وزارة دیوان قاضي القضاةتدعو  .1
 لتقدیم العطاءات بالظرف المختوم. اإلختصاص والمسجلین رسمیاً ویرغب بالمشاركة 

 .لمضافةا) شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فیھا ضریبة القیمة بالشیقل بــــ (  تقدم األسعار  .2
ن مزید موثائق المناقصة أو الحصول على جمیع لحصول على مناقصة ایمكن للجھات المعنیة بال .3

 قضاة دیوان قاضي الأو من خالل  لدیوان قاضي القضاة المعلومات من خالل الموقع االلكتروني 
 .بعد الظھر 2:00صباحا وحتى  8:00الساعة من خالل أوقات الدوام الرسمي 

رقم  على حساب لقضاة لدیوان قاضي ا)  شیقل 100والبالغ قیمتھا ( تدفع رسوم كراسة المناقصة  .4
 المقدم. العطاءمع الدفع (فیشة اإلیداع) وصل ارفاق ، ویتم )219000/49(

عة السافي موعد أقصاه  دیوان قاضي القضاةفي صندوق العطاءات في یجب أن یتم تسلیم العطاء  .5
د ) ویتم رفض جمیع العطاءات التي تر9/11/2016) الموافق (االربعاء ) من یوم (صباحا 10(

الموعد المحدد، وسیتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من یرغب من  بعد
 المناقصین.

 ك بنكي مصدق بقیمةدخول المناقصة على شكل كفالة بنكیة أو شی كفالةعلى المناقص ارفاق  .6
 ).6/1/2017كون ساري المفعول حتى تاریخ () على أن یشیقل 2000(

 .مناقصةال ھسو علیرلى من یة اإلعالن في الصحف عأجر .7
 .المناقصة جزءاً من وثائق الدعوة ھذه تعتبر 

 
 
 رئیس لجنة العطاءات المركزیة
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 سطینـة فلـــدول
 

 اةـــي القضــوان قاضـــدی
 للمناقصینلیمات تع 

 لغة العطاء .1

ة ق الوثائق المعززویحق للمناقص ارفا. المناقصةبیانات  جدولباللغة المذكورة في بالعطاء وثائق والمراسالت المتعلقة تكتب جمیع ال
 دراسةیات ولغا ،المناقصةبیانات  جدولباللغة المذكورة في معتمدة غة أخرى شریطة أن تكون مرفقة بترجمة دقیقة أي لبعطاءه ل

 العطاء یتم اعتماد النصوص المترجمة.   
 العطاءعملة  .2

 . جدول بیانات المناقصةعلى المناقص تقدیم العطاء بالعملة المحددة في  )أ
اد س���عر ، س���یتم اعتم���ج���دول بیان���ات المناقص���ةاء بعمل���ة تختل���ف ع���ن العمل���ة المح���ددة ف���ي ف���ي ح���ال تق���دیم المن���اقص العط��� )ب

تقی���یم  اتلغای���ص���رف العم���الت حس���ب األس���عار المعلن���ة م���ن س���لطة النق���د الفلس���طینیة ف���ي نف���س  ت���اریخ ف���تح العط���اء وذل���ك 
 .العطاءات والمقارنة بینھا

 
 فترة صالحیة العطاءات .3

رفض أي  . ویتممناقصة"بیانات ال جدول" عد النھائي لتسلیمھ بحسب ما ھو مذكور فيتستمر صالحیة سریان العطاء بعد المو )أ
 .فترة صالحیتة أقل عطاء 

، مناقصةبیانات ال جدولفي  العطاء قبل انتھاء مدة الصالحیة المحددةصالحیة تمدید فترة طلب  لدیوان قاضي القضاةیحق  )ب
 خطیا.ویجب أن یكون طلب التمدید واإلجابة علیھ 

 لة دخول المناقصةكفا .4

م���ن  قص��ةالمنابیان��ات  ج���دولحس��ب م��ا ھ���و مطلوب��اً ف��ي كفال��ة دخ��ول المناقص���ة  یق��دم م��ع عطائ���ھ أن  المن���اقص یج��ب عل��ى  )أ
 .حیث القیمة والمدة والعملة

 .یعتبر مخالفا للشروط القانونیة ، حیث یحتوي على كفالة دخول المناقصةلن یتم قبول أي عطاء ال  )ب
 سن التنفیذ.ضمان ح بتقدیمالفائز  عندما یقوم  المناقص الفائزینغیر  لمناقصة للمناقصینیتم اعادة كفالة دخول ا )ج
 قیع العقد.تووقدیمھ كفالة حسن التنفیذ الفائز فور ت تعاد كفالة دخول المناقصة للمناقص )د
 في الحاالت التالیة:یتم مصادرة كفالة دخول المناقصة  )ه

 .العطاءات لتقدیم النھائي الموعد بعد العطاء سحب أو تعدیل .1
 .عطائھ في الوارد الحسابیة األخطاء بتصحیح اللجنة قیام المناقص رفض .2
 .المشتریة الجھة تحددھا التي المدة خالل العقد على الفائز المناقص توقیع عدم .3
 .المحدد الوقت خالل التنفیذ حسن كفالة بتقدیم الفائز المناقص التزام عدم .4

 
م یك���ن وف���ي ح���ال ل���االئ���تالف، كة یج���ب أن تق���دم كفال���ة دخ���ول المناقص���ة باس���م رئ���یس ف���ي ح���ال ك���ان المن���اقص ائ���تالف ش���را )و

ة اتفاقی��� رین ف���ي باس���م جمی���ع الش���ركاء المس���تقبلیین الم���ذكوكفال���ة ق���دم التوق���ت تق���دیم العط���اء االئ���تالف مش���كالً بش���كل رس���مي 
 .االئتالف

 
 المناقصةتوضیح وثائق  .5

 أي م���ن المعلوم���ات ال���واردة ف���ي وث���ائقح���ول أو تفس���یر  توض���یحرغ���ب اي م���ن المناقص���ین الحص���ول عل���ى أي ف���ي ح���ال  )أ
(وال  ص���ةالمناقبیان���ات  ج���دولعل���ى العن���وان الم���ذكور ف���ي المن���اقص مراس���لة دی���وان قاض���ي القض���اة خطی���اً عل���ى  المناقص���ة

الموض���حة  قب���ل اخ���ر موع���د م���ن الفت���رةعل���ى أي استفس���ارات تقب���ل المراس���الت عب���ر البری���د االلكترون���ي)، حی���ث س���یتم ال���رد 
وی���تم ، قص���ةج���دول بیان���ات المناول���ن ی���تم قب���ول اي استفس���ارات ت���رد بع���د الم���دة المح���ددة ف���ي  بیان���ات المناقص���ة ج���دولف���ي 

 .دیوان قاضي القضاةنشر أي توضیح على وثائق المناقصة على الموقع االلكتروني الخاص 
 

 المناقصةوثائق  تعدیل .6

ری���ق ع���ن ط موع���د النھ���ائي لتس���لیم العط���اءاتال قب���لف���ي أي وق���ت المناقص���ة تع���دیل وث���ائق یح���ق ل���دیوان قاض���ي القض���اة  )أ
 .إصدار ملحق بھا

ي وی���تم نش���ره عل���ى الموق���ع االلكترون���یص���بح ج���زءا م���ن وث���ائق المناقص���ة  دی���وان قاض���ي القض���اةع���ن أي ملح���ق یص���در  •
 .بدیوان قاضي القضاةالخاص 

ألخ���ذ  ةفرص��� ھمعط���اءالموع���د النھ���ائي لتس���لیم العط���اءات وذل���ك إل یح���ق ل���دیوان قاض���ي القض���اة واذا تطل���ب األم���ر تأجی���ل )ب
 .التعدیالت الواردة في الملحق بعین االعتبار

 
 (البدائل أو الخیارات) لعطاءات البدیلةا .7
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 .المناقصةبیانات  جدولغیر ذلك في  وردالعطاءات البدیلة إال إذا قبول یتم  

 الوثائق المطلوبة من المناقص والتي یجب ارفاقھا مع العطاء  .8

ة یج���ب إرف���اق ص���ورة ع���ن ش���ھادة تس���جیل الش���ركة ل���دى مراق���ب ع���ام الش���ركات ف���ي ف���ي ح���ال ك���ان المن���اقص ش���ركة مس���جل )أ
 وزارة االقتصاد.

ة (ش��ھادة ف��ي ح��ال ك��ان المن��اقص منش��أة فردی��ة (ت��اجر) یج��ب ارف��اق م��ا یثب��ت عض��ویتھ كت��اجر ف��ي غرف��ة التج��ارة والص��ناع )ب
 تثبت طبیعة عملھ). تاجر

 المالیة. صورة عن رخصة المھن الصادرة عن ضریبة اإلمالك في وزارة )ج
 كذلك السیرة الذاتیة للشركة. )د
 .ضریبة الدخلاإلدارة العامة لشھادة خلو طرف من  )ه
 .شھادة خلو طرف من اإلدارة العامة للجمارك والمكوس وضریبة القیمة المضافة )و
 صورة عن عقد التأسیس الخاص بالشركة. )ز
الئ���تالف االض���افة ال���ى م���ا یثب���ت وج���ود اف���ي ح���ال ك���ان المن���اقص ائ���تالف یج���ب ارف���اق جمی���ع الوث���ائق الم���ذكورة أع���اله، ب )ح

 بشھادة مصدقة من الجھات الرسمیة وذات االختصاص.
 

 أسعار العطاءات والخصومات .9

و المطلوب���ة أ ف���ي ح���ال كان���ت الل���وازم المطلوب���ة قابل���ة للتجزئ���ة عل���ى اكث���ر م���ن م���ورد یح���ق للمن���اقص التق���دم ألي م���ن البن���ود )أ
 لجمیع البنود.

دة ف���ي ) فعل���ى المن���اقص تس���عیر ك���ل بن���د م���ن البن���ود ال���وارLotsى ش���كل مجموع���ات (ف���ي ح���ال كان���ت الل���وازم المطلوب���ة عل��� )ب
وط المجموع����ة الواح����دة، وف����ي ح����ال ع����دم التق����دم ألي بن����د م����ن بن����ود المجموع����ة الواح����دة یعتب����ر العط����اء مخ����الف لش����ر

 المناقصة.
 جی����ةومنھكیفی����ة ف����ي ح����ال تق����دیم المن����اقص أي خص����ومات یج����ب أن تك����ون غی����ر مش����روطة وعل����ى المن����اقص توض����یح  )ج

 العطاء المقدم من قبلھ.استخدامھا في 
 .العقد وال تخضع ألي تعدیل تنفیذثابتة خالل التي یقدمھا المناقص یجب أن تكون األسعار  )د
 

 المرتبطة بھاالمستندات التي تؤكد مطابقة السلع والخدمات  .10

، اس���م الص���انع، ادات بل���د المنش���أتش���مل: (ش���ھ بطاق���ة تعریفی���ة للس���لع أو الل���وازم المقدم���ة یق���دم م���ع عطائ���ھأن عل���ى المن���اقص  )أ
  االسم التجاري، الطراز ورقم الكتالوج "إن وجدت").

ث��ائق ولم��ذكورة ف��ي عل��ى المن��اقص أن یق��دم م��ع عط��اءه ال��دالئل الت��ي تؤك��د مطابق��ة الل��وازم المقدم��ة من��ھ للمواص��فات الفنی��ة ا )ب
 المناقصة.

لع والل����وازم للس����الفنی����ة واألدائی����ة األساس����یة ص����فات یج����ب ان تتض����من ال����دالئل الت����ي یق����دمھا المن����اقص وص����فاً مفص����الً للموا )ج
ختالف����ات تقری����را باال یق����دم المن����اقص وأن ، ، بحی����ث یوض����ح توافقھ����ا م����ع المواص����فات المطلوب����ةالمرتبط����ة بھ����ا والخ����دمات

و أواالنحراف����ات (إن وج����دت)، ویمك����ن أن تك����ون ھ����ذه ال����دالئل عل����ى ش����كل م����واد مطبوع����ة او رس����ومات واالس����تثناءات 
 بیانات.

، بم��ا ف��ي ذل��ك من��اقص تق��دیم الئح��ة بجمی��ع التفاص��یل المتعلق��ة ب��اللوازم المقدم��ة ف��ي عط��اءه وللم��دة الزمنی��ة المطلوب��ةعل��ى ال )د
بع���د  الس���لع والل���وازم الم���وارد المتاح���ة، واألس���عار الحالی���ة لقط���ع الغی���ار، والمع���دات الخاص���ة الض���روریة الس���تمرار عم���ل

 . الجھة المشتریةاستخدامھا من قبل 
 الوص���فیة عتب���ر تفھ���ي  إش���ارة إل���ى األس���ماء التجاری���ةواص���فات الفنی���ة لل���وازم المطلوب���ة ف���ي وث���ائق المناقص���ة إذا ورد ف���ي الم )ه

 .أخرى بشرط أن تحقق نفس كفاءة البنود أو أعلى منھا أن یعرض مواصفات ویحق للمناقص ،حصریة
 

 ونموذج جدول األسعارالعطاء  معلومات المناقص ونموذج تقدیم نموذج .11

ق (المرفقة مع أورا ونموذج جدول األسعار العطاء معلومات المناقص ونموذج تقدیم نموذجبئة على المناقص تع
ال وفي ح ي النص.فبالكامل دون أي تغییر وعلى جمیع المناقصین االلتزام بتعبئتھا  وتعتبر ھذه النماذج الزامیةالمناقصة) 

لمناقص عتماد أي تعدیل ما لم یكن ختم وتوقیع اوجود أي شطب أو تعدیل یضاف ختم وتوقیع المناقص علیھ وال یتم ا
 موجوداً.

 شكل وتوقیع العطاء .12

دداً من أن یسلم ع المناقص أن یحضر نسخة أصلیة واحدة ممیزة بكلمة "أصلیة" من العطاء، كما یجب على  المناقص على  )أ
النسخة  ل وجود أي اختالف بینفي حاو ،المناقصةبیانات  جدولالنسخ غیر أصلیة ممیزة بكلمة "نسخة" كما ھو محدد في 

 واألصل یتم اعتماد األصل.

األصلیة والنسخ كلھا مطبوعة أو مكتوبة بحبر ال یمحى، وموقعة من قبل الشخص أو األشخاص الكلمات  أن تكون  یجب )ب
رقم ما یثبت التفویض بالتوقیع مع ضرورة ذكر اسم ویجب أن یحتوي العطاء على وبالتوقیع باسم المناقص، فوضین الم
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ھویة الشخص المفّوِض، وفي حال وجود اي شطب او محو أو تعدیل على أي من صفحات أو بیانات الواردة في وثائق  

 وإال لن یتم اعتمادھا. یجب التوقیع علیھا من الشخص أو األشخاص الذین وقعوا على العطاءالمناقصة 

ونا لجمیع كون ملزم قانیذلك ببتمثیل اإلئتالف و وضالمفالمناقص إئتالف، یجب أن یوقع العطاء الشخص  كانفي حالة ما  )ج
 أعضاء اإلئتالف.

 العطاءاتقدیم واستالم تاجراءات  .13

 وی����تم ای����داعھا ف����ي ومختوم����ة مغلق����ة مظ����اریف وف����ي األص����ول حس����ب وموقع����ة خطی����ة المقدم����ة العط����اءات تك����ون أن یج����ب )أ
 ف���يت ال���وارد لتس���لیم العط���اءا المح���دد ئيالنھ���ا الموع���د قب���لو ص���ندوق العط���اءات الموج���ود ف���ي دی���وان قاض���ي القض���اة العام���ة

 .جدول بیانات المناقصة
دی���وان  حم���لیت وال ،م���ع عل���م الوص���ول المس���جل بالبری���د أو بالی���د التس���لیم خ���الل م���ن بالعط���اءات التق���دم للمناقص���ین یمك���ن )ب

 .العطاء تسلیم في التأخیر نتیجة مسؤولیة أیةقاضي القضاة 
 أي م����ن م����وظفي دائ����رةتس����لیمھا إل����ى  ی����تموض����عھا ف����ي الص����ندوق،  إذا كان����ت المظ����اریف كبی����رة الحج����م بحی����ث یتع����ذر )ج

 .العطاءات في دیوان قاضي القضاة قبل آخر موعد لتسلیم العطاءات
 أط���راف عم��� ب���االئتالف أو مس���تقل بش���كل ك���ان س���واء واح���د عط���اء م���ن ب���أكثر ش���راء عملی���ة ألي یتق���دم أن للمن���اقص یج���وز ال )د

  .كلیھما أو أجنبیة أو محلیة
 تق����دیمل المح����دد الموع����د انتھ����اء قب����ل ب����ذلك یق����وم أن اس����تبدالھ أو تعدیل����ھ أو عطائ����ھ س����حب ف����ي راغ����بال المن����اقص ل����ىع )ه

 .العطاءات
 كفال���ة تص���ادر ت،العط���اءا لتق���دیم المح���دد الموع���د انتھ���اء بع���د اس���تبدالھ أو تعدیل���ھ أو عطائ���ھ س���حب بطل���ب المن���اقص تق���دم إذا )و

 .المناقصة دخول
رفض���ھ  وی���تم یعتب���ر مت���أخراً لتس���لیم العط���اءات وف���ي ھ���ذه الحال���ة  وع���د النھ���ائيبع���د المی���تم تس���لیمھ  أي عط���اءی���تم قب���ول ل���ن  )ز

 وإرجاعھ إلى صاحبھ دون فتحھ.
وف���ي ، اقص���ةمنبیان���ات ال ج���دولالح���ق بتمدی���د الموع���د النھ���ائي الس���تالم العط���اءات ع���ن طری���ق تع���دیل ل���دیوان قاض���ي القض���اة  )ح

 للموعد الجدید.وفقا  والمناقص الجھة المشتریھھذه الحالة تمدد حقوق وواجبات 
 

 سحب وتبدیل وتعدیل العطاءات .14

لمطلوبة اتتضمن الحالة  الحق بسحب أو استبدال أو تعدیل العطاء بعد تسلیمھ عن طریق إرسال مذكرة مكتوبة للمناقص
التفویض وأن تصل إلى دیوان قاضي وأن تكون مصحوبة بنسخة من  مفوضعلى أن تكون المذكرة موقعة من شخص 

 وإال لن یتم النظر فیھا. وعد النھائي لتسلیم العطاءاتقبل المالقضاة 
 مظاریف العطاءات فتح .15

 جدولفي  دمحدبفتح العطاءات في جلسة علنیة في الوقت والمكان والتاریخ التقوم لجنة العطاءات المركزیة في وزارة المالیة  )أ
 . المناقصین أو من یمثلھموذلك بحضور مناقصة بیانات ال

 المغلف إلى صاحبھ دون فتحھ.ویعاد  " على المألاالنسحاب" عالمةمغلفات التي تحمل في البدایة التقرأ  )ب

 تحھ.فلى صاحبھ دون إلى المأل ویتم استبدالھا بالعطاء األول الذي یتم إرجاعھ ع"استبدال"  عالمةبعدھا المغلفات التي تحمل  تقرأ )ج

 ."تعدیل" وتقرأ على المأل عالمةتفتح المغلفات التي تحمل  )د

 .التقییم خالل جلسة فتح العطاءات وحدھا ھي التي تدخل في وتمت قراءتھا التي فتحت  ظاربفالم )ه

عن وجود  ویتم قراءة اسم المناقص ومبلغ العطاء والبدائل والخصومات (إن وجدت) ویعلن واحداً تلو اآلخر المظاریفتفتح  )و
 كفالة المناقصة.

 
 بعد فتح المظاریف توضیح العطاءات .16

 ء توضیح ما جا المناقص طلب من تبھدف المساعدة في فحص وتقییم ومقارنة العطاءات، أن اضي القضاة ولدیوان ق یحق  )أ
 .بشكل خطي، وال یعتمد أي توضیح بشأن العطاء إذا لم یطلب بعطائھ

 دلتأكی ذلك  ان، وال یسمح بطلب أو تقدیم أو السماح بتغییر األسعار إال إذا كخطیایجب أن یكون طلب التوضیح واإلجابة علیھ  )ب
 .خالل عملیة التقییمیتم اكتشافھ تصحیح خطأ حسابي 

 
 السریة و محاولة التأثیر .17

 للمناقصینالعطاء،  إحالة  وتوصیة  المناقصین  یتم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بفحص وتقییم ومقارنة العطاءات وتأھیل ال )أ
 .الى المناقصیننتائجھا العملیة حتى تعلن  بھذه أو أي شخص آخر لیس لھ دور رسمي 
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 وإحالة قارنة عملیة الفحص والتقییم والمأو محاولة الحصول على اي من المعلومات اثناء للتأثیر  المناقصأي محاولة من قبل  )ب 

 .استبعاد العطاء المقدم منھ العطاء تتسبب في 

رة الممتدة ما لشأن یتعلق بالعطاء، في الفت بھافقط في حالة أراد االتصال  لدیوان قاضي القضاة خطیاأن یخاطب  المناقصعلى  )ج
 .إحالتھا بین فتح العطاءات وحتى 

 
 تصحیح األخطاء الحسابیة .18

عن���ي ب���ذلك تق���وم لجن���ة تقی���یم العط���اء بتص���حیح أی���ة أخط���اء حس���ابیة ت���رد ف���ي ج���داول الكمی���ات وم���ن ث���م إب���الغ المن���اقص الم )أ
 فالة دخول المناقصة الخاصة بھ.التصحیح، وإذا رفض المناقص ذلك التصحیح، یرفض عطاؤه وتصادر ك

لوح���دة اإذا ك���ان ھن���اك ف���رق ب���ین حاص���ل ض���رب س���عر الوح���دة بالكمی���ة المقابل���ة ل���ھ وب���ین الس���عر اإلجم���الي، یؤخ���ذ بس���عر  )ب
یق���ة د ُوض���عت بطرویع���دل الس���عر اإلجم���الي طبق���اً ل���ذلك، واس���تثناًء عل���ى ھ���ذا إذا رأت لجن���ة التقی���یم أن الفاص���لة العش���ریة ق���

ان����ة فإن����ھ ی���تم تص����حیح س����عر الوح����دة وبالت����الي ی����تم تص���حیح الس����عر اإلجم����الي الموج����ود ف����ي خخاطئ���ة ف����ي س����عر الوح����دة 
 اإلجمالي ومن ثم تصحیح المجموع الكلي.

 ات.محدد بالكلمإذا ُوجد أن ھناك فرقاً بین سعر الوحدة المحدد باألرقام والسعر المحدد بالكلمات، یؤخذ بالسعر ال )ج
لنس����خة س����عار ب����ین النس����خة األص����لیة والنس����خ األخ����رى، یؤخ����ذ بم����ا ورد ف����ي اإذا ظھ����ر أي تن����اقض ف����ي المعلوم����ات أو األ )د

 األصلیة.
 اء العام.من نظام الشر 88اآللیة المذكورة في المادة رقم وتصحیح األخطاء الحسابیة حسب  العطاءاتیتم تدقیق  )ه

 
 للمنتجات المحلیة ھامش األفضلیة  .19

زراء الصادرة عن مجلس الوألنظمة والقرارات والتعلیمات سیتم اعطاء أفضلیة للسلع المنتجة محلیاً بناًء على ا
توضیح البنود التي تتطلب ذلك في عرض السعر وذلك بوضع عبارة (منتج محلي/وطني) بالخصوص، وعلى المناقص 

 حات ترد بعد فتح العطاء.بجانب خانة السعر في جدول تفریغ األسعار ولن یتم قبول أي تعدیالت أو توضی
 واإلحالة التقییممعاییر  .20

 ي تم تقییمھوالذالمستجیب عطاؤه جوھریاً لشروط المناقصة  تقوم لجنة العطاءات المركزیة بإحالة المناقصة على المناقص
 كأرخص عطاء وثبتت قدرة صاحبھ على تنفیذ العقد.

 
 العینات .21

وصف وكل واضح برقم موسومة وبشھذه العینات یجب أن تكون ، جدول بیانات المناقصةفي اذا تم طلب تقدیم عینات  )أ
، ویتحمل جدول بیانات المناقصةفي یجب أن تكون بنفس الكمیات المحددة ، و البند ورقم المناقصة واسم المناقص

 .المناقص تكالیف نقلھا
ا لمقارنة بھاھا لغایات العینات التي یتم اختیارھا أثناء التقییم ال تعاد للمناقص او المناقصین الفائزین، ویتم االحتفاظ ب )ب

 عند تنفیذ العقد.
 الة النھائیة حیز التنفیذ.یوماً من تاریخ دخول اإلح 15یفقد المناقص حقھ بالمطالبة بالعینات التي لم یتم اختیارھا اذا لم یطالب بھا خالل مدة  )ج

 
 حاالت استبعاد العطاء .22

 :اآلتیة الحاالت من أي في العطاء یستبعد
یث حمن  المناقصة دخول مصحوب بكفالة غیر أو والقانون األصول بحس موقع غیر أو مكتمالً  العطاء یكن لم إذا )د

 .علیھا المنصوصالقیمة والمدة والعملة 
 يف الواردة الھامة من المتطلبات ذلك غیر أو المناقصة وشروط الفنیة للمواصفات جوھري بشكل یستجب لم إذا )ه

 .المناقصة وثائق
 .ووثائق المناقصة شروط في علیھا وصالمنص المدة من ة العطاء أقلصالحی مدة كانت إذا )و
في  في حال طلبت لجنة التقییم منھ تقدیم ایضاحات خطیة حول ما ورد عطائھ مضمون أو عرهإذا عدل المناقص س )ز

 العطاء خالل عملیة الفحص والتقییم.
 .طلب منھ من قبل لجنة تقییم العطاءاتت اذا رفض تصحیح االخطاء الحسابیة التي )ح
ھ  یوضح فیلمقدم أقل بشكل غیر طبیعي عن السعر التقدیري ما لم یقدم تبریراً مقبوالً طاء ار العفي حال ثبت بأن سع )ط

 أسباب انخفاض السعر.
 :في حال ثبت ارتكاب المناقص ألي من التصرفات التالیة )ي

  الصادرة بمقتضاه واألنظمة القانون ھذا بموجب علیھ المفروضة بااللتزامات الوفاءعدم. 
 بواجباتھ قیامھ ندع المصالح تضارب. 
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  یمتقد ذلك في بما التحریض، والغش أو والخداع الفساد أشكال من شكل أي ممارسة أو التآمر أو التواطؤ 

 .العقد تنفیذ على أو الشراء عملیة على للتأثیر غیر مباشر أو مباشر بطریق سواء أوعرضھا اإلغراءات
 سعارأ تحدید أو المناقصین الشراء بین عقود وزیعت بھدف العطاء، تقدیم بعد أو قبل التآمر، أو التواطؤ 

 .وحةالمفت العامة المنافسة منافع من المشتریة لحرمان الجھة ذلك خالف أو تنافسیة غیر بصورة العطاءات
 

 رفض العطاءات كافة والغاء المناقصة .23

 .المظاریف فتح قبل وقت أي في المناقصة إلغاءیحق لدیوان قاضي القضاة  )أ

 جمیع بالغوإ كافة العطاءات رفض الفائز للمناقص النھائیة اإلحالة صدور وقبل المظاریف فتح بعدضي القضاة یحق لدیوان قا )ب
 :اآلتیة الحاالت من أي في بذلك المناقصین

 .إذا أصبح موضوع الشراء غیر الزم 
 .إذا لم تعد المخصصات المالیة لعملیة الشراء متوفرة 
 حة العامة تعدیل المواصفات أو الجوانب الفنیة لشروط العقدإذا أصبح من الضروري العتبارات المصل. 
 عادلة إذا تبین وجود نقص أو عیوب في المواصفات تحول دون األخذ باالعتبار بنود أو أصناف أقل تكلفة وم

ً بنفس القدر للبند أو الصنف المحدد في وثائق المناقصة، أو التي تحول دون النظر في جمیع عناصر  وظیفیا
 ة أثناء عملیة التقییم.التكلف

 .إذا كانت العطاءات كافة غیر مستوفیة للشروط 
 .إذا تبین أن سعر العطاء ذي التكلفة األقل أعلى كثیراً من السعر التقدیري 
 .إذا تبین وجود تواطؤ بین المناقصین 

 
 تغییر الكمیات  .24

) بالنسبة %25لزیادة أو النقصان في حدود (یحق للجنة العطاءات المركزیة أو الجھة المشتریة تجاوز كمیات عقودھا با
غییر في ودون أي ت لكل بند بذات الشروط واألسعار دون أن یكون للمتعاقد الحق في اإلعتراض أو المطالبة بأي تعویض

 وثائق المناقصة.أو أي شروط أخرى مذكورة في  سعر الوحدة
 

 وكفالة الصیانة حسن التنفیذ كفالة .25

 إلحالة).% من قیمة ا10(بقیمة  حسن التنفیذ كفالة الفترة المنصوص علیھا في بالغ اإلحالةل أن یقدم خال المناقص على  )أ

ً % من قیمة اإلحالة) 5(بقیمة  على المناقص تقدیم كفالة الصیانة )ب  في بالغ اإلحالة. إذا كان مطلوبا

ي بالغ بالقیمة والمدة المحددة فیجب أن تكون ھذه الكفاالت على شكل كفالة بنكیة مصدقة أو شیك بنكي مصدق وأن تكون  )ج
 اإلحالة.

ً  كفالةتبر اإلخفاق في تأمین یع )د ً كافیا ي ھذه . وفمناقصةال لكفالة دخوومصادرة  إللغاء االحالة حسن التنفیذ أو توقیع العقد سببا
ً لیكون مستجیب جبشرط أن  التالي األرخص  المناقص على  المناقصة تحیل أن  للجھة المشتریھ الحالة یحق   لشروطوھریا

 المطلوبة و تثبت قدرة صاحبھ على تنفیذ بنود العقد.

 
 حسن التنفیذمصادرة كفالة  .26

ن غرامات مما معلى حساب المتعاقد والحصول على جمیع ما تستحقھ  العقد أو تنفیذمصادرة كفالة حسن التنفیذ شتریة للجھة المیحق 
  .في حالة فسخ العقد أخرى دیھا أو لدى أیة جھة مشتریةیكون مستحقاً للمتعاقد ل

 
 توقیع العقد .27

یوماً  )28وعشرون ( ع العقد بین الجھة المشتریة كجھة متعاقدة وبین من تمت اإلحالة علیھ كمتعاقد في مدة أقصاھا ثمانیةیوقیتم ت )أ
 من تاریخ دخول اإلحالة النھائیة حیز التنفیذ.

 بالغ اإلحالة من قبل الجھة المشتریة.رسال إللمناقص فور  التفاقیة الرسمیة وشروط العقدیتم ارسال ا )ب

الفقرة (أ) ي المنصوص علیھا ف الفترةخالل  الجھة المشتریھأن یوقع العقد ویرسلھ إلى  العطاءعلیھ  أحیلالذي  المناقصعلى  )ج
 أعاله.

 لعقد.افي تاریخ آخر ما لم یتم تحدید یبدأ تنفیذ العقد من تاریخ توقیعھ ، ویصبح العقد نافذاً فور توقیعھ )د
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 الدفعات المالیة .28

ام متطلبات النظوتقوم الجھة المشتریة بصرف الدفعات والمستحقات المالیة للمتعاقد طبقاً للشروط والمعززات الواردة في العقد  )أ
 المالي الذي تصدره الحكومة.

 
 
 
 

 عدیل العقد:ت .29

 الیة:إذا اقتضت الضرورة الجراء تعدیل في مضمون العقد یتم التعدیل ضمن الشروط الت
 .خالل فترة سریان العقدأن یتم التعدیل  )أ

 .ن یكون تعدیل العقد خطیاً وبرضا الطرفینأ )ب

 ال یؤدي ھذا التعدیل إلى تغییر الھدف من العقد أو طبیعتھ أو مجالھ.أن  )ج

 یكون تنفیذ التعدیالت على العقد خاضعا لتوفر الموازنات الضروریة لذلك. )د

 
 إخالل المتعاقد بشروط العقد .30

 اآلتیة:جراءات یة الحق في إتخاذ أي من اإلالمتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للجھة المشتر إذا أخل
 رفض التنفیذ المعیب أو الناقص. )أ

 االزالة واالستبدال الفوري للوازم المعیبة. )ب

 فرض غرامات التاخیر. )ج

 فسخ العقد واستكمال تنفیذه على حساب المتعاقد. )د

 
 التأخر في تنفیذ العقد .31

امة ذلك المصلحة الع ر المتعاقد في تنفیذ العقد عن الموعد أو المواعید المحددة في العقد جاز للجھة المتعاقدة إذا اقتضتإذا تأخ )أ
ً لألسس و في الحدود إعطاء المتعاقد مھلة إضافیة التمام التنفیذ على أن توقع علیھ غرامة عن مدة التأخیر بالنسب وطبقا

ءات قضائیة لغرامة بمجرد حصول التأخیر دون حاجة إلى تنبیھ أو إنذار أو إتخاذ أي إجرا، وتوقع االعقدالمنصوص علیھا في 
 أخرى.

، بحیث ال (واحد باأللف من قیمة المواد غیر الموردة عن كل یوم تأخیر)تكون قیمة غرامة التأخیر عن كل یوم وذلك بواقع  )ب
 % من القیمة الكلیة للعقد.10النسبة العظمى للغرامة تتجاوز 

ن تأخره في ع یخل توقیع الغرامة بحق الجھة المتعاقدة في مطالبة المتعاقد بالتعویض الكامل عما أصابھا من أضرار نتجت ال )ج
 الوفاء بالتزاماتھ.

 
 الموردة رفض اللوازم .32

ازم لوبرفض التقوم الجھة المشتریة بابالغ المناقص بشكل خطي اذا تقرر رفض ایة لوازم تم توریدھا بموجب عقد الشراء  )أ
 سحب ھذه المواد وتورید بدیل لھا خالل المدة المحددة.، وعلى المناقص الداعیة لذلكوباالسباب 

ة، قات ذات الصلاذا رفض المورد ازالة المواد أو اللوازم المرفوضة فسیصبح مسؤوال مالیا عن تكلفة تخزینھا وغیر ذلك من النف )ب
 فعات المقدمةلوازم بالمزاد العلني وان تسترد نفقاتھا بما في ذلك الدوعدا ذلك فان من حق الجھة المشتریة أن تبیع ھذه ال

 وغرامات التأخیر وأي غرامات اخرى معمول بھا من قیمة البیع، ویعاد الرصید المتبقي إلى المورد.

 
 وفاة المتعاقد .33

 للجھة المشتریة:فإنھ یحق إذا توفي المتعاقد 
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 اةـــي القضــوان قاضـــدی
د، حیث على المتعاق الورثة طبقاً لشروط العقد ما لم یكن للجھة المشتریة استحقاقاتالعقد مع رد كفالة حسن التنفیذ ومحاسبة  فسخ )أ 

د المبالغ تقوم الجھة المشتریة بتكلیف لجنة مختصة وبحضور ممثل عن ورثة المتوفى لحصر األعمال المنجزة وتكلفتھا وتحدی
قوم الجھة وط العقد، وتواعداد الحسابات الالزمة وفقاً لشر المصروفة حتى تاریخھ والمبالغ المتبقیة لھ واألعمال المتبقیة من العقد

 المشتریة بتنفیذ الجزء المتبقي من األعمال حسب اإلجراءات المحددة في القانون والنظام وشروط العقد.

ت المواصفاوط وللورثة في حالة طلبھم وتوفر االمكانیات الفنیة والمالیة لدیھم على االستمرار في إتمام العمل بالشر السماح )ب
جاوز ل فترة ال تتالمحددة في العقد والوثائق المرفقة بھ شریطة أن یعینوا عنھم وكیال شرعیًا معتمدًا من المحكمة المختصة خال

  .الشھر من تاریخ الوفاة إلتمام األعمال غیر المنفذة

ة لحق في مطالباھم فیكون للجھة المشتریة كان العقد مبرما مع أكثر من متعاقد أو متعھد متآلفین أو متشاركین وتوفي أحد وإذا )ج
 باقي المتعاقدین باالستمرار في تنفیذ العقد.

 
 تسویة الخالفات .34

 :ةراءات التالیوبما ینسجم مع شروط ووثائق العقد إتخاذ اإلجمع المورد للجھة المشتریة قبل مباشرة إجراءات فسخ العقد 
اوض دیة وبما یحفظ حقوق والتزامات الطرفین وذلك عن طریق التفتسویة الخالفات التي نشأت بین الطرفین بالطرق الو )أ

 .المباشر
 مع ضرورة أن ،فعلیھما اللجوء إلى التحكیم وفقاً لقانون التحكیم السارياذا لم یتم التوصل الى حل ودي (وحسب شروط العقد)  )ب

 .الطرفین باستمرار العمل دون توقف أثناء فترة التحكیمیلتزم 
ثناء تي تكبدتھا أخالف عن طریق التحكیم، یحق للجھة المشتریة في ھذه الحالة فسخ العقد وخصم كافة الخسائر الإذا لم یتم حل ال )ج

أخرى  ة أو أیة جھةلمورد لدى الجھة المشتریلفترة الخالف وذلك من كفالة حسن التنفیذ أو من المبالغ المستحقة أو التي ستُستحق 
 تضرر اللجوء إلى القضاء. من الجھات الخاضعة للقانون، ویحق للم

 
 القوة القاھرة .35

تحرز منھ انھ لم یكن بوسع الفریق أن ی، وارج عن سیطرة أي فریقخأنھ أي حدث أو ظرف استثنائي یتصف بھي  القوة القاھرة )أ
 لم یكن بوسع ذلك الفریق أن یتجنبھ أو یتالفاه بصورة معقولة عند حدوثھ.، وبصورة معقولة قبل إبرام العقد

اخیر أو كان ھذا الت ل المتعاقد ایة مسؤولیة عن ایة اضرار ناجمة عن التاخیر في تنفیذ العقد أو عدم االلتزام بشروطھ إذاال یتحم )ب
 عدم االلتزام  ناجما عن القوة القاھرة. 

ي فة المحددة نیعند وجود قوة قاھرة فانھ یجب على المتعاقد أن یتقدم فوراً باشعار خطي إلى الجھة المشتریة خالل المدة الزم )ج
عوما ا التبریر مدالعقد یوضح فیھ تلك الظروف واالسباب التي حالت دون تنفیذ العقد أو ادت إلى تأخیر تنفیذه، ویجب أن یكون ھذ

ا حال توقف ھذ بالقرائن المناسبة، ویجب على الطرف الذي یطالب باستثناء قائم على اساس القوة القاھرة أن یبلغ الطرف االخر
 عاقة تنفیذ العقد.الظرف عن ا

من جانب أي  إذا استمرت ظروف القوة القاھرة إلى مدة تزید عن اجمالي المدة المنصوص علیھا في العقد فانھ یمكن فسخ العقد )د
 من الطرفین تحت طائلة الشروط المنصوص علیھا بما في ذلك أیة تسویة مالیة مناسبة مستحقة لصالح المتعاقد.

 
 فسخ العقد .36

 :في أي من الحاالت او األسباب التالیة فسخ العقدریة یحق للجھة المشت
 بسبب فشل المورد في الوفاء بالتزاماتھ في تنفیذ العقذ. )أ

 بسبب افالس المورد. )ب

 .لدواعي المصلحة العامة )ج

 القاھرة". القوةفسخ العقد بسبب " )د

 
 

 فسخ العقد لدواعي المصلحة العامة .37

و أیمة اللوازم العامة، وفي ھذه الحالة فان على الجھة المتعاقدة أن تدفع ق للجھة المتعاقدة فسخ العقد لدواعي المصلحةیحق  )أ
لمقدمة انھا الدفعات ملتي تحملھا المتعاقد في سبیل تأمین اللوازم اینما ینطبق ذلك، مطروحا االخدمات التي تم توریدھا والتكالیف 

 قھا.لم یتم تحقی ال یتم دفع أیة اموال مقابل األرباح التيفسخ العقد، ومھا المتعاقد حتى تاریخ ابالغھ بوالمرحلیة التي استل
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 اةـــي القضــوان قاضـــدی
ل ھزة للشحن خال) من ھذه المادة یجب على الجھة المشتریة قبول واستالم اللوازم المكتملة والجاأبالرغم مما ورد في الفقرة ( )ب 

 وشروطھ.  سبعة أیام من تسلم المتعاقد الشعار بفسخ العقد لداعي المصلحة العامة وفقاً ألسعار العقد
 

 العقوبات .38

 یعاقب كل من یخالف أحكام قانون الشراء العام باآلتي: )أ
i. .فرض الغرامات حسب األسس المنصوص علیھا في العقد ونظام الشراء 
ii. یحرم من االشتراك في عملیات الشراء. 
iii.  على كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة.العقوبة المفروضة إذا كان المناقص شركة، تسري 
iv. في  لموقع مع المورد بقرار من الجھة المشتریة وتصادر قیمة التأمین، مع الحفاظ بحقھایفسخ العقد ا

 المطالبة بالتعویض في أي من الحاالت اآلتیة:
 إذا استعمل الغش أو التالعب في معاملتھ مع الجھة المشتریة. .1
حد موظفي إذا ثبت أنھ قد شرع بنفسھ أو بواسطة غیره بطریق مباشر أو غیر مباشرة في رشوة أ .2

 الجھات الخاضعة ألحكام القانون.
 إذا أفلس أو أعسر إعساراً ال یمكنھ من تنفیذ العطاء. .3
 إذا اخفق في الوفاء بالتزاماتھ أو أخل بالشروط واألحكام المحددة في النظام أو العقد. .4

 
 باالضافة الى أي عقوبة أخرى یتم وضع المناقص على القائمة السوداء. )ب

 
 

 مالجرائ تقادم عدم .39

 من قانون الشراء العام.) 73( المادة في علیھا المنصوص العقوبات بالتقادم تسقط ال
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 اةـــي القضــوان قاضـــدی
 جدول بیانات المناقصة 
 دیوان قاضي القضاة  اسم  الجھة المشتریھ: 

 3/2016دیوان قاضي القضاة  اسم ورقم المناقصة: 
 وفقھیةشراء كتب قانونیة  اسم المشروع (إن وجد): 

 عنوان  الجھة المشتریھ:

 دیوان قاضي القضاةاسم الجھة المشتریة: 
 رام هللا/ البالوعالعنوان:

 2414570رقم الھاتف:
 2414584رقم الفاكس:

 العربیة  لغة العطاء: 
   بالشیقل عملة العطاء: 

 طاءاتطینیة  بالتاریخ النھائي لتسلیم العما تنشره سلطة النقد الفلس سعر صرف العمالت المعتمد ألغراض التقییم واإلحالة 

 ألغراض تسلیم العطاء یتم اعتماد العنوان التالي:

 دیوان قاضي القضاة
 .االول، الطابق عمارة لكي سنتررام هللا، البالوع، 

 2414584-02، فاكس:  2414584-02ھاتف: 

 الموعد النھائي لتسلیم العطاءات ھو:
 9/11/2016،  االربعاء      

 صباحا 10ساعة:ال
 آخر موعد لقبول اي استفسارات أو توضیحات خاصة بالمناقصة

 (وال یقبل أي استفسار یرد بعد ھذا التاریخ): 
 )     31/10/2016ادخل التاریخ: (  

 یوماً من آخر موعد لتسلیم العطاء. 90 مدة صالحیة العطاء 

 كفالة دخول المناقصة:

بنكي مصدق او كفالة بنكیة  یجب ان تكون الكفالة على شكل شیك
 مع مراعاة ما یلي:

 شقل 2000قیمة الكفالة:
 الشیقلالعملة:

 یوم 90مدة صالحیة الكفالة 
 "لن تؤخذ"] بعین االعتبار. العطاءات البدیلة 

 عدد النسخ المطلوبة من العطاء (أصلیة/ غیر أصلیة)
 ) 1عدد النسخ األصلیة:  ( 

 ) 1عدد النسخ غیر األصلیة: ( 
 ["غیر مطلوبة"] العینات

 آلیة التقییم مرفقة مع المواصفات الفنیة المطلوبة. سیتم التقییم حسب: 
 % من كل بند)25( نسبة الزیادة أو النقصان في الكمیات المطلوبة

 الفترة الزمنیة التي یجب توقیع العقد خاللھا (باألیام)
 یوم) 28ن یوم وال تزید ع 14(یجب تحدید المدة بحیث ال تقل عن 

 یوم 28

 غیر مطلوبة المدة الزمنیة المطلوبة لتوفیر قطع الغیار
 ["غیر مطلوبة"] خدمات ما بعد البیع  

 ایام 10 مدة التورید (باألیام)
 "]دیوان قاضي القضاة / البالوع مقابل جمزو لالجنحة الفندقیة[ مكان التورید

 
 :_________________رقم الھویة  :__________________االسم القانوني  للمناقص

 
 توقیع و/أو الختم:ال
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 اةـــي القضــوان قاضـــدی
 نموذج معلومات المناقص 

 
 _________________________________________اسم  الجھة المشتریھ:

 
 

 : _________________________________________اسم ورقم المناقصة
 
 

 :االسم القانوني  للمناقص
 و حسب شھادة التاجر)حسب شھادة تسجیل الشركة، ا(

 

اسم في حالة كان  المناقص  ائتالف شراكة، یجب إدراج 
 عضو في االئتالف:االسم القانوني لكل االئتالف و

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   

10.  

 رقم المشتغل المرخص للمناقص:
 

 :العنوان الرسمي  للمناقص

 االسم:
 

 العنوان:
 

 الھاتف/الفاكس:
 

 :البرید اإللكتروني

 :لمناقصبالتوقیع عن ان المفوض معلومات ع

 االسم:
 

 العنوان:
 

 الھاتف/الفاكس:
 

 البرید اإللكتروني:
 

 توقیع و/أو الختم:ال
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 اةـــي القضــوان قاضـــدی
 ھذا النموذج الزامي وعلى جمیع المناقصین تعبئتھ 

 
 

 العطاء تقدیم نموذج 
 

 _________________________________________اسم  الجھة المشتریھ:
 
 

 : _________________________________________رقم المناقصةاسم و
 

 نحن الموقعون أدناه نقر بأننا:
ة، فنیة المطلوب، والمواصفات الوجدول بیانات المناقصةاطلعنا على كافة وثائق المناقصة وتعلیمات المناقصة بما فیھا الشروط الخاصة  .1

 ولیس لدینا أي تحفظات علیھا.
 وازم والسلع المطلوبة ضمن المدة والمواصفات الفنیة المطلوبة.ملتزمون بتورید الل .2
 القیمة اإلجمالیة للعطاء المقدم من قبلنا تبلغ (                    ) غیر شاملة ألي خصومات، وقیمة الخصم .3

 الخصم سیكون: )، وھذا(               – إن وجد –
 لكافة البنود، و/أو  )أ

 . )                                                                                    للبنود التالیة: (      )ب
 

 .جدول بیانات المناقصةنصوص في صالحیة عطائنا طوال الفترة المنلتزم باستمرار  .4
 علینا. تم إحالة المناقصةنلتزم باحضار كفالة حسن التنفیذ في حال  .5
 تمام توقیع العقد.لحین ا لناتشكل عقداً ملزماً الموجھ من قبل الجھة المشتریھ  الخطي الغ االحالةوب المناقصةإحالة على علم ودرایة بأن  .6
 العطاء األقل قیمة أو أي عطاء آخر تستلمونھ.ة باإلحالة على ملزمیست لعلى علم ودرایة أن لجنة العطاءات المركزیة  .7

 
 :__________________.، رقم الھویة :_________________االسم القانوني  للمناقص

 
 توقیع و/أو الختم:ال

 
 التاریخ:      /         /

 
 مالحظة:

 یثبت ذلك. یتم تعبئة ھذا النموذج من قبل المناقص نفسھ أو من قبل المخول قانوناً بالتوقیع عن المناقص، مع ارفاق ما
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 اةـــي القضــوان قاضـــدی
 ھذا النموذج الزامي وعلى جمیع المناقصین تعبئتھ 

 
 

 توكیل (تفویض) توقیع العطاء موذج ن
 التاریخ:     /       /

 

 المحترمین    السادة/ لجنة العطاءات المركزیة/ وزارة المالیة والتخطیط

 

 تحیة طیبة وبعد،

 

ـــ وبصفتنا مفوضین بالتوقیع عن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنا / نحن الموقعون ادناه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتعلیمات المناقصة بما ق لى كامل وثائعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، نقر ونعترف ونحن بكامل الصفات المعتبرة شرعا وقانونا  بأننا قد اطلعنا 

فوض السید ن، وعلیھ فإننا نوكل / ، والمواصفات الفنیة المطلوبة، ولیس لدینا أي تحفظات علیھاالمناقصة وجدول بیاناتفیھا الشروط الخاصة 

______________________، حامل ھویة رقم _____________________ بالتوقیع نیابة عنا على جمیع وثائق المناقصة، ویعتبر 

 توقیعھ ملزماً لنا ولجمیع الشركاء .

 

 ل فائق اإلحتراموتفضلوا بقبو

 

     توقیع المفِوض                                                                                                 
 

  

 

 

 
 ختم المناقص 
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 سطینـة فلـــدول
 

 اةـــي القضــوان قاضـــدی
  

 یتم تعبئة ھذا النموذج من قبل المفوض أو المفوضین بالتوقیع
 
 
 

 كفالة دخول المناقصة نموذج 
 الكفالة: كفالة دخول المناقصةنوع 

 رقم الكفالة:
 التاریخ:

 
 

 المحترمین  السادة/  وزارة المالیة والتخطیط
 تحیة طیبة وبعد،

 
 یكفل بنك _______________، فرع __________________، السادة شركة ________________، 

 

 )، لمدة (               یوم)                بمبلغ وقدره _________________ (القیمة بالكلمات               

 

 .)      تبدأ من تاریخ          /       /        ولغایة      /          /       (تاریخ االستحقاق بالكلمات                     

 

 ).                       (               "اسم ورقم المناقصة"وذلك لغرض المشاركة في المناقصة 

 

 

أخفق بتنفیذ  ن المكفول قدویتعھد البنك بدفع قیمة الكفالة أو أي جزء منھا الیكم أو لممثلیكم القانونیین عند أول مطالبة خطیة تردنا من طرفكم تفید بأ

م لك سوف لن یتذكفالة، وبخالف التزاماتھ تجاھكم وذلك على الرغم من أي معارضة من قبل المكفول على أن تكون ھذه المطالبة خالل فترة سریان ال

نھا. وتكون منتھاء الغرض النظر في مطالبتكم وتصبح الكفالة الغیة سواء أعید أصل الكفالة إلینا أو لم یعد، علماً بأنھ یتوجب إعادة أصل الكفالة حال ا

 ھذه الكفالة خاضعة للقوانین والمحاكم الفلسطینیة.

 

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام

 

 _______بنك_____

 فرع____________

 الختم والتوقیع_____________

 
 
 

 یلتزم المناقصین بمضمون نموذج الكفالة اعاله ولیس بالشكل الخارجي لھا
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 سطینـة فلـــدول
 

 اةـــي القضــوان قاضـــدی
  

 كفالة حسن التنفیذ نموذج 
 نوع الكفالة: كفالة حسن التنفیذ

 رقم الكفالة:
 التاریخ:

 
 

 المحترمین  السادة/  وزارة المالیة والتخطیط
 حیة طیبة وبعد،ت
 

 یكفل بنك _______________، فرع __________________، السادة شركة ________________، 

 

 بمبلغ وقدره _________________ (القیمة بالكلمات                               )، لمدة (               یوم)

 

 .)      /          /       (تاریخ االستحقاق بالكلمات                      تبدأ من تاریخ          /       /        ولغایة     

 

 وذلك لغرض ضمان تنفیذ المناقصة (               "اسم ورقم المناقصة"                       ).

 

 

أخفق بتنفیذ  ن المكفول قدبة خطیة تردنا من طرفكم تفید بأویتعھد البنك بدفع قیمة الكفالة أو أي جزء منھا الیكم أو لممثلیكم القانونیین عند أول مطال

م لك سوف لن یتذالتزاماتھ تجاھكم وذلك على الرغم من أي معارضة من قبل المكفول على أن تكون ھذه المطالبة خالل فترة سریان الكفالة، وبخالف 

نھا. وتكون نتھاء الغرض ملم یعد، علماً بأنھ یتوجب إعادة أصل الكفالة حال االنظر في مطالبتكم وتصبح الكفالة الغیة سواء أعید أصل الكفالة إلینا أو 

 ھذه الكفالة خاضعة للقوانین والمحاكم الفلسطینیة.

 

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام

 

 بنك____________

 فرع____________

 الختم والتوقیع_____________

 
 
 
 

 ولیس بالشكل الخارجي لھا یلتزم المناقصین بمضمون نموذج الكفالة اعاله
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 سطینـة فلـــدول
 

 اةـــي القضــوان قاضـــدی
  

 كفالة الصیانة نموذج 
 نوع الكفالة: كفالة صیانة

 رقم الكفالة:
 التاریخ:

 
 

 المحترمین  السادة/  وزارة المالیة والتخطیط
 تحیة طیبة وبعد،

 
 یكفل بنك _______________، فرع __________________، السادة شركة ________________، 

 

 لغ وقدره _________________ (القیمة بالكلمات                               )، لمدة (               یوم)بمب

 

 .)      تبدأ من تاریخ          /       /        ولغایة      /          /       (تاریخ االستحقاق بالكلمات                     

 

 مناقصة (               "اسم ورقم المناقصة"                       ).وذلك لغرض ضمان الصیانة لل

 

 

أخفق بتنفیذ  ن المكفول قدویتعھد البنك بدفع قیمة الكفالة أو أي جزء منھا الیكم أو لممثلیكم القانونیین عند أول مطالبة خطیة تردنا من طرفكم تفید بأ

م لك سوف لن یتذمن قبل المكفول على أن تكون ھذه المطالبة خالل فترة سریان الكفالة، وبخالف  التزاماتھ تجاھكم وذلك على الرغم من أي معارضة

نھا. وتكون منتھاء الغرض النظر في مطالبتكم وتصبح الكفالة الغیة سواء أعید أصل الكفالة إلینا أو لم یعد، علماً بأنھ یتوجب إعادة أصل الكفالة حال ا

 والمحاكم الفلسطینیة.ھذه الكفالة خاضعة للقوانین 

 

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام

 

 بنك____________

 فرع____________

 الختم والتوقیع_____________

 
 
 

 یلتزم المناقصین بمضمون نموذج الكفالة اعاله ولیس بالشكل الخارجي لھا
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 سطینـة فلـــدول
 

 اةـــي القضــوان قاضـــدی
  

 قمعقد تورید (                      ) بموجب المناقصة العامة ر
(                                                     ) 

 
 

 وزارة______________، العنوان _________________، ویمثلھا:___________________. الفریق األول:
 

المناقص ______________، رقم المشتغل المرخص:________________ العنوان ________________،  الفریق الثاني:
 مثلھا:__________________، حامل ھویة رقم: _______________________وی
   
 

 مقدمة العقد:
ق الثاني قد یث أن الفریحیث أن الفریق األول قام بطرح مناقصة لتورید (          ) من خالل المناقصة التي تحمل الرقم (                    )، وح

 اء المقدم من قبلھ، وعلیھ فقد اتفق الفریقان على ما یلي:تقدم للمناقصة المذكورة وتم قبول العط
 تعتبر مقدمة ھذه االتفاقیة وجمیع وثائق ومستندات المناقصة جزءاً ال یتجزأ من ھذا العقد وتقراً معھ. .1
 یلتزم الفریق األول بما یلي: .2

 من إحالة العقد حتى یتم إنجازه أو فسخھ.إدارة العقد بدءا  .أ
 للشروط المتفق علیھا.للعقد وفقاً لیم التأكد من التنفیذ الس .ب
قص���ة ث���ائق المناوالل���وازم الت���ي ی���تم تس���لیمھا تتواف���ق م���ع المواص���فات والمتطلب���ات الفنی���ة المنص���وص علیھ���ا ف���ي التأك���د م���ن أن  .ج

 وذلك من خالل مراقبة الجودة وعمل الفحوصات الالزمة وذلك على نفقة الفریق الثاني.
ادر الك���ووفیر قص، تش���كیل فری���ق إلدارة العق���د ق���ادر عل���ى اإلش���راف عل���ى التنفی���ذ  وت���عق���د جلس���ات م���ا قب���ل التنفی���ذ م���ع المن���ا .د

 والدعم اللوجستي الالزمین لإلدارة الفعالة للعقد (في حال تطلب األمر).المؤھلة 
 ألمر).اجراء التنسیق مع الجھات الحكومیة ذات الصلة لتسھیل األنشطة الالزمة لتنفیذ العقد (في حال تطلب ا .ه

 
 الفریق الثاني بما یلي:یلتزم  .3

لمق���دم م���ن توری���د الل���وازم المحال���ة ض���من المواص���فات والش���روط المتف���ق علیھ���ا وال���واردة ف���ي وث���ائق المناقص���ة والعط���اء ا .أ
 قبلھ.

 االلتزام بالتورید خالل المدة المحددة في وثائق المناقصة. .ب
 ).     تقدیم كفالة حسن التنفیذ  بقیمة (         ) ساریة المفعول حتى تاریخ (  .ج
 .ن تطلب األمرإ –تقدیم كفالة صیانة بقیمة (        ) ساریة المفعول حتى تاریخ (        )  .د
اقی����ة مدی����د العم����ل باالتفلف����ریقین تلیب����داً تنفی����ذ العق����د م����ن ت����اریخ (                        ) وینتھ����ي بت����اریخ (                )، ویح����ق  .ه

 دة المتفق علیھا خطیاً بین الطرفین.اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ضمن الم
 تبلغ قیمة العقد (                       ). .4
معززات  استكمال كافةوبصرف الدفعات والمستحقات المالیة المترتبة عن تنفیذ العقد للفریق الثاني بعد االنتھاء من التورید یلتزم الفریق األول  .5

 الحكومة.الصرف وحسب متطلبات النظام المالي الذي تصدره 
 ).جدول بیانات المناقصةیلتزم المناقص بالتورید والتسلیم في المكان وخالل المدة المحددة في ( .6
صول حتأخیر بمجرد إذا تأخر الفریق الثاني في تنفیذ العقد عن الموعد أو المواعید المحددة في العقد یحق للفریق األول فرض غرامة عن مدة ال .7

لف قع (واحد باألوذلك بواأو إنذار أو إتخاذ أي إجراءات قضائیة أخرى، وتكون قیمة غرامة التأخیر عن كل یوم التأخیر ودون حاجة إلى تنبیھ 
ض الغرامة بحق % من القیمة الكلیة للعقد، وال یخل فر10من قیمة المواد غیر الموردة عن كل یوم تأخیر)، بحیث ال تتجاوز النسبة العظمى 

 تعویض الكامل عن الضرر الناتج عن التأخیر من قبل الفریق األول.الفریق الثاني في المطالبة بال
عدم االلتزام   ا التاخیر أوال یتحمل الفریق الثاني ایة مسؤولیة عن ایة اضرار ناجمة عن التاخیر في تنفیذ العقد أو عدم االلتزام بشروطھ إذا كان ھذ .8

القوة  ن تاریخ حدوثالثاني ان یتقدم بإشعار خطي الى الفریق األول خالل اسبوع م ناجما عن القوة القاھرة، وفي ھذه الحالة یتوجب على الفریق
 القاھرة موضحاً فیھ الظروف واألسباب التي حالت دون تنفیذ العقد أو تأخیر تنفیذه، ومدعوماً بالقرائن التي تثبت ذلك.
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 اةـــي القضــوان قاضـــدی
 ل فترة تنفیذ العقد أو متى تطلب األمر ذلك.یلتزم الفریق الثاني بصیانة اللوازم موضوع العقد (إن لزم األمر ذلك) خال .9 

جالھ، كما طبیعتھ او م یحق لكال الطرفین االتفاق خطیاً الجراء اي تعدیل في العقد بشرط أن ال یؤدي ھذا التعدیل الى تغییر الھدف من العقد أو  .10
 لالزمة.اخاضعاً لتوفر اإلمكانات المالیة  یجب أن یصدرالتعدیل خالل فترة سریان العقد، ویجب أن یكون تنفیذ التعدیالت على العقد

ر المتفق علیھا في ) بالنسبة لكل بند بذات الشروط واالسعا%25یحق للفریق األول تجاوز كمیات أو قیمة العقد بالزیادة أو النقصان في حدود ( .11
 العقد بین كال الفریقین دون أن یكون للفریق الثاني الحق في المطالبة باي تعویض عن ذلك.

ستبدال مطابقة واال رفض اللوازم الغیر ي حال قیام الفریق الثاني بتورید لوازم غیر مطابقة للمواصفات المتفق علیھا فإنھ یحق للفریق األولف .12
 الفوري.

ق الفری ل قیامیحق للفریق األول فسخ العقد ومصادرة كفالة حسن التنفیذ مع االحتفاظ بحقھ في المطالبة بالتعویض عن الضرر الحاصل في حا .13
 الثاني بأي من المخالفات التالیة:

 اذا استعمل الغش او التالعب في معاملتھ مع الفریق االول. .أ
 انون.اذا ثبت بأنھ قد شرع بنفسھ او بواسطة غیره بطریق مباشر أو غیر مباشر في رشوة احد موظفي الجھات الخاضعة ألحكام الق .ب
 عقد.إذا أفلس أو أعسر اعساراً ال یمكنھ من تنفیذ ال .ج
 إذا أخفق في الوفاء بالتزاماتھ أو اخل بالشروط واالحكام المحددة في النظام أو العقد. .د

 
 في حال أخل الفریق الثاني بأي بند من بنود العقد یحق للفریق األول اتخاذ أي من اإلجراءات التالیة: .14

 اإلزالة واالستبدال الفوري للوازم المعیبة. .أ
 ساب المتعاقد.فسخ العقد واستكمال تنفیذه على ح .ب

 
التزامات  یق األول أیةیتحمل الفریق الثاني كافة اإللتزامات المترتبة على تنفیذ العقد تجاه األشخاص والمتسخدمین التابعین لھ، والیتحمل الفر .15

 تجاھھم.
 :یحق للفریق األول وقبل مباشرة إجراءات فسخ العقد مع الفریق الثاني إتخاذ أي من اإلجراءات التالیة .16

 .ة الخالفات بالطرق الودیة وبما یحفظ حقوق والتزامات الفریقین وذلك عن طریق التفاوض المباشرتسوی .أ
العقد دون  رار في تنفیذفي حال عدم التوصل الى حل، یتم اللجوء إلى التحكیم وفقاً لقانون التحكیم الفلسطیني على ان یلتزم الفریقین باالستم .ب

 .توقف أثناء فترة التحكیم
فالة كالف وذلك من حل الخالف عن طریق التحكیم، یحق للفریق األول فسخ العقد وخصم كافة الخسائر التي تكبدھا أثناء فترة الخ إذا لم یتم .ج

ون، لخاضعة للقانحسن التنفیذ أو من المبالغ المستحقة أو التي ستُستحق للفریق الثاني لدى الفریق األول أو أیة جھة أخرى من الجھات ا
 للجوء إلى القضاء. ویحق للمتضرر ا

 
حكیم ، وقانون التفي حال نشوب أي نزاع بین الفریقین، فإن المحاكم المختصة ھي المحاكم الفلسطینیة والقانون المطبق ھو القانون الفلسطیني .17

 الفلسطیني ھو القانون المحّكم.
 

 خة عنھا.بنداً، وقد حررت منھا نسختان بید كل فریق نس 17و تتكون ھذه االتفاقیة من تمھید 
 فریق أول                                                         فریق ثاني                 
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 المواصفات الفنیة وآلیة تقییم المناقصة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جدول الكمیات واألسعار
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 المالحق وجداول التوزیع
 

 قائمة الكتب المطلوبة
 الموسوعات/ المجالت

 موصفات دار النشر عدد األجزاء المؤلف اسم الكتاب الرقم
مجلة مجمع الفقھ  1

اإلسالمي/ مكة 
 المكرمة

ان تكون الكتب مجلدة    
 تجلد فني

الموسوعة الفقھیة  2
 الكویتیة

وزارة 
األوقاف 
 الكویتیة

، دار السالسل/ 2ط 45
 الكویت

مطابع دار  1ط
 الصفوة، مصر

 

لمة زاید للقواعد مع 3
 الفقھیة واألصولیة

مجموعة من 
 العلماء

مجلد، مع  41
مجلد آخر 

یحتوي على 
األسطوانة 
اإللكتروینة 
 للموسوعة

  

موسوعة القواعد  4
 الفقھیة للبورنو

أبو الحارث 
محمد صدقي 

بن أحمد 
البورنو 
 الغزي

   جزءا 12

الموسوعة  5
 الفلسطینیة

    
 

 كتب قانونیة قدیمة ومھمة
 دار النشر عدد األجزاء المؤلف اسم الكتاب الرقم

شرح مجلة األحكام  1
 العدلیة

  مجلدات 4 علي حیدر

شرح مجلة األحكام  2
 العدلیة

  مجلدان رستم باز

شرح األحكام الشرعیة  3
 في األحوال الشخصیة

محمد زید 
 األبیاني

  مجلدان

األحكام الشرعیة في  4
األحوال الشخصیة 

 یانيوشرحھا لألب

  مجلدات 4 محمد قدر باشا 

أصول المرافعات  5
 الشرعیة

   أنور العمروسي

شرح قانون أصول  6
 المحاكمات الحقوقیة

   رستم باز

  اتدمجل 3محمد قدري مرشد الحیران إلى  7
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معرفة أحوال اإلنسان  

 في المعامالت الشرعیة
 باشا

مبادئ القضاء الشرعي  8
 في خمسین عاما

  جلد كبیرم أنور الجندي

موسوعة األحوال  9
 الشخصیة 

معوض عبد 
 التواب

  مجلدات 3

المرشد في قانون األحوال  10
الشخصیة الصادر 

بالمرسوم التشریعي رقم 
 م 7/9/1953، تاریخ: 59

  مجلدات 3 أدیب استانبولي

محمد قدري  قانون العدل واإلنصاف 11
 باشا

  

 
 

 كتب االجتھاد القضائي األردني
 دار النشر عدد األجزاء المؤلف سم الكتابا الرقم

محمد حمزة  القرارات القضائیة 1
 العربي

  جزءان

القرارات االستئنافیة في  2
 األحوال الشخصیة

عبد الفتاح 
 عایش عمرو

  

القرارات االستئنافیة في  3
أصول المحاكمات 

 الشرعیة

عبد الفتاح 
 عایش عمرو

  

القرارات االستئنافیة في  4
 ل الشخصیةاألحوا

أحمد محمد 
 داود

  

القرارات االستئنافیة في  5
أصول المحاكمات 

 الشرعیة

أحمد محمد 
 داود

  

   أحمد داود القضایا واألحكام 6
  مجلدان أحمد داود األحوال الشخصیة 7
  مجلدان فلیح العبد هللا المجالس الشرعیة 8
شرح قانون األحوال  9

 الشخصیة
محمود 

 السرطاوي
  مجلدان

شرح قانون األحوال  10
 الشخصیة

  مجلد عمر األشقر

شرح قانون األحوال  11
 الشخصیة

  مجلد محمد سمارة

   أحمد داود الحقوق المتعلقة بالتركة 12
   د. أحمد شلبي نظام األسرة في اإلسالم 13
منھج عمر بن الخطاب  14

 في التشریع
د. محمد 
 البلتاجي

  

  أجزاء 3 محمد عقلة منظام األسرة في اإلسال 15
  مصطفى شرح قانون األحوال  16
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 السباعي الشخصیة 

  جزءا 11 وھبي الزحیلي الفقھ اإلسالمي وأدلتھ 17
 

 كتب الفقھ المعتمدة في المذاھب الفقھیة
 المذھب الحنفي

 دار النشر عدد األجزاء المؤلف اسم الكتاب الرقم
   للسرخسي المبسوط 1
(رد حاشیة ابن عابدین  2

المحتار على الدر 
 المختار)

محمد أمین 
الشھیر بابن 

 عابدین

  

الرائق شرح كنز  رالبح 3
 الدقائق

   ابن نجیم

بدائع الصنائع في ترتیب  4
 الشرائع

عالء الدین 
 الكاساني

  

أبو بكر  تحفة الفقھاء  5
 السمرقندي

  

الكمال بن  شرح فتح القدیر 6
 الھمام

  

محمد محمود  العنایة شرح الھدایة 7
 البابرتي

  

غمز عیون البصائر  8
 شرح األشباه والنظائر

   للحموي

شمس الدین أحمد  تكملة فتح القدیر 9
المعروف بقاضي 

 زاده أفندي

  
 
 

 
لجماعة من  الفتاوى الھندیة 10

 علماء الھند
  

 
 

مجمع األنھر شرح  11
 ملتقى األبحر

بن اعبد هللا 
الشیخ محمد 
المعروف 

 أفنديبداماد 

  

الھدایة شرح بدایة  12
 المبتدي 

   للمرغیناني

تبیین الحقائق شرح كنز  13
 الدقائق

لعثمان بن علي 
 الزیلعي

  

األشباه والنظائر على  14
 مھذب أبي حنیفة

   البن نجیم
 

 المذھب المالكي
 دار النشر عدد األجزاء المؤلف اسم الكتاب الرقم

  محمد بن رشد بدایة المجتھد ونھایة  1
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 اةـــي القضــوان قاضـــدی
 الحفید القرطبي المقتصد 

حاشیة الدسوقي على  2
 الشرح الكبیر

   للدسوقي

   للقرافي الفروق  3
 

لإلمام مالك  المدونة الكبرى 4
 بروایة سحنون

  

مواھب الجلیل شرح  5
 مختصر خلیل

   للحطاب

محمد جزي  قوانین األحكام الشرعیة 6
 الكلبي

  

عبد  لعلي بن البھجة في شرح التحفة 7
 السالم التسولي

  

حاشیة الرھوني على  8
شرح الزرقاني على متن 

 خلیل

   للرھوني

شرح الخرشي على  9
 مختصر خلیل

ألبي عبد هللا 
 الخرشي

  

الشرح الكبیر لمختصر  10
 خلیل 

أبو البركات 
 الدردیر

  

   للقرافي الذخیرة  11
   البن أبي زید الرسالة  12
   البن أبي زید النوادر والزیادات 13

 
 المذھب الشافعي

 دار النشر عدد األجزاء المؤلف اسم الكتاب الرقم
   للشافعي األم 1
ألبین بكر السید  إعانة الطالبین 2

 البكري
  

أسنى المطالب شرح  3
 روض الطالب

لزكریا 
 األنصاري

  

نھایة المحتاج إلى شرح  4
 المنھاج

شھاب الدین 
 أحمد الرملي

  

في فقھ اإلمام الوجیز  5
 الشافعي

   للغزالي

قواعد األحكام في  6
 مصالح األنام

للعز بن عبد 
 السالم

  

تحفة المحتاج إلى أدلة  7
 المنھاج

   البن الملقن

اإلقناع في حل ألفاظ أبي  8
 شجاع

لمحمد الشربیني 
 الخطیب
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مغني المحتاج إلى  9 

 معرفة ألفاظ المنھاج
لمحمد الشربیني 

 الخطیب
  

   للرافعي فتح العزیز شرح الوجیز 10
   للنووي المجموع شرح المھذب 11

 
 المذھب الحنبلي

 دار النشر عدد األجزاء المؤلف اسم الكتاب الرقم
   البن قدامة المغني 1
كشاف القناع عن متن  2

 اإلقناع
لمنصور 
 البھوتي

  

ألبي الفرج عبد  الشرح الكبیر على المقنع 3
الرحمن بن 

 قدامة

  

   البن قدامة الكافي في فقھ أحمد 4
اإلنصاف في معرفة  5

 الراجح من الخالف
   للمرداوي

مطالب أولي النھي شرح  6
 غایة المنتھى

لمصطفى 
السیوطي 
 الرحیباني

  

   البن قدامة المقنع 7
   البن رجب القواعد 8
   البن مفلح المبدع في شرح المقنع 9
   للبھوتي الروض المربع 10
   البن تیمیة الفتاوى الكبرى 11
   البن القیم زاد المعاد 12
أعالم الموقعین عن رب  13

 العالمین
   البن القیم

   البن القیم الطرق الحكمیة 14
 

 كتب في القضاء والسیاسة
 دار النشر عدد األجزاء المؤلف اسم الكتاب الرقم

القواعد والضوابط  1
الفقھیة لنظام القضاء في 

 سالماإل

د. إبراھیم محمد 
 الحریري

دار عمار، عمان/ ساحة الجامع  
 الحسیني/ سوق البتراء

   البن تیمیة الحسبة 2
   البن تیمیة السیاسة الشرعیة 3
   للماوردي األحكام السلطانیة 4
تبصرة الحكام في أصول  5

 األقضیة ومناھج األحكام
جزءان في مجلد  ابن فرحون

 واحد
 

ام فیما یتردد معین الحك 6
بین الخصمین من 

عالء الدین 
 الطرابلسي
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 اةـــي القضــوان قاضـــدی
 األحكام 

أبو بكر البغدادي  أخبار القضاة 7
 الملقب (وكیع)

  

الدرة الغراء في نصیحة  8
السالطین والقضاة 

 واألمراء

محمود ابن 
 إسماعیل 

 مكتبة نزار الباز/ الریاض 

تھذیب الریاسة وترتیب  9
 السیاسة

أبو عبد هللا 
 القلعي

 لزرقاءا -مكتبة المنار/ األردن جزء واحد

التمثیل السیاسي في  10
 العھد النبوي

د. مبارك محمد 
 الحربي

  

المفصل في أحكام  11
 األسرة والبیت المسلم

عبد الكریم 
 زیدان

  

عبد الكریم  نظام القضاء في اإلسالم 12
 زیدان

  
 

التشریع الجنائي في  13
 اإلسالم

   عبد القادر عودة

   ذیاب الغامدي فقھ اإلنكار بالید 14
التنظیم القضائي في الفقھ  15

 اإلسالمي
 دار الفكر  محمد الزحیلي

 م2015دار الفكر/   محمد الزحیلي القضاء الشرعي 16
أبو العباس أحمد  آداب القضاة 17

بن إبراھیم 
 السروجي

  

تنبیھ ذوي األفھام على  18
بطالن الحكم بنقض 

 برام العامالدعوى بعد اإل

محمد أمین بن 
 عمر ابن عابدین

  

جواھر الروایات ودرر  19
الدرایات في الدعاوى 

 والبینات

   محمد 

روضة القضاة وطریق  20
 النجاة

أبو القاسم 
 السمناني

  

أبو بكر أحمد بن  شرح أدب القاضي 21
 عمر الخصاف

  

لسان الحكام في معرفة  22
 األحكام

أحمد بن محمد 
 ابن شحنة

  

اإلحكام في تمییز  23
الفتاوى عن األحكام 
وتصرفات القاضي 

 واإلمام

أحمد بن إدریس 
 القرافي

  

الطریقة المرضیة في  24
اإلجراءات الشرعیة 
 على مذھب المالكیة

محمد العزیز 
 جعیط
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 اةـــي القضــوان قاضـــدی
توضیح األحكام على  25 

 تحفة الحكام
عثمان بن المكي 

 التوزري
  

فصول األحكام وبیان ما  26
علیھ العمل عند  مضى

 الفقھاء والحكام

أبو الولید سلیمان 
 ابن خلف الباجي

  

المنھج الفائق والمنھل  27
الرائق والمعنى الالئق 
بآداب الموثق وأحكام 

 الوثائق

العالمة الفقیھ أبو 
بن االعباس أحمد 

 یحیى الونشریسي
 المالكي

  

 كتب الحدیث ومصطلحھ
 دار النشر اءعدد األجز المؤلف اسم الكتاب الرقم

   البن حجر فتح الباري 1
صحیح مسلم بشرح  2

 النووي
   لإلمام النووي

   للصنعاني سبل السالم 3
   للشوكاني نیل األوطار 4
   للترمذي سنن الترمذي 5
   النسائي سنن النسائي 6
   ألبي داود سنن أبي داود 7
   البن ماجھ سنن ابن ماجھ 8
   حنبل أحمد بن مسند أحمد 9

 

 كتب التاریخ والسیرة
 دار النشر عدد األجزاء المؤلف اسم الكتاب الرقم

   البن كثیر البدایة والنھایة 1
  مجلد 22 لمحمود شاكر التاریخ اإلسالمي 2
المسجد األقصى والھیكل  3

 الثالث
منى مصطفى 

 شعیب
  

   المبارك فوري السیرة النبویة 4
    فن الحرب اإلسالمي 5
روائع من التاریخ  6

 العثماني
أورخان محمد 

 علي
دار الكلمة للنشر والتوزیع/  

 المنصورة
نفح الطیب من غصن  7

 األندلس الرطیب
المقري 
 التلمساني

  

أحمد محمود  موجز التاریخ اإلسالمي 8
 العسیري

  

   مصطفى الدباغ بالدنا فلسطین 9
الدولة العثمانیة دولة  10

 ھاإسالمیة مفترى علی
أ د عبد العزیز 

 الشناوي
  

 
 

 كتب التراجم
 دار النشر عدد األجزاء المؤلف اسم الكتاب الرقم

  البن حجر اإلصابة في تمییز  1
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 اةـــي القضــوان قاضـــدی
 العسقالني الصحابة 

   للزركلي األعالم 2
وزارة األوقاف  موسوعة األعالم 3

 المصریة
  

موسوعة عائشة أم  4
 المؤمنین

مجموعة من 
 العلماء

  

د السالك إلى مناقب إرشا 5
 اإلمام مالك

   ابن المبرد

مناقب اإلمام أبي حنیفة  6
وصاحبیھ أبي یوسف 

 ومحمد بن الحسن

   الذھبي

   للبیھقي مناقب الشافعي 7
مناقب اإلمام أحمد بن  8

 حنبل
   البن الجوزي

العقود الدریة من مناقب  9
 شیخ اإلسالم ابن تیمیة

البن عبد 
 الھادي

  

الطالبین في ترجمة تحفة  10
 اإلمام النووي

   البن العطار

الجواھر الدرر في  11
ترجمة شیخ اإلسالم ابن 

 حجر

   للسخاوي

 
 اللغةكتب 

 دار النشر عدد األجزاء المؤلف اسم الكتاب الرقم
   البن منظور لسان العرب 1
مجمع اللغة  المعجم الوسیط 2

 العربیة
  

 
 

 لعطاءھذه الكتب ل إضافةتنویھ: تم 

 السعر دار النشر المؤلف اسم الكتاب
  العلمیھ خلیل المالكي 6/1التوضیح شرح مختصر ابن الحاجب 

  الریان صالح العقل التھمة واثرھا في االحكام الفقھیة

  القلم محمد الشقفة 6/1الفقھ المالكي في ثوبھ الجدید

  العلمیھ البغوي 8/1التھذیب في فقھ االمام الشافعي

نبیھات المستنبطة على الكتب المدونة الت
 4/1المختلطة

  ابن حزم القاضي عیاض

  العلمیھ ابن سراقة العامري ادب الشھود

  العلمیھ الخصاف احكام االوقاف

http://www.kudah.pna.ps/
http://www.kudah.gov.ps/
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State of Palestine 
 
 

Supreme Judge Department 
 

 سطینـة فلـــدول
 

 اةـــي القضــوان قاضـــدی
  ابن حزم سالم الرافعي احكام االحوال الشخصیة للمسلمین في الغرب 

  المعرفھ علي احمد جواد احكام االسرى في الفقھ االسالمي

  السالم علي عامر احكام االشتباه في النسب

  ابن حزم عبدالرحمن فایع احكام البحر في الفقھ االسالمي

  التدمریھ عبدهللا الجمعة 2/1احكام البدل في الفقھ االسالمي

  ابن الجوزي اسماعیل مرحبا البنوك الطبیة البشریة واحكامھا الفقھیة

  ابن حزم االسنوي 10/1المھمات في شرح الروضة و الرافعي

البشائر  السروجي كتاب ادب القضاء
 االسالمیھ

 

  العلمیھ الجویني 14/1نھایة المطلب في درایة المذھب

  ابن حزم عامر الزیباري احكام الخلع في الشریعة االسالمیة

  ابن حزم عبدهللا الدھان احكام الشفعة في الفقھ

  العلمیھ ى الزوبعيلیل احكام العدة في الشریعة االسالمیة

  ابن الجوزي عبدهللا سحیباني احكام المقابر في الشریعة االسالمیة

اختیارات ابن رشد الحفید الفقھیة في بدایة 
 2/1المجتھد

  ابن حزم احمد العمراني

  العلمیھ ابن یونس الصقلي 10/1الجامع لمسائل المدونة والمختلطة

  العلمیھ حبیبة ابو زید الشرعیة االجتھاد الفقھي المعاصر في السیاسة

المكتب  النووي 12/1روضھ الطالبین 
 االسالمي

 

  ابن حزم محمد ابن حسن الشیباني _ شاموا /محقق 1/13االصل 

  العلمیھ سلیم رستم شرح المجلة جزءان بمجلد واحد

  العلمیھ السبكي 6/1طبقات الشافعیھ الكبرى 

 1/13 الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني
 _شاموا

  ابن حزم الشوكاني

  القلم مصطفى الزرقا 2/1المدخل الفقھي العام 

  العلمیھ ابن حزم 12/1المحلى باالثار

  القلم محمد ابو زھرة فتاوى محمد أبو زھرة

  الرشد عبدالكریم النملة 3/1فتح الجلیل بیان مسائل منار السبیل 

  ابن رشد ابن تیمیىة السیاسة الشرعیة

  ابن الجوزي ابن عثیمین 15/1الشرح الممتع على زاد المستقنع شموا

البشائر  النووي 3/1منھاج الطالبین
 االسالمیھ

 

  القلم الفاسي 4/1االقناع في مسائل االجماع

  القلم محمد الزحیلي 5/1المعتمد في الفقھ الشافعي

  كثیر ابن عبدهللا اسماعیل دور االجتھاد والتقلید في نظام القضاء

االتجاھات االجتھادیة المعاصرة في الفقھ 
 ( رسالة دكتوراة ) 2/1االسالمي 

  ابن حزم الذوادي قومیدي
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 اةـــي القضــوان قاضـــدی
  ابن حزم ابن عاصم األندلسي 3/1شرح ابن الناظم لتحفة الحكام  

  العلمیھ شھاب الدین األذرعي 12/1قوت المحتاج شرح المنھاج 

  العلمیة ابن ابي الدم ادب القضاء
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